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PbTe  KRİSTALLARI  VƏ  ONUN  ƏSASINDA  METAL-YARIMKEÇİRİCİ 

KONTAKTININ  ELEKTRİK  XASSƏLƏRİ 

G.Ə. ƏHMƏDOVA, T.C. ƏLİYEVA, G.C. ABDİNOVA, N.M. AXUNDOVA, 

S.Z. CƏFƏROVA, C.Ş. ABDİNOV 

AMEA H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu 

AZ-1143. Bakı şəhəri, H. Cavid prospekti 131 

E-mail: aliyevat@yahoo.com 

PbTe monokristalları və PbTe-(In-Ag-Au) strukturunun elektrik xassələri tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, həmin kristal 

və strukturların elektrik parametrləri, onların temperatur asılılığının xarakteri, habelə keçiriciliyin tipi termik işləmədən kəskin 

asılıdır. Bu, termik işləmə nəticəsində kristalda deformasiya və struktur defektlərinin konsentrasiyasının dəyişməsi,  habelə tellur 

altqəfəsində yeni yüklü vakansiyaların yaranması ilə bağlıdır. 

UOT :   621.315.592 

Açar sözlər: bərk məhlul, termik işlənmə, vakansiya, struktur defekti, omik kontakt, kontakt müqaviməti. 

Qurğuşun tellurid nümunələrinin elektrofiziki xassə-

ləri geniş tədqiq olunmuşdur [1-3]. Lakin, bu istiqamətdə 

ədəbiyyatda olan işlərin nəticələri bir-birindən xeyli fərq-

lənirlər. Bunun başlıca səbəblərindən biri nümunələrin 

alınması və alınmadan sonra onların keçdiyi işlənmələrdə 

tətbiq olunan texnoloji rejimlərin fərqində ola bilər. Belə 

ki, PbTe birləşməsi həmişə tellurun artıqlığı ilə kristallaşır 

və onun nümunələrinin elektrofiziki xassələri, əsasən, sin-

tez və kristallaşma zamanı yaranan məxsusi struktur 

fektlərin konsentrasiyası ilə müəyyənləşir. 

Sintez, göyərdilmə, termik işlənmə, hazırlanma və s. 

rejimindən asılı olaraq, kristalda olan müxtəlif struktur 

defektlərin növü, ölçüləri və konsentrasiyası fərqlənəcək-

dir. Bu isə öz növbəsində kristalın və onun əsasında me-

tal-yarımkeçirici strukturun elektrofiziki parametrlərinə 

öz təsirini göstərməlidir. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, termik işlənmənin Bric-

men üsulu ilə alınmış  PbTe monokristalları [4] və  PbTe - 

metal kontaktının elektrofiziki xassələrinə təsiri tədqiq 

olunmuşdur.   

Tədqiqat üçün nümunələr uzunluğu ~35 mm olan 

monokristal çubuqların bircins orta hissəsindən elektro-

eroziya qurğusunda kəsilmişdir. Nümunələrin ölçüləri 

3×5×12 mm olmuşdur. Kəsmə zamanı elektrodla nümunə 

arasında yaranan elektrik boşalması nəticəsində və kəsmə 

mühiti (axan su) ilə qarşılıqlı təsirdən nümunənin səthində 

yarana biləсək pozulmuş təbəqəni aradan götürmək üçün, 

kəsmədən sonra nümunələrin səthi KOH+C6H6O6+H2O 

məhlulunda ~ 25°С-də elektrokimyəvi üsulla aşındırılmış-

dır. Elektrokimyəvi aşındırılma müddəti 20-25 saniyə, 

aşındırılma zamanı nümunədən keçən sabit cərəyanın sıx-

lığı ~0,5 A/sm
2
 olmuşdur. Təcrübələr göstərmişdir ki, sət-

hin bu üsulla işlənməsi digər üsullarla (mexaniki cilalama, 

kimyəvi aşındırma, və s.) işlənmələrdən daha effektlidir. 

Monokristal nümunələrin elektrokeçiriciliyi , Holl 

R əmsalı sabit cərəyanda zond üsulu ilə, metal-yarımkeçi-

rici kontaktının müqaviməti rk isə dəyişən cərəyanda zond 

üsulu ilə [5] ölçülmüşdür. 

Ölçmələr 77-300 K intervalında monokristalların gö-

yərmə (nümunələrin uzun tili boyunca) istiqamətində apa-

rılmışdır. 

Termik işlənmə rejiminin kristalların elektrofiziki 

xassələrinə təsirini müəyyənləşdirmək üçün tədqiqatlar iş-

lənmə keçməmiş və 473, 573, 673, 873 K-də spektral tə-

miz arqon mühitində stasionar rejimdə 120 saat termik 

işlənmə keçmiş nümunələrdə aparılmışdır. Ayrı-ayrı tem-

peraturlarda termik işlənmə başlanğıc parametrləri eyni 

olan nümunələrdə həyata keçirilmişdir.  

Alınmış nəticələr 1-3 şəkillərdə göstərilmişdir. Şə-

killərdən görünür ki, termik işlənmə keçməmiş nümunələ-

rin elektrik keçiriсiliyi bütün temperatur intervalında, 473 

və 573K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrin  elektrik 

keçiriсiliyi isə uyğun  olaraq 77-180K və 77-109K inter-

vallarında yarımkeçirici temperatur asılılığına malikdirlər. 

Yuxarı temperaturlarda termik işlənmə keçmiş nümunələ-

rin elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı metallik xa-

rakterdədir, termik işlənmə keçmiş nümunələrin elektrik 

keçiriciliyinin qiyməti (xüsusilə aşağı temperaturlarda) 

termik işlənmə keçməmiş nümunələrinkindən xeyli artıq-

dır (~ 1000 dəfəyədək). 

Şəkil 1. PbTe monokristallarında elektrikkeçirmə əmsalı- 

             nın temperatur asılılığı. 1-5 uyğun olaraq termik  

 işlənmə keçməmiş və 473, 573, 673, 873 K-də 

     termik işlənmə keçmiş nümunələrin nömrəsini gös- 

            tərir. 

Termo-e.h.q. əmsalının  işarəsinə görə 77- 300 K-

də termik işlənmə keçməmiş və 473, 573 K-də işlənmə 

keçmiş nümunələrin hamısı p-tip keçiriciliyə malikdir və 

temperatur artdıqca α-ın da qiyməti artır. 673 K-də termik 

işlənmə keçmiş nümunələr 77-230 K intervalında n-tip 

keçiriciliyə, 230 K-dən yuxarı temperaturlarda isə p-tip 

keçiriсiliyə, 873 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələr 

isə bütün temperatur intervalında n-tip keçiriсiliyə malik-

dirlər. Yəni, 673 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələ-

rin termo-e.h.q. əmsalı ~230 K-də inversiyaya məruz qa-

lır. Termo-e.h.q. əmsalının qiymətinin termik işlənmə 
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temperaturundan asılılığı mürəkkəb xarakterdədir: ~77 K-

də əvvəlсə termik işlənmə temperaturu artdıqсa bir qədər 

artır, ~673 K-də işlənmədən sonra azalaraq işarəsini dəyi-

şir (p-dən n-ə) və işlənmə temperaturunun sonrakı artı-

mında işarəsini dəyişərək bütün temperatur oblastında 

(77-300 K) n-tip keçiriсiliyə uyğun olur. 

 

 
 

Şəkil 2.  PbTe monokristallarında termo-e.h.q. əmsalının  

              temperatur asılılığı. İşarələmələr 1-ci şəkildə    

              olduğu kimidir. 

 

 
 

Şəkil 3. PbTe monokristallarında Holl əmsalının tempera- 

             tur asılılığı. İşarələmələr 1-ci şəkildə olduğu kimi                       

             dir. 

 
Holl sabitinin termik işlənmə temperaturundan asılı-

lığı da mürəkkəb xarakterdədir. Termik işlənmə keçmə-

miş nümunələrin Holl sabiti 77K-dən ~160K-dək tempe-

ratur artdıqсa sürətlə azalır, lakin ~300 K-dək müsbət işa-

rəsini dəyişmir. 473K-də termik işlənmə keçmiş nümunə-

lərin Holl sabitinin işarəsi ~123K-dək mənfi, bundan yu-

xarı temperaturlarda isə müsbətdir. Termo-e.h.q əmsalı 

kimi ~ 673 K-də işlənmə keçmiş nümunələrin Holl sabiti 

də, geniş temperatur intervalında mənfi işarəlidir. Lakin, 

α-dan fərqli olaraq Holl sabiti ~300 K-dək mənfi işarəsini 

saxlayır. Termik işlənmə keçməmiş və 473 K-də işlənmə 

keçmiş nümunələrdən əlavə, qalan nümunələrin Holl sa-

bitinin temperaturdan asılılığı çox zəifdir (təqribən asılı 

deyil). 573 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrin Holl 

sabiti 77-300 K intervalında müsbət işarəlidir. 

 Termik işlənmə keçməmiş və 473 və 573 K-də iş-

lənmə keçmiş nümunələrdə aşağı temperaturlarda σ-nın 

temperaturla eksponensial artımı, əsas üç səbəblə izah 

oluna bilər: 

 

1. Məxsusi keçiriсilik oblastının başlanması.  
Göstərilən nümunələrdə ~77K-də σ-ın qiyməti 

~5÷10Om
-1

·sm
-1

 tərtibindədir. Buna görə hesab etmək 

olar ki, həmin nümunələrdə aşqarların və məxsusi defekt-

lərin konsentrasiyası çox aşağıdır və ~77 K-dən başla-

yaraq onlar məxsusi keçiriciliyə malikdirlər. Lakin, hər üç 

nümunədə σ-nın eksponensial artımı müşahidə olunan 

temperatur oblastında hesablanan aktivləşmə enerjisi 

~0,08-0,1eV olub, PbTe-un bu temperaturlara uyğun qa-

dağan olunmuş zolağının enindən xeyli azdır. Həm də nü-

munələrdə (T) –nin eksponensial asılılıq oblastından yu-

xarı temperaturlarda elektrikkeçirmə temperaturun artma-

sı ilə azalmağa başlayır. Digər tərəfdən, hər üç halda ter-

mo-e.h.q. əmsalı müsbət işarəyə malik olub temperaturla 

artır ki, bu da məxsusi keçiricilik halına uyğun gəlmir 

(PbTe-da elektronların yürüklüyü deşiklərin yürüklüyün-

dən ~2 dəfə böyükdür). Nümunələrin Holl sabitlərinin də, 

temperatur asılılığı göstərilən oblastda məxsusi keçiricili-

yin baş vermədiyini göstərir. Belə ki, məxsusi keçiriciliyə 

keçid elektrikkeçirmənin artması, termo-e.h.q. əmsalı və 

Holl sabitinin temperaturla kəskin azalması və işarələrini 

müsbətdən mənfiyə dəyişməsi ilə müşahidə olunmalıdır. 

 

2. Keçiriсiliyin hoppanma  mexanizmi ilə baş ver-   

məsi.  

Aşqarların yüksək konsentrasiyalarında, hətta güсlü 

lokallaşmış dalğa funksiyaları kəsişərək hoppanma keçiri-

ciliyinə gətirə bilər. Bu halda elektronların aşqar mərkəz-

ləri arasında keçidi fononların iştirakı ilə baş verir və hop-

panma elektrikkeçiriсiliyinin (σ h )  temperatur asılılığı ∆E 

aktivləşmə enerjisinə malik olur [6] 

 

σh = σ0 exp 






 


kT

E
 

 

Göstərilən növ keçiriсilik 22%-dək indium aşqarları 

ilə aşqarlanmış PbTe kristallarında müşahidə olunmuşdur 

[7]. Hoppanmaların əsasən qonşu atomlar arasında baş 

verməsi  üçün 

3

1

2

aaN

  >  
kT

E
 

 

bərabərsizliyi ödənməlidir; həm də eksponensial tempera-

tur asılılığı şərti ödəndikdə baş verir. 

 

kT

E
 >1 

 

İfadələrdə Na -aşqar atomlarının konsentrasiyası, a- 

dalğa funksiyasının radiusudur.  

İndium  aşqarlı  PbTe  kristallarında  hesablanmış 

∆E ≈ 0,03 eV-dur [7]. 

Hoppanma keçiriсiliyində yükdaşıyıсıların konsen-

trasiyası temperaturla dəyişmədiyindən, onların yürüklü-

yü  temperaturla eksponensial artır.  

Yəni                                         








 


kT

E
exp0  
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Yaxın qonşu atomlar arasında hoppanma keçiriсili-

yində termo-e.h.q.-nin mütləq qiyməti temperatur azal-

dıqca aşağıdakı qanun ilə artır. 

 

T ~׀α׀
-1 

 

1 və 3-cü şəkillərdəki məlumatlara əsasən, müxtəlif 

termik işlənmə keçmiş və keçməmiş PbTe nümunələri 

üçün yürüklüyün qiyməti  ~77 K-də 52-7800 sm
2
⁄ V·san 

və 80-596sm
2
⁄V·san intervallarında dəyişir. Digər tərəf-

dən bütün hallarda µ temperaturla  

 

µ=T 
–ν 

 

qanunu ilə azalır (şəkil 4). Göstərilmiş ifadədən  ν-nün 

hesablanmış qiyməti   ν=2,0-2,5 intervalındadır ki, bu da 

yükdaşıyıcıların fononlardan səpilməsi mexanizminə uy-

ğundur (yükdaşıyıcıların effektiv kütləsinin temperatur 

asılılığı nəzərə alınmaqla). 

Deyilənlər göstərir ki, 1-сi şəkildə termik işlənmə 

keçməmiş və aşağı temperaturlarda  (573 K-dək) termik 

işlənmə keçmiş PbTe nümunələrində σ-ın temperaturla ar-

tımı hoppanma mexanizmi ilə bağlı deyil. 

 

3. Nümunələrdə dərin akseptor aşqar səviyyələrinin 

olması.  

Qurğuşun tellurid  NaCl tipli kubik qəfəsdə kris-

tallaşır. PbTe-un xüsusiyyətlərindən biri də, onun yüksək 

statik dielektrik nüfuzluğuna malik olması (~10
2
-10

3
), sta-

tik və yüksəktezlikli dielektrik nüfuzluqlarının bir tərtibə 

qədər fərqlənməsidir. 

    

 
Şəkil 4. PbTe monokristallarında yükdaşıyıcıların yürüklü 

             yünün temperatur asılılığı. İşarələmələr 1-ci şəkil- 

             də olduğu kimidir. 

 

PbTe kristalları stexiometriyadan kənar (tellur artıq-

lığı ilə) kristallaşır. Kristalda olan məxsusi defektlər (o 

cümlədən  vakansiyalar) elektroaktivdirlər. Belə ki, tellur 

alt qəfəsində olan vakansiyalar donor, qurğuşun altqəfə-

sində olan vakansiyalar isə akseptor səviyyələri yaradır. 

Stexiometriyadan kənaraçıxmanın və məxsusi defektlərin 

yaratdığı deşik və ya elektronların konsentrasiyası 10
18

-   

-10
19

sm
-3

-ə çatır [1,8,9]. 

Müxtəlif aşqarlar PbTe-da müxtəlif səviyyələr yara-

dırlar. Qələvi metal atomları PbTe qəfəsində qurğuşunu 

əvəz edərək akseptor, halogen atomları telluru əvəz edə-

rək dərin donor səviyyələri yaradırlar. İndium  PbTe-un  

keçiricilik zonasında onun kənarına yaxın müxtəlif səviy-

yələr yaradaraq donor kimi təsir göstərir. Tallium atomları 

valent zona daxilində rezonans hal əmələ gətirir və aksep-

tordur. İndium atomlarının yüksək konsentrasiyalarında 

(15-20 at.%) qadağan olunmuş zonada halların lokallaş-

ması yaranır [1,7].  

Lakin, maddənin yüksək dielektrik nüfuzluğu və 

yükdaşıyıсıların kiçik effektiv kütləyə malik olması, əksər 

hallarda aşqar səviyyələrinin çox dayazlığı, habelə nümu-

nədə məxsusi elektroaktiv defektlərin yüksək konsentra-

siyada olması qadağan olunmuş zonada olan aşqar səviy-

yələrini müşahidə edib tədqiq etməyə maneçilik törədir.  

Aydındır ki, idarə olunmayan (əvvəlcədən kompo-

nentlərdə olan) aşqarların təmizlənməsi, sintez və mono-

kristalların alınma texnologiyasının təkmilliyi daha az de-

fektlərə malik nümunələrin alınmasına və həmin nümunə-

lərdə mövcud olan aşqar səviyyələrinin müşahidə olunma-

sına köməklik göstərə bilər.  

İşdə tədqiqat üçün alınmış nümunələr yüksək təmiz-

likli komponentlər əsasında hazırlanmış, birləşmənin sin-

tezi və monokristalların göyərdilməsində təmizlik və tex-

noloji proseslərə ciddi əməl olunmuşdur. Buna görə hesab 

etmək olar ki, tədqiq olunmuş monokristal nümunələr tər-

kibсə stexiometriyaya yaxın və yüksək təmizliyə malik-

dirlər. 

Buna əsaslanaraq və σ-ın ~77 K-də qiymətlərinə 

görə hesab olunur ki, termik işlənmə keçməmiş və 473 və 

573 K-də termik işlənmə keçmiş PbTe monokristallarının 

elektrikkeçiriсiliyinin eksponensial asılılığı (müəyyən 

temperatur oblastında) qadağan olunmuş zonada yerləşən 

~0,08-0,1 eV aktivləşmə enerjili akseptor səviyyələrinin 

olması ilə əlaqədardır. 

Hesab etmək olar ki, ədəbiyyatda olan işlərdə müəl-

liflərin göstərilən dərin akseptor səviyyələrini aşkar edə 

bilməməklərinin əsas səbəbi onlar tərəfindən tədqiq olu-

nan PbTe nümunələrinin yüksək konsentrasiya və elek-

trikkeçiriсiliyinə malik olması ilə bağlıdır. Bunun başlıсa 

səbəbi isə, həmin nümunələrin tədqiq olunmadan əvvəl 

yüksək temperaturlarda  (~600°C) termik işlənmədən keç-

məsidir [2,7].  

Müxtəlif tədqiqat üsulları (maqnit müqavimətinin 

anizotropiyası, Şubnikov-de Haaz effekti, Azbel-Koker  

effekti, de Haaz-Van Alfen effekti və s.) əsasında müəy-

yən olunmuşdur ki, PbTe-un valent zonası iki alt zonadan 

ibarətdir [1]. İkinci alt zona valent zonanın əsas ekstre-

mumundan təqribən  0,17 eV məsafədə yerləşir. Əksolun-

ma və buraxmanın p-tip PbTe-da tədqiqi göstərmişdir ki, 

orta effektiv kütlə həm temperatur, həm də deşiklərin 

konsentrasiyası ilə artır. Məsələn, deşiklərin konsentrasi-

yası 4·10
18 

sm
-3

 olduqda 100K-də m
*
=0,07m0 olub 300K- 

də 0,12 qədər artır. Konsentrasiya 5·10
19

sm
-3

 olduqda isə 

həmin qiymətlər uyğun olaraq 0,17m0 və 0,20m0 -dır. 

Cırlaşmamış p-tip yarımkeçiricilərdə termo-e.h.q. 

əmsalı 
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ifadəsi ilə təyin olunur. İfadədə np  yükdaşıyıсıların kon-

sentrasiyası, r-səpilmə mexanizmi ilə təyin olunan həddir. 

Valent zonada halların effektiv sayını göstərən 
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Burada h- Plank sabiti, mp
*
- deşiklərin effektiv küt-

ləsidir.  

Yuxarıdakı (1) ifadəsindən görünür ki,  α -nın işarəsi 

və temperatur asılılığı deşiklərin konsentrasiyası və ef-

fektiv kütləsinin qiymət və temperatur asılılığı ilə müəy-

yənləşir.  

PbTe kristallarında baxdığımız temperatur interva-

lında effektiv kütlənin temperaturla iki dəfəyədək artması 

yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının temperaturla artımını 

üstələdiyindən (habelə 2 ifadəsinə daxil olan T artdığın-

dan)  α-da temperaturla artır (2-сi şəkil ). 

Hər hansı sistemin tarazlıq halına yaxınlaşması üçün 

onu müəyyən rejimdə termik işləmək tələb olunur. 

Termik işlənmə həm də lazımi parametrlərə malik 

kristalların alınmasında istifadə olunur. Əgər nümunə 

bərk halda heç bir faza çevrilməsinə məruz qalmırsa, 

onun tarazlıq halından kənara çıxmaları alınma prosesində 

baş verə bilən  struktur qeyri-təkmillikləri ilə bağlı ola 

bilər. Bu halda tarazlıq halı yüksək temperaturda müəy-

yən qızdırma və sonradan otaq temperaturuna kimi təd-

ricən soyutmaqla alınır. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, PbTe birləşməsi mono-

kristal nümunələrinin elektrofiziki və termoelektrik xas-

sələrinə müxtəlif temperaturlarda 120 saat müddətində 

aparılan termik işlənmənin təsiri tədqiq olunmuşdur. Bü-

tün hallarda termik işlənmə eyni mühitdə  (spektral təmiz 

arqon mühitində) aparılmış, qızdırma və soyutma sürətləri 

bərabər olmuşdur. 

PbTe-un faza diaqramının xüsusiyyətləri stexiomet-

rik  kristalların alınmasını çətinləşdirir. Stexiometriyaya  

yaxın kristallar ~0,4 at.% Pb-un artıqlığı olduqda alınır. 

Yəni, stexiometrik nisbətdə götürülmüş tərkibdən 

sintez edilmiş PbTe kristalları tellurun artıqlığı ilə alınır. 

Artıq tellur atomları kristalda ya düyünlərarası fəzada, ya 

qurğuşun altqəfəsi vakansiyalarında, ya da öz altqəfəsi 

düyünlərində (qurğuşun altqəfəsində  əlavə vakansiyalar 

yaratmaqla) yerləşə bilər. Tellur atomlarının yerləşmə və-

ziyyətindən asılı olaraq, onlar müxtəlif elektroaktivlikli  

nöqtəvi defektlər və səviyyələr yarada bilərlər. 

Böyük ehtimalla, artıq tellur atomları PbTe kristal-

larında göstərilən hər üç vəziyyətdə yerləşirlər və onların 

müxtəlif vəziyyətlərdə elektroaktivlikləri müxtəlifdir. 

Termik işlənmədə, birinсi növbədə stexiometriyadan artıq 

olan və kristallaşma başlayan hissədə daha çox paylanan 

tellur atomlarının bütün həcmə bərabər paylanması prose-

si baş verir . Nümunənin tellur atomları daha çox olan his-

səsində düyünlərarası fəzada yerləşən tellur atomları digər 

hissələrə diffuziya edərək qurğuşun altqəfəsində  olan va-

kansiyalarda yerləşirlər. Buna görə, qurğuşun altqəfəsində 

olan vakansiyaların və deşiklərin konsentrasiyası azalır. 

Nəticədə, keçiriciliyin p- tipdən n-tipə inversiyası yaranır. 

Belə proses  673 K-də aparılan termik işlənmədə üstünlük 

təşkil edir. 

873 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrdə 3-сü 

proses də baş verir:  nümunədə stexiometriyadan artıq 

olan tellur atomlarının uçması nəticəsində, nümunə bütün 

temperatur oblastında n-tip keçiricilikdə olur. Belə yüksək 

temperaturlarda termik işlənmə PbTe-un parçalanmasına 

da səbəb ola bilər. 

473 K-də termik işlənmə keçmiş nümunələrin Holl 

sabitinin ~123 K-də işarəsini mənfidən müsbətə dəyiş-

məsi, həmin nümunələrdə mövcud olan ~ 0,08-0,1 eV 

aktivləşmə enerjili akseptor səviyyələrinin temperaturla 

ionlaşması ilə əlaqədardır (şəkil 3). 2-сi şəkildən görünür 

ki, bu nümunədə termo-e.h.q. əmsalının da temperatur 

asılılığı α-nın aşağı temperaturlarda (~180 K-dən aşağı) 

inversiyaya (p-dən n-ə) məruz qalmasını göstərir. 

Monokristalların göyərdilməsi və kəsilməsi prose-

sində onlarda deformasiya olunmuş oblastlar yaranır. 

Termik işlənmə ilk növbədə həmin oblastların ləğvinə sə-

bəb olacaqdır. 

Beləliklə, termik işlənmə struktur defektlərini və de-

formasiya olunmuş oblastları aradan qaldıraraq nümunə-

lərin təkmilliyinə səbəb olur. Buna görə, yükdaşıyıcıların 

defektlərdən səpilməsi azalır və onlar, əsasən, qəfəsin 

rəqslərindən səpilirlər. 

Termik işlənmə keçmiş nümunələrdə yürüklüyün 

qiymətinin artması və temperaturun  yüksəlməsi ilə azal-

ması və, eyni zamanda, ν-nün 2,0-2,5 intervalında qiymət-

lər alması göstərir ki, doğrudan da belə nümunələrdə yük-

daşıyıcıların qəfəsin rəqslərindən səpilməsi mexanizmi 

üstünlük təşkil edir. Yürüklüyün qiyməti və temperatur 

asılılığı üzrə alınmış nəticələr ədəbiyyat məlumatları ilə 

yaxşı uzlaşır [1].  

Yuxarıda alınmış nəticələr göstərir ki, ədəbiyyatda 

müxtəlif müəlliflərin PbTe-un elektrofiziki xassələri üzrə 

alınmış nəticələrinin bir-birindən fərqlənməsinin başlıсa 

səbəblərindən biri, onlar tərəfindən istifadə olunan nümu-

nələrin eyni rejimdə termik işlənmə keçməməsi ilə bağ-

lıdır.  

Yarımkeçirici çeviricilərin əsas parametrləri onların 

metal yarımkeçirici kontaktlarının xassələrindən asılıdır. 

Ona görə etibarlı omik  kontaktın yaradılması elektron 

cihazlarının hazırlanmasında xüsusi yer tutur. 

Yarımkeçirici materialın termoelektrik effektivliyi 
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ifadəsi ilə təyin olunur. Burada , ,  uyğun olaraq ma-

terialın termo-e.h.q əmsalı, xüsusi müqaviməti və istilik-

keçirmə əmsalıdır. 

Real termoelementlərdə keçid kontaktının müqavi-

məti rk-da nəzərə alınmalıdır və bu halda effektivlilik 
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ifadəsi ilə hesablanır. Burada l -termoelement budağının 

uzunluğudur. 

Bunu nəzərə alaraq, işdə həm də yarımkeçiricinin 

kontakt səthinin vəziyyəti və termik  işlənmənin  PbTe-
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(In-Ag-Au) keçid kontaktının elektrik xassələrinə təsiri 

tədqiq olunmuşdur. 

Bu məqsədlə, termik işlənməmiş və 673 K-də təmiz 

arqon mühitində 120 saat işlənmə keçmiş PbTe kristalları 

ilə kütl.% 95In +4Ag+1Au ərintisinin kontakt müqaviməti 

tədqiq olunmuşdur. Kontakt çəkilməzdən əvvəl kristalın  

kontakt səthi pardaqlama və 

[K4Fe(CN)6]+NaOH+C3H8O+H2O və NaOH+J2+H2O 

məhlullarında aşındırma yolu ilə işlənmişdir. Həmçinin, 

səthi işlənməmiş kristalların əsasında yaradılan kontaktlar 

da tədqiq olunmuşdur.  

Müəyyən edilmişdir ki, xüsusilə aşağı  temperatur-

larda  kontakt müqaviməti səthin işlənməsindən kəskin 

asılıdır. Səthin işlənməsi  80K-də kontakt müqavimətini                      

610
-3

Omsm
2
-dan 310

-4
Omsm

2
-dək azaldır. Otaq 

temperaturunda    bu azalma   5-6 dəfəyə çatır   və 

rk310
-3

Omsm
2
 təşkil edir. İşlənməmiş səthlər halında 

kontakt müqaviməti kristalın müqaviməti tərtibində olur. 

Kristal çubuqlardan nümunə kəsilərkən kəsmə sət-

hində stexiometriya və strukturca pozulmuş, kəsici mate-

rialla çirklənmiş 15-20 mkm qalınlıqda pozulmuş təbəqə 

yaranır. Bu təbəqənin aradan götürülməsi kontakt ərinti-

sinin kristalla birbaşa  təmasını yaradır. Nəticədə, kontakt 

ərintisini PbTe kristalı səthinə çəkdikdə, ərintinin və kris-

talın komponentlərinin qarşılıqlı təsiri və diffuziyası şə-

raiti yaxşılaşır.  Buna görə həm Ag-Te tipli aşağı müqavi-

mətli aralıq faza yaranır [10], həm də güclü legirə olun-

muş kontaktyanı təbəqə əmələ gəlir. Hər iki proses kon-

takt müqavimətinin azalmasına səbəb olur. 

Kristalların termik işlənməsi kontakt müqavimətini 

bir neçə dəfə dəyişir. Buna səbəb, yuxarıda qeyd olundu-

ğu kimi, termik işlənmə nəticəsində kristalda əsas yük-

daşıyıcıların konsentrasiyasının dəyişməsidir. 

Beləliklə, müəyyən olunmuşdur ki, PbTe monokris-

tallarında keçiriciliyin tipi, elektrik parametrlərinin qiy-

məti və temperatur asılılığının xarakteri, habelə bu kris-

tallar  əsasında metal-yarımkeçirici strukturlarının kontakt  

müqaviməti həmin kristalların keçdiyi termik işlənmə re-

jimindən güclü asılıdır. Buna səbəb, termik işlənmə ilə 

kristalda olan deformasiya və məxsusi struktur defektlə-

rinin konsentrasiyasının dəyişməsi, habelə yuxarı termik 

işlənmə temperaturunda kristalda tellur altqəfəsində yeni 

ikiqat mənfi yüklü vakansiyaların əmələ gəlməsidir. 

__________________________ 
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Г.А. Ахмедова, Т.Д. Алиева, Г.Д. Абдинова, Н.М. Ахундова, С.З. Джафарова, Д.Ш. Абдинов 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ PbTe И КОНТАКТА  

МЕТАЛЛ-ПОЛУПРОВОДНИК НА ЕГО ОСНОВЕ 
 

Выяснено, что значения электрических параметров монокристаллов PbTe и структур на их основе, характер зависи-

мости этих параметров от температуры, а также тип проводимости кристаллов (знак  и R) существенно определяются тем-

пературой отжига кристаллов. Это связано с изменением концентрации деформационных и собственных структурных де-

фектов, а также образованием при отжиге новых заряженных вакансий  в подрешетке теллура. 

   
G.A. Ahmedova, T.J. Aliyeva, G.J. Abdinova, N.M. Akhundova, S.Z. Jafarova, J.Sh. Abdinov 

 

ELECTRICAL PROPERTIES OF PbTe AND  

METAL -SEMICONDUCTOR CONTACT ON ITS BASE 
 

It is found that the electrical parameters of single crystals of PbTe and structures on their base, the dependence of these 

parameters on temperature and conductivity type (sign of  and R) are essentially determined by the annealing temperature of the 

crystals. This is due to the change in concentration of deformation and intrinsic structural defects and creating of new charged 

vacancies in the tellurium sublattice during annealing. 

. 
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Ag8SnSe6 BİRLƏŞMƏSİNİN BƏRK ELEKTROLİTLİ EHQ ÜSULU İLƏ 

TERMODİNAMİK TƏDQİQİ 

 

S.M. BAQHERİ,  S.Z. İMAMƏLİYEVA, M.B. BABANLI 

Bakı Dövlət Universiteti, AZ-1148, Z. Xəlilov küç., 23. 

M.A. MAHMUDOVA 

AMEA H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu, 

AZ-1143. Bakı şəhəri, H. Cavid prospekti 131 

Babanly_mb@rambler.ru  

 
Ag8SnSe6 birləşməsi 298-430K temperatur intervalında (-) Ag|Ag4RbI5|Ag8SnSe6 (+) qatılıq dövrəsinin EHQ-nin ölçülməsi ilə 

tədqiq edilmişdir. Həmin birləşmənin 355K-də polimorf çevrilməyə məruz qalması müəyyən edilmiş, onun hər iki kristallik mo-

difikasiyasının parsial və inteqral termodinamik funksiyaları, həmçinin polimorf çevrilməsinin entalpiyası və entropiyası hesab-

lanmışdır.  

 

UOT: 536:546.231 

Açar sözlər: gümüş-qalay selenidi, Ag8SnSe6, termodinamik funksiyalar, polimorf çevrilmə, EHQ üsulu. 

 
GİRİŞ 

Gümüşün germanium yarımqrupu elementləri ilə 

xalkogenidləri və onlar əsasında çoxkomponentli fazalar 

perspektivli elektron texnikası materiallarıdır. Onların bir 

çoxu maraqlı yarımkeçirici, fotoelektrik və termoelektrik 

xassələrinə malikdir [1-3], bəziləri isə superionkeçiriciləri 

olub, ionselektiv elektrodlar, bərk elektrolitlər və s. kimi 

istifadə edilə bilər [4,5]. 

Ag-Sn-Se sistemində faza tarazlıqları bir sıra işlərdə 

öyrənilmişdir [1,6-8]. Əgəbiyyat məlumatlarına görə 

Ag8SnSe6 birləşməsi 1017K [6,7] ([8]-ə görə 1008K) 

temperaturda konqruyent əriyir və 355K-də [6,7] polimorf 

çevrilməyə məruz qalır. Bu birləşmənin aşağıtemperaturlu 

modifikasiyası ortorombik (F.qr. Pmn21) sinqoniyada 

kristallaşır (a = 0.79168, b = 0.78219, c = 1.10453 nm) 

[9], yüksəktemperaturlu modifikasiyası isə qəfəs periodu  

a=1.112 nm [8] olan kubik quruluşa (F.qr.F-43m) malik-

dir.  

Çoxkomponentli fazaların sintezinin və monokristal-

larının yetişdirilməsinin elmi əsaslarının yaradılması mü-

vafiq sistemlərin hal diaqramları ilə yanaşı, həmin fazala-

rın termodinamik xassələrinin də tədqiqini tələb edir.  

Təqdim olunan işdə Ag8SnSe6 birləşməsinin termo-

dinamik xasələrinin EHQ üsulu ilə tədqiqinin nəticələri  

verilir.  

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

Tədqiqatlar aparmaq üçün Ag8SnSe6 birləşməsi sin-

tez edilmişdir. Sintez yüksək təmizlik dərəcəsinə malik 

olan ilkin bəsit maddələrin stexiometrik nisbətdə götürül-

müş   qarışığının kvars  ampulada  vakuum  şəraitində 

(10
-2

Pa) əridilməsi ilə aparılmışdır. Birləşmənin ərimə 

temperaturunda selenin buxar təzyiqi yüksək olduğundan 

sintez maili sobada ikizonalı rejimdə aparılmışdır. Aşağı 

(yüksəktemperaturlu) zonanın temperaturu 1100K, yuxarı 

(aşağıtemperaturlu) zonanınkı isə 900K (selenin qaynama 

temperaturu 958K aşağı [10]) olmuşdur.  

Sintez olunan nümunənin DTA nəticələri (şəkil 1) 

onun 355K-də polimorf çevrilməyə məruz qalmasını və 

1020K temperaturda əriməsini göstərir ki, bu da yuxarıda 

göstərilən ədəbiyyat məlumatlarına yaxşı uyğun gəlir. 

Alınan nümunənin rentqenfaza analizi də onun bir-

cinsli olmasını təsdiq edir. Ovuntu difraktoqramı [9]-da 

verilənlərlə üst-üstə düşür və ortorombik sinqoniyada tam 

indekslənir. TOPAZ 3.0 kompüter proqramı ilə Ag8SnSe6 

üçün aşağıdakı kristalloqrafik parametrlər hesablanmışdır: 

F.qr. Pmn21, a=0.79154, b=0.78225, c=1.10461 nm. 

EHQ ölçmələri aparmaq üçün (-) 

Ag|Ag4RbI5|Ag8SnSe6 (+) (1) qatılıq dövrəsi tərtib edil-

mişdir.  

 
Şəkil 1. Ag8SnSe6 birləşməsinin qızma termoqrammı. 

 

Burada elektrolit olaraq Ag4RbI5 bərk superionkeçi-

ricisi götürülmüşdür. Həmin elektrolit bizim tərəfimizdən 

gümüş əsaslı bir sıra sistemlərin EHQ üsulu ilə termodi-

namik tədqiqində uğurla istifadə edilmişdir [11,12].   

Ag4RbI5 otaq temperaturunda Ag
+
 ionlarına görə 

yüksək (
11

25,0


 smОmi ) ion keçiriciliyinə və olduqca 

kiçik )10(
119 

 smОm elektron keçiriciliyinə malikdir 

[4]. Bu birləşmə 503 K-də peritektik reaksiya üzrə parça-

lanmaqla əriyir, 300K-dən aşağıda isə 

Ag4RbI5AgI+AgRb2I3 bərkfazalı reaksiyası üzrə parça-

lanır. Lakin bu reaksiyanın sürəti çox kiçikdir və Ag4RbI5 

parçalanmadan otaq temperaturndan aşağı temperaturlara 

qədər soyudula bilir [12].  

Ag4RbI5 birləşməsi kimyəvi təmiz RbI və AgI bir-

ləşmələrindən aşağıdakı metodika üzrə sintez edilmişdir 

[11, 12]: ilkin yodidlərin stexiometrik miqdarları vakuum 

şəraitində (~10
-2

Pa) kvars ampulada birgə əridilmiş və 

sonra sürətlə otaq temperaturuna qədər soyudulmuşdur. 

Ərintinin soyuması zamanı yüksək disperslik dərəcəsinə 

malik olan bircinsli kütlə kristallaşır. Onun 400K-də 200s. 

müddətində termiki emalı Ag4RbI5 birləşmsinin tam ho-

mogenləşməsinə gətirib çıxarır. Alınmış silindrik formalı 

diametri ~8mm olan külçədən qalınlığı ~4mm olan həblər 

mailto:Babanly_mb@rambler.ru
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kəsilmiş və (1) qatılıq dövrəsində elektrolit kimi istifadə 

edilmişdir.  

Sağ elektrod kimi toz halına salınmış və preslənərək 

diametri ~8 mm, qalınlığı 3-4 mm olan həb şəklində 

Ag8SnSe6 nümunəsi istifadə edilmişdir.  

(1) qatılıq dövrəsinin tərtib olunması və EHQ ölç-

mələri metodikaları [11,12]-də verildiyi kimi olmuşdur. 

İstifadə edilən elektrokimyəvi yuvanın sxemi şəkil 2-də  

verilir.  

 
 

 
Şəkil 2. Bərk elektrolitli (1) tipli qatılıq dövrəsində EHQ  

            ölçmələri üçün istifadə olunan elektrokimyəvi     

             qurğu. 1-"pireks" şüşədən qab; 2- qapaq; 3- molib- 

            den cərəyan ötürücü; 4-Pt-lövhə; 5-gümüş lövhə;  

            6-bərk elektrolit; 7-nümunə (sağ elektrod); 8-ter- 

            mocüt; 9-bərkidici qurğu. 

 

EHQ ölçmələri V7-34A markalı rəqəmli voltmetrlə, 

kompensasiya üsulu ilə 298-430 K temperatur interva-

lında aparılmışdır. EHQ-nin ilk təkrarlanan qiymətləri 

elektrokimyəvi yuvanı 340K-də 30-40s. saxladıqdan, son-

rakılar isə verilmiş temperaturun sabitləşməsindən 3-4 s. 

Sonra alınmışdır. EHQ-nin o qiymətləri təkrarlanan hesab 

edilmişdir ki, verilmiş temperaturda qızma və soyuma za-

manı bir neçə ölçmənin nəticəsi 0,5 mV-dan çox fərqlən-

məsin.  

Ölçmələr əvvəlcə yüksəktemperaturlu -Ag8SnSe6 

fazasının davamlı olduğu, 360-430 K sonra isə aşağıtem-

peraturlu -Ag8SnSe6 fazasının davamlı olduğu 298-

350K temperatur intervalında aparılmışdır.  

 

TƏCRÜBİ NƏTİCƏLƏRİN İŞLƏNMƏSİ VƏ  

MÜZAKİRƏSİ 

(1) qatılıq dövrəsinin EHQ qiymətlərinin tempera-

turundan asılılıq qrafiki şəkil 3-də verilir. Şəkildən aydın 

görünür ki, bu asılılıq müxtəlif bucaq əmsalına malik olan 

iki düz xəttdən ibarətdir. Onların kəsişmə nöqtəsi 

Ag8SnSe6 birləşməsinin polimorf çevrilmə temperaturuna 

(355K) uyğun gəlir.  

 

 

 
Şəkil 3. (1) qatılıq dövrəsinin EHQ qiymətlərinin tempe- 

             raturundan asılılığı. 

 

Birləşmənin hər iki kristallik modifikasiyası üçün 

EHQ-nin temperaturdan asılılıqlarının xətti olması onlar 

əsasında termodinamik hesablamalar aparmağa əsas verir 

[12].  

Bunun üçün biz əvvəlcə xüsusi kompüter proqramı 

vasitəsilə ən kiçik kvadratlar üsulu ilə müvafiq xətti tən-

liklər aldıq. Onlar müasir elmi ədəbiyyatda tövsiyyə 

olunan [12, 13] 

 

     
  2/122

b

2

E )TT(S)n/S(tTE  ba       (2) 

 

şəklində cədvəl 1-də verilir. (2) tənliyində n ədədi E və T 

qiymətləri cütlərinin sayı; SE və Sb –müvafiq olaraq, ayrı-

ayrı EHQ ölçmələrinin və b əmsalının dispersiyası; T – 

orta temperatur, K; t– Stüdent kriteriyasıdır.  

 

Cədvəl 1 

Ag8SnSe6 birləşməsinin iki kristallik modifikasiyası üçün (1) dövrəsinin EHQ-nin temperaturdan asılılıq tənlikləri 
Faza Temperatur intervalı, K )(2, TSbTamVE E  

-Ag8SnSe6  298-350  

2/1

25
)2,328(105,1

15

08,0
2,2089,05,253 








TT  

-Ag8SnSe6  360-430  

2/1

25
)3,394(102,2

24

28,0
2145,06,233 








TT  
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Cədvəl 1-də verilən tənliklərdən  
 

                   zFEG
Ag

                                  (3) 

 

          

zFa
T

E
TEzH

P

Ag 



















            (4) 

                                                                                 

                   

zFb
T

E
zFS

P

Ag 











                       (5) 

 

(burada z-potensialəmələgətirici ionun yükü, F-Faradey 

ədədidir) termodinamik ifadələri əsasında Ag8SnSe6 

birləşməsinin hər iki modifikasiyasında gümüşün parsial 

termodinamik funksiyaları hesablanmışdır (cədvəl 2). 

Cədvəl 2 

Ag8SnSe6 birləşməsinin kristallik modifikasiyalarında gümüşün parsial molyar funksiyaları 

Faza 

 

T, K 
AgG  AgH  ,SAg  

11 
 KmolC                      

1
molkC  

-Ag8SnSe6 298 27,0130,025 24,460,25 8,570,76 

-Ag8SnSe6 400 28,1360,090 22,540,36 13,990,91 

 

Ag-Sn-Se sisteminin bərkfaza tarazlıqları diaqramın-

dan [6,7] məlumdur ki, 490K-dən aşağı temperaturlarda 

Ag8SnSe6 birləşməsindən tarazlıq şəraitində 1 mol təmiz 

gümüş ayrılması onun SnSe2+Se heterogen qarışığına par-

çalanmasına səbəb olardı. Bu onu göstərir ki [12], əks 

proses, yəni (1) qatılıq dövrəsində Ag8SnSe6 üçün poten-

sialəmələgətirici reaksiya tənliyi belə yazılmalıdır: 

 

Ag (bərk)+0,125SnSe2(bərk)+0,5Se(bərk)=0,125 Ag8SnSe6 (bərk) 
 

Onda Ag8SnSe6 birləşməsinin əmələgəlmə Gibbs sərbəst enerjisi və entalpiyası üçün  

 

)SnSe(ZZ8)SnSeAg(Z 2fAg68f                                       (6) 

 

(burada Z işarəsi G və ya H funksiyasıdır), entropiyası üçün isə 

 

)SnSe(S)Se(S4)]Ag(SS[8)SnSeAg(S 2

000
Ag68

0                          (7) 

 

yaza bilərik. 

(6) və (7) ifadələri əsasında Ag8SnSe6 birləşməsinin 

hər iki modifikasiyası üçün müvafiq inteqral termodina-

mik funksiyalar hesablanmışdır (cədvəl 3). Xətalar addi-

tivlik şərtinə görə hesablanmışdır.  

Hesablamalarda elementar gümüş və selenin standart 

entropiyaların ədəbiyyat tövsiyə olunan qiymətlərindən 

 ( 50,055,42)Ag(S0  Cmol
-1
K

-1
;  

50,044,42)Se(S0   Cmol
-1
K

-1
) [10, 14] və SnSe2 

birləşməsinin standart inteqral termodinamik funksiyaları-

nın cədvəl 3-də verilən qiymətlərindən istifadə edilmişdir. 

Bu birləşmənin standart əmələgəlmə entalpiyası üçün 

[14]-də tövsiyyə olunan qiymət [15]-in nəticələri ilə üst-

üstə düşür. Həmin qiymətdən və [14]-də verilən standart 

entropiyanın qiymətindən istifadə etməklə hesablanmış 

Gibbs sərbəst enerjisi də bir qədər yüksək xəta ilə [15]-in 

nəticələrinə uyğundur. Beləliklə, SnSe2 birləşməsinin ter-

modinamik funksiyalarının hesablamalarda istifadə edilən 

qiymətləri bir-birilə yaxşı uzlaşır.  

Cədvəl 3 

Ag8SnSe6 birləşməsinin kristallik modifikasiyalarının və SnSe2-nin 

inteqral termodinamik funksiyaları 
Faza 

 

T, K 0
Gf  

0
Hf  

0S  

11 
 KmolC  

                    
1

 molkC  

SnSe2         298 119,22,5 [15] 124,78,4 [14, 15] 118,03,0 [14] 

-Ag8SnSe6      298 335,32,8 320,410,4 696,715,0 

-Ag8SnSe6     400 342,43,3 305,011,3 740,016,5 

 

Tədqiqat aparılan temperatur intervalında Ag8SnSe6 

birləşməsinin hər iki modifikasiyasının əmələgəlmə isti-

liyinin praktiki olaraq sabit qalmasını nəzərə alaraq yaza 

bilərik: 

    
)()( 00

..  HHH ffkp   ,              (8) 
 

burada 
.k.pH - birləşmənin polimorf keçid istiliyi, 

)(0 Hf  və )(0 Hf  isə onun müvafiq olaraq yüksək- 

və aşağıtemperaturlu modifikasiyasının əmələgəlmə ental-

piyasıdır. Digər tərəfdən, potensialəmələgətirici reaksiya-

dan görünür ki, hər iki kəmiyyətdə SnSe2 birləşməsinin 
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payı - 
0

Hf  (SnSe2) eynidir. Ona görə də (8)-də əmələ-

gəlmə entalpiyalarını gümüşün müvafiq parsial molyar 

kəmiyyətləri ilə əvəz etmək olar: 

 

 
)]()([8..  AgAgkp HHH  .             (9) 

 

Hesablamalar üçün sonuncu ifadə daha əlverişlidir, 

çünki bu halda SnSe2 birləşməsinin əmələgəlmə entalpi-

yası və onun xətası nəzərə alınmır.  

Polimorf çevrilmə istiliyi (9) ifadəsi üzrə,  polimorf 

çevrilmə entropiyası isə  

...... / kpkpkp THS   
 

ifadəsi əsasında hesablanmış və aşağıdakı nəticələr alın-

mışdır:  
1

.. 80,436,15  molkCH kp ,  

11

.. 5,133,43   KmolCS kp  . 

Alınan kəmiyyətlərin xətalarının nisbətən yüksək ol-

ması onunla əlaqədardır ki, EHQ üsulu ilə entalpiya və 

entropiya, Gibbs sərbəst enerjisindən fərqli olaraq, birbaşa 

deyil, EHQ-nin temperatur asılığının bucaq əmsalından 

hesablanır [12,13].  
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С.М. Багхери, С.З. Имамалиева, М.А. Махмудова, М.Б. Бабанлы  

 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ Ag8SnSе6  

МЕТОДОМ ЭДС С ТВЕРДЫМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ  

 
Измерением ЭДС концентрационной цепи (-) Ag | Ag4RbI5 | Ag8SnSe6 (+) в интервале температур 298-430К исследова-

но соединение Ag8SnSе6. Установлено, что оно претерпевает полиморфное превращение при 355К. Из данных измерений 

ЭДС вычислены парциальные и интегральные термодинамические функции обеих кристаллических модификаций Ag8SnSе6, 

а также теплота и энтропия его полиморфного превращения.  

 

S.M. Bagkheri, S.Z. Imamaliyeva, M.A. Mahmudova, M.B. Babanly  

 

THERMODYNAMIC INVESTIGATION OF Ag8SnSe6 COMPOUND BY EMF  

METHOD WITH SOLID ELECTROLYTE 

 
The Ag8SnSe6 compound has been investigated by EMF measurements of the concentration chain (-) Ag | Ag4RbI5 | Ag8SnSe6  

(+) in 298-430K temperature interval. It was established that Ag8SnSe6 compound has a polymorphic transformation at 355K. Using 

the EMF measurements the partial and integral thermodynamic functions of both crystalline modifications of Ag8SnSe6 as well as 

heat and entropy of its polymorphic transformation are calculated. 
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NANO SiO2 BİRLƏŞMƏSİNƏ NEYTRON SELİNİN TƏSİRİ: TEM VƏ SEM 

ANALİZLƏRİ 

 

E.M. HÜSEYNOV, A.A. QƏRİBOV, R.N. MEHDİYEVA 

AMEA - nın  Radiasiya Problemləri İnstitutu 

AZ 1143, B.Vahabzadə 9, Bakı, Azərbaycan 

hus.elchin@gmail.com, elchin55@yahoo.com 

 
İlkin və neytron selinin təsirinə məruz qalmış nano ölçülü SiO2 birləşməsində nano ölçülərdə “birləşməni” müəyyən etmək 

məqsədilə Transmissiya Elektron Mikroskopunda (TEM) kiçik nano tərtiblərdə x1.200.000 böyütməsi ilə analizlər aparılmışdır. 

Həmçinin nisbətən böyük nano miqyaslarda müvafiq nümunələrin səthini müşahidə etmək üçün Skanedici Elektron Mikroskopda 

(SEM) səth şəkilləri çəkilmişdir. İşdə istifadə olunan nanomaterialın strukturunu müəyyənləşdirmək üçün TEM cihazında 

nümunələrin SAED (“seçilmiş sahədən elektron difraksiyası” – Selected area electron diffraction – SAED) texnologiyası ilə 

analizləri aparılmışdır. 

 

PACS: 68.37.Lp, 68.37.Hk, 61.05.jm, 61.46.Df, 25.40.Dn, 25.40.Fq, 28.20.Fc 

Açar sözlər: nano SiO2, TEM, SEM, neytron şüalanma, nanotoz 

 
GİRİŞ. 

Nanomateriallar öz fərqli xüsusiyyətlərinə əsasən son 

zamanlar kompüter, telefon, peyk texnologiyaları, müxtə-

lif tip detektorlar və sənayenin digər müxtəlif sahələrində 

çox geniş tətbiq olunur (1-4). Qeyri-üzvü nanohissəciklə-

rin ölçü effektləri onların nano miqyasda tətbiq olunma 

imkanlarını artırır (5, 6). Təcrübədə istifadə olunan nano 

SiO2 birləşməsi makro və mikro ölçülərdə kosmik elek-

tronika və nüvə texnologiyasında çox geniş tətbiq sahəsi-

nə malikdir. Son zamanlar isə bu materialın nano ölçülər-

də kosmik və nüvə texnologiyalarında tətbiqi aktual oldu-

ğundan, biz də burada bu maddələrin neytron şüalanmaya 

davamlılığını araşdırmışıq. Öncə qeyd etdiyimiz kimi na-

nomaterialların ölçü effektləri onların tətbiq imkanlarına 

təsir etdiyindən biz də burada neytron selinin təsirindən 

sonra onlarda yaranması mümkün olan böyük və kiçik 

ölçülərdə “birləşmə” (adhesion) hadisəsini SEM və TEM 

cihazlarında araşdırmışıq. Həmçinin TEM analizləri ilə 

biz nanohissəciklərin ölçülərinin lokal vəziyyətini və se-

çilmiş sahədən elektron difraksiyası ilə nanohissəciklərin 

təbiəti müəyyənləşdirilmişdir. 

İşdə təqdim olunan nanomaterialın xüsusi səth sahə-

sinin 160m
2
/q, ölçülərinin 20nm və təmizliyinin 99,5% 

olduğu öncəki tədqiqatlardan məlumdur və istifadə olunan 

nümunənin bəzi parametrləri öyrənilmişdir [7-9]. Təqdim 

olunan işdə nümunələr Sloveniyanın Lyublyana şəhərində 

Jozef Stefan İnstitutunun “Reaktor Mərkəzində” TRIGA 

Mark II yüngül su (light water pool type reactor) tipli 

tədqiqat reaktorunda mərkəzi (kanal A1) kanalda 

2x10
13

n/sm
2
san sel sıxlığına malik neytron seli ilə tam 

güc rejimində (250kVt) şüalandırılmışdır. Qeyd edək ki, 

bu kanalda tam güc rejmində mövcud neytron selinin pa-

rametrləri termal neytronlar üçün 5.107x10
12

 n/sm
2
san 

(1±0.0008, En< 625eV), epitermal neytronlar üçün 

6.502x10
12

 n/sm
2
san (1±0.0008, En ~ 625eV ÷ 0.1MeV), 

sürətli neytronlar üçün 7.585x10
12

 n/sm
2
san (1±0.0007,  

En>0.1 MeV) və nəhayət, bütün neytronlar üçün mərkəzi 

kanalda sel sıxlığı 1.920x10
13

n/sm
2
san (1±0.0005) kimidir 

[10,11]. Beləliklə mərkəzi kanalda neytronların orta 

enerjisi təqribən epitermal neytronların enerjisinə 

(En~625eV÷0.1MeV) uyğun gəlir. İlkin və müxtəlif müd-

dətlərdə (kəsilməz olaraq 5, 10, 15 və 20 saat) şüalandırıl-

mış nümunələrin transmissiya elektron mikroskopunda 

(TEM) analizləri (şəkilləri və “seçilmiş sahədən elektron 

difraksiyası”) “Jeol JEM-2100” cihazında və skanedici 

elektron mikroskop (SEM) analizləri “Jeol JSM-7600F” 

cihazında, Sloveniyanın Lyublyana şəhərində Jozef Stefan 

İnstitutunun “Nanostructured Materials-K7” laboratoriya-

sında aparılmışdır.  

Ölçüləri 100nm- dən kiçik olan nanohissəcikləri daha 

keyfiyyətli müşahidə etmək üçün TEM cihazından son 

zamanlar daha geniş istifadə olunur (12-14). Bunun əsas 

səbəbi TEM cihazlarında şürətləndirilən elektronların 

enerjisinin minimum 100keV olmasındadır ki, bu da TEM 

cihazlarının kiçik ölçülərdə həssaslıq dərəcəsini SEM qur-

gusuna nisbətən dəfələrlə artırır. Lakin digər tərəfdən, bu 

qədər yüksək enerjili elektronlar əsasında çalışan TEM 

cihazları ilə nümunənin nisbətən uzaq fondan müşahidə 

olunması bir qədər çətinliklər törədir. Bu halda maksi-

mum 15- 20keV elektron seli ilə çalışan SEM cihazından 

istifadə etmək məqsədyönlüdür. TEM və SEM cihazları 

üçün sadalanan xassələri nəzərə alaraq, nano SiO2 nümu-

nəsini tam müşahidə etmək məqsədilə biz hər iki cihazdan 

istifadə etmişik. Belə ki, burada hər iki cihazın imkan-

larından istifadə edərək, nano SiO2 birləşməsinin nisbətən 

uzaq fonda (SEM imkanları) və kiçik ölçülərdə (TEM 

imkanları) təsvirlərini nəzərdən keçirmişik. 

 

NƏZƏRİ HİSSƏ 

Bu bölmədə biz SEM və TEM texnologiyasında is-

tifadə olunan elektron selinin dalğa xassəsininin cihaz da-

xilində verilən xarici potensialdan asılılığını qısa və sadə 

yolla nəzərdən keçirəcəyik. Bunun üçün isə, ilk öncə 

dalğa xassəsinin böyütməyə etdiyi təsiri və ayridetməni 

qeyd etmək yerinə düşərdi. İki nöqtə arasındakı ən qısa 

məsafənin görülə bilmə imkanı ayrıdetmə (resolution) 

adlanır. Məsələn insan gözü üçün orta ayrıdetmə təqribən 

0,1 – 0,2 mm kimidir və optik mikroskoplarda ayrıdetmə 

bu qiymətdən dəfələrlə kiçikdir. Ümumi halda mikrosko-

pun ayrıdetməsini 





sin

61,0
  tənliyi ilə hesablaya 

bilərik (burada  λ – dalğa uzunluğu,  μ – mühitin sındırma 

əmsalı və β isə böyüdücü linzada müşahidə bucağıdır) 

[15].  
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Mühitin sındırma əmsalı və müşahidə bucağının 

sinusunun əksər hallarda çox az dəyişdiyini nəzərə alsaq 

deyə bilərik ki, mikroskopun ayrıdetməsi birbaşa istifadə 

olunan şüanın dalğa uzunluğundan asılıdır. Belə ki, dalğa 

uzunluğunun artması ilə mikroskopun ayrıdetməsinin ədə-

di qiyməti artır və beləliklə böyütməsi azalır. Məsələn ən 

yaxşı halda optik mikroskoplar üçün 550nm dalğa uzunlu-

ğundan istifadə etsək onun ayrıdetməsi üçün ən azı 

300nm qiymətini alırıq ki, bu da iki atom arasında olan 

0,2nm məsafəni (və ya ölçüləri nano tərtibdə olan kiçik 

nanohissəcikləri) görmək üçün bizə imkan vermir. SEM 

və TEM analizləri zamanı elektron selindən istifadə olu-

nur və bu zaman elektronun dalğa xassəsinə malik olması 

cihazın ayrıdetmə qabiliyyətinə öz təsirini göstərir. Belə 

ki, hissəciyin dualist xassəsinə əsasən elektronun de- 

Broyl dalğa uzunluğu üçün 
E

hc

p

h
  yaza bilərik. Bu 

tənlik enerjisi E olan (və ya impulsu p olan) elektronun 

dalğa uzunluğunu ifadə edir. Qeyd edək ki, de Broylın 

elektronun dalğa xassəsi üçün məşhur ifadəsində relya-

tivistik effektlər nəzərə alınmadan son münasibətə uyğun 

2

1

22,1

E

  ifadəsi alınır [15]. Burada E – elektronun  eV 

ilə ifadə olunmuş enerjisi, λ isə onun nm ilə ifadə olun-

muş de-Broyl dalğa uzunluğudur. SEM və TEM daxilində 

elektron V potensiallı sahədə hərəkət edir və bu zaman 

onun eV kinetik enerjisi 
2

0
2

vm
eV   kimi təyin olunur. 

Biz bu tənlikdə bəzi sadələşmələr apararaq elektronun im-

pulsunu  2

1

00 2 eVmvmp   kimi təyin edə bilərik. Bu-

radan biz elektron mikroskop daxilində V potensialında 

hərəkət edən zaman onun dalğa uzunluğu üçün sadə halda 

eVm

h

02
  ifadəsini alarıq. Bu ifadədən görünür ki, 

sahənin potensialı dalğa uzunluğu ilə tərs mütənasibdir və 

SEM və ya TEM cihazında potensialı dəyişərək dalğa 

uzunluğunu idarə edə bilərik. Qeyd edək ki, biz öncəki 

ifadələrdə elektronun relyativistik hərəkət etdiyini nəzərə 

almamışıq, lakin reallıqda elektron relyativistik hərəkət 

edir. Relyativistik effekt adətən TEM cihazlarında müşa-

hidə olunur, belə ki, TEM cihazlarında 100kV- dan böyük 

potensiallarda elektronun sürəti təqribən işıq sürətinin ya-

rısından böyük olur. Beləliklə bu halda biz 













2

0

0
2

12
cm

eV
eVm

h
  tənliyini relyativistik hal 

üçün yaza bilərik [15]. Relyativistik effekti nəzərə aldıqda 

məlum olur ki, biz tələb olunan dalğa uzunluğunda ilkin 

tənlik ilə hesablanmış potensialdan bir qədər çox poten-

sial tələb olunur. Əgər biz son tənlikdə potensialın 

100keV olduğunu nəzərə alsaq onda TEM üçün ayrıdet-

mənin 0,0037nm olduğunu taparıq ki, bu da bizə atomar 

səviyyədə nano və ankstrem ölçüləri müşahidə etməyə 

imkan verir. Qeyd edək ki, TEM cihazlarında SEM 

cihazlarına nisbətən daha çox potensialdan istifadə etmək 

olur və buna görə də TEM cihazlarının böyütməsi SEM 

cihazlarına nisbətən çoxdur. 

 

TƏCRÜBƏ 

Təqdim olunan işdə hissəciklərin ölçüsü 20nm və 

xüsusi səth sahəsi 160m
2
/q olan nano SiO2 birləşməsinin 

ilkin və neytron şüalanmadan sonrakı halda transmissiya 

elektron mikroskopunda (TEM) analizləri və skanedici 

elektron mikroskopda (SEM) çəkilmiş şəkilləri nəzərdən 

keçirilmişdir [7-9]. İşdə həmçinin ilkin və neytron selinin 

təsirinə məruz qalmış nano SiO2 birləşməsinin transmissi-

ya elektron mikroskopunda “seçilmiş sahədən elektron 

difraksiyası” (Selected area electron diffraction – SAED) 

analizləri aparılmışdır. Təcrübələr zamanı istifadə olunan 

nümunələr Sloveniyanın Lyublyana şəhərində Jozef 

Stefan İnstitutunun “Reaktor Mərkəzində” TRIGA Mark 

II yüngül su (light water pool type reactor) tipli tədqiqat 

reaktorunda mərkəzi (kanal A1) kanalda 2x10
13

 n/sm
2
san 

sel sıxlığına malik neytron seli ilə tam güc rejmində 

(250kVt) şüalandırılmışdır.  Nano SiO2 birləşməsi toz ha-

lında xüsusi şəraitdə yüksək təmizliyə malik alüminium 

konteynerlərə doldurularaq reaktorun kanallarına uyğun 

şəkildə hazırlanıb. Hazırlanmış sınaq nümunəsi əvvəlcə 

beş dəqiqə şüalandırılıb və aktivlik analizləri aparılıb. 

Sonra digər 4 nümunə 4 qrupa ayrılaraq və 5, 10, 15, 20 

saat kimi müxtəlif müddətlərdə, hər biri ayrı-ayrılıqda kə-

silməz olaraq neytronun sel sıxlığının 2x10
13

 n/sm
2
san 

qiymətində mərkəzi kanalında (Kanal A1) tam güc 

(250kVt) rejmində şüalandırılmışdır. İlkin və şüalanma-

dan sonra nümunələrin TEM və SAED analizləri “Jeol 

JEM-2100” cihazında effektiv gərginliyin 200 kV qiymə-

tində aparılmışdır. Həmçinin nümunələrin ilkin və ney-

tron selinin təsirinə məruz qaldıqdan sonra SEM şəkilləri 

“Jeol JSM-7600F” cihazında effektiv gərginliyin 7-10 kV 

və iş məsafəsinin 8mm (working distance - WD) 

qiymətində çəkilmişdir. 

 

 

NƏTİCƏ VƏ MÜZAKİRƏLƏR 

Təcrübələr zamanı SiO2 nanobirləşməsinin SEM və 

TEM şəkilləri müxtəlif mikro və nano ölçülü təsvirlərdə 

və fərqli böyütmə ilə çəkilmişdir. Şəkillərin mikron ölçülü 

aşağı böyütmə tərtiblərində çəkilməsində əsas məqsəd 

uzaq fondan nümunədə nanohissəciklərin birləşməsini 

(adhesion) müşahidə etməkdir. Belə ki, əgər nanohissə-

ciklər birləşərək mikro ölçülərdə klaster əmələ gətirərsə, 

bu halda mövcud klasterləri nano təsvirlərdə x50.000 və 

daha çox böyütmələrdə müşahidə etmək qeyri mümkün-

dür. Məhz buna görə də, ilk olaraq mikron ölçülü 

təsvirlərlə və x5.000 və x20.000 böyütməsi ilə (1μm in-

deksi ilə) çəkilmiş SEM şəkillərini nəzərdən keçirək (Şə-

kil 1). Bu şəkillərdən görünür ki, şüalanmadan əvvəl (ş.ə.) 

və sonra şəklin ümumi fonunda demək olar ki, dəyişiklik 

yoxdur (Şəkil 1, a,b,c və d). Şəkil 1-də təsvir olunan SEM 

şəkillərinə əsasən demək olar ki, ilkin və neytron selinin 

təsiri ilə nano SiO2 birləşməsi böyük ölçülü “birləşmələr” 

əmələ gətirmir. İndi isə nano ölçülərdə əmələ gələ biləcək 

klasterləri müşahidə etmək məqsədilə nisbətən çox 

böyütmələri nəzərdən keçirək (şəkil 2). Belə ki, bu halda 

biz x50.000 böyütməsi ilə (100nm indeksi ilə) çəkilmiş 

SEM şəkilləri nəzərdən keçirəcəyik. Bu halda nano 

miqyasda yarana biləcək nisbətən böyük nanoklasterləri 

müşahidə etmək mümkündür, lakin bu halda da klasterlər 
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müsahidə olunmur. Bu SEM şəkillərinə əsasən demək 

olar ki, 200nm-1μm aralıqda ölçülərə malik klasterlər mü-

şahidə olunmur. İndi isə daha kiçik birləşmələri müşahidə 

etmək məqsədilə nisbətən çox böyütmələri nəzərdən 

keçirək (şəkil 2). Belə ki, bu halda biz x50.000 böyütməsi 

ilə (100nm indeksi ilə) çəkilmiş SEM şəkilləri nəzərdən 

keçirəcəyik. Bu halda nano miqyasda yarana biləcək 

nisbətən böyük nanoklasterləri müşahidə etmək 

mümkündür, lakin klasterlər müşahidə olunmur. Bu SEM 

şəkillərinə əsasən demək olar ki, 200nm-1μm aralıqda 

ölçülərə malik klasterlər müşahidə olunmur. İndi isə daha 

kiçik ölçülərdə nanohissəciklərin (diametri 20nm olan 2-5 

nanohissəciyin) birləşməsini analiz etmək məqsədilə 

TEM ilə çəkilmiş şəkilləri nəzərdən keçirək (şəkil 3). Şə-

kil 3-də təsvir edilən TEM şəkilləri x1.200.000 böyütmə-

yə (10nm indeksi ilə) qədər çəkilmişdir. İlkin nanohis-

səciklərin TEM şəkillərindən görünür (şəkil 3, a və b) ki, 

nümunədə mövcud nanohissəcklərin hamısı təqribən 

20nm ölçülərindədir. Bu isə ilkin nümunədə xarici təsir 

olmadan, demək olar ki, “birləşmə” prosesinin baş vermə-

diyini deməyə əsas verir. Başqa sözlə təcrübə aparılan 

nümunə demək olar ki, hissəciklərin diametri 20nm olan 

təmiz nanohissəciklərdən ibarətdir. Şəkildə təsvir edilmiş 

digər iki TEM şəkillərinə (şəkil 3, c və d) əsasən demək 

olar ki, neytron şüalanmanın təsiri ilə nümunədə çox az 

miqdarda “birləşmə” gedərək ölçüləri təqribən 70nm olan 

yeni nanohissəciklər yaranır. Həmçinin nano SiO2 birləş-

məsinin atomlarının fəza quruluşunu öyrənmək məqsədi 

ilə ilkin və neytron selinin təsirinə məruz qalmış nümunə-

lər üçün TEM cihazında SAED analizləri aparılmışdır (şə-

kil 4). Analizlər nəticəsində məlum olmuşdur ki, şüalan-

madan öncə və sonra nümunə öz halını dəyişməyib, yəni 

ilkin və şüalanmadan sonrakı halda nümunə amorf xassə-

sini saxlayır. Bunu asanlıqla TEM çihazında çəkilmiş 

SAED şəkillərində müşahidə etmək olur. Beləliklə nano-

hissəciklərin ümumi analizlərindən məlum oldu ki, ilkin 

və neytron şüalanmanın təsirinə məruz qalmış nano SiO2 

birləşməsində makro və ya mikro səviyyədə “birləşmə” 

müşahidə olunmur. Belə ki, kiçik ölçülü nanobirləşmələri 

nəzərə almasaq, demək olar ki, nanobirləşmə öz nano tə-

biətini şüalanmadan öncə və sonra saxlayır.  

 

 

 
 

Şəkil 1. Şüalanmadan əvvəl (a və b) və neytron seli ilə şüalanmış (c və d) SiO2 nanohissəciklərinin  x5.000 və x20.000 böyütməsi               

             ilə çəkilmiş SEM şəkilləri. 
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Şəkil 2. Şüalanmadan əvvəl (a) və neytron seli ilə şüalanmış (b) SiO2 nanohissəciklərinin x50.000 böyütməsi ilə çəkilmiş SEM                  

              şəkilləri. 

 

 

 
 

Şəkil 3. İlkin (a və b) və neytron seli ilə şüalanmış (c və d) SiO2 nanohissəciklərinin TEM şəkilləri (1.200.000 böyütməyə qədər). 
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Şəkil 4. İlkin (a) və neytron seli ilə şüalanmış (b) SiO2 nanohissəciklərinin TEM cihazında SAED görüntüləri 

 

NƏTİCƏLƏR 

İlkin və neytron selinin təsirinə məruz qalmış nano öl-

çülü hissəciklərdən ibarət SiO2 nümunəsinin SEM ana-

lizləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, nümunədə makro, 

mikro və nisbətən yüksək tərtibli nano ölçülərdə “birləş-

mə” müşahidə olunmur. Aşagı nano ölçülərdə “birləşmə-

ni” və nanomaterialın kristallik strukturunu müəyyən 

etmək məqsədilə TEM cihazında x1.200.000 böyütməsi 

və SAED texnologiyası ilə nümunələr analiz edilmişdir. 

TEM analizləri nəticəsində məlum olmuşdur ki, neytron 

şüalanmanın təsiri ilə kiçik ölçülərdə (maksimum 70nm 

tərtibində) çox az miqdarda “birləşmə” müşahidə olunur. 

Həmçinin TEM cihazında SAED texnologiyası ilə apa-

rılan araşdırmalar nəticəsində məlum oldu ki, təqdim olu-

nan nümunə ilkin və neytron şüalanmanın təsirindən 

sonra amorf quruluşa malikdir. 

___________________________ 
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INFLUENCE OF NEUTRON FLUX ON THE NANO SiO2 COMPOUND: TEM AND SEM ANALYSIS  

 
In this study making Transmission Electron Microscopy (TEM) analysis with x1200000 magnification for determine of nano 

sized "adhesion" initial and after exposed to the influence of neutron flux on nano-sized SiO2 compound. In additional, study of 

Scanning Electron Microscopy (SEM) images for learn relatively large surface. Here's TEM analysis was carried out structure of 

nanomaterial with Selected Area Electron Diffraction (SAED) technology. 

 

Э.М.Гусейнов, А.А.Гарибов, Р.Н.Мехтиева 

 

ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОННОГО ПОТОКА НА НАНО SiO2 СОЕДИНЕНИЯ: ТЕM И SEM АНАЛИЗА  

 
В этой работе при помощи Просвечивающего Электронного Микроскопа (ПЭМ) с увеличением x1200000 приводятся 

результаты исследований исходных и облученных нейтронами соединений нано SiO2 с целью определения нано размерных 

частиц. Получены поверхностные изображения на SEM для наблюдения поверхности того же образца в относительно 

больших нано масштабах. При помощи технологии SAED проведен анализ образцов на TEM для определения структуры 

используемого нано материала. 
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ZnO-POLİETİLEN ƏSASLI KOMPOZİT VARİSTORLARDA KİNETİK 

PARAMETRLƏRİN TƏDQİQİ 

 

Ş.M. ƏHƏDZADƏ  

  AMEA akademik H. M. Abdullayev adına Fizika Institutu  

       AZ-1143, Bakı, H.Cavid prospekti.33. 

e-mail: shafag79@rambler.ru 
                  

Işdə sintez olunmuş kompozit varistorların  elektrik qazboşalması prosesindən əvvəl və elektrik  qazboşalmasında modifikasiya 

olunduqdan sonra kinetik parametrləri yəni,  yükdaşıyıcıların (n0), boş tələlərin  (Nboş tələ) və  ümumi tələlərin (Ntələ) konsentrasiyası, 

elektronların sərbəst uçuş yolu (λ) və yükdaşıyıciların yürüklüyü (μ)  təcrübi yolla  təyin olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, qaz boşalma 

prosesindən əvvəl yükdaşıyıcıların yürüklüyü və elektronların sərbəst uçuş yolu azalır, ümumi və boş tələlərin konsentrasiyası artır, 

qaz boşalma prosesindən sonra isə yükdaşıyıcıların yürüklüyü və elektronların  sərbəst uçuş yolunun qiyməti artır. 

 
UOT: 621.315.61 

Açar sözlər : kompozit varistorlar, tələlərin konsentrasiyası, volt-amper xarakteristikası, elektrik qaz boşalması, modifikasiya.  

 

GİRİŞ 

Məlumdur ki,  energetika sahəsi üçün qeyri-xətti 

keçiriciliyə malik olan materiallar çox  mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə materialların tətbiqi ilə yüksək gərginlik 

xətlərində və yarımstansiyalarda sıçrayışla arta bilən 

zərərli gərginlik dalğalarının zəifləməsi təmin olunur. 

Həmçinin elektrik keçiriciliyi mexanizmi dielektrik ma-

teriallarda yarımkeçirici materiallara nisbətən mürək-

kəbdir. Bu onunla əlaqədardır ki, bu materiallarda elektrik 

yükdaşıyıcılarının (elektron, deşik) hərəkətinə mane olan 

müxtəlif amillər məsələn, kristalın qəfəsindəki defektlər, 

o cümlədən onun qadağan zonasındakı dərin və dayaz 

energetik səviyyəli tələlər, kristalın qəfəsinin istilik rəq-

sindən səpilməsi və s. mövcuddur. Qeyd edək ki, kom-

pozitin qadağan zonasındakı boş tələlər (lokal səviyyələr), 

kompozitə injeksiya olunmuş yükləri tuturlar və nəticədə 

həmin yüklər kompozitdə cərəyan keçiriciliyində iştirak 

etmirlər. Nəticədə tələlər tərəfindən tutulmuş elektronlar 

kompozitin daxilində həcmi yük yaradırlar. Beləliklə, de-

mək olar ki, kompozitin qadağan zonasında mövcud olan 

lokal səviyyələr ondan keçən elektrik cərəyanının qiy-

mətini və volt-amper xarakteristikasının formasını təyin 

edir [2;3].  

Kompozit materiallarda elektrik keçiriciliyi mexa-

nizminin və onların qadağan zonasındakı lokal səviyyələr 

haqqında məlumat almaq üçün həcmi yüklər tərəfindən 

məhdudlaşdırılan cərəyan nəzəriyyəsindən istifadə edilir. 

Bu modelə əsasən gərginliyin kiçik qiymətinə qədər cərə-

yanın dəyişməsi Om qanununa tabedir. Gərginliyin bu 

qiymətində termiki generasiya olunmuş sərbəst yüklərin 

sayı kompozitə injeksiya olunmuş yüklərin sayına 

bərabərdir[1;4;5]. 

Işdə qarşıya qoyulan məqsəd sintez olunmuş nümu-

nələrin kinetik parametrlərinin yəni,  yükdaşıyıcıların (n0), 

boş tələlərin  (Nboş tələ) və  ümumi tələlərin (Ntələ) kon-

sentrasiyasının, həmçinin, elektronların sərbəst uçuş yolu-

nun (λ) və yükdaşıyıciların yürüklüyünün (μ) təyin 

olunmasıdır. 

 

TƏCRÜBİ HISSƏ VƏ  NƏTİCƏLƏRİN  

MÜZAKİRƏSİ 

Sintez olunmuş nümunələrdə yükdaşıyıcıların (n0), 

boş tələlərin  (Nboş tələ) və  ümumi tələlərin (Ntələ) konsen-

trasiyasının, həmçinin, elektronların sərbəst uçuş yolunun 

(λ) və yükdaşıyıciların yürüklüyünün (μ) təyin olunması 

üçün ilk növbədə  otaq temperaturunda kompozitlərin 

volt-amper xarakteristikaları ölçülmüşdür. 

 

 
Şəkil 1. Aşqarlı ZnO -polietilen əsaslı kompozitlərin volt-  

             amper xarakteristikası 

            1- C=0%, Pe = 100%; 2- C=10%, Pe = 90%; 

            3 - C=30%, Pe =70% ; 4- C=60%, Pe=40% 

 

Şəkil 1-dən görünür ki, kompozitlərdən keçən cərə-

yanın gərginlikdən asılılığı 2 oblasta ayrıla bilər: xətti və 

kvadratik. Bundan əlavə xətti asılılıqdan kvadratik asılılı-

ğa keçid nümunələrdə doldurucunun həcmi faizindən asılı 

olaraq müxtəlif gərginliklərdə baş verir. 

Sintez olunmuş kompozitlərin volt-amper xarakteris-

tikasının  Om qanunu ilə izah olunan xətti hissəsində 

açılma gərginliyinə yaxın olan  qiymətlərdə elektrik yük-

daşıyıcılarının konsentrasiyası kompozitə injeksiya olun-

muş termiki generasiya prosesində yaranan sərbəst yük-

daşıyıcıların konsentrasiyasına təqribən bərabər olur [9]. 

Volt-amper xarakteristikasının  Om qanununa tabe olan 

düzxətli hissəsində elektrik cərəyanının qiyməti ilə 

kompozitə tətbiq edilən gərginlik arasındakı əlaqə [2] 
 

                      I=en0SU/H                                (1)   

düsturu ilə ifadə olunur. e -elektronun yükü, n0-sərbəst ta-

raz elektronların konsentrasiyası,  -elektrik yükdaşı-

yıcılarının yürüklüyü, S -elektrodun sahəsi, H -nümunə-

nin qalınlığıdır.
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Ədəbiyyata əsasən [2] tətbiq olunmuş gərginliyin 

qiyməti artdıqca və U>Uaç olduqda kompozitin volt-am-

per xarakteristikası aşağıdakı düsturla təyin olunur: 
 

             I=en0 SU 
2
/H 

3          
                    (2)

 

 

Hesab etmək olar ki, U>Uaç olduqda kompozitdə 

mövcud olan tələlərin əksər hissəsi ionlaşır.(2) düsturun-

dan görünür ki, nümunənin qalınlığı artdıqca ondan axan 

cərəyanın qiyməti kəsgin azalır. Beləliklə, deyilənləri nə-

zərə alsaq Volt-amper xarakteristikasının izahı üçün in-

jeksiya modelini tətbiq etmək olar [1;5;6] və aşağıdakı 

düsturlardan istifadə edərək kompozitlərdə termiki 

generasiya olunmuş elektrik yükdaşıyıcılarının konsentra-

siyası (n0),  yükdaşıyıciların yürüklüyü (μ), lokal səviyyə-

lərin boş və ümumi tələlərin (Nboş tələ,  Nümumi tələ) kon-

sentrasiyaları hesablanmışdır: 

                     𝑛0 =
𝜃𝜀 𝜀0𝑈𝑘𝑟

𝑒𝐻2                         (3)            

                  krUIH 2
0

3  /                         (4)    

               2

10 / eHUN тяля бош                  (5)

         
3
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 tele )(108,7  rküm UM
  
 (6)    

Burada –tələlərin dolma əmsalı,  -kompozitin 

dielektrok nüfuzluğu, 0-elektrik sabiti, U1-volt-amper 

xarakteristikasında kvadratik oblasta keçid gərginliyidir. 

Qeyd edək ki, volt-amper xarakteristikasının düz xətli 

hissəsindəki xüsusi keçiricilik qiymətcə təqribən 

σ = en0 μ                             (7) 

düsturu ilə hesablanmış keçiriciliyə bərabərdir. 

 
 

Şəkil 2. Elektrik qaz boşalmasından əvvəl və 3-10 dəqiqə  

            qaz boşaımasında modifikasiya olunmuş  kompo- 

            zitlərdə yükdaşıyıcıların yürüklüyünün (µ) doldu- 

           rucunun həcmi faizindən asılılığı: 1-boşalmadan      

           əvvəlki nümunə; 2- 3 dəqiqə modifikasiya olun- 

            muş  nümunə (1-ci gün); 3- 3 dəqiqə modifikasiya  

            olunmuş nümunə (30-cui gün); 4- 10 dəqiqə mo- 

            difikasiya olunmuş nümunə(1-ci gün); 5- 10 dəqi- 

           qə modifikasiya olunmuş nümunə(30-cu gün). 

 

İşdə polimerin strukturunun modifikasiyasının kom-

pozit varistorların xassələrinə təsirini  öyrənmək məq-

sədilə sintez olunan nümunələr müxtəlif zamanlarda 

elektrik qaz boşalmasında  modifikasiya olunmuşdur. Bu 

məqsədlə sınaq özəyinə tətbiq edilmiş gərginliyin ampli-

tudunun sabitliyi şəraitində (U=2kV), modifikasiya müd-

dətinin (310 dəqiqə) müxtəlif həcmi faizə malik olan 

kompozitlərin volt-amper xarakteristikasına, dielektrik 

nüfuzluğuna, strukturuna və digər xassələrinə təsiri geniş 

öyrənilmişdir [8]. 

Təcrübənin nəticələri şəkil 2-4 və cədvəl.1-2-də 

verilmişdir. 

 
Şəkil 3. Aşqarlı ZnO-Pe kompozitində elektrik qaz boşal- 

             masından əvvəl  və 3-10 dəqiqə qaz boşaımasın- 

             da modifikasiya olunmuş kompozitlərlərdə yük- 

             daşıyıcıların yürüklüyünün (µ) doldurucunun həc- 

            mi faizindən asılılığı: 1- boşalmadan əvvəlki nü- 

             munə; 2- 3 dəqiqə modifikasiya olunmuş  nümunə  

            (1-ci gün); 3- 3dəqiqə modifikasiya olunmuş nü- 

            munə (30-cui gün); 4-10 dəqiqə modifikasiya  

            olunmuş  nümunə(1-ci gün); 5-10dəqiqə modifi- 

            kasiya olunmuş nümunə(30-cu gün). 

 
Şəkil 4. Aşqarlı ZnO-Pe kompozitində elektrik qaz boşal- 

             masından əvvəl  və 3-10 dəqiqə qaz boşaımasın-    

            da modifikasiya olunmuş  kompozitlərlərdə ümu- 

             mi tələlərin konsentrasiyasının (N) doldurucunun  

            həcmi faizindən asılılığı: 1- boşalmadan əvvəlki  

            nümunə; 2- 3 dəqiqə modifikasiya olunmuş  nü- 

            munə (1-ci gün); 3- 3dəqiqə modifikasiya olun- 

             muş nümunə (30-cu gün); 4- 10 dəqiqə modifikasi 

             ya olunmuş  nümunə (1-ci gün); 5- 10 dəqiqə mo- 

            difikasiya olunmuş  nümunə(30-cu gün). 

 

Qeyd etmək lazimdır ki, polimerlərdə həcmi yüklə-

rin yaranması elektrik qaz boşalması zonasından elek-

tronların nüfuz etməsi, elektrik sahəsinin təsiri ilə elek-

trodlardan elektronların injeksiyası, sonra isə yüklü 
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hissəciklərin həcmdə toqquşaraq enerjisini itirməsi və 

makromolekullararası tələlərdə stabilləşməsi ilə formala-

şır. Bu elektrik yükdaşıyıcıları əvvəlcə nümunənin səthinə 

yaxın olan bir neçə zonada yerləşirlər və bu zonadakı tələ-

lər dolduqdan sonra həcmi yüklərin yaratdığı sahənin tə-

siri ilə yükdaşıyıcılar nümunənin içərisinə diffuziya edir-

lər. Nümunənin keçiriciliyindən asılı olaraq qalan tələ-

lərin dolması isə bütün tələlərin ionlaşması hesabına baş 

verir. Həmçinin həcmi yüklərin yaranması ilə nümunədə-

ki elektrik sahəsinin paylanması baş verir və nəticədə po-

limerin elektrik xassələri dəyişir. Elektrofiziki xassələrin 

dəyişmə dərəcəsi nümunəyə tətbiq edilmiş elektrik sahə-

sinin formasından, elektrik yüklərinin relaksasiya müddə-

tindən asılıdır. Ümumiyyətlə, demək olar ki, nümunələrin 

elektrik qaz boşalmasında modifikasiya olunmasından 

sonra elektrofiziki xassələrinin dəyişməsində başqa 

səbəblərlə yanaşı yükdaşıyıcıların injeksiyası daha böyük 

rol oynayır. 

Qeyd edək ki, siztez olunmuş nümunələrin volt-

amper xarakteristikaları ölçülərək onların 1 ay müddə-

tində enerji saxlma vəziyyətləri müəyyənləşdirilmişdir. 

Müəyyən olunmuşdur ki, həm 3 dəqiqə, həm də 10 dəqiqə 

elektrik qaz boşalmasında modifikasiya olunmuş kompo-

zitlərdə ilk günlərdə  nümunədən keçən cərəyan şiddətinin 

qiyməti 30-cu günə nisbətən daha çoxdur. 

Şəkil 2- 4-dən görünür ki, qaz boşalma müddətindən 

asılı olmayaraq kompozitdə doldurucunun həcmi faizi art-

diqca: 

-Qaz boşalma prosesindən əvvəl yükdaşıyıcıların 

yürüklüyü və onların sərbəst uçuş yolu azalır, ümumi və 

boş tələlərin konsentrasiyası artır; 

-Qaz boşalma prosesindən sonra yükdaşıyıcıların 

yürüklüyünün qiyməti təqribən 10-20 dəfə artır.  

-Qaz boşalma prosesindən sonra yükdaşıyıcıların 

sərbəst uçuş yolunun qiyməti təqribən 2-3 dəfə artır. 

 

                                                                                                                                                                   Cədvəl 1.  

Boşalmadan əvvəl və 3;10 dəqiqə  qaz boşalmasında modifikasiya olunmuş aşqarlı ZnO-Pe kompozitində 

yükdaşıyıcıların konsentrasiyası (n0). 
 

Kompozit 

nümunələr 

 

n0 ,  

3 dəq (I gün) 

 

n0 , 

3 dəq 30-cu gün 

 

n0 , 

10 dəq (I gün) 

 

n0 , 

10 dəq 30-cu gün 

 

n0,  

boşalmadan əvvəl 

n0 х 1017, m-3 

30%C+70%Pe 3,1  3, 5 3, 9 4,7 21,2 

35%C+65%Pe 3,7 4 4,05 5 21,8 

40%C+60%Pe 4,3 5,6 4,2 5,1 22 

50% C+50%Pe 5,1 6,4 4,3 5,3 22,3 

60%C+40%Pe 8 11,1 7,6 12,1 23,5 

 

                                                                                                                                                                     Cədvəl 2. 

Boşalmadan əvvəl və 3;10 dəqiqə  boşalmada modifikasiya olunmuş  aşqarlı ZnO-Pe kompozitində boş tələlərin 

konsentrasiyası (Nboş tələ,). 

 

 
Şəkil 5. Aşqarlı ZnO-Pe kompozitində dielektrik nüfuz- 

                       luğunun() doldurucunun həcmi faizindən asılı                          

                       lığı: 1- 3 dəqiqə modifikasiya olunmuş  nümunə; 

            2-10-dəqiqə modifikasiya olunmuş nümunə; 

            3- boşalmadan əvvəlki nümunə.  

 

Müxtəlif ədəbiyyat məlumatlarına əsasən [3;6;7] 

kompozitlərin sintezi prosesində doldurucunun dənəcik-

ləri əsasən amorf fazada yerləşirlər.Onda demək olar ki, 

doldurucunun həcmi faizi artdıqca kompozitdə amorf 

fazanın sıxlığı dəyişir. 

Qeyd edilənləri nəzərə alaraq təcrübi nəticələri aşa-

ğıdakı kimi izah etmək olar. Aparılmış təcrübələrə əsa-

sən şəkil 5-dən görünür ki, doldurucunun həcmi faizi art-

dıqca kompozitin dielektrik nüfuzluğunun (ε) qiyməti 

artır, digər tərəfdən məlum olduğu kimi dielektrik nü-

fuzluğunun artması nəticəsində doldurucunun zərrəcik-

ləri və polimer arasındakı potensial çəpərin qiyməti və 

müqaviməti azalır, bunun nəticəsində də yükdaşıyıcıların 

konsentrasiyası (n0) artır. Nəzərə alsaq ki, aşqarlı ZnO 

keramikasının özü polikristallik maddədir və onun kris-

tallaşma dərəcəsi çox kiçikdir onda demək olar ki, dol-

durucunun həcmi faizi artdiqca kompozitdə amorf faza-

Kompozit nümunələr Nboş tələ, 
3 dəq boşalmadan əvvəl 

Nboş tələ, 10 dəq boşalmada modifikasiya 

olunmuş 

Nboş tələ, 
boşalmadan  əvvəl 

Nboş tələ, х 1019 , m-3 

30%Ъ+70%Пе 0,06 0,05 0,3 

35%Ъ+65%Пе 0,08 0,06 0,31 

40%Ъ+60%Пе 0,09 0,07 0,3155 

50% Ъ+50%Пе 0,1 0,08 0,32 

60% Ъ+40%Пе 0,11 0,12 0,33 
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nın sıxlığı artır, başqa sözlə kompozitdə defektlərin sayı 

artır.Bu isə öz növbəsində kompozitin qadağan olunmuş 

zonasında mövcud olan ümumi tələlərin konsentrasiya-

sının artmasına səbəb olur. Ədəbiyyata [6] əsasən  kiçik 

temperaturlarda yükdaşıyıcıların yürüklüyünün qiyməti 

ilə tələlərin konsentrasiyası arasındakı əlaqə aşağıdakı 

kimi təyin olunur: 

 

          μ = μ0 
𝑁𝑏𝑜 ş 𝑡ə𝑙ə

𝑀ü𝑚𝑢𝑚𝑖  𝑡ə𝑙ə
 exp(−  

𝑈

𝑘𝑇
)                        (8) 

 

 Burada 𝑁𝑏𝑜ş 𝑡ə𝑙ə - boş tələlərin, ümumi tələlərin konsen-

trasiyası, U-aktivləşmə enerjisi, k-Bolsman sabiti, T-

mütləq temperatur, μ0 - cox yüksək temperaturlarda yü-

rüklüyün qiymətidir (μ< μ0). 
 

 

NƏTİCƏ 

Təcrübi tədqiqatlar  nəticəsində  sintez olunmuş 

kompozit varistorların elektrik qaz boşalma prosesindən 

əvvəl və sonra   kinetik parametrləri, yəni,  yükdaşıyıcı-

ların (n0), boş tələlərin  (Nboş tələ) və  ümumi tələlərin 

(Ntələ) konsentrasiyası, həmçinin, elektronların sərbəst 

uçuş yolu(λ) və yükdaşıyıcıların yürüklüyü(μ) təyin 

olunmuşdur. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, elektrik qaz 

boşalma prosesi təyin olunan parametrlərə kifayət qədər 

təsir edir və kompozitin varistor xassələri ilə 

doldurucunun cərəyan daşıyıcılarının konsentrasiyası, 

elektronların sərbəst uçuş yolu və  yürüklüyü arasında 

sıx əlaqə mövcuddur. 
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RESEARCH OF KINETIC PARAMETERS OF THE COMPOSITE VARISTORS BASED ON ZnO-

POLYETHYLENE 

 

The kinetic parameters of the composite varistors before and after electric discharge were determined by 

experimental research. Studies show that electric discharge strongly influences on the kinetic parameters of composite 

varistor. It is established that between the composite properties of the varistor, the carrier concentration and electron 

mobility and free length exists a strong connect. 

 

Ш.М. Ахадзаде  

 

ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПОЗИТНЫХ ВАРИСТОРОВ НА 

ОСНОВЕ  ZnO –ПОЛИЭТИЛЕНА 

 

В результате экспериментальных исследований  были определены кинетические параметры композитного 

варистора до и после электрического разряда.  Исследования показывают, что электрический разряд сильно 

влияет на   кинетические параметры композитного варистора. Установлено, что между свойствами 

композитного варистора и концентрацией носителей тока, подвижностью и  длиной свободного пробега 

электронов существует сильная связь. 
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RELYATİVİSTİK KVANT ZƏRRƏCİYİ QEYRİ-LOKAL 

BİRCİNS SAHƏDƏ 

 

Ş.M. NAĞIYEV, S.İ. QULİYEVA 

AMEA Fizika İnstitutu, Bakı, H.Cavid pr.33, 

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası, Bakı, Azadlıq pr.181 

 
Xarici qeyri-lokal bircins sahədə relyativistik kvant zərrəciyinin birölçülü hərəkətinə baxılmışdır. Dalğa funksiyaları həm 

relyativistik konfiqurasiya  x- fəzasında, həm də Lobaçevski impuls p- fəzasında tapılmış, sistemin propaqatoru və Viqner funksiyası 

hesablanmışdır. Relyativistik ifadələrin c  limitlərinə baxılmışdır. 

 

PACS: 02.70.Bf, 03.65.Fd, 03.65.Pm, 03.65.Ca 

Açar sözlər: Relyativistik kvant zərrəciyi, bircins sahə, qeyri-lokal sahə, sonlu-fərq tənliyi 

 

1. Relyativistik və qeyri-relyativistik kvant-mexani-

ki məsələlər arasında dəqiq həll olunan məsələlər xüsusi 

yer tutur. Onlar bir çox digər problemlərin həllərinin üzə-

rində qurulduğu bünövrə rolunu oynamaqla yanaşı, həm 

də simmetriya baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Təqdim olunan məqalə relyativistik sonlu-fərq kvant 

mexanikası çərçivəsində [1] kvant zərrəciyinin qeyri-lokal 

bircins sahədə birölçülü hərəkətinin öyrənilməsinə həsr 

olunmuşdur. Relyativistik konfiqurasiya x -fəzasında zər-

rəciyin hərəkəti sonlu-fərq tənliklə təsvir olunur. Birölçü-

lü halda [2] kanonik qoşma p impuls fəzası 2222

0 cmpp 
 

kütlə hiperbolası üzərində reallaşan birölçülü Lobaçevski 

fəzasıdır. İmpuls təsvirində relyativistik kvant zərrəciyi-

nin xarici sahədə birölçülü hərəkətini təsvir edən tənlik 

aşağıdakı şəkildə yazıla bilər: 

 

                                                     kp dkEkpVpEE )();,(
~
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1
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,                                         (1) 

 

burada  
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 – Lobaçevski fəzasında inva-

riant həcm elementi, 
222

0 cmpcpEp   – enerji, 

);,(
~

EkpV  – potensial enerjidir və ümumi halda sistemin 

E- enerjisindən də asılı ola bilər. Relyativistik konfiqu-

rasiya x-təsvirinə keçid  
                           

  )(),(
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1
)( pxpdx p





            (2) 

 

p-təsvirindəki (p) dalğa funksiyasını  
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müstəvi dalğaları üzrə Furye sırasına ayırmaqla yerinə 

yetirilir. Hiperbolik koordinatlarda  

 mcshpmcchp  ,0
- dir, 







 


mc

pp0ln  isə 

cəldlikdir. (1) tənliyi  x -təsvirində sonlu-fərq formasına 

malikdir 

                                                  




 xdxExxVxEH )();,()()( 0  ,                                    (4) 

burada )(2

0 xichmcH    – sərbəst Hamilton operatoru, 

 

                                                        

kpddxkEkpVxpExxV ),();,(
~

),(
2

1
);,( 


                         (5) 

 
isə ümumi halda qeyri-lokal olan potensial enerjidir. (4) tənliyi ümumi halda qeyri lokal tənlikdir. Qarşılıqlı təsir lokal 

olduqda, yəni               

                                                )(1)())(()();,(
22

2

kp
cm

p
pVkppVEkpV                              (6) 

olduqda (1) tənliyi     

                                                                  )()()()( ppVpEEp                                                    (7) 

kimi, (4) tənliyi isə 

                                                                  0)())(( 0  xExVH                                                        (8) 
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kimi lokal şəkil alır. Bu tənlik əsasında qeyri-relyativistik 

kvant mexanikasının bir çox dəqiq həll olunan modelləri-

nin relyativistik analoqları qurulmuşdur. Biz burada xarici 

qeyri-lokal bircins sahədə relyativistik zərrəciyin hərəkə-

tinə baxacağıq. Qeyd edək ki, qeyri-relyativistik nəzəriy-

yədə qeyri-lokal qarşılıqlı təsiri, yəni “uzağa təsiri” həmi-

şə daxil etmək mümkündür, halbuki  relyativizmə keçən-

də fəzada qeyri-lokallıq zamanda da qeyri-lokallığa gəti-

rib çıxarır ki, bu da səbəbiyyət prinsipi haqqındakı təsəv-

vürlərə ziddir [3]. Lakin keçən əsrin axırlarında sübut 

olundu ki, iki ideya: yeni relyativistik invariant formfak-

torlar sinfi və formfaktorun kvantlanması S - matrisa 

üzərinə qoyulan bütün zəruri tələbləri (sonluluq, relyati-

vistik invariantlıq, unitarlıq və ağlabatan makroskopik sə-

bəbiyyət) ödəyən qeyri-lokal qarşılıqlı təsirlərin nəzəriy-

yəsi [4] kitabında şərh olunmuşdur. 

2. Qeyri-lokal bircins sahənin konkret modelini 

qurmaq üçün nəzərə alaq ki, .
2

21
2












 shch  Bu 

düsturdan istifadə etsək, biz relyativistik “kinetik enerji” 

operatoru  0ĥ  daxil edə bilərik: 
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mcshk p   işarələrini daxil edək. Aydındır ki, qeyri-relyativistik limitdə alırıq ki, 
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Onda impuls təsvirində (7) tənliyi öz formasına görə qeyri-relyativistik Şredinger tənliyindən seçilməyəcəkdir, 

yəni 
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İndi təbii olaraq, qeyri-lokal bircins sahənin aşağıdakı modelini yaza bilərik 
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Beləliklə, (11) qeyri-lokal bircins sahədə relyativistik kvant zərrəciyinin hərəkəti 
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tənliyi ilə təsvir olunacaqdır. Bu tənliyin həlli məlumdur [5] 
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{ )( pE k } dalğa funksiyaları sistemi ortoqonal və tamdır, yəni 
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Qeyd edək ki, pk p
c




lim  olduğundan (12) tənliyi və (13) dalğa funksiyası düzgün qeyri-relyativistik limitə 

malikdirlər, burada p-zərrəciyin qeyri-relyativistik impulsudur. 
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(12) tənliyi relyativistik konfiqurasiya x-təsvirində qeyri-lokal (4) tənliyi şəklindədir, burada qeyri-lokal qarşılıqlı 

təsir potensialı ),( xxV   (6)-nı (5)-də yerinə yazmaqla təyin olunur: 
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Bu ifadəni çıxararkən nəzərə aldıq ki, [6] 
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[2]  məqaləsində Dirakın  -funksiyası üçün aşağıdakı təsvir alınmışdır 
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(17)-ni (16)-ya tətbiq etsək görərik ki, (16) potensialı qeyri-reiyativistik limitdə lokal şəkil alır, yəni 
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 .                                                  (18) 

 

Indi biz (13) dalğa funksiyasının (2) relyativistik konfiqurasiya x-təsvirində aşkar ifadəsini tapaq. (2)-yə əsasən 

yaza bilərik ki, 
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(19)-da nəzərə alaq ki, 




























2
3

2

3

2
4 3 

shshsh    və     
  //  ix

x

ix eie  . 

Onda 

                   0

)
2

3
(1

)( Je
F

x
x

i
izsh

E








 ,                                                              (20) 

burada  

                                      ,/2

0 dyeJ ixyiashy






  Fmcz 3/2 , FmcEa /)2( 2 .                                (21) 

 

0J -inteqralını hesablamaq üçün )(aK p -Makdonald funksiyasının 
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inteqral təsvirindən istifadə edək [6]. Nəticədə dalğa funksiyasının ifadəsi 
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kimi olacaqdır. Bura daxil olan sonlu-fərq operatorunun təsirini hesablayaraq, dalğa funksiyası üçün sonsuz cəm 

ifadəsini alarıq: 
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burada 
k

nC -binomal əmsallardır. 

3. Dalğa funksiyasını bilərək, qeyri-lokal bircins sahədə relyativistik zərrəcik üçün propaqatoru (Qrin funksiyasını) 

hesablaya bilərik. Məsələn, sadəlik üçün propaqatoru  p-impuls təsvirində hesablayaq. Bu belə təyin olunur 
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Buradan  çevirmədən sonra alırıq 
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(26)-da inteqralı hesablayaraq, propaqatorun ifadəsini tapırıq: 
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Asanlıqla göstərmək olar ki, (27) ifadəsi c  limitində xarici bircins sahədə qeyri-relyativistik kvant 

zərrəciyinin propaqatoru  ilə üst-üstə düşür, yəni 
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İndi (27) ifadəsinin sərbəst zərrəcik limitinə ( 0F ) baxaq: 
 

 

                                         ),,;,(lim 11220)1,1;2,2(

0

tptpKtptpK

F




 

 

)).
22

(2()(),;,( 12
))(1(

1211220

121

2






shshmcetttptpK
ttch

imc




                      (30) 

 

Eyni zamanda c  limitində  K0  üçün düzgün ifadə alarıq 
 

                                                                       )()(lim 12

)(
2

12)1,1;2,2(
12

2
1

0
ppett

tt
m

ip

tptpK

c






 .                                           (31) 

 

Biz dalğa funksiyasını bilərək, zərrəciyin Viqner paylanma funksiyasını da hesablaya bilərik. Bunun üçün  p-təsvi-

rində 
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Ifadəsindən istifadə edək. İnteqralaltı ifadədə çevrilmələr apararaq, (32)-ni aşağıdakı kimi yaza bilərik. 
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burada  )2/(2),2/3(2 11  achazchz  -dir. Bu ifadəni aşağıdakı şəklə salaq 
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4. Biz bu işdə relyativistik kvant zərrəciyinin qeyri-

lokal bircins sahədə hərəkətini öyrəndik. Biz aşkar olaraq 

dalğa funksiyalarını, propaqatoru və Viqner funksiyasını 

tapdıq. Alınmış ifadələr düzgün qeyri-relyativistik limitə 

malikdir. Onu da qeyd edək ki, qeyri-lokallıq baxdığımız 

məsələdə relyativizmin nəticəsidir və ona görə də  

c  limitində aradan qalxır. Hesab edirik ki, alınmış 

nətəcələr kvant mexanikasında, zərrəciklər fizikasında öz 

tətbiqlərini tapacaqdır. 

Bu iş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Elmin İnkişafı Fondunun maliyyə yardımı ilə 

yerinə yetirilmişdir – Qrant № EİF – 2012-2(6)-39/08/1 
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SƏNAYE TULLANTI SULARININ TƏMĠZLƏNMƏSĠ ÜZRƏ YARIMSƏNAYE  

PĠLOT QURĞUSUNUN LAYĠHƏLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

 

Ya. HƏBĠBZADƏ, A.M. HƏġĠMOV, K.B. QURBANOV 

AMEA, akademik H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu 

Az-1143, Bakı şəhəri, H. Cavid pr.,33. 

 
Məqalədə tullantı suların təmizlənməsi üzrə kiçik miqyaslı yarımsənaye-pilot qurğusu olaraq hidrosiklon flotasiya sistemi ilə 

dairəvi təmizləmə qurğusu birləşməsindən ibarət, suda havanın həll edilməsinin yeni texnologiyası tətbiq edilərək, elektroko-

aqulyasiya sistemi daxil etməklə texnoloji qurğunun layihələndirilməsi şərh olunmuşdur.                                                        

 
UOT: 621.315.61 

Açar sözlər: flotasiya, elektrokoaqulyasiya, sənaye tullantı sular, yarımsənaye-pilot qurğusu, layihə, hidrosiklon, sabit cərəyan, 

generator. 

 

Həll olunmuş hava ilə flotasiya və elektrokoaqulya-

siya (EC) sistemləri ilə sənaye çirkab sularının təmizlən-

məsi ilə əlaqədar laboratoriya səviyyəsində bir çox araş-

dırmalar həyata keçirilmiş və ədəbiyyatda [1-8] qeyd edil-

diyi kimi onun bir sıra nəticələrini əldə etmək mümkün 

olmuşdur, lakin laboratoriya nəticələrindən istifadə et-

mək, nəzəriyyəni sənaye miqyasında yeni praktiki üsula 

çevirmək çox çətin və mürəkkəb bir işdir. Çünki sənaye 

mərhələsinin laboratoriya mərhələsi ilə müqayisədə fərqli 

və dəyişkən şərtlərini nəzərə aldıqda laboratoriya mər-

hələsində nəzərdə tutulmuş olmayan bir çox məsələlərin 

qarşıya çıxmasi mümkündür. Buna görə də sənaye sis-

teminin layihələndirilməsi mərhələsində laboratoriya nəti-

cələrinə və hətta pilot laboratoriya nəticələrinə istinad et-

mək imkanı mövcud deyildir. Bununla əlaqədar olaraq ya-

rımsənaye pilot sistemlərindən istifadə etmək lazımdir. 

Çünki bu sistemlərdə sınaqlardan əldə edilən çıxış nəticə-

ləri müxtəlif növ çirkab suların təmizlənməsi üçün böyük 

həcmli təmizləmə sistemlərinin hazırlanması üçün yaxşı 

əsas ola bilər.  

Təqdim olunan layihədə kiçik miqyaslı sənaye siste-

mi hidrosiklon flotasiya sistemi ilə dairəvi təmizləmə qur-

ğusu birləşməsindən ibarət, suda havanın həll edilməsinin 

yeni texnologiyası sınaqdan keçirilərək və tətbiq edilmək 

üçün elektrokoaqulyasiya sistemi ilə birlikdə layihələndi-

rilib hazırlanaraq istismara verilmişdir. Təmizləmə prose-

si layihələndirildikdən sonra pilot üçölçülü modeli proq-

ram təminatından istifadə edilməklə hazırlandı və mövcud 

sxemlərə əsasən quraşdırma işlərinin həyata keçirilməsi 

üçün lazımı hissə və qurğuların hazırlanmasına başlan-

mışdır. Pilot sisteminin icrası başa çatdıqdan sonra, sistem 

təmiz su ilə işə salınmışdır və onun  mexaniki və ayrı-ayrı 

prosesləri əhatə edən çatışmazlıqları aşkar edilərək lazımı 

düzəlişlər həyata keçirilmişdir.  Bu mərhələdən sonra qida 

sənayesinin çirkab suları muxtəlif  yollarla və fərqli iş şə-

raitdə təmizlənmiş və optimal rejim seçilərək nəticə əldə 

edilmişdir. Sonra bu nəticələrə əsaslanaraq və müxtəlif 

kimyəvi maddələrdən istifadə edərək gon-dəri emalı səna-

yesinin cirkab sularının təmizlənməsinə nail olunmuşdur 

ki, bu da sistemin effektiv  işləməsini təsdiq etmişdir. 

 

Hazırlanan yarımsənaye-pilot sisteminin ümumi 

layihəsi 

 

Bu layihədə, daxil olan çirkabın  tez bir zamanda ef-

fektiv təmizlənməsi üçün yeni texnologiyadan istifadə 

edilmişdir. Üzən bərk yüklərin (üzən bərk maddələrin 

ümumi kütləsi TSS) və yağların  azaldılması və yox edil-

məsi üçün flotasiya sistemindən istifadə edilmişdir. Bu 

sistem hidrosiklon flotasiya sistemi ilə adi Saflaşdırma 

sistemi (DAF) birləşməsindən ibarətdir. Bu sistemin məh-

suldarlığının artırılması və həmçinin Kimyəvi oksidləşdir-

mə (COD) və Bioloji oksidləşdirmə (BOD) çirklənməsi-

nin azaldılması üçün müxtəlif kimyəvi maddələrdən isti-

fadə edilmişdir. DAF-dakı çıxış tullantılarının  qalığı yeni 

EC texnologiyasından ibarət olan sistemin sonrakı hissə-

sində yox edilir. Bu layihədə xromu aşkar etmək üçün ay-

rıca xüsusi çəndən istifadə edilmişdir.  

Pilot layihəsinə daxil olunan hissələr aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

1- Zibilyığan (Paslanmayan polad səbəkədən 

səbət); 

2- Balanslaşdırıcı çən, korroziyaya qarşı pöladdan (2.5 

m ×2m × 2m ölçülü); 

3- Qarışdırıcı qurğu ilə təchiz edilən kimyəvi mad-

dələr çəni (plastikdən); 

4- Hidrosiklon:  Bütün hissələri korroziyaya qarşı 

poladdan və latun fosfordan olan vtulkalar  deşik-

ləri  2, 3.5, 5, 7 və 10 mm təşkil etmişdir;  

5- Təmizləyici qurğu:  korroziyaya qarşı pöladdan, 

durulaşdırma tutumu 24 m
3
/s; 

 6-  Aşağıdakı xüsusiyyətlərdə elektrik laxtalanma 

sistemi (EC) qurğusu: 

Elektrik laxtalanma çəni: plastikdən  (2.5m ×2m × 2m 

ölçülü). 

Aralarındakı məsafə 1.5, 3, 4.5, 6 mm olan dəmir 

lövhələr (1000 mm ×500mm ×3mm ölçülü) ; 

7- Xrom və ayrı lillərı (şlam) aşkar edən çən: kor-

roziyaya qarşı poladdan (2.5 m ×2m × 2m ölçülü) 

və çənin daxilində 3 sm həddində bir-birindən aralı 

plastikdən lövhələr; 

      8- Müxtəlif  növ manometrlər və ölçü cihazları;  

      9-4m
3
/s  həcmində bir ədəd nasos;  

  10- Kimyəvi maddələri əlavə etmək üçün iki ədəd      

    yüksək təzyiqə malik nasos;  

   11- Kompressor Q=2m
3
/1 nasosdan yuksək təz    

    yiqə malik; 

    12 - Dəyişən cərəyan generatoru; 

    13- Sabit cərəyan generatoru. Kimyəvi maddələr: 

      13.1 – (FeSO4) miqdarı → PH 5- 5.5  və ya        

      666.7mg/dəq; 

13.2 - Kation laxtalaşdırıcı (poliakrilamid )  
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333.35mg/dəq miqdarı ilə;  

13.3 - Anion laxtalaşdırıcı, poliakrilamid  

333,35mg/dəq miqdarı ilə. Şəkil 1-də layihənin ümumi 

sxemi, Səkil 2-də pilot layihəsinin modelı və şəkil 3-də 

qurğunun fotoşəkilləri qöstərilmişdir.  

 

 
 

 

Şəkil 1. Pilot qurğusunun ümumi sxemi. 
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Şəkil 2. Pilot layihəsinin  proqram modelləri. 
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Şəkil 3. Pilot qurğusunun foto şəkilləri. 

 
Hazırlanan pilot qurğuya daxil olan hissələr  

 

Müxtəlif zavod və müəssilərin çirkab və tullantı su-

larının təmizlənməsi üçün təklif olunan təmizləmə sistemi 

nümunəsinin yaradılması bu sistemin layihələndirilməsi, 

lazımi hesablama işlərinin aparılması və onun quraşdırıl-

ması həyata keçirilmişdir. Sistemin əsas hissələri barədə 

qısaca məlumatlar. 

 Zibilyığan: 

Aşağı dərəcəli axın sistemlərini qorumaq üçün, na-

sos və digər qurğuların xarab olmasının qarşısını almaq 

üçün, həmçinin hidrosiklon sisteminin deşiklərinin tutul-

masına yol verməmək üçün iri və plastik maddələri ayır-

maq üçün xüsusi  bir qurğudan istifadə edilir şəkil 4. 

 



SƏNAYE TULLANTI SULARIN TƏMĠZLƏNMƏSĠ ÜZRƏ YARIMSƏNAYE PĠLOT QURĞUSUNUN LAYĠHƏLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

31 

 

 
       

Şəkil 4. Zibilyığan (Paslanmayan poladdan səbət). 

 

 

 BalanslaĢdırma çəni 

  

Daxil olan çirkab sular süzgəcdən keçdikdən sonra 

balanslaşdırma çəninə daxil olur. Balanslaşdırma çəni axı-

nın eyni qaydada axması və onda dəyişiliklərin yaranma-

sını azaltmaq və çirkab suları axınında gözlənilməz böyük 

dəyişikliklərin qarşısının alınnmasına səbəb olur. Bu üsul-

la sistemdə sabit və ya təqribən sabit axın yaranır. Bu eyni 

zamanda axan çirkab suları kimyəvi təmizləmə halında 

onun yük həcminin azalmasına, kimyəvi qidalanmanın 

yaxşılaşmasına və prosesin lazımı səviyyədə həyata  keçi-

rilməsinə səbəb olur. Çirkab sular nəzərdə tutulan müd-

dətdə qaldıqdan sonra, çirkab su nasos vasitəsilə tam tə-

mizləmə sisteminə yönəldilir. Burada qalma müddətini 

nəzərə alaraq bir kubmetrlik çəndən istifadə edilmişdir. 

Suyun eyni qaydada saxlanması üçün istifadə edilən çənin 

həcmi aşağıdakı kimidir:  

 

             V (m
3) 

= Q ( m
3
/s) × T (s)                         (1) 

 

Göstərilən Q ilə əlaqədar daxil olan çirkabın həcmi 

(Q= 2m
3
/s) və çəndə qalma müddəti T (T= 2.5 s) təşkil 

edir. Beləliklə balanslaşdırma çəninin həcmi:  

V=2m
3
/s×2.5s=5m

3 
təşkil etmişdir. 

Balanslaşdırma çəninin digər tətbiq forması hidro-

siklona daxil olan çirkab suyun  həcminin tənzimlənməsi-

dir ki, q əlaməti ilə müəyyən edilir. Nəzərdə tutulan miq-

darda q–ni tənzimləmək  üçün Q1 = Q2 +q → q= Q1 - Q2 

əlaqəsinin nəzərə alaraq V2  açılması həcmini dəyişib və 

(Q1 - Q2) , yəni balanslaşdırma çəninin həcminin dəyişmə 

nisbəti  zaman vahidində q üçün nəzərdə tutulan miqdara 

bərabər olacaqdır. V2 ventilini sabit halda saxlayırıq, bu iş 

həcmi tənzimləməkdən əlavə çirkab suyuna havavermə və  

qarışdırmaya səbəb olur və, həmçinin, çirkab suyunun 

iylənməsi və xoşagəlməz iylərin yaranmasının qarşısını 

alır (şəkil 5. 

 
 
Şəkil 5. Balanslaşdırma çəni. 

 

 QariĢdirici qurğu ilə təchiz edilən kimyəvi mad-

dələr çənləri  

 

Kimyəvi maddələr üçün bir kubmetrlik ST37 marka-

lı plastikdən hazırlanmış iki çən əsas məhlulu hazırlamaq 

üçün qarışdırıcı qurğu ilə təchizz edilmişdir. Nəzərdə tu-

tulan qatılığa malik əldə olunan məhlul nasoslar vasitəsilə 

təmizləmə prosesinin davamında hidrosiklonların girişinə 

vurulur (kimyəvi maddələrin hər biri ayrıca hidrosiklona 

daxil olur). Modelləşdirilmiş çənin nümunəsi şəkil 6-də 

göstərilmişdir. 
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Şəkil 6. Qarışdırıcı qurğu ilə təchiz edilən kimyəvi maddələr çəninin modeli və şəkili. 

  
 Hidrosiklon 

 

Təqdim edilmiş pilot sistemi layihəsində mərkəzdən-

qaçma qüvvəsindən qidalanaraq qarışdırma üçün tələb 

olunan qüvvəni yaradan hidrosiklon sistemlərinin yüksək 

tətbiq və məhsuldarlıq xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, ko-

aqulyasiya yaradan maddələr və havanın əlavə edilməsi 

və nəticədə laxtaların yaradılması üçün havayaradan boru-

ların yerinə istifadə edilir.  

Aşağıdakı şəkildə hidrosiklonun en kəsiyinin görü-

nüşü verilmişdir. Burada çirkab suyu tangensial şəkildə 

(a) qurğuya daxil olur. Bu qurğunun bütün hissələri kor-

roziyaya qarşı poladdan hazırlanmışdır şəkil 7. Çirkab su-

yu və kimyəvi maddəni münasib və lazımi şəkildə qarış-

dırma enerjisinə nəzarət etmək üçün fərqli deşiklərə malik 

vtulkalardan istifadə edilir.  Bu vtulkaların deşiklərinin 

diametri 10, 7, 5,2, 3/5 millimetr ölçüsündə olur və, asan-

lıqla qurğunun üzərinə bərkidilir və ya açılır. Vtulkalar 

latun fosfordan  hazırlanır  şəkil 8. 

 

 
Şəkil 7. Hidrosiklon sistemi və çirkab suyun tangensial şəkildə ona daxil  olması 

 
Hava və maye bu sütünlarda qarışdığına görə nəzər-

də tutulan kimyəvi maddələr bu silindrlərin girişində çir-

kablara əlavə olunur. Kimyəvi maddələr xüsusi çənlərdə 

hazırlanıb qarışdırılır və hər bir kimyəvi maddə bir hidro-

siklona əlavə edilir. Buna görə də kimyəvi maddələrin  sa-

yına uyğun hidrosiklon sütunlar olmalıdır. Hidrosiklonlar-

dakı deşiklərin diametri, qarışdırma ilə birləşmə prinsipi 

arasında əlaqəni tətbiq etməklə hesablanır. 

Layihələndirilmiş hidrosiklon üçün həyata keçirilmiş 

hesablamalara uyğun olaraq sürətli qarışdırma əməliyyatı 

üçün deşiklərin diametri 2.8-dən 7 mm-ə qədər interva-

lında göstərilmişdir. Silindrin üzərindəki həmin deşiklər 

asanlıqla açılıb–bağlanır. 

 

 
 

Şəkil 8. Latun fosfordan hazirlanan vtulkalarin fotolari 
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Şəkil 9. Hidrosiklonun modeli və foto səkili. 

 

 

 
 

Şəkil 10. İstehsalatda və pilotda tətbiq edilən hidrosiklonların foto şəkilləri. 

 
Şəkil 11. Hidrosiklon (layihə) sxemləri. 
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Şəkil 11. Hidrosiklon (layihə) sxemləri. 

 

 

 
 

Şəkil 12. Fırlanan təmizləyici qurğunun üçölçülü foto şəkli. 
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 Fırlanan təmizləyici qurğu 
 

Layihələndirilmiş pilot sistemində çalovlu və fırla-

nan çənin daha effektiv olması səbəbindən, bu növ çəndən 

istifadə edilmişdir. Şəkil 12 və 13-də fırlanan təmizləyici 

qurğunun üçölçülü modeli  və fotoşəkli göstərilmişdir. 

Səth üzərində təmizlənmiş maddələr və çənin dibinə 

çökmüş maddələr xrom təmizləmə resirkulyasiya sistemi-

nə daxil olur. Çəndən çıxan təmiz su nəzarət çənindən 

sonra sistemin sonrakı mərhələsinə elektrokoaqulyasiya 

(EC) sisteminə daxil olur. Bu hissədə axın ağır (yavaş) şə-

kildə hərəkət edir və nasosdan istfadəyə ehtiyac yaranmır.  

Bu layihə işində mövcud mühüm məsələlərdən biri 

də ondan ibarətdir ki, dairəvi flotasiya çəni hidrosiklonla 

birlikdə burada əvvəlki araşdırma ilə müqayisədə dairəvi 

çənlə əvəz edilmişdir, bu isə öz növbəsində həyata keçi-

rilən araşdırmada bir yenilik olub bütün bunların hamısı 

elektrokoaqulyasiya sistemi ilə bir tərkib halında birləşə-

rək digər bir yeniliyi yaratmışdır. 

Düzbucaqlı çənin əvəzinə dairəvi çənin qoyulması-

nın üstünlükləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

- Minimum qalma müddəti;  

- Oxşar sistemlərlə müqayisədə ilkin xərclərin az 

olması;  

- Həcmin və ölçüsünün kiçik olması səbəbiindən 

və saxlama vasitələrinin olmaması ilə əlaqədar 

quraşdırma xərclərinin az olması; 

- Tələb olunan minimum sahə;  

- Asan təmizlənməsi;  

- Qalma müddətinin az olması səbəbindən daxil 

olan çirkab suların həcminin artması;  

- Sistemin məhsuldarlığının yüksəlməsi. 

Flotasiya sistemlərinin əsas effektivliyi burada hava-

nın həll olma müddəti ilə bağlıdır ki, verilən havanın həc-

mi çirkab axının 2 və ya 3 faizi həcmində olduqda, tələb 

olunan havanın həcmi  bərabər olacaqdır:  
 

              Vair=2m
3
/s×0.03=0.06m

3
/s                       (2) 

 

             Vair=2m
3
/s×0.02=0.04m

3
/s                    (3)   

                       

Balanslaşdırma çənində toplanan çirkab suları hidro-

siklonda  hava veriləndən və koaqulyasiya əməliyyatı hə-

yata keçiriləndən sonra aşağıdakı mərhələləri nəzərə al-

maqla flotasiya qurğusuna gəlib çatır:  

- Su axını düz mərkəzdə dövr edən silindrin arasın-

dan daxil olur, paylanan hissəyə nəql olunur,  əlavə hava 

həmin hissədə boşaltma borusundan buraxılır, axın elə bir 

şəkildə istiqamətləndirilir ki, təlatüm yaranmasın, çünki 

daxil olan axını paylayan hissədə çirkab suyu daxil olan 

andakı sürətlə də xaric olur. Su təmizləmə anında çəndə 

heç bir hərəkət olmadan qalır. Təmizlənmiş su cənin dibi-

nə bərkidilmiş maili borular vasitəsilə çıxır. Borular fırla-

nan mərkəzi hissənin divarına birləşdirilir. Su axını dibdə 

sadə plastik halqa ilə bağlanan mərkəzi hissəyə gəlir,  və 

təmizlənmiş su sonra qravitasiya formasında təmizləmə 

seksiyasına birləşən xəttə doğru istiqamətlənir (şəkil 14). 

Təmizlənmiş maddələr üst səthdən çalov şəkilli qurğu va-

sitəsilə toplanır. Çalov şəkilli qurğu elə bir şəkildə quraş-

dırılmışdır ki, təmizlənmiş maddələri ən yüksək mümkün 

qatışıqla və səthin minimum təlatümlü halında xaric edir. 

Suyun səthi çıxış təmizlənmiş maddələrin qatılığının sə-

viyyəsini göstərir. Çalov şəkilli qurğu toplanan maddələri 

sabit mərkəzi hissəyə boşaldır və təmizlənmiş maddələr 

qravitasiya formasında mərkəzi hissədən xaric olur. Ça-

lovşəkilli qurğu qaynaqlanmış bir dirəyin üstündə yerləşir 

və quraşdırılan mühərrik vasitəsilə öz ətrafında fırlanır. 

Mühərriyin təkərləri və zənciri çalovşəkilli qurğunun qar-

şı tərəfində quraşdırılmışdır (şəkil 15). Bu seksiya yüksək 

həcmə malik olaraq iki ötürücü qurğu ilə təchiz olunmuş-

dur. Həmçinin, çalovşəkilli qurğunun və müxtəlif  hissələ-

rin dövr etməsi üçün ayrı-ayrı  mühərriklər quraşdırılmış-

dır. Çalovşəkilli qurğu onun yanında bərkidilmiş mühhər-

riyi və, eyni zamanda, ikinci mühərriyin köməyilə təkərlə-

rin istiqamətində hərəkət edir. Boşaldılmış lilin üzərində 

əlavə parametrləri tətbiq etmək üçün dəqiqədə 3-21 dövr 

fırlanan dəyişkən sürətli bir mühərriyin quraşdırılmasına 

ehtiyac vardır. Tənzimləmə çirkab suyunun keyfiyyəti və 

onun qatılığı əsasında həyata keçirilir. Burada əhəmiyyət 

kəsb edən məsələ ondan ibarətdir ki, lilin çalovşəkilli qur-

ğu vasitəsilə toplanması və boşaldılması prosesində səth 

lilinin qalınlaşmasına imkan verilməsin. Təmizlənmənin 

hər bir prosesində az miqdarda lil dibə çökür ki, bu da  

çənin dibindən yığışdırılmalı, çənin dibində yığılıb qalma-

sına imkan verilməməli və suyun saflaşdırılması artırılma-

lıdır. Xüsusilə də bu elə bir halda əhəmiyyət kəsb edir ki, 

dibə çökmüş maddələr qum və daş kəsintisi ilə qarışıq ol-

sun. Çünki bu qarışıqların dibə çökməsi, çənin dibində ar-

tıq şlakın yığılmasına səbəb olur. Layihələndirilən təmiz-

ləmə qurğusu həmçinin plastik  dırmıq bıçaqlarla təchiz 

edilmişdir ki, yığılan şlakları çənin dibindən aradan qal-

dırsın. Lil çəninə  çökmüş maddələr çənin altında quraşdı-

rılan hissəyə tökülür. Lil çənində çökmüş bərk maddələr 

flans vasitəsilə avtomatik pnevmatik  ventil vasitəsilə bo-

şaldılır, buna görə də qurğuda təmizləmə  əməliyyatı pro-

sesi avtomatik olaraq  həyata keçirilir. Bu çəndə toplanan 

lil quraşdırılan iki laylı ventil vasitəsilə bir neçə saatdan 

bir boşaldılır. Bu işin əhəmiyyətli olduğunu nəzərə alaraq 

onun avtomatlaşdırılması zəruri hesab olunur. Bunun 

üçün üçtərəfli selenoid nəzarət ventili ilə təchiz edilən  

pnevmatik klapanı və vaxt ölçü cihazından istifadə edil-

mişdir. Bu cihaz boşalma vaxtını müəyyən edir. Daha 

yaxşı olardı ki, bu qurğunun gücünü təmin etmək üçün 

fırlanan bir kontaktor hazırlanıb quraşdırılsın. DAF qur-

ğusu korpusuna qaynaq edilmiş rəngli örtük qatından 

ibarət hissələrə malikdir. Quraşdırılan bu birləşmələr bu 

obyektin  nəql edilməsi zamanı müqavimət  gücünün 

artmasına səbəb olur. Obyektin müxtəlif hissələri bir-

birinə qaynaq edilmiş bütöv bir çəndən ibarətdir. Şəkil 

16-da təmizləmə qurğusunun əsas hissələrinin 

layihələşdirilməsi sxemləri verilmişdir. 

 

Elektrokoaqulyasiya (EC) sistemi  

 

Pilot layihələndirməsində elektrokoaqulyasiya çəni-

nin həcmi 2m
3
 olacaq, korroziyaya qarşı poladdan hazır-

lanmışdır. Çənin daxilində 3 mm qalınlığında və 1.5 sm 

həddində bir-birindən aralı lövhəciklər quraşdırılmışdır. 

Reaktorun daxilində lövhələrarası məsafənin elek-

trokoaqulyasiya prosesinin fəaliyyətində mühüm əhəmiy-

yət kəsb etdiyini nəzərə alaraq lövhələri elə yerləşdirməli-

yik ki, kimyəvi reaksiyalar yüksək effektivliyə malik ol-

sun və lövhələrin sayının azaldılmasına ehtiyac olmasın. 
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Reaktor layihələndirməsində lövhələrin 1.5, 3, 4.5 

və 6 sm məsafədə yerləşdirilməsi müəyyən edilmişdir 

şəkil 17 və şəkil 18. 

-  

 

 
 

  
Şəkil 13. Fırlanan təmizləyici qurğunun üç ölçülü modeli. 

 

 

 

 
 

Şəkil 14. Fırlanan təmizləyici qurğunun (giriş və çıxış) sxemi sxemi. 

 

 

 

 
:  

Şəkil 15. Fırlanan təmizləyici qurğusunda təmizlənmiş maddələrin transfer mexanizmi. 
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Şəkil 16. Fırlanan təmizləyici qurğunun hissələrinin sxemi. 

 

 

EC seksiyasında elektroliz prosesindən istifadə edi-

lir. Sərbəst ionlar çirkabların dibə çökən və ya üzən  mad-

dələrin oksidləşməsinə səbəb olur. Elektrod dəmir və ya 

alüminium materialından hazırlanır. Son təmizləmə mər-

hələsi olan bu seksiyaya daxil olan çıxış suyu, çirklənmə-

nin həddi nöqteyi-nəzərindən, mövcud standartları təmin 
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edir. Qeyd etmək lazımdır ki, turşuluq mühiti çirkabların 

yox edilməsi effektivliyinin artmasına səbəb olmuşdur.  

EC texnologiyası pilot sistemində  xromun yox edil-

məsində sadə sistemə malik olması ilə əlaqədar diqqəti 

cəlb edir. Bu texnologiya dəmir anodun həll olunduğu və 

Fe 
2 

nin yarandığı EC seksiyasından ibarətdir. Bu seksiya  

Cr
6+  

birbaşa Cr
3+

 çevirir və  Fe (OH)3  və Cr(OH)3 -ün 

çökməsilə nəticələnir. Bu prosesin oksidləşməsi üçün 

kimyəvi maddələrin əlavə edilməsinə ehtiyac yoxdur Bu 

proses BOD və COD-a təsir göstərir. Bu sistemin qorun-

ması və fəaliyyəti çox sadədir və, eyni zamanda, bu sis-

temdə enerji istehlakı da çox aşağıdır.  

Dəmirdən anod kimi istifadə etməklə Cr
6+

(Cr
2-

)–i  

çirkab sularından EC texnologiyası vasitəsilə yox etmək 

olar. İş prosesində dəmir ionu Fe
2+ 

oksid şəraitində Cr2O7
2 

-i yarada bilər. Azalma işindən yaranan H2 həll olmayan 

hissəcikləri və emulsiyaları özü ilə yuxarı apara bilər. Bu-

na görə də aydındır ki, EC texnologiyalarında dəmir löv-

həciklərdən  elektrod kimi istifadə edilməsilə anod və ka-

tod hissəciklərinin yox edilməsi mümkün olur. Həmçinin 

bu prosesdə oksidləşmə üçün kimyəvi maddələrin əlavə 

edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu proses BOD və COD-a  da 

təsir göstərir. Bundan əlavə, bu sistemin qorunması, təmi-

ri və fəaliyyəti çox sadədir, enerji istehlakı da çox aşağı-

dır.  

Həyata keçirilən sınaqlar göstərir ki, axının yüksək 

həcmi TSS, BOD, COD-un və xromun daha yaxşı azal-

masına səbəb olur. Həmçinin, axının sıxlığının artması 

TSS, BOD, COD-un və xromun daha yaxşı azalmasına 

gətirib çıxarır. 

Bu prosesdə sərf olunan enerjini  aşağıdakı kimi 

yazmaq olar:  

 

          E= (U1 x  I1) / (1000 × Q)                 (4) 

 

U1= elektrolizin ümumi gərginliyi  (v) 

I1= elektrolizin ümumi cərəyanı (mA)  

Q = axın həcmi (m
3
/s)  

EC  sistemlərndə anod və katod elektrodları möv-

cuddur. Anod udulur və oksidləşdirici ionlar yaradır ki, bu 

da çirkabda mövcud maddələrin oksidləşməsinə səbəb 

olur. Bu maddələr TSS, BOD, COD və bulanlıq  olur.  

Maksimum qəbul edilən cərəyan şiddəti sıxlığı 

150mA/m
2
 -dır, enerji həcmi maksumum miqdara yəni 

qəbuledilən həddə - 1kws /m
3
 malik olmalıdır . Qəbul edi-

lən hədd 0.5 kws/m
3  

-dən 1kws/m
3 

-ə qədərdir. Buna görə 

də, bu prosesdə istifadə edilən amper 125 mA/m
2 

 seçil-

mişdir ki, istifadə edilən enerji maksimum həddən aşağı 

olsun.  

3mm qalınlığa və bir-birindən 5 sm  aralıq məsafəyə 

malik lövhəciklər yaratrmaq üçün 18 ədəd elektrod tələb 

olunmuşdur. 

Əgər lövhəciklərin tərəfləri 0.9×0.9→0.81m
2 

olarsa, 

bu halda cərəyan şiddəti 101 mA təşkil edir. Beləliklə, 8 

lövhə ilə →101×4=404mA cərəyan şiddəti əldə etmək 

olar.  

 

 

 

 
 

Şəkil 17. Elektrokoaqulyasiya (EC) sistemi və qurğunun hissələri. 
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. 

 
 

Şəkil 18. Elektrokoaqulyasiya (EC) sistemi və qurğunun üçölçülü modeli 
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Pilot qurğusunun real həcmə malik qurğu ilə oxĢar 

həcmi  

 

Sistemin yüksək həcmli çirkab sularının təmizlən-

məsində lazımi tələblərə cavab verməsi üçün təcrübi 

həcmdə layihələndirilən qurğu ilə əsas qurğunun həc-

minin oxşar olmasına riayət edilmişdir. Saatda  2m
3
 həc-

mində çirkab üçün layihələndirilən pilot sistemi 

(Q=2m
3
/s) yaradılmışdır. Bu prinsipdən istifadə etməklə 

sənaye həcmində giriş çirkabının həcmini və bu həcm 

üçün münasib qalma müddətini təyin edəndən sonra qur-

ğunu layihələndirmək olar. Oxşar həcmlər üçün bu cür 

mayelərin araşdırılmasında Rinoldoz və Veber ədədləri 

bərabərliyinə riayət etmək lazımdır. Pilot sistemi qurğu-

nun layihələndirilməsindən və istehsalından sonra  təqdim 

edilən göstəricilər əsasında quraşdırılmışdı və bütün na-

soslar, boru çəkilişi, elektrik işləri hazırlanan sxemlər 

əsasında həyata keçirilmişdir .  

19, 20, 21və 22 şəkillərində pilot qurğusunun müx-

təlif hissələrinin foto şəkili təqdim olunmuşdur. 

  

 
 

Şəkil 19. Latun fosfordan  hazırlanan vtulkalar və deşikli silindr. 

 

 

 
 

Şəkil 20. Latun fosfordan  hazırlanan vtulkaların deşik silindrdə qurulması. 
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Şəkil 21. Fırlanan təmizləyici qurğu. 

 

 
 

Şəkil 22. Qarışdırıcı qurğu ilə təchiz edilən kimyəvi maddələr çəni. 

 

Pilot qurğusunun iĢə qoĢulması və sınaq təcrübələrin 

həyata keçirilməsi üçün iĢ rejimlərinin seçilməsi 

 

Pilot sisteminin  kalibrləşdirilməsi üçün sınaq müd-

dətində xüsusi həssaslıqla onun müxtəlif  hissələri yoxlan-

malı və sınaq üçün hazırlanmalıdır.  

Hava köpüklərinin tənzimlənməsi mexanizmi: 
DAF qurğusunun təmizləmə prosesinin lazımi səviyyədə 

həyata  keçirilməsi üçün suyun təzyiqi 6 kg/sm
2
 qədər 

artırılıb hidrosiklona vurulmalıdır. Bu məqsədlə:  

1. Hava yüksək təzyiqli suya əlavə edilir və həmin 

bu təzyiqdə həll olunur.  

2.Təzyiq, su kranından keçdikdən sonra  boşalır və 

hava cəzb etdiyi əlavə havanı daha saxlamaq iqtidarında 

olmur, bu halda mayenin daxilindəki kiçik köpüklər öz-

özünə yaranmış olur. Yaranan köpüklər çox kiçik olub 

təqribən 80 m diametrində, və ya ondan daha azdırlar. 

Kimyəvi laxtalanma maddələri çənin yuxarısında yerləşən  

kiçik bir nasos vasitəsilə çənə daxil olur. Digər metodlarla 

təmizləmə qurğusunda çökməyib flotasiya olunmayan ki-

çik və kolloid hissəcikləri laxtalanmaq üçün kimyəvi 

maddələrdən istifadə edilir və bu proses təmizlənmənin 

effektivliyinə səbəb olur.  

Hidrosiklon havanın cəzb edilməsi: Hidrosiklonun 

effektiv fəaliyyətini göstərən bu araşdırmada böşaldılan 

hava gərək maye və hava qarışığından ibarət olsun. Əgər 

yalnız maye boşaldılarsa, bu, hidrosiklonun daxilində ha-

vanın lazımi miqdarda olmamasını göstərir. Əvvəlcə, sis-
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temin  lazımi axın və təzyiqə malik olmasını diqqətlə yox-

lamaq lazımdır. Sonra isə havanın miqdarı artırılır. Hava-

nın artırılması az miqdarda həyata keçirilməlidir ki, çən-

dəki hava və su qatışığı münasib şəkildə olsun. Boşaltma 

zamanı yalnız hava xaric olarsa, bu, sistemdə havanın 

həddindən artıq çox olması deməkdir. Artıq hava bir çox 

hallarda təmizləmə qurğusunun daxilində təlatümə və 

həddindən artıq köpüklənməyə səbəb olur. Buna görə də 

havanı həddindən artıq sistemə daxil etmək lazım deyil-

dir. Bu  halda təmizləyici qurğunun çıxışında lazımi ef-

fekti əldə etmək olar.  

Kimyəvi əlavələr: Pilot sistemi üçün təqdim edilən 

layihədə qarışdırma üçün  lazım olan qüvvəni mərkəzdən-

qaçma qüvvələrindən alan hidrosiklon sistemlərin yüksək 

dərəcədə səmərəliliyini nəzərə alaraq, bu sistemdən koa-

qulyasiya və hava əlavə etməklə laxtaların təşkil edilmə-

sində istifadə edilmişdir. Çənlər üçün lazım olan koaqul-

yasiya maddələri və polimer münasib konsentrasiya ilə 

hazırlanmalı və köçürülməyə hazır olmalıdır. Bu mad-

dələrə klapan vasitəsi ilə nəzarət edilir. Kimyəvi klapan 

işlək vəziyyətdə olmalıdır. Kimyəvi maddənin təyin edil-

miş miqdarı yavaş-yavaş artırılmalı və  bu artım ən azın-

dan 5-15 dəqiqə fasilə ilə baş verməlidir. Belə ki, dəyişik-

liklər baş verən zaman sistem fəaliyyət imkanlarına malik 

olur. Ümumiyyətlə, proses zamanı hər hansı bir problem 

yaranarsa, daha çox təmizləmə hissəsinin  daxilində bərk 

maddələrin həddindən çox olması səbəbindən  baş verir, 

belə ki, kimyəvi maddələr də  daxil edilmiş maddələr nis-

bətində əlavə edilməlidir.  
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SEMIINDUSTRIAL PILOT PROJECT OF WASTEWATER PURIFIER 

 
Semiindustrial pilot project of wastewater purifier is given in present work. Flotation and electrocoagulation processesare on 

the base of this method.  Rotary sewage treatment method and new method of air dissolution in water are applied            
 

Я.Г. Габибзаде, А.М. Гашимов, К.Б. Гурбанов 

 

ПРОЕКТ ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЙ ПИЛОТНОЙ УСТАНОВКИ  

ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 
В работе представлен проект полупромышленной пилотной системы предназначенный  для очистки промышленных 

сточных вод. В основе метода очистки вод лежат процессы флотации, электрокоагуляции. Применен метод круговой 

очистки и введен новый метод растворения воздуха в воде.  
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T.D. Ġbrahimov, A.P. Ġmaməliyev, Q.M. Bayramov, A.K. Mamedov 

 

ġÜALANMANIN SELEKTĠV MODULYASĠYASI ÜÇÜN ĠKĠTEZLĠKLĠ MAYE KRĠSTALIN ĠSTĠFADƏ 

OLUNMASININ MÜMKÜNLÜYÜ HAQQINDA 

 
Al2O3 nanohissəcikləri - ikitezlikli maye kristal sisteminin həm adi elekrooptik yuvacıqda, həm də tvist strukturlu yuvacıqda 

işıqburaxma spektri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, adi yuvacığa tətbiq olunan gərginliyin tezliyini dəyişdikdə sistemin işıqburaxma 

maksimumu bir dalğa uzunluğundan başqasına keçir. Tvist strukturlu yuvacıqda aşağı tezliklərdə sistem işığı yalnız bir dalğa 

uzunluqlarında buraxsa da, yuxarı tezliklərdə bütün dalğa uzunluqlarında şəffaf olur. Alınan nəticələr müəyyən dar dalğa uzunluğu 

intervalında zərrəciyin materialının və maye kristal matrisin sındırma əmsallarının yaxın olması nəticəsində sistem optik bircins ol-

ması, həmçinin tətbiq olunan gərginliyin tezliyini dəyişdikdə,  maye kristal molekullarının yönəlmə istiqamətinin dəyişməsi izah olu-

nur. 

 

B.A. Tahirov, X.Ə. Həsənova, V.Ġ. Eminova, F.H. Məmmədov  

 

Bi1-xSbx (0,≤х≤0,25)  BƏRK MƏHLULLARININ MONOKRĠSTALLARINDA 77-300K TEMPERATUR 

ĠNTERVALINDA ELEKTRONLARIN  ENERJĠ SPEKTRĠ 

 

Bi1−xSbx bərk məhlullarının monokristallarında 77-300K temperatur intervalında xüsusi müqavimət ρij, Holl əmsalı Rijк və 

maqnit müqaviməti ρij,кl komponentləri ölçülmüşdür. Bismut və Bi1−xSbx bərk məhlullarının x-in х≤0,09 qiymətlərində 

qalvanomaqnit effektlərinin kəmiyyətcə interpretasiyası elektronların 3 ellipsoiddə və deşiklərin isə 1 fırlanma ellipsoidi şəklində ol-

ması göstərilmişdir. Bərk məhlullarda və sürmədə elektronların Fermi səthi bismutda olduğu kimi qalır; sürmədə deşiklər– ümumi tip 

6 ellipsoid və fırlanma ellipsoidi şəklində olur . (0,16≤х≤0,25) olduqda isə deşiklərin Fermi səthi təqribən Brüllion Zonasının ∑ 

nöqtəsində yerləşən ümumi tip 3 ellipsoid şəklində təqdim olunur. Tərkibdə sürmə artdıqca  elektron ellipsoidlərinin meyl bucağı 

azalır. Deşiklərin yüyürüklüklərinin anizotropiyasının analizi əsasında güman etmək olar ki,  Bi1-хSbх  (0,16≤х≤0,25) bərk 

məhlullarında  deşik ellipsoidi  Bi1-хSbх  с 0,≤х≤0,16 bərk məhlullarına nisbətən daha azdır. Belə ki, deşiklərin yüyürüklüklərinin 

anizotropiyası Bi1-хSbх (0,16≤х≤0,25)  bərk məhlullarında ν2/ ν1=0,05 və ν3/ ν1=0,5 Bi1-хSbх  (0,≤х≤0,16) bərk məhlullarında isə ν2/ 

ν1=0,009 və ν3/ ν1=0,7.  

 

Davud Mostafa Tobnaghi
 
and Rahim Madatov 

 

GAMMA ġÜALARIN MONO-KRĠSTAL SĠLĠSĠUM GÜNƏġ ELEMENTLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ
 

 
Bu eksperimental işdə gamma şüaların təsiri altında mono-kristal silisium günəş elementlərinin çıxış parametrlərinin dəyişikliyi 

gostərilmişdir. Alınan nəticələr gostərir ki, 100-2000 krad doza intervalında qamma şüalanmanın təsiri altında Si günəş elementinin 

əsas parametrləri: faydalı iş əmsalı, açıq dövrə gərginliyi, qısa qapanma cərəyanı və s. müxtəlif dərəcədə dəyişilir. Isc və ɳ 

parametrlərı qamma dozasının artması ilə mütənasib azalır, halbuki Voc  parametrı çox az dəyişir. Davamlı böyuk həcmli defektlər 

yüksək dozada formalaşır. Əldə edilən nəticələr radiasiya mühitində silisium günəş elementinin işlənməsinin yeni dizaynına gətirib 

çıxara bilər. 

 

 

N.Z. Cəlilov, Q.M. Dəmirov 

 

Bi2Te3 NAZĠK TƏBƏQƏLƏRĠNDƏ VƏ MONOKRĠSTALLARINDA OPTĠK PARAMETRLƏRĠN 

SPEKTRLƏRĠ 

 
İşdə C oxuna paralel və perpendikulyar olaraq, enerjinin 1÷6 eV intervalında səthə normal düşən şüanın,  n- və p-tip Bi2Te3 

monokristallarında və nazik təbəqəli nümunələrində əksolma əmsalı R(E) ölçülmüşdür. Tədqiq olunan nümunələrdə əksolma əmsalı-

nın qiymətləri əsasında Kramers-Kroniq düsturunun köməyilə onların optik parametrləri və optik keçidlərinin qiymətləri təyin edil-

mişdir. Tədqiq olunan parametrlərin spektrləri onların struktur müxtəlifliyi ilə izah olunur.  

 

F.M. Seyidov, E.M. Kərimova, R.G. Vəliyev, N.Z. Həsənov, K.M. Hüseynova 

TlSe-FeSe SĠSTEMĠNDƏ FAZA TARAZLIĞININ ÖYRƏNĠLMƏSĠ, TlFeSe2-ĠN ELEKTRĠK VƏ ĠSTĠLĠK 

XASSƏLƏRI 

TlSe-FeSe sistemində faza tarazlığı öyrənilmişdir və müəyyən olunmuşdur ki, komponentlərin 1:1-ə nisbətində 

TlFeSe2 birləşməsi əmələ gəlir, həmçinin TlSe-in əsasında otaq temperaturunda FeSe 12mol%-ə qədər həll olunur. 

Göstərilmişdir ki, TlFeSe2 p-tipli yarımkeçiricidir, onun məxsusi keçiriciliyinin aktivasiya enerjisi 0,68eV təşkil edir. 

90-600K temperatur intervalında istilikkeçirmənin tədqiqi nəticəsində TlFeSe2 birləşməsində fononların səpilmə 

mexanizmi aydınlaşdırılmışdır. 
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M.Ə. Qurbanov, A.A. Bayramov, F.N. Tatardar, F.F.  Yahyayev, A.A. Nurəliyev,  

Z.A. DadaĢov, B.H. Xudayarov 

 

NANOÖLÇÜLÜ BaTiO3 VƏ POLYAR, QEYRĠ – POLYAR POLĠMERLĠ KOMPOZĠTLƏRDƏ 

POLĠMER FAZA ULTRADĠSPERS HALININ STABĠLĠZATORU KĠMĠ 

 
Polimer materiallarda nanohissəciklərin bircins paylanmasının yeni texnologiyası verilmişdir. Təklif olunan texnologiyanın əsa-

sında iki amil durur: 

1) makromolekul zənciri üzrə nanohissəcikləri stabilləşdirə bilən oksigen mənşəli funksional qrupların yaradılması; 

2) elektrik qaz boşalması plazmasının təsiri şəraitində polimer makromolekulların seqmentlərinin ultradispers halının stabili-

zatoru kimi istifadə edilməsi. 

Göstərilmişdir ki, elektrik qaz boşalması təsiri şəraitində makromolekulların polyar seqmentlərə bölünməsi və yaranmış 

seqmentlərin yürüklüyünün yüksək olması nanohissəciklərin polimer məhlulda mobilizasiyasının qarşısını alır. 

 

V.Ə. Tanrıverdiyev   V.S.Tağıyev 

 

DÜZBUCAQLI  FERROMAQNĠT YARIMKEÇĠRĠCĠ  NANOMƏFTĠLDƏ  LOKAL SPĠN 

HƏYƏCANLANMALARININ MĠKROSKOPĠK NƏZƏRĠYYƏSĠ  

 

Qrin funksiyası metodu ilə ferromaqnit yarımkeçiricisi nanoməftildə spin-dalğa həyəcanlamaları tədqiq edilir. Ferromaqnit na-

noməftilin müxtəlif spinləri üçün  Qrin funksiyasının ifadəsi alınır. En kəsiyi kubik nanoməftil modelinə baxılır.  Nəticələr parametr-

lərin seçilmiş qiymətləri üçün kəmiyyətcə təsvir edilib. 

 

 



45 

ISSN 1028-8546 

2014, volume XX, №1 

Section: Az 

MÜNDƏRİCAT 

1. PbTe  kristalları və onun əsasında metal-yarimkeçirici kontaktının  elektrik  xassələri

G.Ə. Əhmədova, T.C. Əliyeva, G.C. Abdinova, N.M. Axundova, S.Z. Cəfərova,

C.Ş. Abdinov 3 

2. Ag8SnSe6 birləşməsinin bərk elektrolitli ehq üsulu ilə termodinamik tədqiqi

S.M. Baqheri,  S.Z. Imaməliyeva, M.B. Babanlı, M.A. Mahmudova 8 

3. Nano SiO2 birləşməsinə neytron selinin təsiri: tem və sem analizləri

E.M. Hüseynov, A.A. Qəribov, R.N. Mehdiyeva 12 

4. ZnO-polietilen əsaslı kompozit varistorlarda kinetik parametrlərin tədqiqi

Ş.M. Əhədzadə 18 

5. Relyativistik kvant zərrəciyi qeyri-lokal bircins sahədə

Ş.M. Nağıyev, S.İ. Quliyeva   22 

6. Sənaye tullantı suların təmizlənməsi üzrə yarımsənaye pilot qurğusunun layihələndirilməsi

Ya. Həbibzadə, A.M. Həşimov, K.B. Qurbanov   27 

7. FİZİKA, 2014   vol. XX №1, section: En  buraxılışında dərc olunan məqalələrin qısa xülasəsi   43 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                                           



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________                                           



w
w
w
.physics.gov.az

w
w
w
.physics.gov.az


	cov_titul_2014_Phys_01_var_az_Layout 1
	Titl_2_az
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	abstract
	Contents_1
	cov_titul_Phys_0_back_Layout 1

