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Згідно до теорії Курнакова, зі зміною концентрації одного з компонентів 

твердого розчину (ТР) його властивості змінюються безперервно. На 

теперішній час, у ряді ТР виявлено екстремальну поведінку різних 

властивостей при концентрації одного з компонентів  0.01 – 1.5 мол. %. Досі 

не існує єдиної точки зору на природу виявлених екстремумів. Зроблене 

припущення про їх зв’язок з перколяційним фазовим переходом (ФП) від 

розбавлених до концентрованих ТР [1].  

Зручними об’єктами для вивчення перколяційних ФП є безперервні ТР 

Bi1-xSbx. Крім того, напівпровідникові ТР Bi1-xSbx – кращі термоелектричні 

матеріали за температур нижче ~ 200 К [2]. Раніше [1], на ізотермах механічних 

та електричних властивостей сплавів Bi1-xSbx, що піддавалися відпалу 200 і 

1200 годин, при х ~ 0.005 – 0.015 було виявлено аномальні ділянки, котрі 

пов’язувалися з перколяційним ФП від розбавлених до концентрованих ТР. 

Однак, кількість робіт, присвячена ТР Bi1-xSbx в інтервалі концентрацій x < 0.06, 

обмежена, і питання про механізми впливу малої концентрації сурми на їх 

властивості залишається відкритим. 

Мета роботи – дослідження кінетичних властивостей ТР Bi1-xSbx (х = 0 – 

2.5). Об’єкти дослідження – паралелепіпеди (10×2×3 мм), що були вирізані з 

полікристалічних злитків Bi1-xSbx, отриманих шляхом сплавлення Bi і Sb у 

вакуумованих кварцових ампулах та відпалу протягом 720 годин за 

температури 250 
0
С.  

Проведено вимірювання електропровідності σ і коефіцієнта Холла RH при 

величині магнітного поля 0.05 і 1.0 Тл та розраховано холлівську рухливість μН 

і концентрацію носіїв заряду n. На ізотермах вказаних властивостей виявлені 

аномальні ділянки поблизу x ~ 0.0075 – 0.01. Наявність екстремумів 

пов’язується з реалізацією ФП перколяційного типу від розбавлених до 

концентрованих ТР. 
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