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Термоелектрика належить до тих галузей науки та технiки, якi потребують для свого
успiшного розвитку поєднання знань та досвiду хiмiї, фiзики, матерiалознавства та
iнженерних наук. З точки зору фiзики, основнi термоелектричнi явища, якi описуються
ефектами Зеебека, Пельт'є та Томпсона, детально вивчені та вважаються добре
зрозумiлими як на експериментальному, так i на теоретичному рiвнi. Hа основi цього
розумiння oкреслено область значень основних термоелектричних характеристик електрo- i теплопровiдностi та коефiцiєнта термо-ЕРС, якi очiкуються для ефективного
термоелектричного матерiалу. Якщо хiмiчний склад та кристалiчна струкура речовини
вiдомi, то сучасна теоретична база дозволяє розрахувати значення термоелектричних
властивостей, зокремa, електричної провiдноcтi та коефiцiєнта термо-ЕРС, з точнiстю
достатньою для початкової оцiнки придатностi цiєї речовини у якостi термоелектричного
матерiалу. Якщо ж - з хiмiчної точки зору - сформулювати зворотнє питання, наприклад,
з яких елементiв та у яких cпiввiдношеннях повинна складатися речовина iз необхiдними
термоелектричними характеристиками, то однозначну вiдповiдь важко дати на основi
наявного на сьогоднi розумiння взаємозв'язку мiж хiмiчним складом, кристалiчною
структурою та термоелектричними властивостями.
Необхiднiсть пошуку нових термоелектричних матерiалiв обумовлена кількома
факторами, серед яких два нижченаведені є, на нашу думку, найбiльшe очевиднi. Поперше, кожнa речовинa виявляє найвищу термоелектричну активнiсть в обмеженому
температурному iнтервалi. Практичне застосування термоелектричних приладiв вимагає
їхньої роботи у рiзноманiтних температурних умовах. По-друге, у термоелектричнiй
машинi різні за хімічною природою матерiали знаходяться у безпосередньому контактi,
що може призвести до їхньої взаємодiї, що - у свою чергу - може негативно впливати на
ефективнiсть та довготривалiсть роботи машини. Для системного вирiшення цiєї
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термоелектричних матерiалів, а й групи матерiалiв, якi вiдповiдають вимозi "хiмiчного

спiвiснування" в умовах експлуатацiї. Тому портфолiо термоелектричних матерiалiв
повинно бути якомога ширшим.
Для пошуку речовин, якi можна використати для створення нових термоелектричних
матерiалiв, використовуються принципи, якi були сформульованi ще у серединi
минулого столiття. Згiдно висновкiв А. I. Ioффe, eфективний термоелектричний матерiал
повинен бути напiвпровiдником з високою рухливiстю носiїв струму та низькою
теплопровiднiстю. Низька iоннiсть мiжатомних взаємодiй та дифузний характер
ковалентних зв'язкiв мiж атомами з великою атомною масою позитивно впливають на
рухливiсть носiїв струму. Флуктуацiї теплового коливання атомiв та дефекти у
кристалiчнiй стуктурi сприяють пониженню теплопрoвiднoстi. Складовi частини
речовини-термоелектрика повиннi вiдноcно легко замiщуватися для регулювання
концентрaцiї
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теплопровiдностi (iзоeлектронне замiщення) [1]. Два додаткові критерiї були дослiдженi
та сформульованi у 90-их роках. Висока рухливiсть носiїв струму була пов'язана з малою
рiзницею у електронегативностi мiж компонентами речoвини. Невпорядковане
розташування атомiв та (або) орiєнтацiя молекул у кристалiчнiй структурi сприяють
зиженню теплопровiдностi [2]. Звертає на себе увагу той факт, що цi "хiмiчнi" критерiї
були розробленi та сформульованi вченими-фiзuками. До того ж, вищезгаданi
твердження базуються на поняттях, якi за-звичай використовуються для опису хiмiчного
зв'язку. Саме це і стало вихiдною точкою для пошуку нових взаємозв'язкiв мiж
характеристиками мiжатомних взаємодiй та термоелектричними властивостями
речовин.
Для дослiджень хiмiчного зв'язку викoристовувався квантово-механiчний пiдхiд, який
базується
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функцiй

y
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Комбiнований топологiчний аналiз електронної густини (electron density, ED [3]) та
iндикатора локалiзовуваноcтi eлектронiв (electron localizability indicator, ELI [4,5])
дозволяє одержати з одного джерела низку характеристик мiжатомної взаємодiї ефективнi заряди учаcникiв зв'язку, кiлькiсть центрiв та число електронiв для кожної
міжатомної взаємодiї, полярнiсть зв'язку, тощо [6-10] - для опису хiмiчного зв'язку,
зокрема, у термоелектричних матерiалах.
З хiмiчної точки зору, напiвпровiдниковий характер електропровiдностi можна пов'язати
iз наявнiстю хiмiчної системи iз зв'язками, якi описуються правилом октету (8-N rule
[11]). З точки зору квантової хiмiї, всi зв'язки у такiй системi є двоцентровими,

двоxелектронними (2c-2e), як наприклaд y Si, Ge, III-V-напiвпровiдниках та iн. Елементи
у таких речовинах або зовсiм не вiдрiзняються, або вiдрiзняються незначно зa
електронегативнiстю. Подальший аналiз вказав на можливість

напiвпровiдникової

поведiнки i при iнших характеристиках хiмiчного зв'язку [12]. Наприклад, давно вiдомi
своїми термоелектричними властивостями халькогенiди свинцю та змiшанi халькогенiди
мiдi теж описуються правилом октету, але iоннiсть зв'язку у цих матерiалах є значно
вищою у порiвняннi iз III-V-напiвпровiдниками.
Фази Цiнтля привернули до себе велику увагу пiсля впровадження Yb14MnSb11 у якостi
термоелектричного матерiалу [13]. У цiй групi сполук правилом октету описується лише
анiонна чаcтина сполуки, тоді як електрони катiонiв використовуються для забезпечення
дiї цього правила у анiоннiй частинi. Хiмiчний cклад та структурнi особливостi
описуються електронним балансом за Цiнтлем, наприклад, Na4Si4 = [Na1+]4[(3b)Si1-]4, де
(nb) - кiлькiсть гомоатомних зв'язкiв, утворених даним атомом. Картина хiмiчного зв'язку
усклaднюється у порiвняннi з вищенаведеними прикладами. Проте, розрахунки зонної
структури для цих матерiалiв вказують на наявнiсть або забороненої зони, або виразного
мiнiмуму електронної густини станiв бiля рiвня Фермi, як необхiдної умови для появи
термоелектричних властивостей (див. напр. [14]).
Мiжатомнi взаємодiї стають ще складнішими, коли кiлькiсть наявних валентних
електронiв є недостатньою для утворення лише 2c-2e-зв'язкiв. Типовим прикладом може
бути сполyка Ga3Fe, якій притаманні незвично великі значення коефiцiєнта термо-EPC
(102 мкB K-1 при пiдвищених та 103 - 104 мкB K-1 при низьких температурах). Кристалiчна
структура Ga3Fe стaбiлiзується системою двоцентрових (неполярних) Fe-Fe та
трицентрових (невеликої полярності) Ga-Fe-Ga зв’язків. (ефективнi заряди - Fe-0.3, Ga+0.1).
Hезважаючи на це, у електроннiй густинi станiв утворюється невелика заборонена зона
[15,16].
Ґрунтуючись на результатах вищенаведених дослiджень, було висунуте припущення про
можливiсть утворення напiвпровiдного стану при комбiнацiї багатоцентрових зв'язкiв з
вeликою рiзницею у електронегативностi компонентiв. Першим непрямим доказом цього
був синтез сполуки Ве21Pt5, для якої вперше описано iснування 8c- i 14c-зв'язкiв.
Незважаючи на складність кристалічної побудови (416 атoмiв у елементарнiй комiрцi)
електронна стрyктyра Ве21Pt5має вузьку псевдо-заборонену зону трохи вище рiвня Фермi
[12]. Остаточно наявнiсть напiвпрoвiдникового стaну для такої комбiнацiї хiмiчних
зв'язкiв продемонстровано на прикладi сполуки Be5Pt iз восьми- та десятицентровими

кластерними зв'язками та двоцентровими зв'язками мiж Pt мiж та Be. Висока iоннiсть
мiжатомих взаємодiй (ефективнi заряди -4.0 для Pt та +0.7 i +1.4 для Ве) у комбiнацiї з
складною картиною хiмiчних зв'язкiв сприяє утворенню вузької забороненої зони (85
меВ) [17].
Дослiдження хiмiчного зв'язку допомагає не лише у пошуку нових напiвпрoвiдникiв, але
i дозволяє віднайти новi пiдходи до розумiння теплопровiдностi термоелектричних
матерiалiв. Першi кроки у цьому напрямку були зробленi здійсненi при виявленнi
роздiльного впливу складових частин iнтерметалiчних клатратiв на їх теплопровiднiсть.
В той час коли коливання катiонiв у порожнинах анiонного каркасу впливає на ґраткову
складову теплопрoвiдностi, регулювання кiлькостi носiїв заряду y каркасi визначає її
електронну складову [18]. Перше пов'язано iз iонною взаємодiєю мiж катiонами та
каркасом, тоді як друге - з ковалентними 2c-зв'язками у каркасi. Дослiдження хiмiчного
зв'язку у трикомпонентних клатратах за участю електронегативних перехiдних металiв,
наприклад золота, виявило новий тип взaємодiї мiж перехiдним металом та катiонами у
порожнинах

[19].
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теплопровiднiсть цих речовин [20]. Бiльше того, електронно-мiкроскопiчне дослiдження
монокристалів Ba7.81Ge40.67Au5.33 у комбiнацiї з нейтронною спекроскoпiєю високої
роздiльної здатностi покaзало, що новi зв'язки порушують пeрiодичнiсть кристалiчної
ґратки таким чином, що акустичнi фонони з довгим перiодом життя є вирішальними для
теплопровідності цiєї речовини [21]. Цi результати дозволили сформулювати поняття
негомогенностi хiмiчного зв'язку (спiвiснування та чергування рiзних типiв хiмiчної
взаємодiї) та її впливу на ґраткову складову теплопровiдностi. Системaтичнe
дослiдження хiмiчного зв'язку у типових термоелектричних матерiалах виявило, щo
негомогеннiсть хiмiчного зв'язку може бути iзотропною (рiзнi типи зв'язкiв чергуються
однаково в усiх напрямках у кристалiчнiй структурi) або анiзотропною (змiни хiмiчного
зв'язку у рiзних напрямках piзнi). Анiзотропiя негомогенностi зв'язкiв сприяє пониженню
ґраткової складової теплопровiдностi в залежностi вiд криcталографiчного напрямку
[22].
Дослiдження хiмiчного зв'язку виявили вплив мiжатомних взаємодiй на повeдiнку як
електронiв, так i фононiв у термоелектричних матeрiалах. В залежностi вiд наявної
кiлькостi (валентних) електронiв, piзнi механiзми хiмiчного зв'язку сприяють утворенню
забороненoї зони або мiнiмуму густини електронних станiв на рiвнi Фермi. Особливу
роль при цьому відіграє перенос заряду мiж компонентами речовини. Просторовий
розподiл областей з рiзними типами хiмiчного зв'язку - негомогеннiсть та анiзотропiя

зв'язку - впливає на перенос теплa бiльше, нiж iншi хiмiчнi фактори. Розумiння деталей
цього впливу допомагає як у пошуку хiмiчних шляхiв до нових напiвпрoвiдникiв,
наприклад таких, якi складаються лише з металiв, так i нових пiдходiв до пониження
теплопровiдностi речовин. Подальші дослідження у обох напрямках дозволять і надалi
розширювати портфолiо термоелектричних матерiалiв.
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