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Περίληψη
τα πλαίςια τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ μελετικθκαν οι κερμοθλεκτρικζσ ιδιότθτεσ
μειγμάτων πολυμεροφσ Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS) και κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ
(BST). Σα ωσ προσ μελζτθ δείγματα διακρίνονται ςε 2 κατθγορίεσ με βάςθ: α) τθν
ποςότθτα προςμίξεων ςτο κερμοθλεκτρικό υλικό
και β) τθν αναλογία μάηασ
πολυμεροφσ ωσ προσ το κερμοθλεκτρικό υλικό. Αρχικά περιγράφεται ο τρόποσ παραςκευισ
των δειγμάτων ενϊ ςτθ ςυνζχεια περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ που
χρθςιμοποιικθκαν προκειμζνου να προςδιοριςτεί θ δομι τουσ. Ζπειτα, αναλφεται θ
πειραματικι διαδικαςία που ακολουκικθκε για τθ μζτρθςθ του ςυντελεςτι Seebeck
και τθσ Ειδικισ Αντίςταςθσ
(ρ) των
δειγμάτων, ϊςτε να καταλιξουμε ςτον υπολογιςμό του Θερμοθλεκτρικοφ υντελεςτι Ιςχφοσ
των δειγμάτων, ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθν απόδοςθ
ενόσ κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ αναφορικά με τθν μετατροπι τθσ κερμότθτασ ςε θλεκτρικι
ενζργεια. Σζλοσ, εξάγεται θ βζλτιςτθ αναλογία πολυμεροφσ και κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ,
βάςει του ςυντελεςτι ιςχφοσ ςυγκριτικά με τισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του
όπωσ βρζκθκαν ςτθ
βιβλιογραφία.
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1. *Ειςαγωγι+

1.1)

Θερμοθλεκτρικζσ Διατάξεισ

Κοινό χαρακτθριςτικό των κερμοθλεκτρικϊν διατάξεων είναι θ μετατροπι τθσ κερμότθτασ ςε
θλεκτρικι ενζργεια, και αντιςτρόφωσ. Οι κερμοθλεκτρικζσ διατάξεισ διακρίνονται ςε
κερμοθλεκτρικζσ γεννιτριεσ (TE Generators-TEG), οι οποίεσ μετατρζπουν κερμότθτα ςε
θλεκτρικι ενζργεια, μζςω του φαινομζνου Seebeck, και ςε κερμοθλεκτρικοφσ ψφκτεσ (TE
Coolers – TEC), οι οποίοι λειτουργοφν ωσ αντλίεσ κερμότθτασ, βαςιηόμενοι ςτο φαινόμενο
Peltier. H ςτοιχειϊδθσ δομικι μονάδα των κερμοθλεκτρικϊν ςυςκευϊν απεικονίηεται
παρακάτω (Εικόνα 1). Αποτελείται από δυό διαφορετικά υλικά, τα οποία ζρχονται ςε επαφι,
με τρόπο τζτοιο ϊςτε να είναι παράλλθλα κερμικά, ενϊ ταυτόχρονα ςε ςειρά, θλεκτρικά. Η
ςφνδεςθ πολλαπλϊν τζτοιων μονάδων απαρτίηει μια κερμοθλεκτρικι ςυςκευι.

Εικόνα 1: Στοιχειϊδθσ δομικι μονάδα μιασ κερμοθλεκτρικισ ςυςκευισ [7] .



Φαινόμενο Seebeck

Όπωσ προαναφζρκθκε, θ μετατροπι κερμικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι γίνεται μζςω του
φαινομζνου Seebeck. Όταν θ κερμοθλεκτρικι διάταξθ βρεκεί εντόσ μιασ κερμοκραςιακισ
διαφοράσ (κερμοβακμίδασ) ΔΤ, τότε ςτα άκρα τθσ δθμιουργείται μια διαφορά δυναμικοφ ΔV,
θ οποία οφείλεται ςτθ μετακίνθςθ φορτίων από το ζνα άκρο ςτο άλλο (Εικόνα 2). Η
προκφπτουςα διαφορά δυναμικοφ είναι ανάλογθ τθσ κερμοβακμίδασ και εξαρτάται από τo
είδοσ του φορζα πλειονότθτασ του υλικοφ.

[4]

Εικόνα 2: Σχθματικι αναπαράςταςθ του φαινομζνου Seebeck [8].
Η ςτακερά αναλογίασ ονομάηεται ςυντελεςτισ Seebeck και δίνεται από τθ ςχζςθ:

Σχζςθ (1)
όπου
ΔΣ: θ διαφορά κερμοκραςίασ, με
ΔV: θ προκφπτουςα διαφορά δυναμικοφ,
Ο ςυντελεςτισ Seebeck γνωςτόσ και ωσ κερμοθλεκτρικι ιςχφσ (thermoelectric power),
εκφράηει τθν θλεκτρικι διαφορά δυναμικοφ που παράγεται ανά βακμό κερμοκραςιακισ
διαφοράσ. Σο πρόςθμο του ςυντελεςτι Seebeck μασ δίνει πλθροφορίεσ για το είδοσ του
φορζα πλειονότθτασ του εκάςτοτε υλικοφ. Δθλαδι, κετικό S ςθμαίνει ότι θ πλειονότθτα των
φορζων είναι οπζσ, ενϊ αρνθτικό S ςθμαίνει ότι θ πλειονότθτα των φορζων είναι θλεκτρόνια.
τα πλαίςια τθσ παροφςασ εργαςίασ κα εςτιάςουμε ςτο φαινόμενο Seebeck.



Φαινόμενο Peltier

Σο αντίςτροφο το φαινομζνου Seebeck ονομάηεται φαινόμενο Peltier. Όταν διζλκει ρεφμα
ζνταςθσ , κατά μικοσ τθσ κερμοθλεκτρικισ διάταξθσ, τότε προκαλείται κερμοκραςιακι
διαφορά αναμζςα ςτα άκρα τθσ (Εικόνα 3). Ζτςι το ζνα άκρο κερμαίνεται ενϊ το άλλο
ψφχεται. Εάν αντιςτραφεί θ φορά του ρεφματοσ, αντιςτρζφεται και θ φορά ροισ τθσ
κερμότθτασ.
[5]

Εικόνα 3: Σχθματικι αναπαράςταςθ του φαινομζνου Peltier [9].


Θερμοθλεκτρικόσ υντελεςτισ Απόδοςθσ

Ζνα βαςικό μζγεκοσ χαρακτθριςμοφ τθσ απόδοςθσ των κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν, είναι θ
αδιάςτατθ ποςότθτα
, θ οποία δίδεται από τθ ςχζςθ:
Σχζςθ (2)
όπου
: o ςυντελεςτισ

του υλικοφ

: θ απόλυτθ κερμοκραςία
: θ ειδικι αντίςταςθ του υλικοφ
: ο ςυντελεςτισ κερμικισ αγωγιμότθτασ του υλικοφ
Οι οριςμοί των μεγεκϊν τθσ ειδικισ αντίςταςθσ και τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ, παρατίκενται
παρακάτω:


Ειδικι Αντίςταςθ

Σο αντίςτροφο τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ ονομάηεται ειδικι αντίςταςθ ρ, κι αντίςτοιχα
εκφράηει το βακμό δυςκολίασ διζλευςθσ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ μζςα από ζνα υλικό.
Μονάδα μζτρθςθσ είναι το
. Η ειδικι αντίςταςθ ςυνδζεται με τθν θλεκτρικι
αγωγιμότθτα μζςω τθσ ςχζςθσ:
Σχζςθ (3)
Η ειδικι αντίςταςθ ρ, εν αντικζςει με τθν ωμικι αντίςταςθ ενόσ υλικοφ, είναι ανεξάρτθτθ
τθσ γεωμετρίασ του υλικοφ. Για ζναν αγωγό με μικοσ και εμβαδόν διατομισ Α, θ θλεκτρικι
αντίςταςθ R ςυνδζεται με τθν ειδικι αντίςταςθ ρ μζςω τθσ ςχζςθσ (Εικόνα 4):
[6]

Σχζςθ (5)

Εικόνα 4: Αγωγόσ μικουσ l και εμβαδοφ διατομθσ A.


Θερμικι Αγωγιμότθτα

Η κερμικι αγωγιμότθτα είναι ιδιότθτα αντίςτοιχθ τθσ θλεκτρικισ αγωγιμότθτασ που
χαρακτθρίηει τθν ικανότθτα ενόσ υλικοφ να μεταφζρει κερμότθτα. Η κερμικι αγωγιμότθτα
ποςοτικά μετριζται με τον ςυντελεςτι αγωγιμότθτασ , ο οποίοσ εξαρτάται από το υλικό και
ορίηεται ςφμφωνα με τθ ςχζςθ:
Σχζςθ (6)
όπου
: θ ροι κερμότθτασ ανά μονάδα χρόνου και ανά μονάδα επιφάνειασ ςε ( ⁄
⁄

)

: θ κερμοκραςιακι βακμίδα κατά μικοσ του αγϊγιμου μζςου

Ιδανικά, για κερμοθλεκτρικζσ εφαρμογζσ απαιτοφνται τιμζσ του
. Μζχρι ςιμερα, τα
δθμοφιλζςτερα κερμοθλεκτρικά υλικά, παρουςιάηουν τιμζσ του κερμοθλεκτρικοφ ςυντελεςτι
απόδοςθσ γφρω ςτθ μονάδα. Η ςπανιότθτα των κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν με υψθλό ZT
οφείλεται κυρίωσ ςτο γεγονόσ ότι, οι 3 ποςότθτεσ
και είναι αλλθλοεξαρτϊμενεσ μζςω
τθσ θλεκτρονιακισ δομισ του υλικοφ, κι επομζνωσ απαιτοφνται ιδιαίτερεσ τεχνικζσ μεταβολισ
τθσ μίασ ποςότθτασ, ενϊ οι άλλεσ 2 να παραμείνουν ςχετικά αμετάβλθτεσ. το ακόλουκο
διάγραμμα (Εικόνα 5), παρουςιάηονται ενδεικτικά κερμοθλεκτρικά υλικά. Παρατθρείται ότι,
διαφορετικά κερμοθλεκτρικά υλικά, παρουςιάηουν μζγιςτο του κερμοθλεκτρικοφ ςυντελεςτι
απόδοςθσ ςε διαφορετικζσ κερμοκραςιακζσ περιοχζσ. Σο γεγονόσ αυτό, είναι ιδιαίτερωσ
χριςιμο όςον αφορά το καταςκευαςτικό μζροσ των κερμοθλεκτρικϊν διατάξεων, κακϊσ
ανάλογα με τισ κερμοκραςιακζσ περιοχζσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ, επιλζγονται τα αντίςτοιχα
κερμοθλεκτρικά υλικά ι γίνονται ςυνδυαςμοί αυτϊν ςαρϊνοντασ ζτςι μεγαλφτερθ
κερμοβακμίδα, με αποτζλεςμα να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ τθσ ςυςκευισ.
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Εικόνα 5: Ο Θερμοθλεκτρικόσ Συντελεςτισ Απόδοςθσ για τα state of the art κερμοθλεκτρικά υλικά
[35].



Θερμοθλεκτρικόσ υντελεςτισ Ιςχφοσ

Ειδικότερα, για τθ μελζτθ των κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν αναφορικά με τθν ικανότθτα τουσ να
μετατρζπουν τθ κερμικι ενζργεια ςε θλεκτρικι ενζργεια, θ απόδοςθ τουσ περιγράφεται
καλφτερα από το κερμοθλεκτρικό ςυντελεςτι ιςχφοσ
,ο
οποίοσ ορίηεται ωσ εξισ:
Σχζςθ (6)
όπου
: o ςυντελεςτισ

του υλικοφ

: θ ειδικι αντίςταςθ του υλικοφ
υνικεισ μονάδεσ του

είναι το ( ⁄

).

τα πλαίςια τθσ παροφςασ κα χρθςιμοποιθκεί ο Θερμοθλεκτρικοφ υντελεςτισ Ιςχφοσ
ζνταντι του Θερμοθλεκτρικοφ υντελεςτισ Απόδοςθσ .
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1.2)


Θερμοθλεκτρικά Τλικά
Γενικά

Η ςφγχρονθ ραγδαία τεχνολογικι και βιομθχανικι επανάςταςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν
ςταδιακι αφξθςθ του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, ζχει καταςτιςει αναγκαία τθν ςυνεχι
αναηιτθςθ νζων τεχνολογιϊν και εφαρμογϊν διαχείριςθσ των διακζςιμων ενεργειακϊν
πόρων. Αςφαλείσ και φιλικζσ προσ το περιβάλλον μζκοδοι, οι οποίεσ να μετατρζπουν
διαφορετικζσ μορφζσ ενζργειασ, όπωσ θ πυρθνικι, θ θλιακι και θ αιολικι ςε θλεκτρικι
ενζργεια, αποτελοφν πλζον αντικείμενο τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ. Ζνασ άλλοσ ςθμαντικόσ
παράγοντασ, είναι θ ελαχιςτοποίθςθ των απωλειϊν των ενεργειακϊν ςυςτθμάτων που
χρθςιμοποιοφνται ςτθ βιομθχανία. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα τζτοιων απωλειϊν, είναι θ
ενζργεια που παράγεται κατά τθ διάρκεια των βιομθχανικϊν διαδικαςιϊν, και διαφεφγει ςτο
περιβάλλον με τθν μορφι κερμότθτασ, χωρίσ να αξιοποιείται. υνεπϊσ, θ εφρεςθ τρόπων
αξιοποίθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ που χάνεται είναι πολφ ςθμαντικι. ε αυτό το ςθμείο,
υπειςζρχονται τα κερμοθλεκτρικά υλικά και οι εφαρμογζσ τουσ, ωσ μετατροπείσ τθσ κερμικισ
ενζργειασ ςε θλεκτρικι. Η ςυγκεκριμζνθ τεχνολογία, αποτελεί μια κατθγορία αυξανόμενου
ενδιαφζροντοσ κακϊσ βάςει του φαινομζνου Seebeck, θ κερμότθτα που εκπζμπεται από
πθγζσ όπωσ θ βιομθχανία, οι ςυγκοινωνίεσ, τεχνολογικζσ μονάδεσ κ.α, μπορεί να μετατραπεί
ςε θλεκτρικι ενζργεια, με μθδενικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Επιπροςκζτωσ, ςθμαντικό
πλεονζκτθμα των κερμοθλεκτρικϊν διατάξεων είναι ότι δεν δθμιουργοφν τοξικά κατάλοιπα
και δεν ζχουν κινθτά μζρθ, οπότε και το κόςτοσ ςυντιρθςθσ είναι χαμθλό. υνικωσ τζτοιου
είδουσ διατάξεισ ζχουν μικρό όγκο και βάροσ, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τυχόν προβλιματα
φορθτότθτασ. Ωςτόςο, οι διατάξεισ αυτζσ παρουςιάηουν κάποια μειονεκτιματα. Όςον αφορά
τθ χριςθ των υλικϊν ωσ πρϊτεσ φλεσ, παρουςιάηονται κάποιοι προβλθματιςμοί, αναφορικά
με τθν ενδεχόμενθ τοξικότθτα κάποιων ςτοιχείων, κακϊσ επίςθσ και τθ δυςκολία εφρεςθσ τουσ
ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ. Επίςθσ αρνθτικό χαρακτθριςτικό τουσ, αποτελεί θ οξείδωςθ τουσ ςε
υψθλζσ κερμοκραςίεσ. Ζνα βαςικό μειονζκτθμα όμωσ, είναι ότι δεν ζχει αυξθκεί θ απόδοςθ
τουσ ςε ζνα επίπεδο τζτοιο ϊςτε να μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε ευρεία κλίμακα.
υμπεραςματικά, θ ανεφρεςθ τρόπων αφξθςθσ τθσ απόδοςθσ των υλικϊν, αυτϊν κα μασ
επιτρζψει να ζχουμε τθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ αυτϊν των διατάξεων.


Κατθγορίεσ Θερμοθλεκτρικϊν Τλικϊν

Σα κερμοθλεκτρικά υλικά μποροφν να εμπίπτουν ςτθν κατθγορία των μετάλλων ι των
θμιαγωγϊν. Αρχικά, τα πρϊτα υλικά που μελετικθκαν ωσ προσ τισ κερμοθλεκτρικζσ τουσ
ιδιότθτεσ ιταν μζταλλα, με χαρακτθριςτικζσ τιμζσ του ςυντελεςτι Seebeck τθσ τάξεωσ μερικϊν
, κακιςτϊντασ τα ακατάλλθλα για πρακτικζσ εφαρμογζσ. Ζτςι, κατά τα μζςα του 20 ου
αιϊνα, κφριο αντικείμενο ζρευνασ αποτζλεςε θ μελζτθ των θμιαγωγικϊν κερμοθλεκτρικϊν
[9]

υλικϊν, τα οποία παρουςιάηουν υψθλζσ τιμζσ ςυντελεςτι Seebeck και κερμικισ αγωγιμότθτασ,
λόγω μεταφοράσ φωνονίων. Κάποια από τα δθμοφιλζςτερα θμιαγωγικά κερμοθλεκτρικά
υλικά, αναφορικά με τθ κερμοκραςία λειτουργίασ τουσ, αναφζρονται παρακάτω:






Σο βιςμοφκιο τελλοφριο (
) (Bismuth Telluride), και τα κράματα του (προςκικθ
για p-τφπου θμιαγωγό ι προςκικθ
για n-τφπου θμιαγωγό) αποτελοφν
κυρίαρχα κερμοθλεκτρικά υλικά για εφαρμογζσ ςε κερμοκραςίεσ περιβάλλοντοσ ι και
χαμθλότερεσ. Σο
ζχει ςχετικά μικρό ενεργειακό χάςμα, με ενζργεια χάςματοσ
, ενϊ θ κερμοκραςία τιξθσ του είναι
. Σο κερμοθλεκτρικό
υλικό που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα εργαςία ιταν το
, και κα
αναφερκοφμε εκτενζςτερα ςε αυτό ςτθ ςυνζχεια.
Ο μόλυβδοσ τελλοφριο (
) (Lead Telluride), παρουςιάηει το βζλτιςτο των
κερμοθλεκτρικϊν του ιδιοτιτων ςε ςχετικά υψθλζσ κερμοκραςίεσ τθσ τάξεωσ των
. Η ενζργεια χάςματοσ είναι
, ενϊ θ κερμοκραςία τιξθσ του είναι
. Όμωσ τόςο ο μόλυβδοσ, όςο και το τελλοφριο, αποτελοφν ςτοιχεία τα
οποία είναι πολφ τοξικά και ηθμιογόνα για το περιβάλλον και για τον άνκρωπο.
Σα κράματα πυρίτιου γερμάνιου (
) (Silicon Germanium), όπου είναι αποδοτικά για
κερμοθλεκτρικζσ εφαρμογζσ ςε πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ
. Μεμονωμζνα,
τόςο το πυρίτιο όςο και το γερμάνιο παρουςιάηουν μεγάλεσ τιμζσ του ςυντελεςτι
κερμικισ αγωγιμότθτασ γεγονόσ που δεν ευνοεί τθ χριςθ τουσ ωσ κερμοθλεκτρικά
υλικά. Ωςτόςο, κράματα πλοφςια ςε πυρίτιο όπωσ το
, με κερμοκραςία τιξθσ
, ζχουν χαμθλότερο ςυντελεςτι κερμικισ αγωγιμότθτασ ςχεδόν μία
τάξθ μεγζκουσ ςυγκριτικά με τα μεμονωμζνα ςτοιχεία, κι ζτςι κρίνονται ωσ αποδοτικά
κερμοθλεκτρικά υλικά ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.

Επιγραμματικά, αναφζρονται και κάποιεσ άλλεσ κατθγορίεσ κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν, οι
οποίεσ απαρτίηουν αντικείμενο τθσ ςφγχρονθσ ζρευνασ, όπωσ οι ςκουτερρουδίτεσ
(Skutterudites), οι κλεικρίτεσ (Clathrates), κάποια οξείδια (
), κράμματα HalfHeusler, κ.α



(Bismuth Antimony Telluride, BST)

Σο κερμοθλεκτρικό υλικό που χρθςιμοποιικθκε ςε αυτι τθν εργαςία είναι το
. Σο
BST ζχει εξαγωνικι δομι, με τα άτομα να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ομοιοπολικοφσ και
ιοντικοφσ δεςμοφσ κατά μικοσ των κρυςταλλικϊν επιπζδων, ενϊ τα επίπεδα ςυνδζονται
μεταξφ τουσ με αςκενείσ δεςμοφσ van der Waals (Εικόνα 6Α). Κατά τα μζςα τθσ δεκαετίασ του
’50, αποδείχκθκε ότι θ ανάμειξθ του
με
, ι με
(Εικόνα 6Β), οδθγεί ςε
[10]

περαιτζρω μείωςθ τθσ κερμικισ αγωγιμότθτασ, ςυγκριτικά με το αρχικό υλικό, κακιςτϊντασ
ζτςι τα ςυγκεκριμζνα κράματα ωσ τα πλζον κατάλλθλα για κερμοθλεκτρικζσ εφαρμογζσ, από
τθ κερμοκραςία δωματίου ζωσ τουσ
. Συπικζσ τιμζσ για bulk BST υλικά, όπωσ δίνονται
απ’τθ
βιβλιογραφία,
ςε
κερμοκραςία
⁄
⁄
δωματίου:
[2].
Παρολ’αυτά,
θ
ςυγκεκριμζνθ κατθγορία υλικϊν παρουςιάηει και κάποια βαςικά μειονεκτιματα, κακϊσ
βαςίηεται ςε ςτοιχεία τα οποία είναι τοξικά για τον άνκρωπο (όπωσ το ). Επιπροςκζτωσ, τα
ςτοιχεία αυτά βρίςκονται ςε περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα ςτο φλοιό τθσ Γθσ (
),
κάνοντασ
δφςκολθ τθν εξόρυξθ τουσ, κακιςτϊντασ ζτςι ιδιαιτζρωσ κοςτοβόρα τθν
ςυγκζντρωςθ τουσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ για μαηικι βιομθχανικι παραγωγι. Ακόμα ζνα
εμπόδιο ςχετικά με τθ χριςθ των υλικϊν αυτϊν ςε ευρφτερθσ κλίμακασ εφαρμογζσ, είναι οι
φτωχζσ μθχανικζσ ιδιότθτεσ που παρουςιάηουν, κακϊσ επίςθσ και θ οξείδωςθ τουσ ςε υψθλζσ
κερμοκραςίεσ.

Εικόνα 6Α&Β: Η κρυςταλλικι δομι του Bismuth Telluride χωρίσ προςμίξεισ (Α), και οι κζςεισ των
αντίςτοιχων προςμίξεων ςτο πλζγμα (Β) [32],[33].
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1.3)

Πολυμερι

Εν αντικζςει με τα κερμοθλεκτρικά υλικά, τα πολυμερι ανικουν ςτα δθμοφιλζςτερα υλικά για
μαηικι βιομθχανικι παραγωγι, κακϊσ οι πρϊτεσ φλεσ που απαιτοφνται για τθν παραγωγι
τουσ είναι ευρζωσ διακζςιμεσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ, κατατάςςοντασ τα ζτςι ςτθν κατθγορία
των οικονομικϊν υλικϊν. Η ςφγχρονθ ζρευνα ςτον τομζα των πολυμερϊν, μασ δίνει τθ
δυνατότθτα να επιλζξουμε ανάμεςα ςε αρκετζσ κατθγορίεσ πολυμερικϊν υλικϊν, με βάςθ τον
τφπο τθσ εκάςτοτε πρακτικισ εφαρμογισ για τα οποία προορίηονται. Σα πολυμερι, μπορεί να
είναι είτε μονωτζσ (polysterene, Acrylonitrile Butadiene Styrene), είτε αγϊγιμα (polyaniline) είτε
ακόμθ και κερμοθλεκτρικά εκ καταςκευισ (polyaniline) [4]. Ωςτόςο, θ διαδικαςία παραγωγισ
ςτο εργαςτιριο τόςο των αγϊγιμων όςο και των κερμοθλεκτρικϊν πολυμερϊν είναι αρκετά
ακριβι, δεν μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε για τθν καταςκευι κερμοθλεκτρικϊν
διατάξεων κακθμερινισ χριςθσ. Όμωσ, θ ανάμειξθ ενόσ πολυμεροφσ ευρείασ χριςθσ, όπωσ το
PS, το ABS κτλ, με ζνα state of the art κερμοθλεκτρικό υλικό, κα μποροφςε εν δυνάμει να
δϊςει ζνα νζο υλικό, το οποίο να ζχει καλι κερμοθλεκτρικι ςυμπεριφορά, καλζσ μθχανικζσ
ιδιότθτεσ και να είναι εφκολο ςτθν παραγωγι του. τθ βάςθ αυτισ τθσ ιδζασ, το
κερμοθλεκτρικό υλικό κα μποροφςε να είναι το
, το οποίο είναι ζνα δθμοφιλζσ
κερμοθλεκτρικό υλικό, ενϊ το πολυμερζσ κα μποροφςε να είναι το ακρυλονιτρίλιοβουταδιζνιο-ςτυρζνιο (ABS), ζνα ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενο πολυμερζσ.


ABS

Σο ABS, είναι ζνα υψθλισ μθχανικισ ςκλθρότθτασ κερμοπλαςτικό, το οποίο αποτελείται από
τρία μονομερι: το ακρυλονιτρίλιο, όπου είναι ζνα ςυνκετικό μονομερζσ που παράγεται από
προπυλζνιο και αμμωνία, και προςδίδει ςτο πολυμερζσ τθ χθμικι και κερμικι του
ςτακερότθτα, το βουταδιζνιο, το οποίο προκφπτει ωσ παραπροϊόν από τθν παραγωγι του
αικυλενίου, και προςδίδει ςτο πολυμερζσ τθ ςκλθρότθτα και τθν υψθλι αντίςταςθ κροφςθσ,
και το ςτυρζνιο, το οποίο προκφπτει από επεξεργαςία του αικυλοβενηόλιου, και ευκφνεται για
τθν εφκολθ διαχειριςιμότθτα του πολυμεροφσ ςτθν γραμμι παραγωγισ (processability). Σο
ΑΒS ζχει ςχετικά χαμθλό ςθμείο τιξεωσ
, κι ζτςι επιλζγεται ςυχνά ςε
βιομθχανικζσ διαδικαςίεσ εγχυςισ ςε καλοφπια ςτθν παραγωγι πλαςτικϊν ειδϊν (injection
moulding), ενϊ επίςθσ αποτελεί μια δθμοφιλι επιλογι για τθν καταςκευι νθμάτων
τριςδιάςτατθσ εκτφπωςθσ (3D printing). Eπιπλζον παρουςιάηει υψθλι τάνυςθ, και είναι πολφ
ανκεκτικό ςε εξωτερικοφσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ όπωσ θ διάβρωςθ, παραμζνοντασ
αναλλοίωτο κατά τθν ζκκεςθ του ςε μθ προςτατευμζνθ ατμόςφαιρα.
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2. *Παραςκευι Δειγμάτων]

2.1) Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ παραςκευισ των δειγμάτων
ε αυτό το ςθμείο, προτοφ αναφερκοφμε εκτενζςτερα ςτθν διαδικαςία παραςκευισ των
μειγμάτων, κρίνεται χριςιμο να δοκοφν κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
αναλογίεσ των πρϊτων υλϊν που χρθςιμοποιικθκαν. Σα ωσ προσ μελζτθ δείγματα χωρίηονται
ςε 2 βαςικζσ κατθγορίεσ: ςτο 1ο μζροσ ζγινε ςφνκεςθ 4 μειγμάτων (ι composites, χάριν
ςυντομίασ κα χρθςιμοποιείται ο όροσ comp ςτθν ςυνζχεια), τα οποία περιζχουν
κερμοθλεκτρικό υλικό BST ςε μορφι ςκόνθσ και
πολυμερζσ ABS επίςθσ ςε μορφι
ςκόνθσ, και αυτό που κα αλλάηει ςε κάκε Comp είναι θ ποςότθτα προςμίξεων του
ςτο
ο
. το 2 μζροσ ζγινε ςφνκεςθ άλλων 3 μειγμάτων όπου διατθρείται ςτακερι θ
ποςότθτα προςμίξεων του
ςτο
, αλλά τϊρα μεταβάλλονται οι αναλογίεσ μάηασ %
κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ BST και πολυμεροφσ ABS. Η ενδεικτικι κεωρθτικι μάηα για κάκε
μείγμα ιταν

για τα

και

για τα

.

τθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ με τα μείγματα που χρθςιμοποιικθκαν:
Πίνακας 1: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ των μειγμάτων που χρθςιμοποιικθκαν.
Composites

Doping

Bulk BST

Comp3
Comp4
Comp5
Comp6
Comp8
Comp9
Comp10

Mass Ratio
(
)
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Αρχικά, για τθν ανάμειξθ τθσ ςκόνθσ του BST με το ABS ςε ςωςτζσ αναλογίεσ, χρθςιμοποιικθκε
ψθφιακόσ ηυγόσ ακρίβειασ
, χαρτάκια ηφγιςθσ, κακϊσ επίςθσ και γυάλινα φυαλίδια
(vials) ςτα οποία αποκθκεφοταν το τελικό μείγμα.
υνοπτικά περιγράφεται θ διαδικαςία ηφγιςθσ για ενδεικτικι αναλογία
τελικό μείγμα κζλουμε να ζχει τελικι μάηα

: Εφόςον το

και πρζπει να περιζχει
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BST

και

ABS (κατά βάροσ αναλογία

), με τθν απλι μζκοδο των τριϊν υπολογίηονται οι

μάηεσ
και
. Ζχοντασ πλζον βρεί τισ μάηεσ ξεκινάμε τισ
ηυγίςεισ από το ΑΒS εναποκζτωντασ ςτο χαρτάκι ηφγιςθσ υλικό ςταδιακά, ζωσ ότου
προςεγγίςουμε όςο το δυνατόν περιςςότερο τθ τιμι που ζχουμε ςαν οδθγό. Μόλισ ηυγιςτεί το
ABS
, θ μάηα αυτι αδειάηεται ςτο φυαλίδιο, και υπολογίηεται θ νζα τιμι τθσ μάηασ που
πρζπει να ζχει το BST, ϊςτε να τθροφνται οι αναλογίεσ. Εφόςον θ αναλογία μάηασ είναι
,
για τθν μάηα που πρζπει να ζχει το BST κα ιςχφει ότι
. το ίδιο χαρτάκι
ηφγιςθσ (ζχοντασ αφαιρζςει το απόβαρο) προςκζτουμε με νζα ςπάτουλα κερμοθλεκτρικό
υλικό BST, ζωσ ότου προςεγγίςουμε τθν τιμι
που υπολογίςαμε. Αδειάηουμε και το BST
ςτο φυαλίδιο. Ζπειτα, το φυαλίδιο δζνεται υπό κλίςθ και περιςτρζφεται για
(Εικόνα 7), ςε
ςτακερζσ και χαμθλζσ ςτροφζσ (
) για να γίνει καλφτερθ ομογενοποίθςθ του
μείγματοσ, και για να αποφευχκεί το μείγμα λόγω τθσ φυγόκεντρου, να περαμζνει ακίνθτο ςτα
τοιχϊματα του φυαλίδιου, όπωσ κα ςυνζβαινε ςε υψθλζσ ςτροφζσ.

vial

Εικόνα 7: Το τελικό μείγμα BST και ABS κατά τθν ανάδευςθ.
Μόλισ τελειϊςει το ςτάδιο τθσ ανάδευςθσ, ακολουκεί το ςτάδιο του hot-pressing. Η διάταξθ
που χρθςιμοποιικθκε όπωσ φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 8Α), αποτελείται απο 2 πλάκεσ τισ
οποίεσ προκερμάναμε για
, ςε κερμοκραςίεσ
και
,
ενϊ θ πίεςθ που χρθςιμοποιικθκε ςτα δείγματα ιταν
για χρονικό διάςτθμα
. Με μια ςπάτουλα παίρνουμε μια ικανοποιθτικι ποςότθτα από το τελικό μείγμα
και τθν εναποκζτουμε πάνω ςε ζνα χαρτάκι ηφγιςθσ. Σοποκετοφμε το χαρτάκι ηφγιςθσ με το
μείγμα ανάμεςα ςε 2 κομμάτια PTFE, το οποίο είναι ανκεκτικό ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ και
αντικολλθτικό, προςτατεφοντασ ζτςι το λιωμζνο μείγμα από το να κολλιςει ςτισ πλάκεσ τθσ
[14]

πρζςςασ. υμπιζηουμε το μείγμα. τθ ςυνζχεια το αφαιροφμε από τθν πρζςςα, και αφοφ
κρυϊςει λίγο, κόβονται δείγματα καταλλιλων διαςτάςεων (Εικόνα 8Β), για το χαρακτθριςμό
και τθ μελζτθ των κερμοθλεκτρικϊν ιδιοτιτων, και φυλάςςονται ςε ξθραντιριο.

(Α)

(B)

upper
plate

lower
plate

Composites

Εικόνα 8: Η διάταξθ που χρθςιμοποιικθκε(Α) και θ τελικι μορφι των δειγμάτων μετά το hot-pressing
(Β).
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3. *Χαρακτθριςμόσ Δειγμάτων+
Προκειμζνου να εξετάςουμε πϊσ θ διαδικαςία παραςκευισ επθρζαςε τα ςυςτατικά BST και
ABS του τελικοφ δείγματοσ, χρθςιμοποιικθκαν κάποιεσ βαςικζσ τεχνικζσ χαρακτθριςμοφ των
δειγμάτων.
3.1)Ηλεκτρονικι Μικροςκοπία άρωςθσ (Scanning Electron Microscopy, SEM)
Για τθν ανάλυςθ τθσ μικροδομισ των δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε το θλεκτρονικό μικροςκόπιο
ςάρωςθσ. Ενδεικτικά, παρουςιάηονται φωτογραφίεσ SEM, για το Comp 6 (Εικόνα 9), ενϊ θ
Εικόνα 10 δείχνει μικρογραφίεσ για το bulk BST. Παρόμοιεσ φωτογραφίεσ πιραμε και για τα
υπόλοιπα δείγματα.


Εικόνεσ SEM από δείγμα BST με προςκικθ ABS (Composite):

(B)

(A)

Εικόνα 9: Ενδεικτικζσ εικόνεσ SEM δείγματοσ με ανάλυςθ 10μm(A) και 1μm(B).
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Εικόνεσ SEM κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ ςε ςκόνθ (bulk BST material):

(B)

(A)

Εικόνα 10: Εικόνα SEM του bulk κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ με ανάλυςθ 10μm(A) και 1μm(B).

υγκρίνοντασ τισ φωτογραφίεσ SEM του Comp6 και του bulk BST, παρατθροφμε ότι:

 τθ φωτογραφία του Comp6 (Εικόνα 9Α), υπάρχουν ςυςςωματϊματα, τα οποία
απουςιάηουν ςτθ φωτογραφία του BST (Εικόνα 10Α). Σα ςυςςωματϊματα αυτά είναι
αποτελζςμα τθσ ςυμπίεςθσ. Σο αρχικό BST είναι ςχετικά λεπτόκκοκο, με αποτζλεςμα όταν
τεκεί υπό πίεςθ να δθμιουργοφνται ςυςςωματϊματα, τα οποία ζχουν μεν μεγάλθ ζκταςθ,
παρόλ’αυτά δεν είναι ςυμπαγι. Μια επιπλζον πλθροφορία που παίρνουμε, είναι θ φπαρξθ
πολλϊν κενϊν μεταξφ των κόκκων του Comp6. Η φπαρξθ των κενϊν ανάμεςα ςτα
ςυςςωματϊματα ενδζχεται να επθρεάςει τισ κερμοθλεκτρικζσ ιδιότθτεσ του τελικοφ
δείγματοσ.
 τθ φωτογραφία 9B, παρατθρείται ο εγκιβωτιςμόσ του BST ςτο ABS. Ο εγκιβωτιςμόσ αυτόσ
ωςτόςο, δεν εκτείνεται ομοιόμορφα ςε όλθ τθν ζκταςθ του δείγματοσ. Σα δείγματα
πιζςτθκαν ςε κερμοκραςία
. Σο ABS λιϊνει ςε αυτι τθ κερμοκραςία με
αποτζλεςμα λόγω βαρφτθτασ, ίςωσ να κάκεται ςτα κατϊτερα ςτρϊματα και όχι τόςο ςτθν
επιφάνεια ςε αντίκεςθ με το ΒST, το οποίο ζτςι κι αλλιϊσ βρίςκεται ςε μεγαλφτερθ
ποςότθτα ςτο μείγμα. Οι εν λόγω φωτογραφίεσ SEM μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι θ
διαδικαςία ανάμειξθσ του BST με το ABS, μάλλον δθμιοφργθςε ανομοιογενι δείγματα,
γεγονόσ που επίςθσ ενδζχεται να επθρεάςει τισ κερμοθλεκτρικζσ τουσ ιδιότθτεσ.
Αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ ζγιναν για όλα τα Comps.
[17]

3.2) Φαςματοςκοπία Raman
Σα δείγματα χαρακτθρίςτθκαν ωσ προσ τθ μοριακι τουσ δομι μζςω φαςματοςκοπίασ Raman.
Για τθ διζγερςθ των δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε laser μικουσ κφματοσ
(πράςινο
φωσ). Ενδεικτικό φάςμα Raman για το Comp10 παρουςιάηεται ςτθ ςυνζχεια (Εικόνα 11).
Παρόμοιασ μορφισ φάςματα πιραμε και για τα υπόλοιπα δείγματα.
𝐸𝑔

𝛢

𝑔

𝛢

𝐸𝑔

𝑢

𝐴

𝑔

𝐵𝑖𝑥 𝑆𝑏
𝑇𝑒

Έικoνα 11: Ενδεικτικό φάςμα Raman για το Comp10.
Ζχοντασ πλζον καταγράψει το φάςμα των δειγμάτων, επόμενο βιμα είναι θ εφρεςθ των
χαρακτθριςτικϊν κορυφϊν του υλικοφ και κατόπιν θ ςφγκριςθ τουσ με τισ αντίςτοιχεσ
χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ που αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία για τα ίδια υλικά. Οι κζςεισ των
χαρακτθριςτικϊν κορυφϊν και οι αντίςτοιχεσ δονθτικζσ καταςτάςεισ ζχουν επιςθμανκεί με
κόκκινο χρϊμα (Εικόνα 11). Οι κζςεισ των χαρακτθριςτικϊν κορυφϊν των δειγμάτων βρζκθκε
να είναι ςε ςυμφωνία με αντίςτοιχα φάςματα Raman τθσ βιβλιογραφίασ για τα ςυγκεκριμζνα
υλικά (*22+-[24]). φμφωνα με τθ βιβλιογραφία, θ κορυφι ςτα
αντιςτοιχεί ςτθ
δονθτικι κατάςταςθ
, θ κορυφι ςτα
αντιςτοιχεί ςτθ δονθτικι κατάςταςθ , θ
κορυφι ςτα
αντιςτοιχεί ςτθ δονθτικι κατάςταςθ
και θ κορυφι ςτα
αντιςτοιχεί ςτθ δονθτικι κατάςταςθ
. Οι τρόποι ταλάντωςθσ μεταξφ των
ατόμων του BST, που αντιςτοιχοφν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ δονθτικζσ καταςτάςεισ απεικονίηονται
[18]

𝑥 𝑇𝑒

ςτθν Εικόνα 12 , όπου για τισ καταςτάςεισ
με κίτρινο χρϊμα απεικονίηονται τα
άτομα
ενϊ το πράςινο χρϊμα αντιςτοιχεί ςτα άτομα . Αντίςτοιχα για τθν κατάςταςθ
, με μπλζ χρϊμα απεικονίηονται τα άτομα
ενϊ το πράςινο/κόκκινο χρϊμα
αντιςτοιχεί ςτα άτομα .

𝑬𝟏𝒈

(b)

(a)

Έικόνα 12: Χαρακτθριςτικοί τρόποι ταλάντωςθσ μεταξφ των ατόμων που αντιςτοιχοφν ςε
ςυγκεκριμζνεσ δονθτικζσ καταςτάςεισ [23],[24],[25].

Ωςτόςο, εκτόσ από τισ βαςικζσ χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ του BST, παρατθρείται και μια
επιπλεόν κορυφι περί τα
, όπωσ ζχει επιςθμανκεί με πράςινο χρϊμα (Εικόνα 11). Η
κορυφι αυτι αντιςτοιχεί ςτθ δονθτικι κατάςταςθ
του
[25],[26]. Ο τρόποσ ταλάντωςθσ
που αντιςτοιχεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ κατάςταςθ απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 12b, όπου με μπλε
χρϊμα απεικονίηονται τα άτομα
. Σο γεγονόσ αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι
πικανότατα κατά τα ςτάδια ςχθματιςμοφ τθσ ζνωςθσ
, προζκυψε και μία
δευτερεφουςα φάςθ Te. Επιπλζον, ςτο φάςμα δεν παρατθρικθκε κάποια κορυφι θ οποία να
αποδίδεται ςτο ABS. Αυτό ςυνζβθ διότι οι χαρακτθριςτικζσ κορυφζσ για το ABS ξεκινοφν να
εμφανίηονται ςε πολφ μεγαλφτερουσ κυματαρικμοφσ (
) [34].

[19]

3.3) Περίκλαςθ Ακτίνων-Χ (X-Ray Diffraction, XRD)

(211)
(125)

(1019)

(0210)

(205)
(0018)

(110)
(0015)
(003)

(110)

(018)

(101)

(1010)

(015)

Βαςικό κομμάτι του χαρακτθριςμοφ των δειγμάτων μασ αποτζλεςε επίςθσ και θ μελζτθ τθσ
κρυςταλλικισ τουσ δομισ, θ οποία πραγματοποιικθκε μζςω περίκλαςθσ ακτίνων-Χ. Ενδεικτικό
διάγραμμα περίκλαςθσ ακτίνων-Χ για το Comp5 παρουςιάηεται ςτθ Εικόνα 13. Παρόμοια
διαγράμματα πιραμε και για τα υπόλοιπα δείγματα.

𝐵𝑖𝑥 𝑆𝑏

𝑥 𝑇𝑒

𝑇𝑒

Έικoνα 13: Ενδεικτικό διάγραμμα περίκλαςθσ ακτίνων-Χ των δειγμάτων για το Comp5.

υγκεκριμζνα, οι κζςεισ των κορυφϊν περίκλαςθσ ςυμφωνοφν με τθν βιβλιογραφία, για
πολυκρυςταλλικά BST υλικά [2],[21],[27]-[29]. Ζτςι, επιβεβαιϊνεται ότι το BST ζχει διατθριςει
τθν εξαγωνικι κρυςταλλικι του δομι. Λόγω τθσ εξαγωνικισ κρυςταλλικισ μορφισ του υλικοφ,
για τθν πλιρθ περιγραφι των κρυςταλλογραφικϊν διευκφνςεων, ςε οριςμζνεσ κορυφζσ
γίνεται θ χριςθ 4 δεικτϊν Miller
(Miller-Bravais System) , κακϊσ για εξαγωνικό
[20]

πλζγμα ορίηονται 4 κφριοι άξονεσ διευκφνςεων αντί για 3 που ορίηονται ςτουσ υπόλοιπουσ
τφπουσ πλεγμάτων.
Παράλλθλα, παρατθροφνται κάποιεσ δευτερεφουςεσ κορυφζσ περίκλαςθσ,όπωσ ζχουν
επιςθμανκεί με πράςινο χρϊμα ςτθν Εικόνα 13, με τθν 1θ να εμφανίηεται ςτθ κζςθ
,
θ
τθν 2 να εμφανίηεται ςτθ κζςθ
, τθν επόμενθ να εμφανίηεται ςτθ κζςθ
και
τθν τελευταία να εμφανίηεται ςτθ κζςθ
. Οι κορυφζσ αυτζσ δεν αποδίδονται ςτο BST,
αλλά αντιςτοιχοφν ςτο , όπωσ ταυτοποιικθκε με τθ βιβλιογραφία *30],[31+. Ζτςι
επιβεβαιϊνεται θ φπαρξθ τθσ 2θσ φάςθσ ςτα δείγματα μασ. Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι καμία
κορυφι δεν αποδόκθκε ςτθν φπαρξθ του ABS, κακϊσ θ μορφι του δεν είναι κρυςταλλικι, και
άρα δε μπορεί να μασ δϊςει κορυφζσ περίκλαςθσ.

[21]

4. *Πειραματικι Διαδικαςία+
4.1) Μζτρθςθ υντελεςτι Seebeck
Για τθ μζτρθςθ του ςυντελεςτι Seebeck, θ γεωμετρία των δειγμάτων ιταν ςε ςχιμα
ορκογϊνιου παραλλθλεπιπζδου και οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ των δειγμάτων
ιταν
. Ο ςυντελεςτισ Seebeck των δειγμάτων μετρικθκε από τθ
κερμοκραςία περιβάλλοντοσ μζχρι
. Σο άνω κερμοκραςιακό όριο τζκθκε βάςει τθσ
κερμοκραςίασ παραςκευισ των υλικϊν θ οποία ιταν
. υνεπϊσ κερμοκραςίεσ κοντά
ςτθ κερμοκραςία παραςκευισ κα προκαλοφςαν τθν τιξθ των υλικϊν και επομζνωσ τθν
καταςτροφι των δειγμάτων. Για τθν επίτευξθ των επικυμθτϊν κερμοκραςιϊν
χρθςιμοποιικθκε ζνασ ςωλθνωτόσ φοφρνοσ (Εικόνα 14).

Εικόνα 14: Ο ςωλθνωτόσ φοφρνοσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ μζτρθςθ του ςυντελεςτι Seebeck.
Για τθν ειςαγωγι των δειγμάτων εντόσ τθσ κυλινδρικισ κοιλότθτασ του φοφρνου
χρθςιμοποιικθκε μια home-made διάταξθ, όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα 15.

Θζςθ 1

Θζςθ 2

Εικόνα 15: Συνολικι εικόνα τθσ home-made διάταξθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ μζτρθςθ του
ςυντελεςτι Seebeck. Στο ζνα άκρο τοποκετείται το δείγμα (Θζςθ 1) ενϊ ςτο άλλο άκρο υπάρχουν 2
υποδοχζσ για τθ ςφνδεςθ του δειγματοφορζα με τα μετρθτικά όργανα (Θζςθ 2).
[22]

Σο δείγμα (Εικόνα 16(1)) ςτερεϊνεται πάνω ςτο probe ςτθριηόμενο ςτο ζνα άκρο του ςε μία
μεταλλικι βάςθ (ψυχρό άκρο) (Εικόνα 16(2)) ενϊ ςτο άλλο άκρο του ζχει προςαρτθκεί μια
αντίςταςθ , θ οποία λειτουργεί ωσ heater (Εικόνα 16(4)). Για τθν προςταςία του δείγματοσ, ο
heater προςκολλάται ςτο δείγμα από τθν κάτω πλευρά όπου θ επιφάνεια καλφπτεται από το
χαρτί ηφγιςθσ. Kαι ςτα 2 άκρα του δείγματοσ, ςτα ςθμεία επαφισ με τθ μεταλλικι βάςθ και τθν
αντίςταςθ, ζχει τοποκετθκεί κερμικά αγϊγιμθ αλλά θλεκτρικά μθ-αγϊγιμθ κόλλα
αποτρζποντασ ζτςι κάποιο πικανό βραχυκφκλωμα. Η κόλλα ςτερεοποιείται αφινοντασ το
probe κάτω από λαμπτιρα πυρακτϊςεωσ για
. τθ ςυνζχεια τα άκρα τθσ
αντίςταςθσ ενϊνονται με το υπόλοιπο κφκλωμα μζςω 2 καλωδίων χαλκοφ όπου ςτισ ενϊςεισ
τοποκετείται silver-paste. Σαυτόχρονα γίνεται και θ τοποκζτθςθ των 2 κερμοηεφγων πάνω ςτο
δείγμα επίςθσ με silver-paste (Εικόνα 16(3)). Για τθ ςυγκεκριμζνθ διάταξθ χρθςιμοποιικθκαν 2
κερμοηεφγθ τφπου-Ε (Nickel-Chromium/Constantan). Σο probe αφινεται και πάλι κάτω από
λαμπτιρα πυρακτϊςεωσ για
. Η τελικι εικόνα του δείγματοσ όντασ τοποκετθμζνο
πάνω ςτο probe απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 16.

(1)composite
(2)holder (cold finger)

(3)thermocouples

(4)heater

Εικόνα 16: Το δείγμα μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τοποκζτθςθσ του πάνω ςτο probe.
Αφοφ ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία τοποκζτθςθσ του δείγματοσ, το probe ειςάγεται εντόσ τθσ
κυλινδρικισ κοιλότθτασ του φοφρνου, ςυνδζεται με τα μετρθτικά όργανα, και πριν ο φοφρνοσ
τεκεί ςε λειτουργία, μετράται ο ςυντελεςτισ Seebeck ςε κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Η
απαραίτθτθ οργανολογία τθσ διάταξθσ, απεικονίηεται παρακάτω (Εικόνα 17) και αποτελείται
από μία πθγι τάςθσ θ οποία τροφοδοτεί τον heater(Εικόνα 17 (1)), ζνα βολτόμετρο (Εικόνα 17
(2)) όπου μετρά τθν τάςθ Seebeck και ζνα ςφνολο διακοπτϊν (πολυπλζκτθσ) (Εικόνα 17 (3)) το
οποίο ςυνδζεται με ζνα πολφμετρο (Εικόνα 17 (4)) όπου μετράται θ κερμοκραςία του κάκε
κερμοηεφγουσ διαδοχικά.
[23]

(3)διακοπτολόγιο

(1)πηγή τάςησ

ο

(4) 2 πολφμετρο
(λειτουργία ωσ
θερμόμετρο)

(2) 1ο πολφμετρο (μζτρηςη τάςησ Seebeck)

Εικόνα 17: Τα μετρθτικά όργανα που χρθςιμοποιικθκαν για τθ μζτρθςθ του ςυντελεςτι Seebeck:
Μία πθγι τάςθσ ςυνεχοφσ ρεφματοσ από τθν οποία ρυκμίηεται θ τάςθ του heater (Vπθγισ), το ςφνολο
διακοπτϊν, κακϊσ και 2 πολφμετρα όπου το ζνα χρθςιμεφει ςτθν μζτρθςθ τθσ τάςθσ Seebeck και το
άλλο λειτουργεί ωσ κερμόμετρο.

Αρχικά το δείγμα τοποκετείται ςτθ διάταξθ ζχοντασ μθδενικι τάςθ ςτο heater. ε αυτό το
ςθμείο ελζγχεται εάν υπάρχει επαφι μεταξφ των κερμοηεφγων και του δείγματοσ μζςω του
βολτομζτρου το οποίο μετρά τθν τάςθ Seebeck. Για Vπθγισ=0 τότε, ΔΤ=0 και ΔV=0. Για τθν
αυτόματθ διαδικάςία λιψθσ των μετριςεων χρθςιμοποιικθκε πρόγραμμα LabView (Εικόνα
18). τθ ςυνζχεια προχωράμε ςτθν πειραματικι διαδικαςία: ζχοντασ εξαςφαλίςει ότι αρχικά
ΔΣ=0, εφαρμόηουμε 1 τιμι τάςθσ ςτο heater. Περιμζνουμε για
, ϊςτε να επιτευχκεί
ςτακερι κερμοβακμίδα, κι ζπειτα καταγράφεται θ κερμοκραςιακι διαφορά ΔΤ ανάμεςα ςτα 2
κερμοηεφγθ. Η διαδικαςία αυτι επαναλαμβάνεται για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ τάςθσ ςτο
heater, ϊςτε να προκφψουν αντίςτοιχεσ διαφορετικζσ κερμοβακμίδεσ ΔΤ.

[24]

Εικόνα 18: To front panel του προγράμματοσ LabView που χρθςιμοποιικθκε για τθν καταγραφι των
μετριςεων του ςυντελεςτι Seebeck ςε κερμοκραςία δωματίου.

Βάςει των μετριςεων, καταςκευάηεται το διάγραμμα τθσ κερμοθλεκτρικισ τάςθσ ςυναρτιςει
τθσ κερμοβακμίδασ (Eικόνα 19).

Εικόνα 19: Ενδεικτικό διάγραμμα από τθν κλίςθ του οποίου μετρικθκε ο ςυντελεςτισ Seebeck ςε
κερμοκραςία δωματίου (το ςυγκεκριμζνο διάγραμμα αναφζρεται ςτο Comp6).

[25]

Όπωσ φαίνεται από το διάγραμμα, θ κερμοθλεκτρικι τάςθ αυξάνει γραμμικά με το ΔΣ.
Εφαρμόηοντασ τθ Μζκοδο των Ελαχίςτων Σετραγϊνων, υπολογίηουμε τθν κλίςθ
τθσ ευκείασ γραμμισ, που περιγράφει τα πειραματικά δεδομζνα. Ωςτόςο
), θ οποία πρζπει να
και το ίδιο το κερμοηεφγοσ παρουςιάηει μία κερμοθλεκτρικι ιςχφ (
λθφκεί υπόψθ κατά τον υπολογιςμό του ςυντελεςτι Seebeck του υλικοφ
. υγκεκριμζνα, θ
τάςθ Seebeck μετρικθκε χρθςιμοποιϊντασ το καλϊδιο κωνςταντάνθσ του κάκε κερμοηεφγουσ.
⁄ ςε κερμοκραςία δωματίου. Επομζνωσ ο ςυντελεςτισ
Για τθν κωνςταντάνθ
Seebeck του υλικοφ κα δίνεται από τθ ςχζςθ:
Σχζςθ (7)
όπου
: o ςυντελεςτισ

τθσ κωνςταντάνθσ

: θ κλίςθ τθσ ευκείασ τθσ τάςθσ Seebeck ΔV ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςιακισ βακμίδασ
ΔΣ.
⁄

Οπότε,

Επιπλζον, παρατθρικθκε ότι θ κλίςθ τθσ ευκείασ είναι αρνθτικι. Aυτό ζχει ωσ ςυνζπεια το
ςυνολικό πρόςθμο του ςυντελεςτι Seebeck να είναι κετικό, και άρα τα δείγματα που μελετάμε
είναι p-τφπου. τθν ςυνζχεια προχωράμε ςτισ μετριςεισ του ςυντελεςτι Seebeck ςε
υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ. Όπωσ αναφζρκθκε και ςτο κεωρθτικό μζροσ, ζνα βαςικό
μειονζκτθμα των κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν είναι θ οξείδωςθ τουσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.
Για να αποφευχκεί αυτό, πριν ο φοφρνοσ τεκεί ςε λειτουργία, δθμιουργείται κενό εντόσ του
καλάμου (τθσ τάξεωσ
) μζςω μίασ μθχανικισ αντλίασ τθν οποία αφινουμε να
δουλζψει για
, ϊςτε να αφαιρεκεί το οξυγόνο και παράλλθλα να ιςορροπιςει
κερμοκραςιακά το δείγμα.
Για τθν καταγραφι των μετριςεων χρθςιμοποιικθκε πάλι πρόγραμμα LabView (Εικόνα 20) το
οποίο όςο ο φοφρνοσ ιταν ςε λειτουργία, κατζγραφε μετριςεισ του ςυντελεςτι Seebeck
ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ. Ο ςυντελεςτισ Seebeck διορκϊκθκε χρθςιμοποιϊντασ ωσ
ςθμείο αναφοράσ
. Η διόρκωςθ ζγινε αυτόματα μζςω του προγράμματοσ
LabView. ε αντίκεςθ με τθ διαδικαςία μζτρθςθσ του ςυντελεςτι Seebeck ςε κερμοκραςία
δωματίου, τϊρα θ τάςθ που εφαρμόηεται ςτα άκρα του heater (Vπθγισ ) διατθρείται ςτακερι,
και αναδιαμορφϊνεται κάκε φορά ϊςτε θ προκφπτουςα κερμοβακμίδα να είναι τθσ τάξεωσ
. Σο χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ των μετριςεων είναι
,
ο
παίρνοντασ μία μζτρθςθ (1 ςθμείο τθσ καμπφλθσ) ανά 3 C.
[26]

Εικόνα 20: To front panel του προγράμματοσ LabView που χρθςιμοποιικθκε για τθν καταγραφι των
μετριςεων του ςυντελεςτι Seebeck ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.

[27]

4.2) Μζτρθςθ Ειδικισ Αντίςταςθσ
Για τθ μζτρθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ των δειγμάτων χρθςιμοποιικθκε θ μζκοδοσ των
τεςςάρων ςθμείων (4-probe method). H γεωμετρία των δειγμάτων ιταν ςε ςχιμα ορκογϊνιου
παραλλθλεπιπζδου και οι ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ διαςτάςεισ των δειγμάτων ιταν
. To δείγμα κόβεται ςτθν κατάλλθλθ γεωμετρία και ςτθ ςυνζχεια τοποκετοφνται πάνω
ςε αυτό 4 επαφζσ (καλϊδια) ςτισ κζςεισ 1,2,3 και 4 αντίςτοιχα, κατά προτίμθςθ ιςαπζχουςεσ,
ενϊ θ απόςταςθ μεταξφ των εςωτερικϊν επαφϊν (2 και 3) είναι (Εικόνα 21). Βάςει τθσ
τεχνικισ των τεςςάρων ςθμείων, εάν διζλκει θλεκτρικό ρεφμα από τισ εξωτερικζσ επαφζσ (1
και 4) κα εμφανιςτεί μια διαφορά δυναμικοφ κατά μικοσ του δείγματοσ θ οποία μπορεί να
μετρθκεί μζςω των εςωτερικϊν επαφϊν (2 και 3).

1

2

3

4

Εικόνα 21: Σχθματικι αναπαράςταςθ τθσ τεχνικισ των τεςςάρων ςθμείων (4-probe method) [13].
Γνωρίηοντασ πλζον τθν τιμι του ρεφματοσ , και τθν τιμι τθσ τάςθσ μεταξφ των επαφϊν 2 και
3, και βάςει του νόμου του
, υπολογίηεται θ θλεκτρικι αντίςταςθ του δείγματοσ.
Επομζνωσ, εφαρμόηοντασ τθ ςχζςθ που ςυνδζει τθν θλεκτρικι αντίςταςθ , με τα γεωμετρικά
χαρακτθριςτικά του δείγματοσ, μποροφμε να υπολογίςουμε τθν τιμι τθσ ειδικισ αντίςταςθσ
:
Σχζςθ (8)
Όπου,

: θ αντίςταςθ του υλικοφ.
: το εμβαδόν διατομισ του υλικοφ.
: το πλάτοσ του υλικοφ.
: το πάχοσ του υλικοφ.
: το μικοσ μεταξφ των επαφων 2 και 3.
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Σο πλάτοσ
και το πάχοσ των δειγμάτων μετρικθκαν με διαςτθμόμετρο και μικρόμετρο
αντίςτοιχα, προτοφ τοποκετθκοφν οι 4 επαφζσ πάνω ςτο δείγμα. τθ ςυνζχεια το δείγμα
τοποκετείται πάνω ςε ζνα γυαλί μικροςκοπίου και ςτακεροποιείται πάνω ςε αυτό με τθ χριςθ
μιάσ μικρισ ποςότθτασ ελαςτικισ κόλλασ ςιλικόνθσ . ε αυτό το ςθμείο ξεκινά θ τοποκζτθςθ
των επαφϊν ςτο δείγμα. τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, χρθςιμοποιικθκε καλϊδιο χαλκοφ.
Κόπθκαν 4 ίςου μικουσ τμιματα, μικουσ
. Για τθν τοποκζτθςθ των επαφϊν ςτο
δείγμα χρθςιμοποιικθκε εποξικι αγϊγιμθ κόλλα 2 ςυςτατικϊν, θ οποία ςτακεροποιείται ςε
κερμοκραςία υψθλότερθ τθσ κερμοκραςίασ δωματίου. Γι’αυτό το λόγο, μετά τθν τοποκζτθςθ
των επαφϊν, τα δείγματα ζμειναν ςε φοφρνο ςε κερμοκραςία
για
.
Μόλισ ςτακεροποιθκεί θ εποξικι κόλλα, και βγεί το δείγμα από το φοφρνο ελζγχεται θ
αγωγιμότθτα των επαφϊν μζςω ενόσ πολυμζτρου ακουμπϊντασ τα άκρα του ςτισ επαφζσ
κατά ηεφγθ. Αφοφ επιβεβαιωκεί θ αγωγιμότθτα των επαφϊν, μετριζται θ απόςταςθ μεταξφ
των εςωτερικϊν επαφϊν 2 και 3.
Επειτα, το δείγμα τοποκετείται πάνω ςε μια τετράγωνθ βάςθ θ οποία απεικονίηεται παρακάτω
(Εικόνα 22) και διακζτει 4 υποδοχζσ (pins) εκατζρωκεν, ενϊ ςτο κζντρο υπάρχει ζνα μικρό
κομμάτι από γυαλί μικροςκοπίου πάνω ςτο οποίο τοποκετείται το δείγμα και ςτακεροποιείται
πάνω ςε αυτό πάλι μζςω ελαςτικισ κόλλασ ςιλικόνθσ. Οι επαφζσ του δείγματοσ ςυνδζονται με
τισ επαφζσ τθσ βάςθσ με silver-paste. Σο δείγμα, πλεόν πάνω ςτθ βάςθ αφινεται κάτω από
λαμπτιρα πυρακτϊςεωσ για
, ζτςι ϊςτε να ςτεγνϊςει το silver-paste.
Επαφζσ 1&4 (εξωτερικζσ)
1

4

3

2

Επαφζσ 2&3 (εςωτερικζσ)

Εικόνα 22: To δείγμα τοποκετθμζνο πάνω ςτθν ειδικι βάςθ.
τθ ςυνζχεια, μποροφμε να προχωριςουμε ςτθ διαδικαςία λιψθσ των μετριςεων. Η βάςθ
(μαηί με το δείγμα) εφαρμόηει πάνω ςε μια home-made διάταξθ (Εικόνα 23), ενϊ ςτο άλλο
άκρο του υπάρχουν 2 υποδοχζσ για τθ ςφνδεςθ του δειγματοφορζα με τα εξωτερικά όργανα.

[29]

Θζςη 1

Θζςη 2

Εικόνα 23: Πλιρθσ κάτοψθ τθσ home-made διάταξθσ που χρθςιμοποιικθκε για τθ μζτρθςθ τθσ ειδικισ
αντίςταςθσ.

type-k
thermocouple

Εικόνα 24: Το δείγμα πριν και μετά τθν τοποκζτθςθ του ςτο άκρο του δειγματοφορζα. Για τισ
μετριςεισ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ, θ κερμοκραςία του δείγματοσ μετράται
μζςω ενόσ κερμοηεφγουσ τφπου-k (Chromel-Alumel).

Η ειδικι αντίςταςθ των δειγμάτων μετρικθκε ςτθ κερμοκραςιακι περιοχι από κερμοκραςία
περιβάλλοντοσ μζχρι
. Επομζνωσ χρθςιμοποιικθκε και εδϊ ο ίδιοσ ςωλθνωτόσ
φοφρνοσ, εντόσ του οποίου τοποκετείται το probe (Εικόνα 14).
Πριν ο φοφρνοσ τεκεί ςε λειτουργία μετράται θ ειδικι αντίςταςθ των δειγμάτων ςε
κερμοκραςία δωματίου. Η ζνταςθ που εφαρμόηεται ςτισ εξωτερικζσ επαφζσ 1 και 4 ρυκμίηεται
με ζνα ειδικό πολυόργανο (Εικόνα 25). Σο ςυγκεκριμζνο πολυόργανο ζχει ρυκμιςτεί να είναι
ςε λειτουργία 4wire, και μζςω αυτοφ κα ρυκμίςουμε τθν εντάςθ που κα εφαρμόςουμε ςτο
κφκλωμα.
[30]

Εικόνα 25: To πολυόργανο που χρθςιμοποιικθκε για τθν εφαρμογι ζνταςθσ ςτο κφκλωμα.
Η διαδικαςία λιψθσ των μετριςεων ζγινε μζςω ειδικοφ προγράμματοσ LabView (Εικόνα 26).
Εφαρμόηοντασ ζνα εφροσ εντάςεων ςτο κφκλωμα από
παίρνουμε ζνα εφροσ τιμϊν τθσ τάςθσ

ζωσ

με βιμα

⁄

,

και το ρεφματοσ που διαρρζει το κφκλωμα.

Εικόνα 26: To front panel του προγράμματοσ LabView που χρθςιμοποιικθκε για τθν καταγραφι των
μετριςεων τθσ ειδικισ αντίςταςθσ ςε κερμοκραςία δωματίου.

Βάςει των μετριςεων, καταςκευάηεται θ χαρακτθριςτικι καμπφλθ
(Εικόνα 27).
Παρατθρείται ότι υπάρχει γραμμικι εξάρτθςθ μεταξφ τάςθσ και ρεφματοσ, επομζνωσ θ κλίςθ
τθσ ευκείασ που περιγράφει τα πειραματικά δεδομζνα κα είναι ίςθ με
όπου R θ
αντίςταςθ του δείγματοσ.
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Εικόνα 27: Ενδεικτικό διάγραμμα I-V από τθν κλίςθ του οποίου μετρικθκε θ αντίςταςθ R.
(Το ςυγκεκριμζνο διάγραμμα αναφζρεται ςτο Comp3).

Εφόςον ζχουμε μετριςει τον γεωμετρικό παράγοντα των δειγμάτων, μπορεί να υπολογιςτεί θ
τιμι τθσ ειδικισ αντίςταςθσ , βάςει τθσ Σχζςθσ (8).
τθ ςυνζχεια προχωράμε ςτισ μετριςεισ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ των δειγμάτων ςε υψθλζσ
κερμοκραςίεσ. Όπωσ και προθγουμζνωσ, προσ αποφυγι τθσ οξείδωςθσ του δείγματοσ, γίνεται
χριςθ μθχανικισ αντλίασ για ζνα χρονικό διάςτθμα
. Σο δείγμα αφινεται επιπλζον
για να ζρκει ςε κερμικι ιςορροπία πριν ο φοφρνοσ τεκεί ςε λειτουργία. Ρυκμίηουμε
τισ παράμετρουσ λειτουργίασ του φοφρνου ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχουν μεγάλεσ
κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ αλλά θ κερμοκραςία να ανεβαίνει με αργοφσ ρυκμοφσ ζτςι ϊςτε
το δείγμα να είναι ςε κερμικι ιςορροπία με το φοφρνο.
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Εικόνα 28: Παράμετροι λειτουργίασ του
φοφρνου. Συγκεκριμζνα οι
κερμοκραςιακζσ μεταβολζσ χωρίηονται ςε
3 διαςτιματα: α) Από Τ=0 ζωσ Τ=160οC ςε
160min (άνοδοσ) β) Ιςορροπία ςτουσ
Τ=160οC για 160min γ) Από Τ=160οC ζωσ
Τ=0 ςε 160min (κάκοδοσ). Για τθν
υπολογιςμό τθσ ειδικισ αντίςταςθσ
χρθςιμοποιικθκαν μετριςεισ οι οποίεσ
αντιςτοιχοφν μόνο ςτο κομμάτι τθσ
ανόδου ζωσ τουσ 120 οC (α).

Η καταγραφι των μετριςεων ζγινε μζςω προγράμματοσ LabView (Εικόνα 29), το οποίο όςο ο
φοφρνοσ ιταν ςε λειτουργία κατζγραφε μετριςεισ τθσ θλεκτρικισ αντίςταςθσ του δείγματοσ
ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ του όπωσ αυτι μετριόταν από το κερμοηεφγοσ του
δειγματοφορζα:

Εικόνα 29: To front panel του προγράμματοσ LabView που χρθςιμοποιικθκε για τθν καταγραφι των
μετριςεων τθσ ειδικισ αντίςταςθσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ.
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ε αντίκεςθ με τθ διαδικαςία μζτρθςθσ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ ςε κερμοκραςία δωματίου,
τϊρα το ρεφμα που διαρρζει τισ εξωτερικζσ επαφζσ του δείγματοσ διατθρείται ςτακερό με
τιμι
, ενϊ το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ των μετριςεων είναι
, παίρνοντασ μία μζτρθςθ (1 ςθμείο τθσ καμπφλθσ) ανά 3οC.
Βάςει αυτϊν των μετριςεων, καταςκευάςτθκαν τα διαγράμματα
παρακάτω.

[34]

, όπωσ κα δοφμε

5. *Αποτελζςματα+
5.1) Γραφικι Αναπαράςταςθ και χολιαςμόσ των Πειραματικϊν Αποτελεςμάτων
ε αυτι τθν ενότθτα παρουςιάηονται γραφικά τα αποτελζςματα κακϊσ και οι παρατθριςεισ
που προζκυψαν για τα δείγματα που μελετικθκαν:


υντελεςτισ Seebeck

(Β)

(A)

Εικόνα 30: O Συντελεςτισ Seebeck ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ για τα δείγματα με διαφορετικι
ποςότθτα προςμίξεων Bi ςτο Sb2Te3 (A), και τθσ ποςότθτασ προςμίξεων Bi ςτο Sb2Te3 ςε
κερμοκραςία δωματίου (Β).

(Β)

(A)

Εικόνα 31 : O Συντελεςτισ Seebeck ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ για τα δείγματα με διαφορετικι
αναλογία μάηασ ΒST και ΑΒS (Α), και τθσ τθσ αναλογίασ μάηασ ΒST και ΑΒS ςε κερμοκραςία δωματίου
(Β).

[35]

 Παρατθριςεισ:
Από τισ Εικόνεσ 30Α&31Α βλζπουμε ότι οι τιμζσ του ςυντελεςτι Seebeck είναι κετικζσ για όλα
τα δείγματα, ςυνεπϊσ ζχουμε να κάνουμε με θμιαγωγικά υλικά p-τφπου. Επίςθσ, για όλα τα
δείγματα, παρατθρείται μια γενικι τάςθ για αφξθςθ του ςυντελεςτι Seebeck με τθν αφξθςθ
τθσ κερμοκραςίασ. Η ςυμπεριφορά αυτι, ςυμφωνεί με αντίςτοιχεσ μελζτεσ για παρόμοια
δείγματα *2+,*3+. Όμωσ, οι τιμζσ του S είναι ελαφρϊσ μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ
τιμζσ Seebeck για bulk BST υλικά, όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτθ βιβλιογραφία *2+. Η μείωςθ
αυτι μπορεί να οφείλεται ςε πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ θ παρουςία του ABS, θ παρουςία
κενϊν ςτα δείγματα, όπωσ φάνθκε από τισ φωτογραφίεσ SEM και από τθν ανομοιογενι
παραςκευι των δειγμάτων. Επιπλζον ερευνθτικι εργαςία χρειάηεται για να αποςαφθνιςτοφν
οι παράγοντεσ αυτοί. Από τθν Εικόνα 30Β φαίνεται ότι υψθλότερο ςυντελεςτι Seebeck
⁄ .
βρζκθκε να παρουςιάηει το δείγμα με
(Comp4) με αντίςτοιχθ τιμι
Αντίςτοιχεσ μελζτεσ *3+ για παρόμοια μείγματα ςτθν ίδια αναλογία BST και πολυμεροφσ δίνουν
⁄ , ςε κερμοκραςία δωματίου. Επιπλζον, από
μζγιςτο ςυντελεςτι Seebeck με τιμι
τθν Εικόνα 30Β, βλζπουμε ότι ο ςυντελεςτισ Seebeck ζχει μθ μονοτονικι εξάρτθςθ από τισ
προςμείξεισ του Bi. Η παρατιρθςθ αυτι ζρχεται ςε αντίκεςθ με αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ από
τθ βιβλιογραφία [21], όπου ο ςυντελεςτισ Seebeck μειϊνεται με τθν αφξθςθ του Bi. Αυτι θ
παρατιρθςθ, ςυνάδει με τθν ανομοιογζνεια των δειγμάτων, ωσ ςυνζπεια τθσ μεκόδου
παραγωγισ.
τθν Εικόνα 31Α, φαίνονται τα διαγράμματα
, για τα δείγματα με τθ διαφορετικι
αναλογία BST ςε ςχζςθ με το ABS. Όλα τα δείγματα παρουςιάηουν ςχεδόν ίδια τάςθ αφξθςθσ
του S ςε ςχζςθ με τθν κερμοκραςία, εκτόσ του δείγματοσ με αναλογία μάηασ 85/15. Αυτι θ
διαφορά, αναδεικνφει για μια ακόμα φορά τθν ανομοιογζνεια των δειγμάτων. Παρόλ’αυτά,
ςτθ κερμοκραςία δωματίου, το Comp10, με αναλογία μάηασ 90/10, παρουςιάηει τθν
υψθλότερθ τιμι Seebeck, το οποίο ςυμφωνεί με αντίςτοιχεσ παρατθριςεισ ςτθ βιβλιογραφία
[3].
Γενικά, φαίνεται ότι θ τάξθ μεγζκουσ των τιμϊν του ςυντελεςτι Seebeck βρζκθκε να μθν ζχει
επθρεαςτεί ιδιαίτερα από τθν κερμικι επεξεργαςία των δειγμάτων (hot-pressing) και τθν
προςκικθ του ABS, ςυγκριτικά με τα bulk BST υλικά *2+, ςτα οποία ο ςυντελεςτισ Seebeck
⁄ , ςτθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ. Η
κυμαίνεται ςε ζνα εφροσ τιμϊν
παρατιρθςθ αυτι είναι ενκαρρυντικι, όςον αφορά ςτθ χρθςιμοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων
μειγμάτων για τθν καταςκευι κερμοθλεκτρικϊν διατάξεων, βαςιςμζνων ςε μείγματα
πολυμεροφσ-κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ.

[36]



Ειδικι Αντίςταςθ

(Β)

(A)

Εικόνα 32: H ειδικι αντίςταςθ ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ για τα δείγματα με διαφορετικι
ποςότθτα προςμίξεων Bi ςτο Sb2Te3 (Α), και τθσ ποςότθτασ προςμίξεων Bi ςτο Sb2Te3 ςε κερμοκραςία
δωματίου (Β).

(Β)

(A)

Εικόνα 33: H ειδικι αντίςταςθ ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ για τα δείγματα με διαφορετικι
αναλογία μάηασ ΒST και ΑΒS (Α), και τθσ αναλογίασ μάηασ ΒST και ΑΒS ςε κερμοκραςία δωματίου(Β).

[37]

 Παρατθριςεισ:
τθν Εικόνα 32Α φαίνεται θ ειδικι αντίςταςθ ςε ςχζςθ με τθ κερμοκραςία για τα δείγματα με
διαφορετικζσ προςμείξεισ Bi. Η ςυμπεριφορά αυτι ςυνάδει με τθ βιβλιογραφία [21]. Οι
απόλυτεσ τιμζσ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ βρζκθκαν να είναι ςε ςυμφωνία με αντίςτοιχεσ μελζτεσ
για παρόμοια μείγματα BST-πολυμεροφσ [3]. Ωςτόςο, ςυγκριτικά με τα bulk BST υλικά [2],[21],
οι τιμζσ αυτζσ είναι περίπου 3 τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτερεσ. Η αφξθςθ αυτι οφείλεται εν
μζρει ςτθν προςκικθ του ABS το οποίο είναι μονϊτθσ, αλλά και ςτθ δθμιουργία κενϊν κατά τθ
ςυμπίεςθ των δειγμάτων.
Επιπλζον, τα δείγματα Comp4 και Comp 5 παρουςιάηουν ζνα τοπικό μζγιςτο ςτθ κερμοκραςία
. Η κερμοκραςία αυτι, αντιςτοιχεί ςτθ κερμοκραςία υαλϊδουσ
μετάπτωςθσ του
ABS [36]. Επίςθσ, παρατθρείται μια γενικι τάςθ θ ειδικι αντίςταςθ να μειϊνεται με τθν
αφξθςθ των προςμείξεων Bi (Εικόνα 32Β). Όμωσ, το δείγμα Comp4 ξεφεφγει από αυτι τθν
τάςθ παρουςιάηοντασ εξαιρετικά μεγάλθ ειδικι αντίςταςθ. Η αυξθμζνθ ειδικι αντίςταςθ
ενδεχομζνωσ να οφείλεται ςτθν ανομοιογζνεια του δείγματοσ.
Αναφορικά με τα δείγματα διαφορετικισ αναλογία μάηασ ΒST και ΑΒS (Εικόνεσ 33Α&Β), θ
αφξθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ ακολουκεί τθν αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του ABS, τόςο ςε
κερμοκραςία δωματίου όςο και ςε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ. Η παρατιρθςθ αυτι ςυνάδει
με τθ βιβλιογραφία[3+ και είναι αναμενόμενθ, κακϊσ το ABS είναι μονωτικό.
Γενικά, οι πολφ αυξθμζνεσ τιμζσ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ αναμζνεται να ζχουν ςοβαρι
επίπτωςθ ςτθν κερμοθλεκτρικι απόδοςθ των υλικϊν.

[38]



Θερμοθλεκτρικόσ υντελεςτισ Ιςχφοσ

(A)

(Β)

Εικόνα 34: O κερμοθλεκτρικόσ ςυντελεςτισ ιςχφοσ ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ για τα δείγματα με
διαφορετικι ποςότθτα προςμίξεων Bi ςτο Sb2Te3 (Α), και τθσ ποςότθτασ προςμίξεων Bi ςτο Sb2Te3 ςε
κερμοκραςία δωματίου (Β).

(Β)

(A)

Εικόνα 35: O κερμοθλεκτρικόσ ςυντελεςτισ ιςχφοσ ςυναρτιςει τθσ κερμοκραςίασ για τα δείγματα με
διαφορετικι αναλογία μάηασ ΒST και ΑΒS (Α), και τθσ αναλογίασ μάηασ ΒST και ΑΒS ςε κερμοκραςία
δωματίου (Β).

[39]

 Παρατθριςεισ:
Η άμεςθ εξάρτθςθ του
, από τισ ποςότθτεσ
, φαίνεται κακαρά ςτισ Εικόνεσ 34Α&35Α,
όπου παρατθρείται θ μείωςθ του
με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Σο γεγονόσ αυτό
οφείλεται ςτο ότι παρόλο που θ εξάρτθςθ του
με τον ςυντελεςτι Seebeck είναι τθσ
μορφισ
, θ ειδικι αντίςταςθ αυξάνεται με τθν κερμοκραςία ‘πιο γριγορα’ ςε ςχζςθ με
τον , με αποτζλεςμα ςυνολικά ο
να μειϊνεται. Επιπλζον, από τισ Εικόνεσ 34Α&Β, μπορεί
να φανεί και θ εξάρτθςθ του
από τθν ποςότθτα προςμείξεων , κακϊσ ο αλλά και θ ,
εξαρτϊνται εξίςου από αυτιν. τα δείγματα με διαφορετικι ποςότθτα προςμίξεων ,
βιςμοφκιου
(Comps 3-6) (Εικόνεσ 34Α&Β), υψθλότερο κερμοθλεκτρικό ςυντελεςτι ιςχφοσ,
ςε κερμοκραςία δωματίου, βρζκθκε να παρουςιάηει το δείγμα με
, με
⁄
,γεγονόσ που ζρχεται ςε ςυμφωνία με αντίςτοιχεσ μελζτεσ για παρόμοια
μείγματα BST-πολυμεροφσ *3+. Ωςτόςο, και πάλι οι τιμζσ του κερμοθλεκτρικοφ ςυντελεςτι
ιςχφοσ για τα μείγματα μασ είναι πολφ χαμθλότερεσ 3 τάξεισ μεγζκουσ ςυγκριτικά με τα bulk
⁄
BST υλικά *2+ (
, ςε κερμοκραςία δωματίου). Σο γεγονόσ αυτό
προζρχεται από τθν δραματικι αφξθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ των composites. Aκόμα, οι
Εικόνεσ 35Α&Β, δείχνουν τθ βελτίωςθ του
, όςο μειϊνεται θ ποςότθτα του ABS. Επιπλζον,
παρατθρείται ότι, το δείγμα για
(Comp4), παρόλο που παρουςιάηει τον υψθλότερο
ςυντελεςτι Seebeck (Εικόνα 30Β), κατζλθξε να ζχει τθν χαμθλότερθ απόδοςθ, γεγονόσ που
οφείλεται ςτθν αφξθςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ.
Γενικά, τα εν λόγω δείγματα παρουςιάηουν κερμοθλεκτρικι ςυμπεριφορά παρόμοια με αυτι
άλλων μειγμάτων πολυμεροφσ-κερμοθλεκτρικοφ υλικοφ, τθσ βιβλιογραφίασ. Όμωσ θ
ςυμπεριφορά αυτι απζχει πάρα πολφ από τθ κερμοθλεκτρικι ςυμπεριφορά των δθμοφιλϊν
κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν.

[40]

Επίλογος
τα πλαίςια τθσ παροφςασ πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε μια προςπάκεια παραςκευισ μειγμάτων
τα οποία να ςυνδυάηουν τα προςόντα των state-of-the-art κερμοθλεκτρικϊν υλικϊν και των
κοινϊν πολυμερϊν, με τθν πλζον απλοφςτερθ μζκοδο για μαηικι βιομθχανικι παραγωγι, ςε
πικανζσ κερμοθλεκτρικζσ εφαρμογζσ ςτο μζλλον. Παρατθρικθκε ότι, θ διαδικαςία
παραςκευισ των μειγμάτων, αν και προςεγγίηει τα όρια του απλοϊκοφ, δεν ςτερεί από τα υλικά
μασ τισ κερμοθλεκτρικζσ τουσ ιδιότθτεσ ςε απαγορευτικό βακμό, αντίκετωσ δίνει ςυγκρίςιμα
αποτελζςματα με αρκετά πιο περίπλοκεσ και κοςτοβόρεσ κατεργαςίεσ *3+. Επιπλζον, τόςο οι
χθμικζσ όςο και οι κρυςταλλικζσ ιδιότθτεσ των μειγμάτων παρζμειναν αναλλοίωτεσ κάτω από
επεξεργαςία με τθ ςυγκεκριμζνθ μζκοδο. Η ανάμειξθ του BST με το ΑΒS προκαλεί τθ
δθμιουργία κενϊν ανάμεςα ςτουσ κόκκουσ του μείγματοσ. Αυτό αυξάνει κατά πολφ τθν ειδικι
αντίςταςθ, μειϊνοντασ τον κερμοθλεκτρικό ςυντελεςτι ιςχφοσ ςε καταςτροφικό βακμό. Ζτςι,
ερευνικθκαν οι τρόποι αφξθςθσ του κερμοθλεκτρικοφ ςυντελεςτι ιςχφοσ , επιλζγοντασ το
μείγμα με τθ χαμθλότερθ κερμοθλεκτρικι απόδοςθ, προκειμζνου να είναι πιο ευδιάκριτα τα
όρια βελτίωςθσ του ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα. Ουςιαςτικά, αναγκαίο είναι θ εφρεςθ τρόπων
βελτίωςθσ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ, πράγμα που μπορεί να επιτευχκεί αυξάνοντασ το BST και
μειϊνοντασ το ABS ςτο μείγμα, ψάχνοντασ τθ βζλτιςτθ αναλογία. Εναλλακτικά, περαιτζρω
μείωςθ τθσ ειδικισ αντίςταςθσ ενδζχεται να μπορεί να προκφψει είτε με τθν προςκικθ ενόσ
3ου αγϊγιμου υλικοφ ςτο μείγμα, είτε μζςω εφρεςθσ τρόπων μείωςθσ των κενϊν (π.χ άςκθςθ
επιπλζον πίεςθσ ςτα δείγματα).

[41]
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