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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Yarımkeçiricilər
elektronikasında əhəmiyyətli istiqamətlərdən biri də, yüksək
elektromaqnit sahə tezliklərində, temperaturlarda, şüalanmada və s.
şəraitində işləyən qurğuların yaradılmasıdır. Polimer və təbii qatlı
silikat əsaslı kompozit materiallarının əldə edilməsi proseslərinin
öyrənilməsi son illərdə intensiv şəkildə inkişaf etmişdir. Polimer
kompozit materialları bir sıra özəl xüsusiyyətlərə malikdir. Bunun
sayəsində onların istifadəsi mikroelektronikada, informasiya
sistemlərində və s. geniş yayılıb. Fazaarası sərhədlərdəki qarşılıqlı
əlaqə sistemlərin ayrı-ayrı komponentlərinin xassələrinin
ümumilikdə dəyişməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə, kompozit
materialları fərqli xassələr əldə edir, bu isə, öz növbəsində, onların
praktiki istifadə imkanlarının genişlənməsinə səbəb olur.
Analoji olaraq, nanoölçülü maqnit Fe2O3 zərrəcikləri ilə
modifikasiya edilmiş bentonit kompozitləri elektro-radiotexnikanın
müxtəlif sahələrində yarımkeçirici və dielektrik materiallar kimi
geniş istifadə oluna bilər. Məsələn, drossellərin elektrik və maqnit
sahələrinin vericilərinin, transformator və anten içliklərin və
radiouducu materialların yaradılması üçün. Fe2O3
ferrit
zərrəciklərinin dispersliyi bu maddələrə effektiv sorbent kimi
baxmağa imkan verir. Fe2O3 ferritlərinin nanozərrəciklərinin
strukturu və paylanması kənar maqnit sahənin təsiri altında
formalaşa bilər.
Müxtəlif elektron qurğuların istehsalı üçün istifadə olunan
hər bir material üçün əhəmiyyətli elektrofiziki xassələrdən biri
xüsusi elektrik müqavimətidir ρ, hansıki hər bir materialın elektrik
keçiriciliyini müəyyən edir. Bu fakt bir çox işlərdə müzakirə
olunmuş perkolyasiya modelini qeyribircins mühitin elektrik və
maqnit xassələrinin təsviri üçün istifadə etməyə imkan verir.
Perkolyasiya nəzəriyyəsinin tətbiqi hissəciklərin elə şəkildə
paylanmasını formalaşdırmağa imkan verir ki, nümunənin yaranmış
xassələri qarşıda qoyulmuş məsələləri həll edə bilsin. Bu zaman,
perkolyasiya həddi parametrlərini müəyyən edərək, elektrik və
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maqnit xassələri perkolyasiya olunmuş mühitin müəyyən sahəsi ilə
məhdudlaşdırılır. Perkolyasiya həddi yaxınlığında axının baş verdiyi
fraktal çoxluğun həndəsi xüsusiyyətləri kritiklik qanunları ilə
müəyyən olunur.
Nanokompozit mühitlərin xassələri kompozit materiallarına
daxil olan ayrıca nanohissəciklərin parametrlərindən xeyli fərqlənir.
Çoxlu nanoklasterlər effektiv dielektrik və maqnit nüfuzluğuna
malik nanokompozit mühit yaradır. Bu cür nanostrukturlar effektiv
mühit modeli adlanır və nanokompozitlər fizikasında xüsusi
əhəmiyyətə malik olur.
Onların yuxarıda qeyd olunan üstünlüklərini nəzərə alsaq,
kompozit maqnit materiallarının elektrofiziki və maqnit xassələrinin
tədqiqi və onların əsasında yüksək tezlikli və böyük gücə malik
maqnit sahəsinin içliklərinin, vericilərinin qurulması aktual
məsələdir. Ən əhəmiyyətli parametrlərdən biri relaksasiya
proseslərinin sürəti ilə müəyyən olunan, onların teztəsir
göstərməsidir. Bununla bağlı olaraq, öyrənilən kompozit
materiallarda polyarizasiya mexanizmlərinin, habelə, polyarizasiya
proseslərinin temperatur asılılıqlarının öyrənilməsi böyük əhəmiyyət
kəsb edir.
Fe2O3
ferrit
dolduruculu
bentonit
nanokompozitlərində yüksək tezlik və temperatur şəraitində baş
verən relaksasiya proseslərinin temperatur tədqiqatlarının sayı azdır.
Bu səbəblə yüksək tezlik şəraitində və geniş temperatur
diapazonunda kompozit maqnit materiallarının elektrik və maqnit
xassələrinin öyrənilməsi bizim üçün aktualdır.
Yuxarıda sadalanan bütün hallar dissertasiya işinin aktuallığını
şərtləndirib. mövzusunun məhz
Tədqiqatın məqsədi: Maqnit Fe2O3 kristalcıqları ilə
modifikasiya olunmuş bentonit və polietilen əsaslı kompozitlərdə
cərəyan
daşıyıcılarının
ötürülməsi
proseslərinin
qanunauyğunluqlarının müəyyən edilməsi və onların əsasında
nanoelektronikanın, energetikanın və elektro-radiotexnikanın
elementlərinin yaradılması məqsədilə, temperaturdan, tezlikdən asılı
olaraq kənar dəyişən elektrik və maqnit sahəsində dielektrik,
elektrofiziki, maqnit xassələrinin öyrənilməsi.
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Dissertasiya işində göstərilən məqsədə nail olmaq üçün
aşağıdakı məsələlər həll edilmişdir:
• Bentonitə və
verilmiş dissertasiya işi mövzusuna aid
ədəbiyyat məlumatlarına ümumi baxış və onların analizi.
• Bentonit və polietilen əsaslı nazik plyonkalı kompozitlərin,
habelə, ferrit (Fe2O3) dolduruculu bentonit nümunələrinin əldə
edilməsi üzrə texnologiyanın seçilməsi və rejimlərin müəyyən
edilməsi.
• (300-600)К temperatur intervalında (5-75)% bentonit və (9525)% polietilen tərkibli kompozitlərin dielektrik, elektrofiziki
xassələrinn tezlik və temperatur asılılıqlarının tədqiqatı.
• Yaradılmış bentonit kompozitlərinin perkolyasiya modelinin
yaradılması və onların perkolyasiya parametrlərinin müəyyən
edilməsi.
• Bentonit kompozitlərinin komponent hissəcikləri ölçülərinin
onların dielektrik, elektrofiziki və maqnit xassələrinə göstərdiyi
təsirin tədqiqatı.
• Bentonit-ferrit ( Fe2O3 ) kompozitlərinin kənar elektrik və
maqnit sahəsində (77-500)К temperatur intervalında elektrik
keçiriciliyin və (300-600)К intervalında dielektrik, elektrofiziki və
maqnit xassələrinin tədqiqatı.
Tədqiqatın metodları və obyekti. Dissertasiya işinin yerinə
yetirilməsi üçün tədqiqat obyekti qismində polimer matrisə malik
bentonit kompozitləri və Fe2O3 ferrit dolduruculu kompozitlər çıxış
etmişdir. Bütün tədqiqatlar yüksək ölçmə dəqiqliyinə malik müasir
eksperimental cihazlarda aparılmışdır. Tədqiqatlar qalınlığı 6,5 mm
olan xalis bentonit nümunəsi, qalınlığı 150mkm-180 mkm olan, faiz
tərkibi 5-70% (BT) və 95%-30% (PE) intervalında dəyişən
kompozitlər, habelə, uzunluğu 16 mm, diametri isə 7 mm olan Fe2O3
ilə silindrik bentonit nümunələri üçün aparılmışdır. Kompozit
səthlərinin mikrofotoşəkilləri Altami firmasının mikroskopu
vasitəsilə çəkilmişdi. Bentonit tozlarının difraktoqramları Broker
firmasının CuKα şüalanmalı XRD-D8 difraktometrində əldə
edilmişdir. Kompozitlərin C tutumunun, R, Z müqavimətlərinin və D
dielektrik itkilərinin ölçülməsi immitans rəqəmsal ölçmə cihazı
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vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Onların əsasında bentonit
nümunələrinin ε, tgδ, εʹʹ εʹdielektrik parametrləri və σ elektrik
keçiriciliyi hesablanmışdır.
Müdafiəyə çıxarılan əsas elmi müddəalar:
1. Elektrik sahəsinin aşağı tezlikli hissəsində, müxtəlif tərkibli
polimer matrisə malik bentonit kompozitlərində dielektrik
parametrlərinin kəskin ifadə olunmuş dispersiyası Maksvell–Vaqner
polyarizasiya mexanizmi ilə izah olunur.
2. Bentonit kompozitlərinin xüsusi müqavimətinin ölçüsünün
dəyişməsi bentonit tərkibinin dəyişməsi nəticəsində baş verir.
3. Polimer matrisə malik müxtəlif tərkibli bentonit nümunələri
tezlik və temperatur dəyişikliklərinə qarşı həssaslıq nümayiş etdirir.
4. Perkolyasiya modeli müxtəlif tərkibli bentonit-ferrit
Fe2O3 kompozitlərinin maqnit, elektrik və dielektrik xassələrini izah
edir. Onların elektrik xassələri Efros – Şklovski modeli ilə təsvir
olunur.
5. Bentonit-ferrit
( Fe2O3 )
kompozitlərində
keçiricilik
mexanizmi zona xarakteri daşıyır. 50%Fe2O3(М1)+50%BT və
60%Fe2O3(М2)+40%BT kompozitlərində (300-500)К temperatur
 103 

şəraitində ln σ = f 
 asılılığı yarımkeçirici xarakterə işarə edir.
 T 
6. 50%BT+50%Fe2O3 və 40%BT+60%Fe2O3 tərkibli maqnit
nümunələrinin faza keçidi (320-340)К temperaturu şəraitində
müşahidə olunur. Küri temperaturu adlanan bu temperaturda, maqnit
nümunələri paramaqnit vəziyyətinə keçir.
7. Fe2O3 ferrit hissəciklərinin və bentonit hissəciklərinin
ölçülərinin azalması bentonit-ferrit kompozitlərinin dielektrik,
elektrofiziki və maqnit xüsusiyyətlərinə təsir göstərir.
8. Bentonit-ferrit kompozitlərində ferrit hissəciklərinin ölçüsü
artdıqca dəyişən mənfi maqnit müqavimətinin müəyyən edilməsi.
Tədqiqatın elmi yeniliyi.
• (25–106)Hs dəyişən elektrik cərəyanı tezliyi diapazonunda
bentonit kompozitlərinin dielektrik parametrlərinin dispersiyasının
qanunauyğunluqları tədqiq olunmuşdur.
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• Bentonit kompozitlərinin elektrofiziki və maqnit xassələri, EfrosŞklovski nəzəriyyəsi nəzərə alınmaqla, perkolyasiya modeli
çərçivəsində izah olunur.
• Polietilen (PE) və bentonit (BT) əsaslı kompozitlərin elektrofiziki
xassələri, habelə, doldurucunun həcm tərkibinin voltamper
xarakteristikasına (VAX) və xüsusi müqavimət ölçüsünə göstərdiyi
təsir (sabit gərginlik şəraitində) tədqiq olunmuşdur.
• 4000С 5000С, 6000С, 8000С, 10000С temperaturunda yandirilmiş
bentonit nümunələrinin elektrofiziki və dielektrik xüsusiyyətlərinə
yanma temperaturun göstərdiyi təsir tədqiq edilmişdir.
• Kompozitlərin dielektrik və elektrofiziki parametrlərinin
temperatur asılılıqları tədqiq edilmişdir. 30%(BT)+70%PE və
50%(BT)+50%PE kompozitlərinin dielektrik parametrlərinin
temperatur asılılıqlarında temperatur histerezisi aşkar edilmişdir.
• Dəyişən elektrik və maqnit sahəsində bentonit kompozitlərinin
dielektrik, elektrofiziki və maqnit parametrlərinin tezlik və
temperatur asılılıqları tədqiq olunmuşdur.
• Tədqiq olunan bentonit nümunələrində Fe2O3 maqnit
hissəciklərinin ölçüsünün mənfi maqnitmüqavimətinə göstərdiyi təsir
və, dəyişən maqnit sahəsi artdıqca, mənfi maqnit müqavimətinin
azalması tədqiq olunmuşdur.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti: Aparılmış
tədqiqatlar cərəyan daşıyıcılarının keçiricilik mexanizmi, dielektrik
parametrlər, kompozitlərin maqnit xüsusiyyətləri, tədqiq olunmuş
kompozitlərdə müxtəlif amillərin elektrofiziki dielektrik və maqnit
xüsusiyyətlərinə göstərdiyi təsir haqqında məlumatlar əldə etməyə
imkan vermişdir.
Polimer matrisə və Fe2O3 ferrit doldurucusuna
malik bentonit kompozitləri mikroelektronika, elektroradiotexnikada
və s. uğurla istifadə oluna bilər. Əldə olunmuş kompozit materialları
əsasında aşağı gərginlikli, az enerji sərfiyyatlı, ucuz, varistorlu,
habelə digər elementləri istehsal etmək mümkün olacaq. Eləcədə
tezliyin (150-160)kHs qiymətlərində müqavimətin azalması
sahəsində elektron tezlikli açar kimi, həm də f>160kHs qiymətində
müqavimətin artması zamanı gərginlik məhdudlaşdırıcısı kimi
istifadə etmək olar. Bu halda, tezliyin aşağı olduğu zaman
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müqavimət cərəyanın axmasına maneçilik törətmir, f tezliyinin
qiyməti yüksək olduğu halda isə, uducu filtr rolu oynayır. Yüksək μ
maqnit nüfuzluğu qiymətlərinə malik və aşağı tezliklər sahəsində
itkiləri az olan Fe2O3 bentonit-ferrit nümunələri yüksək tezlikli
cihazların radiokomponentləri, transformator antena özəklərinin,
drossellərin yaradılması və s. üçün istifadə oluna bilər. μ kiçik olan
nümunələr yüksək tezliklər sahəsində radiouducu materialların
yaradılması zamanı faydalı olur. Bentonit-ferrit kompozitlərinin
maqnitlənmə dərəcəsinin maqnit sahəsinin intensivliyindən xətti
asılılığı maqnit dielektriklərə xas olur. Sonuncular elektroradiotexnikanın rəqs konturlarında içlik qismində geniş istifadə
olunur. Bentonit və Fe2O3 əsaslı mənfi maqnit müqavimətə malik
elementlər elektromaqnit dalğa uducuları qismində istifadə oluna
bilər.
Işin aprobasiyası.
Dissertasiya işinin nəticələri aşağıda göstərilən beynəlxalq və
respublika miqyaslı elmi konfranslarda müzakirə edilmişdir:
• Gənc alimlərin II beynəlxalq elmi konfransı. // Влияние
модификации на магнитные характеристики композитов на
основе магнитных частиц и бентонита. (Gəncə Dövlət Universiteti
2017 ).
• Respublika Beynəlxalq Elmi Konfras Müasir təbiət Elmlərinin
Aktual Problemləri. //Диэлектрические свойства композитов на
основе магнитных микронаночастиц и бентонита. (Gəncə Dövlət
Universiteti 2018).
• Международная научно-практическая конференция Discovery
Science Research. //Температурная зависимость магнитных
параметров композитов модифицированных магнитными
частицами. (Петразаводск 2020).
• Международная научно-практическая конференция IV
European Science forum. // Влияние размера частиц на магнитные
характеристики композитов на основе бентонита и магнитных
нано-макрочастиц. (Петразаводск 2020).
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Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilat:
Dissertasiya işi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Fizika
İnstitutunun 1.8 “Yüksək gərginliklərin fizikası və texnikası”
laboratoriyasında yerinə yetirilmişdir.
Çap edilmiş elmi işlər. Dissertasiya işinə aid AAK-ın
beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemlərinə (Web of
Science, Springer bazalarına) daxil olan dövri elmi nəşrlərdə dərc
edilməsi tələb olunan 4 məqalə, təkmüəllifli olmaqla iki məqalə, 4-ü
isə konfrans materialıdır (2 xarici, 2 yerli) nəşr olunub. Ümumilikdə
dissertasiya işinə aid 13 elmi-tədqiqat işi (4 tezis və 9 məqalə) dərc
edilmişdir.
Dissertasiya işinin quruluşu, həcmi və əsas məzmunu.
Dissertasiya işi giriş, dörd fəsil, nəticələr və istinad olunmuş 136
adda ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. İşin ümumi həcmi 162
səhifədən, o cümlədən: 16 şəkil, 9 cədvəldən və 77 qrafikdən
ibarətdir.
Girişdə dissertasiya mövzusunun aktuallığı əsaslandırılmış,
tədqiqatın məqsədi, qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün yerinə
yetirilmiş məsələlər, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar, nəticələrin
elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti təqdim edilmişdir, əldə edilmiş
nəticələrin praktiki dəyəri və elmi yeniliyi qeyd olunub, fəsil-fəsil
dissertasiyanın məzmunu göstərilib.
Birinci fəsildə dissertasiyanın mövzusunu əhatə edən
ədəbiyyat xülasəsi təqdim edilmişdir. Al2[Si4O10](ОH)2•nH2О
bentonit gilinin tərkibi xüsusi diqqətə layiqdir, çünki o, çox
komponentli tərkibə malikdir və onun bütün çəkisinin 32%-i Si,
4,43%-Fe, 2,22%-Мg, 8,29%-Al v s. təşkil edir. Silisium-oksigen
tetraedri [SiO4]4- gillərin əsas struktur vahididir. Bu strukturlar daha
zəif ion qüvvələri vasitəsilə Мg(OH)2 və ya Аl(OH)3 qatları ilə
bərkidilir, onlar isə kompleks anionun mənfi enerjisini kompensasiya
edir.
Ədəbiyyat məlumatlarının analizindən müəyyən olunmuşdur
ki, polimer, maqnetit və bentonit əsaslı nanokompozitlərinin fizikimaqnit xassələri kifayət qədər öyrənilməyib. Həll edilməsi aktual ola
9

biləcək tapşırıqlar dairəsi müəyyən olunmuş, bu dissertasiya işi üçün
tədqiqatların məqsədi əsaslandırılmışdır.
İkinci fəsildə olan Fe2O3 ferromaqnit dolduruculu dielektrikbentonit matrisli perkolyasiya olunmuş mühitdə dəyişən cərəyanın
keçməsinin tədqiq olunması üçün perkolyasiya nəzəriyyəsinin tətbiqi
nəzərdən keçirilir. Efros– Şklovski nəzəriyyəsi əsasında perkolyasiya
olunmuş mühitdə elektrik və maqnit qarşılıqlı əlaqələri tədqiq
olunub. Perkolyasiya olunmuş mühit (р-Fe2O3 və (1-p) - BT) zəif
maqnit sahəsinə yerləşdirilmişdir. Bu zaman ferrit hissəcikləri öz
aralarında dielektrik qatla izolyasiya olunmuşdur. Nəzəri
tədqiqatların nəticələrini analiz edərkən, bu işdə Fe2O3 doldurucu
payları müxtəlif olan perkolyasiya olunmuş mühitin μ, μ' və μ″ və σ
maqnit nüfuzluğunun qiymətləri hesablanıb.
Maqnit kompozitlərinin maqnit qavrayıçılığı Faradey metodu
ilə ölçülməsi, habelə, bentonit və polimer əsaslı kompozisiyaların,
həmçinin, bentonit və maqnit hissəcikləri ( Fe2O3 ferritləri) əsaslı
kompozitlərin sintez metodları təsvir olunur. Polimer və Fe2O3
doldurucusunun qarışdırılması üçün daha sadə və universal
qarışdırma metodu istifadə olunur. Nəticədə, homogen komponent
qarışığı əldə olunur. Qarışdırma prosesi mikrodəyirmanlar vasitəsilə
quru şəkildə həyata keçirilir. Bentonit əsaslı kompozit qeyri-xətti
rezistorların əldə olunması üçün, əsasən, qaynar presləmə, ekstruziya
və çökdürmə kimi texnoloji metodlar istifadə olunur. Qaynar
presləmə metodu qeyri-xətti rezistorların istifadə sahəsini artırır.
Məsələn, yüksək gərginlikli qurğularda həddindən çox gərginliyi
məhdudlaşdıran elementləri yaratmaq olar. Qaynar presləmə metodu
müxtəlif qalınlıqlı və s. nümunələri sintez etməyə imkan verir.
Üçüncü fəsildə dəyişən elektrik sahəsində bentonit
nümunələrinin dielektrik və elektrofiziki parametrlərinin tezlik və
temperatur asılılıqları tədqiq olunmuşdur.
Bentonit kompozitlərinin dielektrik parametrlərinin tezlik
asılılığının tədqiq edilməsi üçün bentonit və polietilen tozundan
kompozitlər hazırlanmış və əvvəlcədən farfor kürəli Fritsch kürə
dəyirmanında xırdalanmışdır. Kompozitlər homogen komponent
qarışığından, 140°С temperatur və 15 МРа təzyiq şəraitində qaynar
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presləmə yolu ilə əldə edilmişdir. Kompozitlərin miqdarı, müvafiq
olaraq, (5-70)% BT və (95-30)% PE diapazonunda dəyişirdi.
Nümunələrin qalınlığı (150-180) mkm təşkil edirdi.
Tədqiqatlar nəticəsində, kompozitlərdə dielektrik parametrlərin
kəskin ifadə olunmuş dispersiyası müəyyən edilmişdir (qraf. 1, 2).
εʹvə εʹʹ tezlik asılılıqları, dəyişən sahə təsir göstərdiyi zaman
kompozit materialında bir neçə növ polyarizasiyanın əmələ gəldiyinə
işarə edir. Bunun səbəbi isə materialın qeyribircinsliyidir.
Verilən
asılılıqda
Maksvell-Vaqner
dipol-miqrasiya
polyarizasiyaları özünü büruzə verir (qrafik 2). Xalis bentonitin və
bentonit kompozitlərinin ε və ε'' dəyərləri cədvəl 1-də göstərilib. ε,
εʹʹ və D tezlikdən asılılığında (qrafik 1, 2, 3, 4) görünür ki,
maksimum, aşağı tezliklərdə müşahidə olunur. Bu da, polietilenlə
bentonitin fazalararası sərhədində miqrasiya polyarizasiyanın, əmələ
gəldiyinə işarə edir. Qrafik 3-də Koul-Koul diaqramının təsvir etdiyi
ε ′′ = f (ε ′ ) asılılıqları yüksək tezlik qiymətləri ilə göstərilib,
diaqramın çevrələrdən fərqləndiyi nəzərə çarpır. Bu isə, həmin
kompozit materialının qeyribircinsliyi səbəbilə çoxsaylı relaksasiya
vaxtlarının mövcudluğu, habelə, birbaşa keçiriciliyin əmələ gəlməsi
ilə izah olunur.

a)
b)
Qrafik 1. Dielektrik nüfuzluğunun dəyişən elekyrik sahəsinin
tezliyindən asılılığı. a)5% BT + 95% PE, b) 55% BT + 45% PE
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a)
b)
Qrafik 2. Dəyişən sahədə dielektrik nüfuzluğunun xəyali
hissəsinin tezlik asılılığı.a) 20% BT + 80% PE b) 40% BT + 60%
PE.
Bu asılılıqda Debay modelinə əsaslanan dielektrik relaksasiya
hadisələri aşkar edilməyib. 40%-dən çox bentonit kompozitləri üçün
bu ε ′′ = f (ε ′ ) asılılığı həmin materialda miqrasiya polyarizasiyasının
mövcudluğuna işarə edir.
ε//
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100
0
0
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160 ε/

a)
b)
Qrafik 3. Kompozitlər üçün Koul-Koul diaqramı a) 70%BT+30%
PE b)20% BT + 80% PE
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Qrafik 4. 55%BT+45%PE kompoziti üçün dielektrik itkilərin tezlik
asılılığı.
Cədvəl 1. Xalis bentonitin və bentonit kompozitlərinin dielektrik
nüfuzluğunun və dielektrik nüfuzluğunun xəyali hissəsinin
qiymətləri.

Kompozitlərin dielektrik parametrlərinin və elektrik
keçiriciliyinin temperatur asılılığında temperatur histerezisi aşkar
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edilmişdir (qrafik 4 a,b,c,d). Bunu polimer matrisin faza keçidinin
(Т>360К) mövcudluğu ilə izah etmək olar. Yüksək temperaturdan
360К temperaturuna qədər soyutma zamanı ε/, D və σ asılılıqlarının
əyriləri və isinmə əyriləri üst-üstə düşür. Bu isə o deməkdir ki,
temperatur histerezisi <360К temperatur şəraitində baş verir. Bu
zaman ε/, D və σ qiymətləri (qrafik 4 a,b,c,d) eyni temperaturda
fərqli qiymətlər alır, daha dəqiq desək, nümunələrin soyudulması ilə
müqayisədə, bu qiymətlər nümunələr isidilərkən daha yüksək olur.
Müəyyən edilmiş effekt elektrik baxımdan aktiv qüsurların
temperatur təkamülü asimmetriyası effekti ilə əlaqədardır. Hesab
edirik ki, temperaturun artması ilə (isitmə prosesi) aktivləşdirmə
enerjisinin
artması
əldə
olunmuş
asılılıqların
ümumi
qanunauyğunluğunu təşkil edir. Bunun sayəsində isə enerji
daşıyıcılarının yeni energetik səviyyəyə keçidləri baş verir. Lakin
temperatur azaldıldıqda (soyutma prosesi), sözü gedən halda isə,
otaq temperaturu səviyyəsinə qədər azaldıldıqda, aktivləşdirmə
enerjisi azalır. Bunun sayəsində, nümunənin qadağan olunmuş
zonası daxilində Fermi səviyyələri yerlərini dəyişməyə başlayır,
buna görə də tələlərdə tutulmuş enerji sərbəst buraxılır, bununla da
mühitin dielektrik və elektrofiziki xüsusiyyətlərini dəyişir.
Kompozitin bu cür davranışı hissəcik-matris sərhədində enerjinin
təkrar paylanması üzrə termostimulyasiya prosesi ilə, onun daha
dərin tələlərdə yığılması və, bunun nəticəsi olaraq da, mühitin
qeyritarazlıq halınin yaranması ola bilər. Müəyyən olunmuşdur ki,
yüksək səviyyədə doldurulmuş kompozit sistemləri temperatur və
tezlik dəyişikliklərinə qarşı kifayət qədər həssas olur, habelə,
müxtəlif texnika sahələrində, məsələn, temperatur vericilərində və s.
praktiki istifadə üçün maraq doğura bilər.
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a)

b)

c)

d)

Qrafik 5 Dielektrik nüfuzluğunun həqiiqi hissəsinin
temperaturdan asıllığı (f=1 MHz olduqda): а)30%BT+70% PE. b)
50%BТ + 50% PE kompoziti üçün. 1-isitmə, 2- soyutma. c) elektrik
keçiriciliyinin temperaturdan asılılığı. 50% BT+50% PE kompoziti
üçün 1-isitmə, 2-soyutma.
VAX-ın qeyri-xətti olması yarımkeçirici materiallara xas olan
xüsusiyyətdir. Bu xüsusiyyət kontaktyanı hadisələr, habelə, güclü
sahələrin effekti ilə əlaqədardır. Bu məqsədlə, bütün nümunələrdə
VAX və xüsusi müqavimət ρ tədqiq olunmuşdur. Əldə olunan
nəticələrə görə, tədqiq olunmuş kompozitlərin VAX-ı qeyri-xətti
xarakter daşıyır, özü də, VAX-ın qeyri-xəttiliyi BT>30% olduqda
(qrafik 6) özünü daha çox büruzə verir, yəni bentonit rezistorlarının
VAX-ı varistor xarakteri daşıyır. Müəyyən olunmuşdur ki, xalis
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bentonit üçündə VAX qeyri-xətti xarakter daşıyır (qrafik6-(xət 4)).
Qrafikdən göründüyü kimi, tətbiq olunmuş gərginliyin dəyərindən
asılı olmayaraq, xüsusi müqavimətin doldurucunun faiz miqdarından
asılılıqları qrafik 7-də eksponensial xarakter daşıyır. Qrafik 7-dəki 1əyrisi, polimerin müqaviməti ilə müəyyən olunan ρ-nun yüksək
qiymətinə uyğundur. Doldurucunun faiz miqdarı artdıqca, ρ-nun
qiyməti eksponensial olaraq azalır (hissə - 2). Gələcəkdə, onların
əsasında mikroelektronikada istifadə üçün müxtəlif aşağı gərginlikli,
az enerji sərf edən və digər elementləri tərtib etmək mümkün olacaq.

Qrafik 6. Müxtəlif miqdarlı BT kompozitlərin volt-amper
xarakteristikası: 1– 50% BT + 50% PE; 2– 60% BT + 40% PE; 3–
70% BT + 30% PE; 4-100% BT.

Qrafik.7 Kompozitin elektrik müqavimətinin doldurucunun
(BT) faiz miqdarından asılılığı (100V və 300 V ilə).
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Otaq temperaturu şəraitində BT əsasında qalınlığı 1.5 mm,
diametri 7 mm olan şayba şəklində nümunələr hazırlanaraq,
elektrofiziki xassələri tədqiq olunmuşdur. Əldə edilmiş disklər 1 GPa
təzyiq altında, qızdırılmadan preslənmiş, onlardan beşi isə RH15/15
sobasında 4000С, 5000С, 6000С, 8000С və 10000С temperatur
şəraitində bişirilmişdi (otjiq edilmişdir).
Bişirməyə məruz
qoyulduqdan sonra nümunələrin dielektrik və elektrofiziki xassələri
tədqiq olunmuşdur. Əldə olunan nəticələrə görə, bişirmə temperaturu
bentonitin elektrofiziki xüsusiyyətlərinə güclü təsir göstərir (qrafik
8-10). Bişirmə temperaturu artdıqca, dielektrik nüfuzluğu və
dielektrik itkiləri azalır. 5000С temperatur şəraitində bişirilmiş
nümunə üçün, tezlik artdıqca, tgδ tezliyin f =150kHs qiymətində
maksimal həddə çataraq, artır, daha sonra isə monoton qaydada
azalır (qraf. 8). Dielektrik nüfuzluğunun tezlikdən asılılığı dispers
xarakterə malikdir ε =f(F). Dielektrik nüfuzluğunun ən yüksək
qiymətini (ε=50000) bişirməyə məruz qoyulmamış nümunədə əldə
edir, eyni zamanda, minimal göstərici (ε=39) 10000 С temperatur
şəraitində bişirilmiş nümunədə əldə olunur (qraf. 10). Bentonitin
müqaviməti də, rəqs sistemlərində rezonans xasslərini miqdarı
cəhətdən xarakterizə edən keyfyyət amili də artır (qrafik 9). Bu, öz
növbəsində, onların yüksək gərginlikli və yüksək tezlikli qurğuların
istehsalı zamanı praktiki istifadəsi ehtimalını artırır.

Qrafik 8. Dielektrik itkilərin dəyişən elektrik sahəsinin
tezliyindən asılılığı: 1-Т=250С, 2-Т=5000С
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a)

b)

Qrafik 9. a) elektrik müqavimətin b) keyfyyət amilinin
dəmləmə temperaturundan asılılığı.

Qrafik 10. Müxtəlif bişirmə temperaturu şəraitində dielektrik
nüfuzluğunun tezlikdən asılılığı.
3000 dövr/dəq, 6000 dövr/dəq göstəriciləri ilə modifikasiya
edilmiş və modifikasiya edilməmiş bentonit nümunələri əsasında
dəyişən cərəyanın tezliyi təsiri altında aktiv müqavimət dəyişiklikləri
18

tədqiq olunmuşdur. 3000 dövr/dəq göstəricisi ilə modifikasiyadan
sonra bentonit hissəciklərinin ölçüsü (440–560) nm, 6000 dövr/dəq
göstəricisi ilə modifikasiyadan sonra isə (140–260)nm təşkil
etmişdir. Presləmə yolu ilə diametri 7.2 mm, uzunluğu 4.1 mm olan
disklər hazırlanmışdır. Daha sonra bütün nümunələrin VAX-ları,
dielektrik parametrlərin dispersiyası, habelə, 300K temperatur
şəraitində müqavimətin tezlikdən asılılığı tədqiq olunmuşdur.
Elektrik cərəyanın tezlikdən asılılığı ilə bağlı müəyyən olunmuşdur
ki, dəyişən cərəyanın tezliyi artdıqca, elektrik cərəyanın ölçüsü artır,
f = 200 kHz olduqda maksimal qiymət əldə edir (qrafik 11 sahə 1), f
(Hz) daha sonra artdıqda isə, dəyişən elektrik cərəyanının ölçüsü
minimuma qədər azalır (qrafik 11 sahə 2). Qrafik 12-də modifikasiya
edilməmiş və modifikasiya edilmiş nümunələr üçün dielektrik
nüfuzluğunun tezlik asılılıqları təsvir olunub. Qrafikdən göründüyü
kimi, bu asılılıq dispers xarakter daşıyır. Cədvəl 2-də isə bütün
nümunələr üçün ε qiymətləri göstərilib. Bu qiymətlərə
modifikasiyanin dərəcəsinin göstərdiyi təsir açıq-aydın şəkildə
görünür. Modifikasiya dərəcəsi artdıqca, dielektrik nüfuzluğunun ε
qiyməti azaldığı müəyyən olunub. ε azalmasının səbəbi kimi
bentonit hissəciklərinin xırdalanmasıdır. Bu isə səth sahəsinin
artmasına və, müvafiq olaraq, nümunələrdə cərəyanın artmasına
(
) və nümunənin müqavimətinin azalmasına (
)
səbəb olur.

Qrafik 11. 6000 dövr/dəq rejimi ilə modifikasiya edilmiş
bentonit üçün dəyişən elektrik sahədsində cərəyan şiddətinin
tezlikdən asılılığı ( U=1.14 V).
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Qrafik 12. Dielektrik nüfuzluğunu 1-modifikasiya edilməmiş, 2 və
3-modifikasiya edilmiş bentonitin sahənin tezliyindən asılılığı.
Bentonit tozunun hissəcikləri xırdalandığı zaman (tozların
modifikasiyası zamanı) hissəciklər arasında güclü sürtünmə baş
verir, nəticədə, onlar çox qızır. Bu qızma sayəsində OH qruplarının,
habelə, su molekulunun buxarlanması baş verir. Bu da polyarlığın
dəyişməsinə, müvafiq olaraq da, nümunələrin dielektrik
nüfuzluğunun azalmasına gətirib çıxarır (bax. cədvəl 2).
Qrafik 13-dən göründüyü kimi, f artdıqca 6000dövr/dəq rejimi
ilə modifikasiya edilmiş bentonit üçün müqavimət Rа f=200kHs də
azalır, 3000 dövr/dəq ilə modifikasiya edilməmiş bentonit və
modifikasiya edilmiş bentonit nümunələri üçün isə f=250 kHs
olduqda Rа minimuma qədər azalır. Yüksək tezlik sahəsində aktiv
müqavimətin artmasının səbəbi skin-effektdir.
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Qrafik 13 Müqavimətin dəyişən sahə tezliyindən asılılığı: 1modifikasiya edilməmiş bentonit, 2- 3000 dövr/dəq rejimi ilə
modifikasiya edilmiş bentonit -№1, 3- 6000 dövr/dəq rejimi ilə
modifikasiya edilmiş bentonit -№2 (U=1,14 V)
Cədvəl 2. Modifikasiya edilməmiş və modifikasiya edilmiş bentonit
üçün ε dəyəri.

ε

ε

ε

f, kHs

Modifikasiya
edilməmiş
bentonit
(№ 1)

Modifikasiya
edilmiş bentonit,
3000 dövr/dəq
(№ 2)

Modifikasiya
edilmiş bentonit,
6000 dövr/dəq
(№ 3)

0,025

40800

20400

5920

0,5
10
20
100
200

6000
856,8
592,8
255,6
180

1944
300
231,6
150
138

464
155,2
142,56
124,16
121,6

Alınmış eksperimental nəticələri aktiv müqavimətin kəskin
azaldığı sahədə həm elektron tezlikli açar, həm də aktiv müqavimət
artdığı zaman gərginlik məhdudlaşdırıcısı kimi istifadə etmək olar.
21

Dördüncü fəsildə maqnit hissəciklər (Fe2O3) və bentonit əsaslı
kompozitlərin maqnit xassələri, habelə, perkolyasiya edilmiş mühitin
elektrofiziki və maqnit xüsusiyyətlərinin tədqiqi üçün perkolyasiya
nəzəriyyəsinin tətbiqi tədqiq olunur. İstifadə olunan komponentlər
əvvəlcədən Fritsch tipli dəyirmanda modifikasiya edilmişdir.
• Müəyyən miqdarda bentonit 30 dəqiqə ərzində, 6000dövr/dəq
rejimi ilə modifikasiya edilmişdir.
• Ferrit hissəciklərinin modifikasiyası aşağıda qeyd olunan
rejimlərdə həyata keçirilmişdir
a. 10 dəqiqə ərzində 3000 dövr/dəq göstəricisi ilə
(М1),d3000=1,35 mkm
b. 10 dəqiqə ərzində 6000 dövr/dəq göstəricisi ilə
(М2),d6000=0,68 mkm
Daha sonra, komponentləri qarışdıraraq, presləmə yolu ilə
uzunluğu 16 mm, diametri 7 mm olan dairəvi disk şəklində
nümunələr əldə olunmuşdur. Əldə olunmuş kompozit nümunələrinin
faiz miqdarı aşağıdakı kimi olmuşdur:
60% M1 + 40% MB, 40% М1 + 60% MB, 50% M1+ 50% MB, 60%
M2 + 40% MB, 40% М2 + 60% MB, 50% M2 + 50% MB
Göstərilmişdir ki, komponentlərin modifikasiyasından və faiz
miqdarından asılı olmayaraq, dəyişən sahənin intinsivliyi artdıqca,
60% (Fe2O3) kompozitlərin μ maqnit nüfuzluqları artır, maksimal
həddə çatır, daha sonra isə, sahə artdıqca, doymağa doğru gedir. 40%
BT+60% (Fe2O3) kompozitlərində maqnit nüfuzluğunun μ tezlikdən
asılılığında azalması qeydə alınır. Tədqiq olunmuş kompozitlərin
maqnit parametrlərində baş verən dəyişikliklərin səbəbləri müəyyən
olunub. Komponentlərin modifikasiya dərəcəsinin kompozitlərin
maqnit xüsusiyyətlərinə təsir göstərdiyi müəyyən olunub. Daha
dəqiq desək, 3000 dövr/dəq və 6000 dövr/dəq rejimi ilə maqnit
hissəciklərinin modifikasiya edildiyi kompozitlərdə, komponentlərin
faiz miqdarından asılı olmayaraq, maqnit xüsusiyyətləri fərqlənir,
3000dövr/dəq göstəricisi ilə maqnit hissəciklərinin modifikasiya
edildiyi kompozitlərdə maqnitlənmə dərəcəsi və maqnit
nüfuzluğunun qiymətləri, 6000 dövr/dəq rejimi ilə müqayisədə, 1.2
dəfə çox olur (qrafik 14-15). Əldə olunan nəticələrə görə, dəyişən
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sahənin intensivliyinin qiyməti artdıqca, komponentlərin faiz
miqdarından asılı olmayaraq, maqnitlənmə dərəcəsi artır, maqnit
nüfuzluğu isə maksimal həddə çatır, daha sonra isə, sahə artdıqca
doymağa doğru gedir.

a)
b)
Qrafik 14. Maqnit nüfuzluğunun maqnit sahəsinin intensivliyindən
asılılığı. a) f=500 Hz, 1-60% M1+ 40%MB, 2-60% M2 + 40% MB.
b) 1- f=2 kHz; 2- f = 20 kHz.
Yuxarıda göstərilən faktlara əsaslanaraq, maqnit nüfuzluğunun
dəyişən maqnit sahəsinin intensivliyindən asılılığını aşağıdakı kimi
izah etmək olar: maqnit sahəsinin intensivliyinin artması ilə, domen
sərhədlərinin artması səbəbindən xarici maqnit sahəsi istiqamətində
yönəlmiş domenlərin sayı artır, bunun nəticəsində maqnit
nüfuzluğunun qiyməti artır. Maqnit sahəsinin intensivliyinin daha
sonrakı artması ilə xarici sahənin istiqamətinə yönəlmiş domenlərin
sayı azalır və beləliklə, maqnit nüfuzluğu doyma vəziyətinə keçir.
Dəyişən sahənin qiymətinin artması ilə domen sərhədləri geri
dönməz şəkildə yerdəyişməyə başlayır. Maqnitlənmə əyrisinin
maksimum dikliyi domen sərhədlərinin dönməz şəkildə yerdəyişdiyi
bölgədə əldə edilir. Maqnit sahəsinin intensivliyi artdığı zaman
maqnitlənmənin ikinci mexanizmi mühüm rol oynayır.
Maqnitlənmənin ikinci mexanizmi maqnit sahəsinin təsiri altında
domenlərin
maqnit
momentlərinin
maqnitlənmənin
asan
istiqamətindən daha çətin istiqamətə tədricən fırlanması ilə müşayiət
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olunan fırlanmadır. Yüksək maqnit nüfüzluğu qiymətlərinə malik və
aşağı tezliklər sahəsində itkiləri az olan nümunələr yüksək tezlikli
aparatların radio komponentləri üçün maqnit materialları kimi
istifadə oluna bilər.

a)
b)
Qrafik 15. Kompozitlərin maqnitlənmə dərəcəsinin maqnit sahəsinin
gərginlik dərəcəsindən asılılığı a) f=500 Hz ilə б) f=20 kHz ilə 13000 dövr/dəq ilə, 2- 6000 dövr/dəq ilə.
Perkolyasiya nəzəriyyəsinin tətbiq edilməsi yolu ilə
perkolyasiya edilmiş mühitin elektrofiziki və maqnit xassələri tədqiq
olunmuşdur. Maqnit hissəcikləri Fe2O3 ilə modifikasiya olunmuş
kompozitlər praktik tətbiqlər üçün perspektivli materiallar ola bilər,
çünki müxtəlif təbiətli sahələrin təsiri altında onlarda ferrit
hissəcikləri və doldurucuların çoxluqları arasında mexaniki bir əlaqə
müşahidə olunur, yəni belə kompozitlər maqnitoelektrik
xüsusiyyətlərə malik olacaqdır. Buna görə də, maqnit hissəcikləri və
bentonit əsasında kompozitlərin maqnitoelektrik xassələrini
öyrənərkən süzülmə həddinin vəziyyətini bilmək vacibdir.
Kompozitlər üçün ρ və σ-nin perkolyasiya həddindən asılılıqları,
tədqiq olunan perkolyasiya edilmiş mühitin effektiv maqnit
keçiciliyinin tezlik asılılıqları tədqiq olunmuşdur (qrafik 16-17).
24

Göstərilmişdir ki, рс=0,35 perkolyasiya həddinə yaxınlaşdıqca,
xüsusi müqavimət azalır, keçiricilik artır. Bu onu göstərir ki,
(р)Fe2O3 −(1-р) MBT kompozitlərində getdikcə daha çox ayrıca
ferromaqnit nanoqranulları, BT matrisində ayrıca Fe2O3 qranul
klasterlərinin əmələ gəlməsi ilə, qapanır (qrafik 17). Maqnit
sahəsinin tezliyi artdıqca maqnit nüfuzluğunun kəskin şəkildə
azaldığı kompozit maqnit materialları radiouducu materialların
istehsalı zamanı uğurla istifadə olunur.

a)

b)
Qrafik 16. Aşağıda qeyd olunan kompozitlər üçün effektiv maqnit
keçiciliyinin tezlikdən asılılığı: a) 50%(М1)Fe2O3+50%MBT b) 60%
(М2)Fe2O3 + 40% MBT, Н=660 A/m ilə.
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a)
b)
Qrafik 17. Otaq temperaturu şəraitində (x)Fe2O3−(1-x)BT
kompozitləri üçün а)ρ xüsusi müqavimətinin və b) elektrik
keçiriciliyin σ perkolyasiya hədlərindən asılılığı.
Aşağıdakı nümunələr üçün keçiriciliyin temperatur asılılıqları
tədqiq olunmuşdur (qrafik 18): №1 - 50% (М1)Fe2O3+50%BT, №260% (М2)Fe2O3 + 40% BT. Qeyd edək ki, 3000dövr/dəq rejimi ilə
(М1) maqnit hissəciklərinin ölçüsü, 6000 dövr/dəq rejimi ilə (М2)
müqayisədə, daha çox olur (d3000 =1,35mkm, d6000=0,68mkm).
Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan nümunələr üçün
lnσ=f( ) asılılıqları analoji xarakterə malikdir, yəni σ qiyməti
azalır və temperaturun artması ilə, minimal qiymətə çatır, daha sonra
isə, temperatur artdıqca, σ qiyməti də artır. lnσ=f( ) asılılıqları
yarımkeçirici xarakterə işarə edir. Tədqiq olunan nümunələr üçün
məxsusi keçiricilik sahəsində əyrilərin mailliyi üzrə aşağıdakı düstur
üzrə aktivləşdirmə enerjiləri müəyyən edilmişdir: ∆E= 0,23tgα, eV.
Modifikasiya dərəcəsi artdıqca, aktivləşdirmə enerjisi də artır, lnσ
isə azalır. Müvafiq olaraq, nümunə №1 üçün aktivləşdirmə
enerjisinin ölçüsü Еа=1.1 eV, nümunə №2 üçün isə Еа=2.4 eV təşkil
edir. Bundan əlavə, əldə olunan nəticələrə görə, modifikasiya
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dərəcəsi kompozitlərin keçiriciliyinə σ təsir göstərir, daha dəqiq
desək:
nümunə №1 üçün σ=3⋅ 10-5 Om-1m-1
nümunə №2 üçün isə σ=6⋅10-7 Om-1m-1.

-1 -1
lnσ, Om m

-13,5
-14,0
-14,5
-15,0
-15,5
-16,0
-16,5
-17,0

a)

2,2

2,4

b)

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4
3
-1
10 /T K

Qrafik 18. 50%Fe2O3+50%BT və 60%Fe2O3+ 40% BT kompozitləri
üçün elektrik keçiriciliyin temperaturdan asılılığı
Fe2O3
hissəcikləri ilə bentonit kompozitlərinin maqnit
parametrlərinin temperatur asılılıqları tədqiq olunmuşdur. Əldə
olunan nəticələrə görə, temperatur artdıqca, µ maqnit nüfuzluğu da
artır və maksimal həddə çatır, daha sonra isə, temperatur artdıqca,
azalır. Beləliklə, №1 kompozitlər üçün, temperatur artdıqca, µ də
artır və maksimal həddə çatır (qrafik 19). №2 kompozitlər üçün,
temperatur artdıqca, µ də artır və Т=340К olduqda maksimal həddə
çatır, daha sonra isə, temperatur artdıqca, azalır. (qrafik 20).
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Qrafik 19. 50%Fe2O3 + 50% BT kompoziti üçün 3000 dövr/dəq
göstəricisi ilə, 1- Н=602 А/m, 2- Н=1200 А/m , 3-Н=1800 А/m
maqnit keçiciliyinin temperaturdan asılılığı
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Qrafik 20. 60%Fe2O3+40%BT kompoziti üçün 6000dövr/dəq
göstəricisi ilə, (Н=602А/m, f=200Hs) maqnit nüfuzluğunun
temperaturdan asılılığı.
Fe2O3 maqnit hissəciklərin ölçülərinin bentonit və maqnit
hissəcikləri əsaslı kompozitlərin maqnit xassələrinə göstərdiyi təsir
tədqiq olunmuşdur. Fritsch planetar dəyirmanının və ələyin istifadə
edilməsi ilə, aşağıdakı maqnit hissəcikləri əldə edilmişdir:
1. d<63 mkm,
4. 160 mkm <d<250 mkm,
2. 63 mkm <d<100 mkm,
5. 250 mkm <d<315 mkm,
3. 100 mkm <d <160 mkm
6. 315 mkm <d<400 mkm
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Hündürlüyü 4 mm, diametri 7 mm olan tədqiq olunan
kompozitlər komponentlərin tozlarının homogen qarışığından 300K
temperatur şəraitində soyuq presləmə yolu ilə əldə edilmişdir. Bütün
nümunələrdə dielektrik parametrlər və maqnit keçiriciliyi tədqiq
edilmişdir. Dielektrik parametrlər (25-106) Hs tezlik diapazonunda
E7-20 rəqəmsal imitansından istifadə edərək, maqnit müqavimət isə
B7-06 tipli teraommetrdən istifadə edərək ölçüldü. Bütün
nümunələrdə maqnit müqavimətinin maqnit sahəsi gərginlik
dərəcəsindən asılılıqları tədqiq olunmuşdur. Müəyyən olunduki,
tətbiq olunmuş maqnit sahəsinin ölçüsündən, habelə, hissəciklərin
ölçüsündən asılı olmayaraq, mənfi maqnit müqavimətləri müşahidə
olunur. Həmçinin, hissəciklərin ölçüsü artdıqca, mənfi
maqnitmüqavimətinin qiyməti azalır, d=160-250mkm olduqda
minimal qiymətə çatır, daha sonra isə təkrar artır (qrafik 21).
Hissəciklərin ölçüsünün artması ilə müqavimətin azalmasının
səbəbi odur ki, hissəciklərin ölçüsü artdıqca, keçirici hissəcikləri sayı
da artır, bununla da keçiricilik də artır, nəticədə, müqavimət ölçüsü
azalır. Maqnit müqavimətinin daha sonra artması, böyük ehtimalla
onunla əlaqədardır ki, aqlomerasiyası səbəbi ilə hissəciklərin
ölçüsünün artması ilə, cərəyan daşıyıcılarının sayı azalır, müvafiq
olaraq, keçiricilik də azalır, müqavimət isə artır. Maqnit sahəsi
artdıqca, maqnit müqaviməti dərhal mənfiyə çevrilir və daha sonra,
maqnit sahəsi artdıqca, müsbət dəyər tərəfə artır (qrafik 22).

Qrafik 21. Maqnit müqavimətinin hissəciklərin ölçüsündən asılılığı.
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Qrafik 22. 50% Fe2O3 + 50% MBT kompoziti üçün maqnit
müqavimətinin maqnit sahəsi ölçüsündən asılılığı.

Qrafik 23. 50%Fe2O3 +50% BT (d<63 mkm) kompoziti üçün maqnit
keçiciliyinin maqnit sahəsi ölçüsündən asılılığı
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a)

b)
Qrafik 24. 50%Fe2O3+50% BT kompoziti üçün maqnit
nüfuzluğunun maqnit sahəsinin intensivliyindən asılılığı a)
250mkm<315 mkm b) 100 mkm<160 mkm.
Əldə edilmiş nəticə belə bir təxminlə izah olunur ki,
kompozitlərdə eyni zamanda həm klasterlər, həm də maqnit
hissəciklərin izolyasiya edilmiş qranulları mövcud olur. Bu zaman
onlar maqnit anizotropiyasının fərqli ölçüləri, habelə, klasterlərlə
onlara ən yaxın qranullar arasında dipol −dipol qarşılıqlı əlaqənin
mövcudluğu ilə səciyyələnir.
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ƏSAS NƏTİCƏLƏR
1. Polimer

matrisli bentonit kompozitlərində dielektrik
parametrlərin açıq-aydın və kəskin dispersiyası aşkar edilmişdir.
25Hz - 100kHz aşağı tezliklər sahəsində ε və ε' dəyərləri azalır.
40% BT-a qədər nümunələrdə, ε'' qiymətləri, aşağı tezliklər
sahəsində tezlik artdıqca, əvvəlcə zəif, sonra isə kəskin şəkildə
azalır, minimuma çatır, daha sonra isə, tezlik artdıqca, maksimal
həddə qədər artır, ondan sonra isə tezlik artdıqca, azalır və bu zaman,
doldurucunun faiz miqdarı artdıqca, müşahidə olunan maksimum
yüksək tezliklər sahəsinə keçir.
2. BT miqdarının polimer dolduruculu bentonit kompozitlərinin
VAX-na və xüsusi müqavimətinə təsir göstərdiyi müəyyən
olunmuşdur. Xüsusi müqavimət ölçüsü, BT hissəciklərinin miqdarı
artdıqca, eksponensial olaraq azalır. VAX-ın qeyri-xəttiliyi BT>30%
olduqda polimer matrisli kompozitlərdə özünü büruzə verir.
3. 50% BT + 50% PE, 30% BT + 60% PE ilə kompozitlərin
dielektrik parametrlərinin və keçiriciliyinin asılılıqlarının temperatur
histerezislərinin mövcud olduğu müəyyən edilmişdir. Çox
doldurulmuş
kompozit
sistemləri
temperatur
və
tezlik
dəyişikliklərinə qarşı həssasdır. İsitmə prosesində, temperatur
artdıqca, dielektrik parametrlər azalır.
4. 50%Fe2O3+50% MBT və 60%Fe2O3+40%BT kompozitləri
üçün aşağıdakı göstəricilər əldə edilmişdir:
• (300-500)К temperatur şəraitində lnσ=f(103/T) asılılığı
yarımkeçirici xarakterə işarə edir, tədqiq olunan kompozitlərdə
keçiricilik mexanizmi zona xarakter daşıyır.
• 50%Fe2O3+50% MBT kompozitləri üçün, temperatur
artdıqca, μ da artır və maksimal qiymət əldə edir, 60% Fe2O3 +
40%BT kompozitinin μ qiyməti isə, Т=340К olduqda maksimal
qiymət əldə edərək, daha sonra, temperatur artdıqca, azalır.
Temperatur artdıqca, maqnitlənmə dərəcəsi də artır və maksimal
həddə çatır, daha sonra isə, temperatur artdıqca, azalır. Temperatur
artdıqca, kompozitlərin maqnit momentləri də artır və Т=430К
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olduqda maksimal həddə çatır, daha sonra isə, temperatur artdıqca,
azalır. Göstrilmişdir ki, maqnit keçiciliyinin azalmasının əsas səbəbi
aşağıdakılardır: 1- elektrohərəkət qüvvəsi sayəsində yaranan
burağanlı cərəyanlar; 2 - maqnit itkiləri; 3 - xaotik şəkildə paylanmış
maqnit hissəciklərinin sərbəst qütblərinin yaratdığı daxili maqnit
sahəsi.
5. рс=0,35 korrelyasiya həddinə çatdıqca, xüsusi müqavimət
azalır. (р) Fe2O3−(1-р) MBT kompozitlərində getdikcə daha çox
ayrıca ferromaqnit nanoqranulları, BT matrisində birləşən ayrıca
Fe2O3 klasterlərinin əmələ gəlməsi ilə, qapanır və bütöv klaster toru
formalaşır.
6. Hissəciklərin ölçüsünün azalması kompozitlərin elektrofiziki,
maqnit və dielektrik parametrlərini dəyişdirir. Ferrit hissəciklərinin
modifikasiya edildiyi nümunədə 3000dövr/dəq ilə olan
50%Fe2O3+50%BT və 60%Fe2O3+40%BT nümunələrdə dielektrik,
maqnit nüfuzluqları və elektrik keçiriciliyin qiymətləri 6000dövr/dəq
ilə olan nümunə ilə ( 50% Fe2O3 + 50% BT , 60% Fe2O3 + 40% BT )
müqayisədə, daha yüksəkdir:
σ(3000dövr/dəq)=3⋅10-5Om-1m-1,
σ(6000dövr/dəq)=6⋅10-7Om-1m-1
7. Tətbiq edilmiş maqnit sahəsinin qiymətindən və hissəciklərin
ölçüsündən asılı olmayaraq, tədqiq olunan kompozitlərdə mənfi
maqnitmüqaviməti müşahidə olunur. Və bu mənfimaqnit
müqaviməti, hissəciklərinin ölçüləri artdıqca azalır, minimal qiymət
əldə edir, daha sonra isə təkrar artır.
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