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К1-хАgхNО3( х=0,025; 0,05; 0,1) MONOKRİSTALLARINDA POLİMORF 

ÇEVRİLMƏLƏR 
 

E.V. NƏSİROV ,Y.Q. ƏSƏDOV 
Azərbaycan MEA H.M. Abdullayev adına Fizika Institutu,  

AZ 1143, Bakı şəhəri, H.Cavid pr.33 
  

Təqdim olunan iş К1-хАgхNО3 (х=0,025; 0,05; 0,1) monokristallarında II↔III polimorf çevrilmələri zamanı II və III-modifikasiya 
kristallarının böyümə morfologiyasının  tədqiqinə  həsr olunmuşdur. Modifikasiyalar arasında tarazlıq temperaturunu müəyyən edərək 
göstərilmişdir ki, baxılan halda polimorf çevrilməlrdə kristal böyüməsi ana kristal daxilində yeni fazanın rüşeyminin yaranması ilə baş verir.   

 
Məlumdur ki, Т>401К temperaturunda kalium nitratda 

15
h2D -Pnmа simmeriyalı rombik modifikasiya [1] 6

d2D -P3c 
simmeriyalı romboedrik modifikasiyaya çevrilir  [2]  və bu 
dəyişmə enantiatrop tiplidir. Kristal soyudulan zaman iki mo-
notrop çevrilmə müşahidə edilir [3]. ~397К temperaturda III 
modifikasiya 5

v3C  -Р3м simmetriyalı yeni modifikasiyaya, 
yalnız bundan sonra  ~383К temperaturda bu modifikasiya da 
II- modifikasiyaya çevrilir. Müəyyən edilmişdir ki, baxılan 
nümunələrdə kristal böyüməsi Q.Folmerin təklif etdiyi iki 
ölçülü rüşeymli mexanizmlə baş verir [4-6]. Həmin 
kristallarda ilk dəfə olaraq  II→III çevrilməsi zamanı ritmik 
böyümə müşahidə edilmişdir [7]. Sonradan kalium nitratda 
quruluş çevrilmələrinin tədqiqi istiqamətində aparılan tədqi-
qat işləri daha da genişləndirilmişdir. Belə ki, КNО3-də К1+ 

аtomlarının Аg+1
 аtomları ilə qismən əvəz olunmasının 

polimorf çevrilmənin mexanizminə təsiri araşdırılmağa baş-
lanmışdır [8]. Təqdim olunan iş həmin tədqiqat işlərinin da-
vamı olub К1-хАgхNО3 kristallarda polimorf çevrilmələrin 
mexanizminin tədqiqinə həsr olunmuşdur.  

K1-xAgxNO3(x=0.025:0.05:0.1) birləşmələrinin suda məh-
lulundan otaq temperaturunda II modifikasiyanın mükəmməl 
üzlü, mikroskopik tədqiqat üçün yararlı olan təqribən 
1x0.5x10mm ölçülü kristalları alınmışdır. Kristalların mü-
kəmməlliyini və təmizliyini təmin etmək məqsədilə istifadə 
olunan ”XЧ"markalı gümüş nitrat və ” ЧDA” markalı kalium 
nitrat çoxqat yenidən kristallaşma yolu ilə əlavə təmizlən-
mişdir.  

Alınmış müxtəlif xarici formalı kristallardan tədqiqat   
üçün müstəvi lövhə şəkilli və ya [001] kristalloqrafik istiqa-
mətdə dartılmış iynəvari kristallar seçilmişdir.  

Əvvəlcə II və III fazanın tarazlıq temperaturu, ucları 
bilavasitə nümunənin səthinə toxunan termocüt vasitəsilə 
+1°C dəqiqliklə ölçülmüş və K0.975Ag0.025NO3-ün II və III 
fazalarının tarazlıq temperaturu üçün T0=383K, K0.95Ag0.05NO3 
üçün  T0=370K , T0=383K, K0.90Ag0.10NO3 üçün isə T0=368K 
alınmışdır.  

II və III fazaların tarazlıq temperaturu təyin edildikdən 
sonra II↔ III qarşılıqlı polimorf çevrilmə prosesində II və III 
modifikasiya kristallarının böyümə morfologiyası tədqiq 
edilmişdir.  

1.  K0.975Ag0.025NO3 kristalında II→III keçid həmişə 
TK>T0 temperaturda baş verir. Burada TK-çevrilmə 
temperaturu, T0-tarazlıq temperaturudur. ∆T=TK-T0 
temperaturlar fərqi, ədəbiyyatda [6] göstərildiyi kimi, аna 
kristalın keyfiyyətindən asılıdır və kalium nitrat üçün II↔III 
qarşılıqlı çevrilmələri zamanı bu fərqin maksimal qiyməti 
∆T=5K olmuşdur. Bizim halda isə bu fərq ∆T=1K alınmışdır.  

 
 

Şəkil 1. II kristal daxilində III modifikasiya kristalının yaranma- 
            sı və böyüməsinin optik mikrofotoqrafiyası. Böyütmə 90x. 

 
III modifikasiyanın rüşeymi [100] kristalloqrafik istiqa-

mətində çox tez böyüyür (şəkil 1). Bu böyümə qurtardıqdan, 
yəni böyümə sərhəddi II modifikasiyanın digər üzünə çatdıq-
dan sonra, hər iki tərəfdən аna kristalın  [001] istiqamətində 
böyüməsi dаvам еdir. Bəzən yeni modifikasiyanın rüşeymi 
yalnız bir istiqamətdə böyüyür (şəkil 2), lakin əks keçid hər 
iki tərəfdən baş verir. Bu hal, yеni modifikasiyanın rüşeymi 
iynəvari ana kristalın uclarından birində yaranarkən müşahidə 
edilir. 

 

 
  

  Şəkil 2. K0.975Ag0.025NO3-də II→III polimorf çevrilmələri zama- 
             nı kristal böyüməsinin optik mikrofotoqrafiyası. Foto  
             1 II→III çevrilmə, foto 2 III modifikasiya ,foto 3 III→II  
             çevrilmə. Böyütmə 90x 

 

Şəkil 2-dən göründüyü kimi, həm KNO3 həm də 
K0.975Ag0.025NO3-də III→II keçidi ritmik xarakter daşıyır və 
III faza diskret lamellərlə böyüyür. Böyüyən III kristalın la-
mellərinin qalınlığı müxtəlif kristallarda müxtəlifdir. 
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Şəkil 3. K0.975Ag0.025NO3 kristallarında  III –modifikasiyanın  
             II→III çevrilmə zamanı ritmik böyüməsi. Foto 2 III- 
             modifikasiya tam II→III çevrilmədən sonra. Böyütmə 90x 
 
Şəkil 3-də K0.975Ag0.025NO3-də tam  II→III keçidindən 

sonra ölçüləri şəkil 2-dəkindən fərqli olan lamellər göstəril-
mişdir. Şəkil 3-də 1 və 2-ci şəkilləri müqayisə etdikdə, daxili 
gərginliklər hesabına ana kristalın genişləndiyi  nəzərə çarpır.  

TK=383K temperaturda III modifikasiya II modifikasiyaya 
çevrilir. II modifikasiyanın rüşeymləri, demək olar ki, çox tez 
yaranır və lamellər, nəzərə çarpmayan iz buraxaraq, yenidən 
II modifikasiyanın vahid monokristalına çevrilirlər.  

Ədəbiyyatda [3] kalium nitratda II və III modifikasiyalar 
arasında 3-cü bir modifikasiyanın olduğu göstərilir. Bizim 
optik polyarizasiya mikroskopunda K0.975Ag0.025NO3 mono-
kristallarında apardığımız tədqiqatlar zamanı II və III  modi-
fikasiyalar arasında I aralıq modifikasiya müşahidə edilmə-
mişdir.  

2. K0.95Ag0.025NO3 monokristalında II→III və III→II 
polimorf çevrilmə prosesləri öyrənilərkən müəyyən edilmiş-
dir ki, bu keçidlər tarazlıq temperaturunda, yəni ∆T≤1K 
temperaturda olduqca tez baş verir. Çox az hallarda kristalın 
mükəmməlliyindən və keçidlərin sayından asılı olaraq ∆T 
fərqi 2K-ə çatır.  

K0.95Ag0.025NO3-də II↔ III qarşılıqlı polimorf çevrilmələr  
adətən optik mikroskop altında görünən fazaların ayrılma 
sərhəddinin irəliləməsi şəklində olur. Bu çevrilmələr üzərində 
aparılan çoxsaylı müşahidələr göstərmişdir ki, II↔ III keçid-
ləri rüşeymin ana kristalda yaranması və onun fazaların düz-
xətli ayrılma sərhəddi şəklində böyüməsi kimi baş verir. Bu 
rüşeymlər əsasən ana kristalın optik mikroskop altında 
görünən defektli yerlərində yaranırlar. 

 

  

 
 

Şəkil 4. K0.95Ag0.025NO3 kristallarında II↔III çevrilməni əks  
             etdirən optik mikrofotoqrafiyası foto 1,  II↔III  çevril- 
             mə; foto 2, II→III çevrilmədən sonra III modifikasiya;  
             foto 3, II→III çevrilmə. Böyütmə 90x 

 
Şəkil 4-də II↔III çevrilmə prosesi göstərmişdir. Şəkildən 

göründüyü kimi, II→III və III→II keçidlərinin vahid düzxətli 
ayrılma sərhəddi var.Əks III→II keçidi də yubanmadan baş 
verir və bu keçid üçün ∆T təxminən ~ 1K olur.  

Aparılan təcrübələr göstərir ki, baxılan kristalda II və III 
modifikasiyalar arasındakı I aralıq modifikasiya yoxdur və 
II→III keçidi zamanı III modifikasiyanın ritmik böyüməsi 
müşahidə olunmur.  

3.K0.90Ag0.1NO3 monokristalında polimorf çevrilmə 
prosesləri öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, bu kristallarda 
TK>368K temperaturda II→III keçidi baş verir, yəni rombik 
modifikasiya romboedrik modifikasiyaya çevrilir .Yubanma 
temperaturu təqribən ~1K-dir.  

 

 

Şəkil 5. K0.90Ag0.1NO3 kristallarında II→III çevrilməsinin  optik  
             mikrofotoqrafiyası, foto 1. II→III çevrilməsi,  foto 2. 
             III modifikasiya kristalı, foto 3. III→II  çevrilməsi.    
             Böyütmə 90x  
 
Şəkil 5-də II→III çevrilmələri zamanı II və III modifika-

siya kristallarının böyümə prosesi göstərilmişdir. III modifi-
kasiyanın 1-ci rüşeymi ana kristalın sağ tərəfinin yuxarı kün-
cündə yaranır. Şəkildə o, oxla göstərilmişdir. Fazaların ayrıl-
ma sərhəddi düzxətt şəklini aldıqdan sonra аna kristalın sol 
tərəfində III modifikasiyanın qövsşəkilli 2-ci rüşeymi yaranır 
(şəkil 5, foto 1). Az müddətdən sonra bu rüşeym böyüyür və 
fazaların ayrılma sərhəddi sol tərəfdə düzxətt şəklini alır. Sol 
tərəfdə fazaların ayrılma sərhəddi mikroskop altında aydın 
görünür, sağ tərəfdə isə yox. Nəhayət hər iki sərhədd təmasda 
olur. Görünür, nəticədə optik oxları müxtəlif istiqamətli olan 
eyni strukturlu iki kristal alınmışdır. Müşahidə polyarizə 
olunmuş işıqda aparıldığından təmas sərhəddinin müxtəlif tə-
rəflərində rənglərin müxtəlif olması bu nəticəyə gəlməyə im-
kan verir.  

TK<368K temperaturda əks proses gedir və III→II çevril-
məsinin vahid sərhəddi olur. III→II keçidi tam başa çat-
dıqdan sonra kristal öz əvvəlki rəngini alır, yəni vahid kristal 
alınır. Bu kristallarda da, əvvəlki iki kristalda olduğu kimi, II 
və III modifikasiya arasında I aralıq modifikasiya yoxdur, 
həmçinin  K0.90Ag0.1NO3 monokristalında II→III keçid zama-
nı III modifikasiya kristallarının böyüməsinin ritmik xarakteri 
müşahidə edilməmişdir. 
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POLIMORPHIC TRANSFORMATION  IN К1-хАgхNО3 (х=0,025; 0,05; 0,1) 

SINGLE CRISTALS 
 

Crystal growth morphology at  II↔III polуmorphic transformation was studied in К1-хАgхNО3 by the optikal mikroskopy method. The 
equilibrium temperature for II аnd III phases are obtained. İt is established that crystal growth at polymorphic transformation takes place at 
the formation and growth of the doughter modification nucleous ofcrystal in matrix crystal. 

 
Э.В. Насиров, Ю.Г. Асадов 

 
ПОЛИМОРФНОЕ ПРЕВРАШЕНИЕ В МОНОКРИСТАЛЛАХ 

К1-хАgхNО3 ( х=0,025;0,05;0,1) 
 

Методом оптической микроскопии была исследована морфология роста кристаллов при полиморфных превращениях II↔III в 
К1-хАgхNО3(х=0,025; 0,05; 0,1). Определены температуры равновесия между модификациями. И установлено, что в данном случае 
рост кристаллов при полиморфном превращении происходит с образованием и ростом зародышей дочерней модификации в 
матричном кристалле. 
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