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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və öyrənilmə səviyyəsi. Müasir elmi-tex-

niki tərəqqi unikal xassələrə malik yeni funksional materialların axta-

rışı, yaradılması və tətbiqi ilə sıx bağlıdır. Belə qeyri-üzvi materiallar 

sırasında keçən əsrin ortalarından tədqiqatçıların diqqət mərkəzində 

olan metal xalkogenidləri xüsusi yer tutur.  

Əsrimizin əvvəllərində nanomaterialşünaslığın inkişafı və topoloji 

izolyatorların kəşfi xalkogenidlər kimyası və materialşünaslığı sahəsin-

dəki tədqiqatlara yeni təkan verdi. Son tədqiqatlar göstərdi ki, tetradimi-

təbənzər laylı quruluşa malik olan binar birləşmələr və onların üçlü qu-

ruluş analoqları topoloji izolyator xassələri göstərir. Qeyri-adi səth halı 

bu materialları müxtəlif praktik tətbiqlər üçün olduqca maraqlı edir. 

Mis və gümüşün termoelektrik, fotoelektrik, optik və s. xassələrə 

malik olan, alternativ enerji cihazlarında və yüksək texnologiyaların 

digər sahələrində istifadə edilə bilən mürəkkəb xalkogenidləri də 

ekoloji cəhətdən təmiz funksional materiallar kimi tədqiqatçıların 

diqqət mərkəzindədir. Mövcud ədəbiyyat məlumatlarına görə, həmin 

birləşmələrin bir çoxu qarışıq ion-elektron keçiriciliyə malikdir ki, bu 

da onları fotoelektrod materialları, günəş enerjisinin elektrokimyəvi 

çeviriciləri, ionselektiv sensorlar, fotoelektrokimyəvi vizualizatorlar, 

ionlaşdırıcılar və s. materialların işlənib hazırlanmasında tətbiq üçün 

çox perspektivli edir. Mis və gümüşün bəzi təbii xalkogenid mineral-

larının sintetik analoqlarının orta temperatur diapazonunda ekoloji 

cəhətdən təhlükəsiz termoelektrik materialları kimi effektivliyinin 

göstərildiyi,  son onillikdə nəşr olunan silsilə əsərləri xüsusilə qeyd 

etmək lazımdır. Daha intensiv tədqiq olunan oxşar materiallar arasında 

6

IVI

8 XBA ümumi formuluna malik arqirodit sinfinə aid birləşmələrini, 

həmçinin 3

IV

2 XBCu  ( ;Ag,Cu'A  ;Sn,Ge,SiBIV   X-S, Se, Te) tipli 

birləşmələri və onlar əsasındakı fazaları qeyd etmək olar. Bir sıra 

müəlliflərə görə, qarışıq elektron-ion keçiriciliyinin olması onların 

termoelektrik xassələrinə müsbət təsir göstərən ən vacib amillərdən 

biridir. 

Yeni çoxkomponentli materialların işlənib hazırlanmasının ilkin 

mərhələsində termodinamik yanaşma müvafiq sistemlərdə faza taraz-



 

 

4 

lığının öyrənilməsindən və faza diaqramlarının qurulmasından ibarət-

dir ki, bu da yeni birləşmələrin və ya dəyişən tərkibli fazaların möv-

cudluğunu müəyyən etməklə yanaşı, onların əmələgəlmə xarakterini,  

ilkin kristallaşma və homogenlik sahələrini,  faza çevrilmələrini və s. 

öyrənməyə imkan verir. Bu məlumatlar toplusu verilmiş tərkibə, qu-

ruluşa və xassələrə malik fazaların sintez metodlarının işlənməsinin 

əsaslarını təşkil edir. 

Müxtəlif proseslərin texnoloji parametrlərinin optimallaşdırılması 

onların daha dərin termodinamik təhlilini və müvafiq termodinamik 

hesablamaların aparılmasını tələb edir. Bu hesablamaların yüksək də-

qiqliklə aparılması baxılan proseslərdə iştirak edən maddələrə aid eti-

barlı termodinamik məlumatlar olmasını tələb edir. 

Yuxarıda göstərilənlər mis və gümüş əsasında üçlü və daha mü-

rəkkəb xalkogenid sistemlərinin faza tarazlığının və termodinamik 

xassələrinin öyrənilməsi istiqamətində sistemli tədqiqatların təşkili-

nin və aparılmasının aktuallığını göstərir. Müvafiq funksional xassə-

lərə malik binar və üçlü birləşmələr əsasında geniş bərk məhlul sahə-

lərinin əmələ gəlməsinin gözlənildiyi sistemlər xüsusi maraq doğu-

rur, çünki bərk məhlulların tərkibini dəyişməklə onların xassələrini 

yaxşılaşdırmaq olar.  

Misin (gümüşün) germaniumla (qalayla) xalkogenidləri əsasında 

yeni dəyişən tərkibli mürəkkəb fazaların alınması üçün müvafiq 

dördkomponentli sistemlərin, xüsusən də onların  I

2

I

2 BXXA2  

,BX'XA2 22  2

IV

22 XBXAgXCu   və 22

I

2 SnXGeXXA   stabil 

qatılıq müstəviləri üzrə faza tarazlıqlarına və termodinamik xassələri-

nə aid etibarlı məlumatlar lazımdır.  

Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, bizim tədqiqatlardan 

(2010) əvvəl bu sistemlərdə faza tarazlıqları praktiki olaraq öyrənil-

məmişdi. Bundan əlavə, göstərilən sistemlərin bəzi sərhəd kvazibinar 

kəsiklərində faza tarazlıqlarına aid mövcud məlumatlar bir-birinə 

ziddir və dəqiqləşdirmə tələb edir. 

İşin məqsədi. Yuxarıda göstərilənləri nəzərə alaraq, dissertasiya 

işinin əsas məqsədi müvafiq sistemlərin faza tarazlıqları və termodi-

namik xassələri haqqında qarşılıqlı uzlaşan məlumatlar kompleksləri 
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əsasında mis və gümüşün germanium və qalayla xalkogenidləri əsa-

sında yeni fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının yaradılma-

sı olmuşdur. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı konkret məsələlər qo-

yulmuş və həll edilmişdir: 

- fiziki-kimyəvi analizinin ənənəvi instrumental metodlarının 

(DTA, RFA, mikroquruluş analizi) )Ag(Cu   - keçiricili bərk elekt-

rolitli EHQ üsulu ilə kombinasiyası vasitəsilə mis (gümüş) və germa-

nium (qalay) xalkogenidləri əsasında üç və dördkomponentli sistem-

lərin faza tarazlıqlarının və termodinamik xassələrinin kompleks təd-

qiqi üzrə təcrübələrin planlaşdırılması və təşkili; 

- üçlü (Ag-Ge-Se, Ag-Sn-Se, Cu2S-GeS2, Cu2Se-GeSe2, Ag2S-

GeS2), üçlü qarşılıqlı (  I

2

IVI

2 XBXA2 2

IVI

2 XB'XA2  ) və kvaziüç-

lü Cu2X-Ag2X-GeX2 (A' – Cu, Ag; B
IV

-Ge, Sn; X, X'-S, Se, Te) sis-

temlərində belə tədqiqatların reallaşdırılması və müvafiq nəticələrin 

əldə edilməsi;  

- aşkar edilən yeni fazaların fərdi şəkildə alınması, identifikasiya-

sı, onların homogenlik sahələrinin, kristal qəfəslərinin tip və para-

metrlərinin təyini;  

- EHQ ölçmələri əsasında tədqiq olunan sistemlərdə misin (gümü-

şün) parsial molyar funksiyalarının hesablanması, onlardan tədqiq 

olunan sistemlərdə faza sahələrinin sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi, 

birləşmə və bərk məhlulların əmələgəlmə və faza çevrilməsi termodi-

namik funksiyalarının təyini üçün istifadəsi; 

- alınmış təcrübi məlumatların müqayisəli təhlili və  umumiləşdi-

rilməsi, fazaəmələgəlmənin və fazaların xassələrinin bəzi qanunauy-

ğunluqlarının müəyyənləşdirilməsi.  

Tədqiqat metodları. Tədqiqatlar DTA, RFA, SEM, mikroquruluş 

analizi, həmçinin elektrodlara nəzərən iki tip qatılıq dövrəsinin EHQ-

nin ölçülməsi ilə aparılmışdır (bax, səh. 39). 

DTA vakuumlaşdırılmış ampulalarda Linseis STA PT 1600, "Ter-

moscan-2" cihazlarından, həmçinin "TC-08 Termocouple Data Log-

ger" elektron məlumat qeydedicisi əsasında yığılmış çoxkanallı DTA 

qurğusundan istifadə edilməklə aparılmışdır. Faza çevrilmələrinin 
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temperaturu xromel-alumel və platin - platin-rodium termocütləri va-

sitəsilə ölçülmüşdür. Ərintilərin toz rentgenoqramları Bruker D2 

Phaser və D8 ADVANCE diffraktometrlərində (CuK-şüaları) qeydə 

alınıb. SEM görüntüləri JEOLJSM-7600F və Tescan Vega 3 markalı 

skanedici elektron mikroskopları vasitəsilə əldə edilmişdir. Ərintilə-

rin mikroquruluşu C-4EQMM 500T metalloqrafik mikroskopu vasi-

təsilə öyrənilmişdir. Mikrobərklik ölçmələri isə PMT-3 markalı ci-

hazla aparılmışdır. 

Elmi yenilik. Dissertasiya işində mis və gümüşün xalkogermanatları 

(stannatları) əsasında yeni çoxkomponentli fazaların istiqamətli sintezi-

nin elmi əsaslarını təşkil edən aşağıdakı yeni nəticələr alınmışdır: 

-kvaziüçlü 222 GeXXAgXCu   və qarşılıqlı 2

IVI

2 'XBXA2   

'XA2 I

2 + 2

IVXB ,  SeAg6SnSeAgSAg6 2682 )SnSAg 68  sis-

temlərinin T-x-y diaqramlarının bir sıra poli- və izotermik kəsikləri, 

likvidus səthlərinin proyeksiyaları da daxil olmaqla faza tarazlıqları-

nın tam mənzərəsi alınmış, fazaların ilkin kristallaşma sahələri, non- 

və monovariant tarazlıqların tip və koordinatları təyin edilmişdir;  

- yuxarıda göstərilən dördkomponentli sistemlərin tədqiqi zamanı 

üçlü Ag-Ge(Sn)-Se və kvazibinar Cu2S-GeS2, Cu2Se-GeSe2, Ag2S-

GeS2 sistemlərində faza tarazlıqları yenidən öyrənilmiş, onların faza 

diaqramlarının məlum olanlardan fərqli yeni variantları qurulmuşdur; 

- Ag-Ge(Sn)-Se sistemlərində likvidus və təbəqələşmə səthlərinin 

termodinamik analizi və 3D vizuallaşdırılması aparılmış,  təcrübə ilə  

uzlaşan nəticələr əldə edilmişdir; 

- müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan kvaziüçlü və qarşılıqlı 

sistemlərdə 6

IVI

8 XBA  tipli üçlü birləşmələri birləşdirən kəsiklər ya 

kvazibinar, ya da subsolidusda stabil olub ilkin birləşmələrin yüksək 

temperaturlu modifikasiyalarının qeyri-məhdud qarşılıqlı həll olması 

və aşağı temperaturlu modifikasiyaları əsasında geniş (və ya fasilə-

siz) bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur.  

- )Ag(Cu  keçiricili bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ 

ölçmələrinin nəticələrindən istifadə etməklə ərintilərdə misin (gümü-

şün) parsial termodinamik funksiyaları, həmçinin mis və gümüşün 

bir sıra üçlü xalkogenidlərinin və onlar əsasında kation və anionəvəz-
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ləməli bərk məhlulların standart inteqral termodinamik funksiyaları 

hesablanmışdır. Həmçinin, ilk dəfə olaraq, Cu8GeS6, Cu8GeSe6, Ag8-

GeSe6 və Ag8SnSe6 birləşmələrinin polimorf çevrilmə istiliyi və ent-

ropiyası təyin edilmişdir. 

- bərkfaza tarazlıqları diaqramlarında faza sahələrini, xüsusən də 

aşkar edilmiş yeni fazaların  homogenlik sahələrinin sərhədlərini mü-

əyyənləşdirməyə imkan verən bir sıra “tərkib-xassə” (kristal qəfəs pa-

rametrlərinin, mikrobərkliyin, qatılıq zəncirlərinin EHQ-nin, parsial 

molyar funksiyaların tərkibdən asılılıqları) diaqramları qurulmuşdur.  

- alınmış təcrübi nəticələr kompleksi əsasında müxtəlif tərkibli 

bərk məhlullar təmiz halda ayrılmış, onların kristal qəfəs tipləri və 

parametrləri təyin edilmişdir.  

- 222 GeXXAgXCu  , 22

I

2 SnXGeXXA   kvaziüçlü və  

222

I

2 BX'XA2'BXXA2   qarşılıqlı sistemlərində faza tarazlıqla-

rının və fazaəmələgəlmənin, həmçinin onlarda əmələ gələn birləşmə 

bə bərk məhlulların termodinamik xassələrinin bəzi qanunauyğun-

luqları aşkar edilmişdir.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. 

1. Mis və gümüşün xalkogermanatları və xalkostannatları əsasında 

mürəkkəb fazaların istiqamətli sintezinin fiziki-kimyəvi əsaslarını 

təşkil edən təcrübi nəticələr kompleksi: 

- tədqiq edilən üçlü, kvaziüçlü və qarşılıqlı sistemlərdə faza taraz-

lıqlarının mənzərələri, o cümlədən likvidus səthlərinin proyeksi-

yaları, faza diaqramlarının müxtəlif politermik və izotermik kə-

sikləri; 

- Ag-Ge(Sn)-Se sistemlərinin faza diaqramlarının analitik 3D mo-

delləşdirilməsinin  və termodinamik analizinin nəticələri; 

- tədqiq olunan üçlü birləşmələrinin və onlar ısasında bərk məhlul-

ların parsial molyar və standard inteqral termodinamik funksiya-

ları, bəzi üçlü birləşmələrin polimorf çevrilmələrinin  termodina-

mik finksiyaları; 

2. Tədqiq olunan kvaziüçlü və qarşılıqlı sistemlərdə fazaəmələgəlmə-

nin və faza tarazlıqlarının, həmçinin onların aralıq fazalarının ter-

modinamik xassələrinin bəzi qanunauyğunluqları.   
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Elmi istiqamət. Dissertasiya işində əldə edilmiş yeni elmi nəticə-

lər kompleksi mühüm bir elmi istiqamətin inkişafı - müvafiq sistem-

lərin faza tarazlıqları və termodinamik xassələrinə aid qarşılıqlı tən-

zimlənmiş nəticələr əsasında mis və gümüş xalkogenidlərindən təşkil 

olunmuş mürəkkəb fazaların alınmasının fiziki-kimyəvi əsaslarının 

yaradılması kimi xarakterizə edilə bilər. 

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Tədqiq edilən sistemlərdə fa-

za tarazlıqları, termodinamik və kristallokimyəvi xassələrə aid işdə 

alınmış qarşılıqlı tənzimlənmiş nəticələr kompleksi mis və gümüşün 

mürəkkəb xalkogenidlərinin kimyası, termodinamikası və material-

şünaslığına əhəmiyyətli töhvədir. Bu nəticələrin praktiki əhəmiyyəti, 

onların müvafiq sistemlərdə əmələ gələn, verilmiş tərkibə və xassələ-

rə malik yeni fazaların monokristallarının sintez və yetişdirilmə me-

todlarının işlənib hazırlanması və şəraitlərinin optimallaşdırılması 

üçün elmi əsas təşkil etməsidir. Bu məlumatlar həm də maddələrin 

fundamental xarakteristikaları olub müvafiq məlimat sorğu kitabları-

na və informasiya bazalarına daxil edilə bilər. 

İşdə əldə edilən bir sıra nəticələr Springer, Elsevier və Tomson Reu-

ters beynəlxalq elektron informasiya sistemlərinin məlumat banklarına 

daxil edilmişdir. “Google Scholar Citations" informasiya sistemindən 

götürülən məlumatlara görə müəllifin resenziya olunan beynəlxalq jur-

nallarda çap olunan 14 məqaləsinə 131 istinad edilmişdir. 

Tədqiq olunan sistemlərin ilkin üçlü və binar birləşmələri üçün 

ədəbiyyat məlumatlarına görə onlar əsasında alınmış yeni dəyişən 

tərkibli fazalar qarışıq ion-elektron keçiriciliyi, termoelektrik, fotoe-

lektrik, optik və s. xassələrə malik olan potensial polifunksional ma-

teriallardır və müvafiq fiziki xassələri öyrənildikdən sonra öz prakti-

ki tətbiqlərini tapa bilərlər. 6

IVI

8 XBA  birləşmələrinin yüksək ion ke-

çiriciliyinə malik yüksəktemperaturlu kubik modifikasiyaları əsasın-

da bərk məhlulların termiki stabilliyinin aşağı sərhəddinin otaq tem-

peraturuna və daha aşağıya genişlənməsini xüsusilə qeyd etmək la-

zımdır. Bu, onları fotoelektrod materialları, günəş enerjisinin elektro-

kimyəvi çeviriciləri,  ionselektiv sensorlar, fotoelektrokimyəvi vizua-

lizatorlar, ionlaşdırıcılar və s. kimi olduqca cəlbedici edir. 

Dissertasiya işində alınmış elmi nəticələr respublikanın ali mək-
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təblərində və Milli Elmlər Akademiyasının magistratura təhsilində 

“Fiziki-kimyəvi analiz”, “Qeyri-üzvi materialşünaslıq”, “Məhlullar 

termodinamikası”, “Faza tarazlığının termodinamikası” və s. kimi 

xüsusi kursların tədrisində istifadə edilə bilər. 

Aprobasiya və tətbiq. Dissertasiya işinin əsas nəticələri aşağıdakı 

elmi konfranslarda məruzə və müzakirə edilmişdir: Akad. T.N. Şah-

taxtinskinin 85 və 90 illik yubileylərinə həsr olunmuş Respublika el-

mi konfransları (Bakı, 2011, 2015); 11-е Совещание ''Фундамен-

тальные проблемы ионики твердого тела'', (Черноголовка, 2012); 

Всероссийская конференция "Химия твердого тела и функ-

циональные материалы – 2012 г" (Екатеринбург, 2012); XIV 

международная научно-техническая конференция «Наукоемкие 

химические технологии-2012» (Тула – Ясная Поляна – Куликово 

Поле, 2012); Всероссийская конференция "Современные проб-

лемы химической науки и образования" (Чебоксары, 2012); IV, 

VII Международные научно-технические конференции «Совре-

менные методы в теоретической и экспериментальной электро-

химии» (Плес, 2012, 2015); XII International conference on crystal 

chemistry of intermetallic compounds (Lviv, 2013); XIX и XX 

Международные конференции по Химической термодинамике в 

России (Москва, 2013; Нижний Новгород, 2015); XVI Россий-

ская конференция по физической химии и электрохимии расп-

лавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 2013); X, XI 

Международные Курнаковские Совещания по физико-химичес-

кому анализу (Самара, 2013, Воронеж, 2016); XV научно-техни-

ческая конференция "Наукоемкие химические технологии-2014" 

(Москва, 2014); Международная научная конференция "Кине-

тика и механизм кристаллизации. Кристаллизация как форма 

самоорганизации вещества" (Иваново, 2014), Müasir biologiya və 

kimyanın aktual problemləri" elmi konfransları (Gəncə, 2014, 2016, 

2017); International Conference Applied Mineralogy and Advanced 

materials, AMAM- 2015 (Castellaneta Marina, 2015);  1
st
, 2

nd
,
 
 and 

3
th

 International Turkic World Conference on Chemical Sciences and 

Technologies, (Sarayevo, 2015; Skopje, 2016; Baku, 2017); XV     
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International Conference on Physics and Technology of Thin Films 

and Nanosystems, ICPTTFN-XV (Ivano-Frankivsk, 2015); XV Все-

российская конференция "Высокочистые вещества и материалы. 

Получение, анализ, применение" (Нижний Новгород, 2015); Меж-

дународная научная конференция "Полифункциональные хими-

ческие материалы и технологии" (Томск, 2015); 13-е Совещание с 

международным участием "Фундаментальные проблемы ионики 

твердого тела" (Черноголовка, 2016); VIII Всероссийские конфе-

ренции "Физико-химические процессы в конденсированных сре-

дах и на межфазных границах- ФАГРАН-2018" (Воронеж, 2018); 

Всероссийская конференция "Химия твердого тела и функцио-

нальные материалы" и XII всероссийский симпозиум с между-

народным участием "Термодинамика и материаловедение" 

(Санкт-Петербург, 2018); 10
th

 International conference on theory and 

application of soft computing, computing with words and perceptions - 

ICSCCW 2019 (Prague, Czech Republic, 2019) 

Dissertasiyanın mövzusu üzrə 56 əsər, o cümlədən Ali Attestasiya 

Komissiyasının siyahısına daxil edilmiş elmi nəşrlərdə 36 məqalə 

dərc edilmişdir. Məqalələrdən 19-u Science Citation Index sisteminin 

beynəlxalq jurnallarında çap edilmişdir. 

İşin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. İş Gəncə Dövlət Universite-

tinin Kimya kafedrasında və AMEA-nın Gəncə filialının Ekologiya 

və təbii ehtiyyatlar İnstitutunun fiziki-kimyəvi analiz laboratoriyasın-

da yerinə yetirilmişdir.  

İşin həcmi və strukturu. Dissertasiya girişdən (18 422 işarə), altı 

fəsildən (I fəsil – 54.650 işarə, II – 46.821, III – 31.271, IV – 53.320,    

V – 62.912, VI – 87.096), əsas nəticələrdən, ədəbiyyat siyahısından 

(müəllifin dissertasiya mövzusu üzrə nəşr olunmuş əsərləri daxil ol-

maqla, 499 iş) ibarətdir. Dissertasiya, 131 şəkil və 56 cədvəl də daxil 

olmaqla 350 kompüter səhifəsi həcmə malikdir. 

Müəllifin töhfəsi. Dissertasiya işinin elmi ideyasının və məqsədi-

nin formalaşdırılması, onun həlli üçün metodoloji yanaşmanın işlən-

məsi, təcrübi tədqiqatların böyük hissəsinin yerinə yetirilməsi və on-

ların ümumiləşdirilməsi müəllifə məxsusdur. 
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Təşəkkürlər. Müəllif rentgenoqrafik tədqiqatlarının aparılmasında 

və onların nəticələrinin şərh edilməsində göstərdikləri köməyə görə 

prof. İmaməddin Əmiraslanova (AMEA-nın Fizika İnstitutu) və dos. 

Vaqif Qasımova (AMEA-nın KQÜKİ),  SEM tədqiqatlarında göstər-

diyi köməyə görə dos. Ziya Əliyevə (ADNSU) öz dərin minnətdarlı-

ğını bildirir. 

 

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU 

Girişdə dissertasiyanın mövzusunun aktuallığı əsaslandırılmış, işin 

məqsədi, qarşıya qoyulan məsələlər, alınan nəticələrin elmi yeniliyi, 

nəzəri və praktiki əhəmiyyəti göstərilmişdir.   

Birinci fəsildə A
I
(B

IV
)-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S, Se) binar sis-

temlərinin T-x diaqramlarına, mis və gümüş xalkogenidlərinin fiziki-

kimyəvi xassələrinə, A
I
-B

IV
-Х üçlü sistemlərində, xüsusilə, XAI

2 - 2

IVXB  

kvaziüçlü sistemlərində faza tarazlıqlarına, həmçinin  onların üçlü faza-

larının fiziki-kimyəvi və termodinamik xassələrinə aid ədəbiyyat məlu-

matları qısa şərh olunmuş və tənqidi təhlil edilmişdir.   

Fəslin sonunda tərkibində mis (gümüş) və p
2
 elementlərin xalko-

genidləri olan mürəkkəb sistemlərin öyrənilmə səviyyəsi barədə mə-

lumat verilmiş və tədqiqat obyektlərinin seçilməsi əsaslandırılmışdır. 

Ayrıca bir bölmə (1.5), mis və gümüşün p
2
 elementlərlə xalkogenid-

lərinin və onların əsasında materialların müxtəlif funksional xassələ-

rinin öyrənilməsinə aid yeni işlərə həsr edilmişdir. 

İkinci fəsil sistemlərin faza tarazlıqlarının və termodinamik xassə-

lərinin qarşılıqlı əlaqələndirilmiş tədqiqinin planlaşdırılması və təşki-

linin metodoloji aspektlərinə, birləşmə və ərintilərin sintez metodika-

larına (bölmə 2.3), həmçinin, təcrübi tədqiqat üsulları və müvafiq 

qurğu və cihazların şərhinə (bölmə 2.4) həsr edilmişdir. 

Sintezlərdə Alfa Aesar firmasının, yüksək təmizlik dərəcəsinə ma-

lik bəsit maddələrdən istifadə edilmişdir. 

Tədqiq edilən sistemlərin ərintiləri vakuumlaşdırılmış (~10
–2

 Pa) 

kvars ampulalarda, əvvəlcədən sintez və identifikasiya edilmiş binar 

və üçlü birləşmələrin birgə əridilməsilə hazırlanmışdır. 
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Bütün birləşmə və xəlitələrin sintez və termiki emal şəraitləri dis-

sertasiyada verilir.  

İşdə istifadə olunan təcrübi tədqiqat metodları, müvafiq qurğu və 

cihazlar yuxarıda verilir (bax, səh. 7). 

Üçüncü fəsildə Ag-Ge-Se və Ag-Sn-Se sistemlərinin təcrübi təd-

qiqinin və onların faza diaqramlarının 3D modelləşdirilməsinin nəti-

cələri təqdim olunur.  

Dissertasiyada aparılan təhlillər göstərdi ki, A
I
-B

IV
-X (A

I
-Cu, Ag; 

B
IV

-Ge, Sn; X-S,Se) tipli üçlü sistemlər çoxsaylı işlərdə tədqiq edil-

mişdir, lakin onların arasında faza diaqramı kifayət qədər etibarlı 

olan heç bir sistem yoxdur. Bu sistemlərin 
2

IVI

2 XBXA 
 
tipli kvazibi-

nar kəsikləri bizim tədqiq etdiyimiz kvaziüçlü (Cu2X-Ag2X-GeX2) 

və qarşılıqlı  2

IVI

2 XBXA2( XA2 I

2
B

IV
X2) sistemlərin yan sis-

temləri olduğundan təcrübi nəticələrin düzgün təhlili üçün həmin sis-

temlər üzrə etibarlı məlumatların mövcudluğu vacibdir. Ona görə də 

bizim tərəfimizdən 2

IVI

2 XBXA 
 
tipli bəzi kəsiklərin T-x diaqramları 

dəqiqləşdirilmiş, Ag-Ge-Se və Ag-Sn-Se üçlü sistemləri isə tam 

həcmdə yenidən öyrənilmişdir.   

Ag-Ge-Se sistemi. Göstərilmişdir ki, sistemdə 1175 K-də konqru-

ent əriyən və 321 K-də polimorf çevrilməyə məruz qalan bir Ag8Ge-

Se6 üçlü birləşməsi əmələ gəlir. Ədəbiyyatda göstərilən Ag2GeSe3 və 

Ag8GeSe5 üçlü birləşmələrinin mövcudluğu təsdiq olunmamışdır.  

Ag-Ge-Se sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası (şək.1) gümüş 

əsasında α-fazanın, Ag2Se-in yüksək temperaturlu modifikasiyası 

əsasında α'-fazanın, Ag8GeSe6, GeSe və GeSe2 birləşmələrinin, ele-

mentar germanium və selenin ilkin kristallaşmasına uyğun olan 7 sa-

hədən ibarətdir. Sonuncu sahə faza diaqramının selen küncündə cır-

laşmışdır. Kənar binar sistemlər də daxil olmaqla bütün nonvariant 

tarazlıqların tip və koordinatları cədvəl 1-də verilmişir.  

Məhdud sayda DTA nəticələrindən istifadə etməklə, kənar binar 

sistemlərin faza diaqramları əsasında Ag-Ge-Se üçlü sisteminin likvi-

dus və təbəqələşmə səthlərinin analitik ifadələri alınmış, onların 3D 

modelləşdirilməsi həyata keçirilmişdir (şək.2).  
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Şək.1. Ag-Ge-Se sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası. İlkin kristal-

laşma sahələri: 1-α; 2-Ge; 3-α'; 4- (Ag8GeSe6)II; 5- GeSe; 6- GeSe2; 7- Se. 

Punktirlərlə kvazibinar və qismən kvazibinar kəsiklər verilmişdir. 

 
 

               
Şək.2. GeSe2, Ag8GeSe6 və Ag2Se  birləşmələrinin likvidus (a) və 

təbəqələşmə səthlərinin (b) 3D modeli 
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Cədvəl 1 

Ag-Ge-Se sistemində nonvariant tarazlıqlar 
Şək.1-də 

nöqtə 
Tarazlıq 

Tərkib, mol% 
T, K 

      Ge        Se 

D1 L (Ag2Se) II -    33.33 1170 

D2 L GeSe2 33.33 66.67 1013 

D3 L (Ag8GeSe6) II 6.67 33.33 1178 

p L+Ge(GeSe)II 49 51 948 

e1 L α+Ge 24.5 - 924 

e2 L Ag+(Ag2Se) II 2 32.5 1113 

e3 L GeSe2+Se 2 98 488 

e4 L GeSe+(GeSe)I 44 56 860 

e5 L Ge+(Ag8GeSe6) II 12 38 938 

e6 L α+(Ag8GeSe6) II 6.5 35.5 995 

e7 L β+(Ag8GeSe6) II 19 52 813 

e8 L α'+(Ag8GeSe6) II 5 38 1083 

e9 L α'+Se - >99 490 

e10 L (Ag8GeSe6) II +Se  >99 492 

U L+Ge (Ag8GeSe6) II +(GeSe)I 23.5 47.5 745 

E1 L α'+(Ag8GeSe6) II+α 5 35.5 973 

E2 L α +((Ag8GeSe6) II+Ge 10.5 35.5 885 

E3 L (Ag8GeSe6) II+β+(GeSe)I 22.5 50 685 

E4 L α'+(Ag8GeSe6) II+Se  >99 490 

E5 L(Ag8GeSe6) II+GeSe2+Se  98 485 

m1(m1') L1 L2+Ag - 12(32) 1163 

m2(m2') L2 L3+ α' - 44.5(95) 890 

m3(m3') L1 L2+Ge 86(60) 14(40) 1178 

m4(m4') L2 L3+(Ag8GeSe6) II 6 49.5 970 

M1(M1') L1 L2+α+Ge 21(10.5) 9(33.5) 905 

M2(M2') L2 L3+α'+(Ag8GeSe6) II 1.5(0.5) 45(95.5) 853 

M3(M3') L2 L3+β+(Ag8GeSe6) II 15.5(10) 60(85) 750 

 
Qeyd: α, α', β  - müvafiq olaraq, Ag, Ag2Se-in yüksək temperaturlu modifikasiyası və  

GeSe2 əsasında bərk məhlullardır. (I) və (II) indeksləri, müvafiq olaraq birləşmələrin aşağı 

və yuxarı temperaturlu modifikasiyalarını göstərir.   
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Ag-Sn-Se sistemi. Sistemin likvidus səthinin proyeksiyası, faza 
diaqramının bir sıra politermik kəsikləri və otaq temperaturunda izo-
termik kəsiyi qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, sistem 2 üçlü birləşmə-
nin - Ag8SnSe6 və AgxSn2-xSe2 əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 
Ag8SnSe6 1015 K-də konqruent əriyir və 355 K-də polimorf çevril-
məyə məruz qalır. AgxSn2-xSe2 isə 860 K-də peritektik reaksiya üzrə 
parçalanmaqla əriyir. Ədəbiyyatda göstərilən Ag2SnSe3 birləşməsi-
nin mövcudluğu təsdiq olunmamışdır.  

Ag-Sn-Se sisteminin 300-350 K-də bizim tərəfimizdən alınmış 
bərkfaza tarazlıqları diaqramı (şək.3) sistemdə Ag8SnSe6 və AgSnSe2 

üçlü birləşmələrinin əmələ gəldiyini aydın göstərir. Birinci birləşmə 
sabit tərkiblidir, ikinci isə "AgSe"-SnSe kəsiyi üzrə geniş (47-58 
mol% SnSe)  homogenlik sahəsinə malikdir.  

Ag-Sn-Se sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası (şək.4) 10 il-
kin kristallaşma sahəsindən ibarətdir. Elementar qalay və selenin lik-
vidus səthləri cırlaşmışdır. Faza diaqramının müvafiq sahələri şək. 4-
də böyüdülmüş miqyasda verilmişdir. Sistemin nonvariant tarazlıqla-
rının tip və koordinatları cədvəl 2-də verilmişdir. 

Kənar binar sistemlərin faza diaqramları və üçlü sistemin məhdud 
sayda DTA nəticələrindən istifadə etməklə alınmış tənlik vasitəsilə 
likvidus və təbəqələşmə səthlərinin hesablanması və 3D modelləşdi-
rilməsi həyata keçirilmişdir.  

 
Şək.3. Ag-Sn-Se sisteminin 300 K-də bərkfaza tarazlıqları diaqramı 
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Şək.4. Ag-Sn-Se sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası. İlkin 

kristallaşma sahələri: 1-α; 2-; 3-; 4-α'; 5-(SnSe)I,II; 6-SnSe2;                         

7-(Ag8SnSe6)II; 8-; 9-Sn; 10-S. Punktirlərlə kvazibinar kəsiklər 

verilmişdir.  

 

Cədvəl 2 

Ag-Sn-Se sistemində nonvariant tarazlıqlar 
Şək. 4-də 

nöqtə 
Tarazlıq 

Tərkib, mol % 
Т, K 

Sn Se 

D1 L↔(Ag2Se)II - 33.3 1170 

D2 L↔ SnSe2 33.3 66.7 948 

D3 L↔(SnSe)II 50 50 1153 

D4 L↔(Ag8SnSe6)II 6.67 40 1015 

e1 L↔+Sn 96.2 - 494 

e2 L↔Ag+(Ag2Se)II - 32.5 1113 

e3 L↔(SnSe)II+SnSe2 39 61 901 

e4 L↔(Ag8SnSe6)II+' 5 38.5 995 

e5 L↔(Ag8SnSe)II+SnSe2 19 52.5 768 

e6 L↔(Ag8SnSe6)+(SnSe)II 18 42 873 

e7 L↔'+(SnSe)II 19.5 40 832 

e8 L↔(SnSe)I+Sn 99 1 505 

e9 L↔'+Se - 99 490 

e10 L↔ SnSe2+Se 1 99 493 
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Cədvəl 2-nin davamı 
e11 L↔(Ag8SnSe)II+Se 1 99 493 

p1 L+α↔ 19.5 - 997 

p2 L+ ↔ε 49.6 - 753 

p3 L+(SnSe)II↔γ 25 50 860 

U1 L+α↔(SnSe)II+ 36 12 808 

U2 L+↔(SnSe)I+ε 47 5 733 

U3 L+(SnSe)II↔γ+SnSe2 23.5 51 833 

U4 L+(SnSe)II↔γ+(Ag8SnSe6)II 20 47 815 

E1 L↔α+'+(SnSe)I 19.5 39 803 

E2 L↔'+(SnSe)I+(Ag8SnSe6)II 18 40.5 820 

E3 L↔(SnSe)I+γ+(Ag8SnSe6)II 20 51 763 

E4 L↔(SnSe)I++Sn 97 1.0 493 

E5 L↔'+(Ag8SnSe6)II+Se 1.0 99 488 

E6 L↔(Ag8SnSe6)II+SnSe2+Se 1.0 99 490 

m1(m1') L1↔L2+Ag - 12(32) 1163 

m2(m2') L2↔L3+ - 44.5(95) 890  

m3(m3') L2↔L1+(SnSe)II 53(84) 47(16) 1090 

m4(m4') L2↔L3+(Ag8SnSe6)II 5.5(1) 49(94) 873 

M1(M1') L2↔L3++(Ag8SnSe6)II 3(1) 48(94) 850 

M2(M2') L2↔L3+(SnSe)I+(Ag8SnSe6)II 14(2) 59(93) 728 

C(C') L1+L2↔α+(SnSe)II 34(21.5) 14.5(35.5) 890 

 

Qeyd: yunan hərfləri ilə Ag (), Ag2Se-in yüksək temperaturlu modifikasiyası  () və 

AgSnSe2 əsasında () bərk məhlullar, həmçinin Ag-Sn sisteminin aralıq fazaları (, ε)  

göstərilmişdir. (I) və (II) indeksləri, müvafiq olaraq birləşmələrin aşağı və yuxarı 

temperaturlu modifikasiyalarını göstərir.   

 

 

Dördüncü və beşinci fəsillərdə müvafiq olaraq, Cu2Х-Ag2Х-

GeХ2 kvaziüçlü və 2A
I
2S-B

IV
Se22A

I
2Se-B

IV
S2 qarşılıqlı sistemlə-

rində faza tarazlıqlarının nəticələri verilir. Bu sistemlər CuAg və 

SSe əvəzləməli yeni xalkogenid fazalarının axtarışı baxımından 

maraqlıdır. Aşağıda iki qarşılıqlı sistem üçün nəticələrin xülasəsi ve-

rilmişdir.  

2Cu2S + SnSе2  2Cu2Se + SnS2 sistemi qarşılıqlı dönəndir, yəni 

stabil diaqonala malik deyil. Yalnız Cu2SnS3-Cu2SnSе3 kəsiyi (şək. 5)  

kvazibinardır və peritektik tipə aiddir.  
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Cədvəl 3 

Cu2SnS3-Cu2SnSe3 sisteminin DTA nəticələri və nümunələrin 

kristal qəfəs parametrləri 
Tərkib,  mol% 

Cu2SnSe3   

Termiki 

effektlər, K 

Sinqoniya, kristal qəfəs  

parametrləri, nm 

0 (Cu2SnS3) 1125 Monoklinik: a=0.66581; b=1.1531; 

c=0.66672; β=109.39
0
 

10 1100-1115 Monoklinik: a=0.67111; b=1.1621; 

c=0.67204; β=109.31
0
 

20 1077-1100 Monoklinik: a=0.67642; b=1.1712; 

c=0.67735; β=109.24
0
 

30 1063-1092 Monoklinik: a=0.68171; b=1.1803; 

c=0.68266; β=109.15
0
 

40 1037-1085 Monoklinik: a=0,68697; b=1,1897 

c=0,68794; β=109,07
0
 

50 1030-1075 Monoklinik: a=0.69473; b=1.1989; 

c=0.69324; β=108.98
0
 

60 1020-1060 İkifazalı nümunə, 1+2:                             

1- monoklinik, (a=0.69243; b=1.2037; 

c=0.69584; β=108.94
0
); 2 – kubik  

(a = 0.56303). 

70 1015-1043 Kubik: a = 0.56311 

80 1000-1025 Kubik: a = 0.56535 

90 986-1004 Kubik: a = 0.56744 

100 973 Kubik: a = 0.56962  

 
Şək.5. Cu2SnS3 -Cu2SnSe3 sisteminin Т-x diaqramı 
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800 və 300 K-də izotermik kəsiklər (şək.6). Göründüyü kimi,             

800 K-də α-, β-, 1- və 2-fazaların, həmçinin Cu4SnS4 və Cu2Sn3S7 

birləşmələrinin qarşılıqlı təsiri zamanı sistemdə bir sıra iki- və üçfa-

zalı sahələr əmələ gəlir.  

 

   
 

Şək.6. 2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2 qarşılıqlı siteminin  

800 və 300 K-də izotermik kəsikləri 

 

300 K-də bərkfaza tarazlıqlarının xarakteri (şək.6) bir qədər fərqli-

dir. Bu onunla əlaqədardır ki, otaq temperaturunda Cu2S-Cu2Se siste-

mində ilkin birləşmələrin aşağı temperaturlu modifikasiyaları əsasın-

da məhdud bərk məhlul sahələri (α1- və α2- fazalar) əmələ gəlir və 

onlar arasında geniş (50-80 mol% Cu2Se) ikifazalı α1+α2 sahəsi möv-

cuddur. Bu fazaların mövcudluğu qarşılıqlı sistemdə bir sıra yeni iki-

fazalı (α1+Cu4SnS4, α1+1, Cu4SnS4+1, α2+2) və üçfazalı 

(α1+1+Cu4SnS4, α1+α2+1, α2+1+2) sahələrin yaranmasına səbəb 

olur (şək.6). Sistemin xarakterik cəhəti ondan ibarətdir ki, selen ana-

loqları mövcud olmayan üçlü Cu4SnS4 və Cu2Sn3S7 sulfidlərin möv-

cudluq sahələri α1+1 və β+1 ikifazalı sahələri ilə kəskin məhdudlaşır.  

Likvidus səthi Cu4SnS4, Cu2Sn3S7, α, β, 1 və 2- fazaların ilkin 

kristallaşmasına uyğun gələn 6 sahədən ibarətdir. Bu sahələr evtektik 

e1U1, e2U1, U1U2, U2e5, e3U3, e4U3, U3U4, U4e6 və peritektik pU2, pU4 

əyriləri ilə, həmçinin nonvariant keçid tarazlıqlarını əks etdirən U1-

U4 nöqtələri ilə sərhədlənirlər.  
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Şək.7. 2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2 qarşılıqlı siteminin likvidus səthinin 

proyeksiyası. İlkin kristallaşma sahələri:  1- α; 2- 1; 3- 2;  4- Cu4SnS4;  5- 

Cu2Sn3S7; 6- . Punktirlərlə Cu2SnS3-Cu2SnSе3 kvazibinar kəsiyi verilmişdir. 

Cədvəl 4 

2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2 sistemində non- və  

monovariant tarazlıqlar 
Şək.7-də nöqtə və ya əyri Tarazlıq T, K 

D1 
D2 
D3 
D4 

M 

LCu4SnS4 
LCu2SnS3 

LCu2Sn3S7 
LCu2SnSe3 

L 

1106 
1130 
1080 
970 

1330 

e1 

e2 

e3 

L+Cu4SnS4 
L1+Cu4SnS4 
L1+Cu2Sn3S7 

1075 
1085 
1070 

e4 

e5 

e6 

L+Cu2Sn3S7 
L+2 
L+2 

1063 
940 
860 

P 
U1 

U2 

U3 

U4 

L+12 
L+Cu4SnS4+1 

L+1+2 
L+Cu2Sn3S7+1 

L+1+2 

1020 
1060 
980 

1048 
935 

e3U3 

e4U3 

U3U4 

PU4 

U4e6 

L1+Cu2Sn3S7 
L+Cu2Sn3S7 

L1+ 
L+12 
L+2 

1070-1048 
1063-1048 
1048-935 
1020-935 
935-860 
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2Cu2S+SnSe22Cu2Se+SnS2 qarşılıqlı sisteminin faza diaqramın-

dakı (o cümlədən kənar kvazibinar kəsiklər üzərindəki) bütün non- 

və monovariant tarazlıqların tipləri və temperaturları (temperatur in-

tervalları) cədvəl 4-də verilir.  

2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeS2 sistemi, onu iki dönər qarşılıqlı 

alt sistemə bölən bir Ag8GeS6-Ag8GeSе6 kvazibinar kəsiyinə malik-

dir (şək.8). Yüksək temperaturlu sahədə (Т>500К) bu kəsik SSe 

əvəzləməli fasiləsiz bərk məhluların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə 

olunur və "siqar" tipli faza diaqramına malikdir. 

 

 
Şək.8. Ag8GeS6-Ag8GeSe6 sisteminin faza diaqramı (а) və 900K-dən ifrat 

soyudulmuş nümunələrin qəfəs parametrlərinin qatılıqdan asılılığı (b)  

 

Bərk məhlulların əmələ gəlməsi hər iki birləşmənin polimorf ke-

çid temperaturunu kəskin aşağı salır və 35-90 mol% Ag8GeSe6 tər-

kiblərdə bu keçidlər hətta otaq temperaturundan da aşağıda baş verir. 

Bu nəticə göstərir ki, sistemdə əvəzetmə bərk məhlulların əmələ gəl-
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məsi ionkeçirici yüksək temperaturlu kubik fazanın mövcudluq sahə-

sini genişləndirir və onu otaq temperaturunda stabilləşdirir.  

RFA nəticələri (şək.9) Ag8GeS6-Ag8GeSe6 sisteminin faza diaqramı-

nı təsdiq edir. Göründüyü kimi, 20 mol% Ag8GeSe6 tərkibli nümunə 

Ag8GeS6 ilə anoloji difraksiya mənzərəsinə malikdir. 40-80 mol% 

Ag8GeSe6 tərkibli nümunələr isə ilkin birləşmələrin aşağı temperaturlu 

modifikasiyalarından fərqli difraktoqramlara malikdir. Bu rentgenoq-

ramların analizi göstərir ki, onlar kubik (F.qr. F-43m) sinqoniyaya 

xarakterik olan mənzərəyə malikdir, yəni bərk məhlullar 40-80 mol% 

Ag8GeSe6 tərkib intervalında kubik sinqoniyada kristallaşır.  

İlkin birləşmələrin və bərk məhlulların TOPAZ 3.0 kompüter 

proqramı vasitəsilə hesablanmış kristral qəfəs parametrləri cədvəl 5-də 

verilir. Nəticələrin analizi göstərir ki, 40-80 mol% Ag8GeSe6 qatılıq 

sahəsindəki bərk məhlullar otaq temperaturunda və 900 K-də kubik 

qəfəsə malikdir. Yüksək temperaturlu kubik bərk məhlulların kristal 

qəfəs periodları Veqard qaydasına tabe olur (şək.8). 

 

 

Ag8GeS6 

Ag8GeS4,8Se1,2 

Ag8GeS3,6Se2,4 

Ag8GeS1,2Se4,8 

Ag8GeSe6 

 
 

Şək.9. Ag8GeS6-Ag8GeSe6 sisteminin bəzi nümunələrinin otaq 

temperaturunda toz rentgenoqramları  
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Cədvəl 5 

Ag8GeS6-Ag8GeSe6 bərk məhlullarının kristal qəfəs tipi və 

parametrləri 

Tərkib 

Otaq temperaturu 
900K-dən ifrat 

soyutma 

Sinqoniya 

F.qr. 

Kristal qəfəs parametrləri, Å 
Sinqon. 

F.qr. 

Qəfəs 

periodu  

Å 
a b c 

Ag8GeS6 Rombik 

Pna21 

15.129 7.4565  10.553 Kubik 

F -43m 

10.705 

Ag8GeS4,8Se1,2 ""    "" 10.772 

Ag8GeS3,6Se2,4 Kubik 

F -43m 

10.812 - - "" 10.816 

Ag8GeS2,4Se3,6 "" 10.875 - - "" 10.879 

Ag8GeS1,2Se4,8 "" 10.930 - - "" 10.935 

Ag8GeSe6 Rombik 

Pmn21 

7.8402 7.7322  10.912  "" 10.992  

 

Sistemin faza diaqramının 700 və 300K-də izotermik kəsikləri 

(şək.10). Ag2S-Ag2Sе, GeS2-GeSе2 kənar sistemləri və Ag8GeS6-

Ag8GeSe6 daxili kəsiyi 700K-də fasiləsiz bərk məhlulların əmələ gəl-

məsi ilə xarakterizə olunurlar. Bu bərk məhlulların homogenlik sahə-

ləri (-, - və - fazalar) şək.10-da müvafiq kvazibinar kəsiklər bo-

yunca ensiz (1-2 mol%) zolaq şəklindədir. Ag2GeS3 birləşməsi kiçik 

homogenlik sahəsinə malikdir (-faza). Göstərilən fazaların qarşılıqlı 

təsiri faza diaqramında +, +, + və + ikifazalı və ++     

üçfazalı sahələrinin yaranmasına gətirib çıxarır.  

300K-də izotermik kəsik 700K-də olandan keyfiyyətcə fərqlənir 

(şək.10).  Bu onunla əlaqədardır ki, 300K-də Ag2S-Ag2Se yan siste-

mində ilkin birləşmələrin aşağı temperaturlu modifikasiyaları (1 və 

2-faza) və aralıq -faza əsasında bərk məhlul sahələri mövcuddur. 

Bundan əlavə, Ag8GeS6-Ag8GeSe6 kvazibinar sistemində yüksək 

temperaturlu -fazanın ilkin üçlü birləşmələrin aşağı temperaturlu 

modifikasiyaları əsasında məhdud 1- və 2-bərk məhlullara qismən 

parçalanması baş verir. Bu dəyişikliklər sistemdə çoxsaylı yeni faza 

sahələrinin yaranmasına səbəb olur. 
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Şək. 10. 2Ag2S+GeSe22Ag2Sе+GeS2 sisteminin faza diaqramının  

700 K və 300 K-də izotermik kəsiyi 

 
Yekunda qeyd edək ki, bütün faza sahələrinin mövcudluğu və 

sərhədləri RFA və SEM üsulları ilə təyin edilmişdir. Nümunə olaraq 
müxtəlif heterogen sahələrdən olan bəzi ərintilərin toz difraktoqram-
ları şək.11-də verilir.  

Likvidus səthinin proyeksiyası (şək.12) 6 fazanın ilkin kristal-
laşma sahəsindən ibarətdir. 1 sahəsi Ag2S-in yüksək temperaturlu 
modifikasiyası əsasında -fazanın kristallaşmasına uyğun gəlir. Bu 
fazanın orta temperaturlu -fazaya (Ag2S və Ag2Sе arasında fasiləsiz 
bərk məhlullar) keçidi haqda ədəbiyyat məlumatları bizim tərəfimiz-
dən təsdiq edilmişdir. Sahə 2 -fazanın kristallaşmasına uyğun gəlir. 
Ag2S-Ag2Sе yan sisteminin faza diaqramında minimum nöqtəsinin 
(M) mövcud olması -fazanın kristallaşma sahəsinin 2 hissəyə ayrıl-
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masına gətirib çıxarır. Daha böyük ilkin kristallaşma sahələri (sahə 3 
və 5) - və -fazaya aiddir.  

 

 

 

 
Şək. 11. 2Ag2S+GeSe22Ag2Sе+GeS2 sisteminin bəzi nümunələrinin 

toz difraktoqramları.  1, 2, 3 – şəkil 10-da göstərilən ərintilərdir 
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Fazaların yuxarıda göstərilən ilkin kristallaşma sahələri bir sıra 

monovariant tarazlıq əyriləri və nonvariant tarazlıq nöqtələri ilə sər-

hədlənmişdir. Həmin tarazlıqlar və onların temperaturları cədvəl 6-da 

verilir. 

Evtektika е2 və peritektika Р2 nöqtələrindən çıxan əyrilər U (cədv.6) 

nöqtəsində kəsişir və sistemdə yaranan keçid tarazlığı nəticəsində + 

ikifazalı qarışığı formalaşır. Anoloji ikifazalı evtektik qarışıq Uе5 və е3е5 

əyriləri üzrə kristallaşır. е5 nöqtəsi L+ reaksiyası üzrə nonvariant 

kristallaşmanın minimumuna (1030K) uyğun gəlir. 

 
Şək.12. 2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeS2 sisteminin likvidus səthinin 

proyeksiyası. İlkin kristallaşma sahələri: 1-; 2-; 3-; 4-; 5-. 

                

Qeyd edək ki, Ag8GeS6-Ag8GеSe6 kvazibinar kəsiyi 2Ag2S+Ge-

Se22Ag2Se+GeS2 sistemini 2 alt sistemə bölür: Ag2S-Ag2Se-Ag8-

GeS6-Ag8GеS6 və Ag8GeS6-Ag8GeSe6-GeSе2-GеS2. İkinci alt sistem 

üçlü evtektikanın (Е) kristallaşması ilə xarakterizə olunur. E nöqtə-

sində kəsişən 3 əyridən ikisinin eyni bir yan sistemin qonşu nonvari-

ant nöqtələrindən çıxması halına praktikada çox nadir hallarda rast 

gəlinir. Sistemdə bu tarazlığın reallaşmasını onunla izah etmək olar 

ki, termiki və termodinamik cəhətdən daha davamlı olan - və -fa-

zaların ilkin kristallaşma sahələri Ag2GeS3 əsasında -fazanın kristal-

laşma sahəsini kəskin məhdudlaşdırır.  
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V fəslin sonunda öyrənilən kvaziüçlü və qarşılıqlı sistemlərdə   

faza tarazlıqlarına aid alınmış nəticələr ümumiləşdirilmiş və onların 

bəzi xüsusiyyətləri qeyd olunmuşdur.   

Cədvəl  6 

2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeS2 sistemində non- və  

monovariant tarazlıqlar 

Şək.12-də nöqtə 

və ya əyri 

Tarazlıq Temperatur, K 

D1 

D2 
L(Ag8GeS6)II 

L(Ag8GeSe6) II  

1120 

1180 

P1 

P2 

M 

e1 

L+(Ag8GeS6) IIAg2GeS3 

L+ 

L 

LAg2GeS3+GeS2  

895 

1108 

1030 

780 

e2  

e3  

e4 

L(Ag2S) II +(Ag8GeS6) II 

L(Ag2Se)II+(Ag8GeSe6)II 

L(Ag8GeSe6)II +GeSe2 

1080 

1083 

833 

e5 

U 

E 

L+ 

L++ 

L++ 

1015 

1035 

763 

e2U 

P2U 

Ue5 

Me5 

L+  

L+ 

L+  

L 

1080-1035 

1108-1035 

1035-1015 

1030-1015 

e3e5 L+  1083-1015 

P1E L+ 895-763 

e1E 

e4E 
L+ 

L+ 

780-763 

833-763 

Qeyd:  - Ag2S-in yüksək temperaturlu modifikasiyası əsasında bərk məhlullar; 

, , ,  - Ag2S1-xSex, Ag2GeS3-ySey, Ag8GeS6-zSez bərk məhlulları. Birləşmələrin 

formullarındakı indekslər aşağıtemperaturlu modifikasiyadan başlayaraq kristallik 

modifikasiyaları göstərir.  
 

A
I
-B

IV
-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Si, Ge, Sn; X-S, Se, Te) üçlü sistemlə-

rində faza tarazlıqlarının və fazaəmələgəlmənin xüsusiyyətlərinin ana-

lizi göstərir ki, onlar üçün daha xarakterik olan A
I
8B

IV
X6 və A

I
2B

IV
X3 
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tipli üçlü birləşmələrdir. Birinci tip birləşmələr üçün polimorfizm xa-

rakterikdir. Onların yüksək temperaturlu modifikasiyaları kubik, daha 

aşağı temperaturlu modifikasiyaları isə müxtəlif tip kristal quruluşa 

malikdir. Hər iki tip üçlü birləşmələr arasında həm konqruent, həm 

də peritektik reaksiya üzrə parçalanmaqla əriyənlər mövcuddur.  
Alınmış təcrübi nəticələr kompleksi əsasında tədqiq olunan dörd-

komponentli sistemlərdə bütövlükdə, həmçinin yuxarıda göstərilən 
izoformul birləşmələri birləşdirən kəsiklər üzrə faza tarazlıqlarının və 
fazaəmələgəlmənin bir sıra xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir. 

Kvazibinar və kvazistabil kəsiklər. Faza diaqramlarının analizi 
göstərir ki, kvaziüçlü və qarşılıqlı sistemlərdə A

I
8B

IV
X6 və ya A

I
2B

IV
X3 

tipli izoformul birləşmələri birləşdirən  kəsiklər kvazibinar, va yaxud 
kvazistabil (solidusdan aşağıda stabil) olub geniş və ya fasiləsiz bərk 
məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunurlar.  

A
I
8B

IV
X6 tipli birləşmələrdən təşkil olunmuş sistemləri əvəzetmə-

nin xarakterindən asılı olaraq 3 qrupa bölmək olar: 
I. Аnion əvəzləməli - A

I
8B

IV
X6-A

I
8B

IV
X'6 (X, X'- müxtəlif xalkogenlər); 

II. A
I
- kation əvəzləməli  - Cu

I
8B

IV
X6- A

I
8B

IV
X'6; 

III. B
IV

- kation əvəzləməli  - А
I
8GeX6- A

I
8SnX'6. 

Şək.13 və 14-də göstərilən tipli bütün öyrənilən politermik kəsiklə-
rin T-x diaqramları verilmişdir. Bu faza diaqramlarının müqayisəli 
analizi onların aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd etməyə imkan verir: 
- I və III qrupun Ag-əsaslı sistemləri, yəni ilkin birləşmələri konq-

ruent əriyən bütün sistemlər kvazibinardır (şək.13). Tərkibində mis 
saxlayan bütün kəsiklər isə kvazistabildir, yəni solidusdan aşağıda 
stabil olub, Cu

I
8B

IV
X6 birləşmələrinin inkonqruent əriməsi səbə-

bindən bütövlükdə qeyri-stabildir; 
- yuxarıda göstərilən bütün kəsiklər (şək.13) ilkin üçlü birləşmələ-

rin yüksək temperaturlu kubik modifikasiyaları əsasında fasiləsiz 
bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunurlar; 

- I və II qrupun bütün sistemlərində (Аg8SnS6-Аg8SnSe6 sistemi is-
tisna olmaqla) üçlü birləşmələr əsasında bərk məhlulların əmələ 
gəlməsi onların faza keçidi temperaturunun kəskin aşağı düşməsi 
ilə müşaiyət olunur ki, bu da yüksək ion keçiriciliyinə malik kubik 
fazanın mövcudluq intervalının otaq temperaturuna və daha aşağı 
temperaturlara qədər genişlənməsinə gətirib çıxarır.  
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Şək.13. A

I
8B

IV
X6 tipli üçlü birləşmələrdən təşkil olunmuş sistemlərin 

faza diaqramlarının müqayisəsi 
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 Ag8GeX6-Ag8SnX6 sistemlərində həm yüksək temperaturlu, həm 

də aşağı temperaturlu modifikasiyalar əsasında fasiləsiz bərk məh-

lulların əmələ gəlməsi müşahidə olunur ki, bu da üçlü birləşmələ-

rin yüksək temperaturlu modifikasiyaları ilə yanaşı aşağı tempera-

turlu modifikasiyalarının da izostruktur olması ilə əlaqədardır. 

Ag8SnS6-Ag8SnSe6 sistemində bərk məhlulların əmələ gəlməsi  + 

12 peritektoid tarazlığı ilə müşaiyət olunur (şək.13). 

 Şək.13-də həmçinin Cu8GeSe6-"Cu8SnSe6" politermik kəsiyi ve-

rilmişdir. Bu, A
I
8B

IV
X6 tipli üçlü birləşmələrdən yalnız birinin re-

al mövcud olduğu haldır. Bu kəsik də digər bütün oxşar kəsiklər 

kimi qeyri-kvazibinardır və müxtəlif faza sahələrindən keçir. La-

kin burada, həmçinin Cu8GeSe6 birləşməsinin hər iki modifikasi-

yası əsasında geniş bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsi müşa-

hidə olunur.  

 Silisiumun birləşmələrinin iştirakı ilə oxşar sistemlərdə faza taraz-

lıqları hələ öyrənilməmişdir. Lakin oxşar sistemlərin yuxarıda 

göstərilən xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla A
I
8SiX6 birləşmələrinin 

iştirak etdiyi sistemlərdə də geniş (və ya fasiləsiz) bərk məhlulla-

rın əmələ gələcəyi və yüksək ion keçiriciliyinə malik kubik fazala-

rın mövcudluq sahələrinin otaq temperaturundan aşağı tempera-

turları əhatə edəcəyi haqqında fikir yürütmək olar.  

 A
I
2B

IV
X3 tipli birləşmələrdən təşkil olunmuş sistemlər. Bu sis-

temləri də (şək.14) əvvəlkilərdə (A
I
8B

IV
X6 əsasında sistemlər) ol-

duğu kimi 3 qrupa bölmək olar. Onlarda faza tarazlıqlarının bəzi 

xüsusiyyətlərini qeyd edək: 

 Bu tipə aid öyrənilən yeddi sistemdən üçü (Cu2GeS3-Cu2GeSe3, 

Cu2SnS3-Cu2SnSe3, Cu2GeSe3-Cu2SnSe3) kvazibinardır. Cu2GeS3 

-Cu2GeSe3 sistemi izostruktur ilkin birləşmələr əsasında fasiləsiz 

bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur və Rozebo-

ma görə I tip faza diaqramına malikdir. Digər  iki sistem isə ilkin 

birləşmələr əsasında geniş bərk məhlul sahələrinə malikdir və pe-

ritektik tipə aiddir; 
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Şək.14. A
I
2B

IV
X3 tipli üçlü birləşmələrdən təşkil olunmuş sistemlərin 

faza diaqramlarının müqayisəsi 
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 İlkin birləşmələrindən biri parçalanmaqla əriyən Cu2GeS3-Ag2-

GeS3 politermik kəsiyi bütövlükdə qeyri-kvazibinar olub solidus-

dan aşağıda stabildir. Bu kəsik də oxşar tipli kvazibinar sistemlər 

kimi geniş bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur; 

 Bir real mövcud olan üçlü birləşməyə malik politermik kəsiklər 

subsolidusda qeyri-stabil olmalarına baxmayaraq, A
I
2B

IV
X3 birləş-

mələri əsasında geniş bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsi ilə 

xarakterizə olunurlar. 

Bərkfaza tarazlıqları diaqramları. Şək.15-də kvaziüçlü, şək.16-da 

isə qarşılıqlı sistemlərin bərkfaza tarazlığı diaqramları verilmişdir. 

Şək.16-da sağ sütünda faza tarazlıqlarının otaq temperaturunda, sol 

sütunda isə 700-800K-dəki mənzərələri verilmişdir.  

Şək.15 və 16-dan görünür ki, öyrənilən bütün sistemlərin bərkfaza 

tarazlığı diaqramlarının ümumi olan xarakterik xüsusiyyəti onların 

bəzi kənar və daxili kəsikləri üzrə geniş bərk məhlul sahələrinin əmə-

lə gəlməsidir. Bu bərk məhlul sahələri həm kvaziüçlü, həm də qarşı-

lıqlı sistemlərdə faza tarazlıqlarının ümumi mənzərəsinin formalaş-

masında həlledici rol oynayır. Bu ona gətirib çıxarır ki, baxılan sis-

temlərin heç birində ilkin binar birləşmələrin iştirak etdiyi stabil kə-

sik yoxdur. Bundan əlavə A
I
2X və A

I
8B

IV
X6 birləşmələri və onlar 

əsasında bərk məhlullar nisbətən aşağı temperaturlarda (320-500K) 

polimorf çevrilməyə məruz qalır ki, bu da otaq temperaturuna nisbə-

tən daha yüksək temperaturlarda (>500K) faza tarazlığı mənzərəsinin 

kəskin dəyişməsinə gətirib çıxarır.  

Kvaziüçlü və qarşılıqlı sistemləri daha ətraflı analiz edək. 

Kvaziüçlü sistemlər. Bu sistemlərin bərkfaza tarazlıqları diaqram-

larının müqayisəli analizi onların aşağıdakı xüsusiyyətlərini aşkar et-

məyə imkan verir: 

 Cu8GeX6-Ag8GeX6, Ag8GeX6-Ag8SnX6, Cu2GeS3-Ag2GeS3 

və Cu2GeSe3-Cu2SnSe3 tipli stabil kəsiklər Cu2S-Ag2S-GeS2 sistemi-

ni 3, digər kvaziüçlü sistemləri isə 2 müstəqil alt sistemə bölür. Bü-

tün bu alt sistemlər üçün geniş ikifazalı sahələrin mövcudluğu xarak-

terikdir; 
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Şək.15. Mis, gümüş, germanium və qalay xalkogenidləri əsasında bəzi 

kvaziüçlü sistemlərin bərkfaza tarazlıqları diaqramlarının müqayisəsi  
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Şək.16. 2A
I
2S-B

IV
Se22A

I
2Se-B

IV
S2 qarşılıqlı sistemlərinin  

bərkfaza tarazlıqları diaqramlarının müqayisəsi 
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 Bütün qarşılıqlı alt sistemlər, məsələn, 4Cu2S+Ag8GeS6  

4Ag2S+Cu8GeS6 və Cu8GeS6 + 4Ag2GeS3  Ag8GeS6 + 4Cu2GeS3 

sistemi qarşılıqlı dönəndir. Bu onunla əlaqədardır ki, faza sahələrinin 

formalaşmasında həlledici rolu birləşmələr deyil, bərk məhlullar oy-

nayır. 

 Yüksək temperaturlu (T>500 K) izotermik kəsiklər üçün (sol 

sütun)  A
I
2X (α-faza) və A

I
8B

IV
X6  (δ-faza) tipli birləşmələr əsasında 

fasiləsiz bərk məhlullar sıralarının və, bunun nəticəsi olaraq, α+δ fa-

siləsiz ikifazalı sahəsinin mövcud olması xarakterikdir. Otaq tempe-

raturunda bu sahələr genişlənir və müxtəlif iki- və üçfazalı sahələr-

dən ibarət olan daha mürəkkəb mənzərə formalaşır; 

 sistemdə iki birləşmədən yalnız birinin, məsələn, Cu2GeSe3 

və ya Cu8GeSе6-in mövcud olduğu sistemlərdə həmin birləşmə “ste-

xiometrik tərkib” istiqamətində nisbətən kiçik homogenlik sahəsinə 

malik olur və stabil kəsik əmələ gətirmir.  

 Üçlü qarşılıqlı sistemlər (şək.16). Bu sistemlərin ümumi xüsusiy-

yəti onların qarşılıqlı dönər olması, yəni stabil diaqonalının olmama-

sıdır. Bu sistemləri daha sadə alt sistemlərə stabil diaqonallar deyil, 

A
I
8B

IV
X6 və A

I
2B

IV
X3 tipli üçlü birləşmələri birləşdirən stabil kəsik-

lər bölür. Kvaziüçlü sistemlərdə faza tarazlığı xarakterinin yuxarıda 

qeyd olunan qanunauyğunluqları qarşılıqlı sistemlərə də aiddir. Mə-

sələn, bütün alt sistemlərin qarşılıqlı dönər xarakteri, otaq temperatu-

runda faza tarazlığı mənzərəsinin mürəkkəbləşməsi və s.  

Altıncı fəsildə misin (gümüşün) germanium və qalayla bəzi sulfid 

və selenidlərinin, həmçinin onlar əsasında bərk məhlulların EHQ 

üsulu ilə termodinamik tədqiqinin nəticələri verilir. Fəslin əvvəlində 

(6.1-6.3 yarımfəsilləri) EHQ metodunun əsasları qısa şərh edilmiş, 

onun daha geniş istifadə olunan modifikasiyaları, xüsusilə hazırkı iş-

də istifadə olunan bərk elektrolitli EHQ üsulu haqda məlumat veril-

mişdir.  

Bərk elektrolitli EHQ üsulu ilə termodinamik tədqiqatların aparıl-

ması üçün aşağıdakı qatılıq elementləri tərtib edilmişdir: 

       Cu|.)b(ClIRbCu|.)b(Cu)( 234  ərintidə  (+)              (1) 

   Ag|.)b(IRbAg|.)b(Ag)( 54  ərintidə  (+)                  (2) 
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(1) və (2) tipli zəncirlərdə müqayisə elektrodları olaraq metallik 

mis və gümüş, sağ elektrodlar kimi isə tədqiq olunan sistemlərin hal 

diaqramlarının müxtəlif faza sahələrindən götürülmüş tarazlıq halın-

da olan nümunələr istifadə olunmuşdur. Ərintilər əvvəlcədən sintez 

və identifikasiya edilmiş binar və üçlü birləşmələrin, həmçinin yük-

sək təmizlik dərəcəsinə malik elementar xalkogenin vakuumlaşdırıl-

mış (10
-2

 Pа) kvars ampulalarda, likvidus temperaturundan 30÷50
0
 

yüksək temperaturlarda birgə əridilməsi ilə hazırlanmışdır. Elektrod-

ərintilərin tarazlıq halına maksimal yaxın olması zərurətini nəzərə 

alaraq nümunələr müxtəlif temperaturlarda uzunmüddətli mərhələli 

termiki emal edilmişdir. Termiki emal edilmiş nümunələrin faza tər-

kiblərinə RFA üsulu ilə nəzarət edilmişdir. Termiki emal edilmiş nü-

munələr daha sonra toz halına salınıb 0.5-1 q. kütləli həblər şəklində 

preslənərək (1) və (2) tipli qatılıq zəncirlərində anod kimi istifadə 

edilmişdir.  

Elektrolit olaraq otaq temperaturunda yüksək ion keçiriciliyinə 

malik olan Cu4RbI3Cl2 və Ag4RbI5 bərk superion keçiriciləri istifadə 

edilmişdir. Onların elektron keçiriciliyi nəzərə alınmayacaq dərəcədə 

kiçikdir.  

Ərinti-elektordların, elektrolitlərin sintez metodikaları, elektro-

kimyəvi yuvanın yığılması və EHQ ölçmələrinin aparılması disserta-

siya işində ətraflı şərh olunmuşdur.  

EHQ ölçmələri 300-380K (sulfid sistemləri) və 300-450K (selenid 

sistemləri) temperatur intervallarında В7-34А markalı yüksəkomlu 

rəqəmli voltmetr vasitəsilə aparılmışdır.  

Fazalarından birinin termodinamik təcrübələrin temperatur inter-

valında polimorf çevrilməyə məruz qaldığı ərinti-elektrodlar üçün 

EHQ ölçmələri əvvəlcə yüksək temperaturlu modifikasiyanın, daha 

sonra isə aşağı temperaturlu modifikasiyanın mövcudluq temperatur-

larında həyata keçirilmişdir. İlk tarazlıq qiymətləri elektrokimyəvi 

yuvanın 370 К-də 30-40 saat saxlanmasından sonra, növbəti ölçmə-

lər isə lazımi temperatur stabilləşdikdən sonra hər 3-4 saatdan bir 

alınmışdır. Təkrar ölçmələr zamanı temperaturun dəyişmə istiqamə-

tindən asılı olmayaraq bir-birindən 0.5 mV-dan çox fərqlənməyən 

EHQ qiymətləri  tarazlıq qiymətləri hesab edilmişdir.  
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Ölçmələr göstərdi ki, EHQ qiymətlərinin qatılıqdan asılılıq xarak-

teri tədqiq olunan sistemlərin bərkfaza tarazlıqları diaqramları ilə tam 

uyğunluq təşkil edir. Hər bir üçfazalı sahə daxilində sabit temperatur-

da EHQ qiymətləri anodun tərkibindən asılı olmayaraq sabit olmuş-

dur, bir faza sahəsindən digərinə keçid zamanı isə sıçrayışla dəyiş-

mişdir. Homogenlik sahələri daxilində və ikifazalı sahələrdə EHQ 

qiymətləri tərkibin fasiləsiz funksiyası olmuşdur. Termodinamik ta-

razlıq şərtinə görə, (1) və (2) tipli qatılıq zəncirlərinin EHQ qiymətlə-

ri qatılıq üçbucaqlarının Cu(Ag) təpəsindən çıxan şüa xətti üzrə mi-

sin (gümüşün) miqdarının azalması iə azala bilməz. Bizim təcrübi 

nəticələr bu tələbi ödəmişdir.   

Təcrübələr həmçinin, (1) və (2) tipli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin 

temperaturdan xətti asılılığını göstərmişdir. Tərkibində polimorf ke-

çidə malik A
I
8B

IV
X6 birləşmələri olan elektrod-ərintilər üçün bu asılı-

lıqlar polimorf keçid temperaturunda sınmaya malik iki düz xətdən 

ibarətdir. Nümunə olaraq şək.17-də Cu8GeS6 və Cu8GeSe6 birləşmə-

ləri üçün (1) tipli dövrənin EHQ-nin temperatur asılılıqları verilmişdir.  

Tədqiq olunan sistemlərdə fazaların termodinamik funksiyalarını 

hesablamaq üçün EHQ ölçmələrinin nəticələri ən kiçik kvadratlar 

üsulu ilə EHQ-nin temperaturdan xətti asılılıq yaxınlaşmasında işlən-

miş və aşağıdakı tənlik şəklində verilmişdir: 
2/1

22
b

2
E )TT(S
n

S
tbTaE












                      (3) 

burada n– Е və Т qiymətləri cütlərinin sayı; SE və Sb – müvafiq ola-

raq, ayrı-ayrı EHQ ölçmələrinin və b əmsalının dispersiyası; T – orta 

temperatur; t– Stüdent kriteriyasıdır. 95% etibarlılıq səviyyəsində 

təcrübi nöqtələrin sayı n≥20 olduqda, t≤2-dir. 

EHQ-nin temperatur asılılıqlarından və aşağıdakı ifadələrdən isti-

fadə etməklə  

                             
zFEG

)Ag(Cu
                                        (4) 

zFa
T

E
TEzH

P

)Ag(Cu 



















                        (5) 
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Şək.17. Cu8GeS6  və Cu8GeSe6  birləşmələri üçün  (1) tipli qatılıq 

dövrələrinin EHQ qiymətlərinin temperaturdan asılılıqları 
  

 

zFb
T

E
zFS

P

)Ag(Cu 











                                  (6) 

(F- Faradey ədədi, z – mütəhərrik ionun yüküdür) mis və gümü-

şün ərintilərdə nisbi parsial molyar funksiyaları hesablanmışdır. 

A
I
8B

IV
X6 birləşmələri üçün onların iki müxtəlif kristal modifikasiya-

sına uyğun olaraq 2 tənlik alınmışdır (Cədv.7).  

Müvafiq sistemlərin faza diaqramlarına görə bu funksiyalar müəy-

yən potensialəmələgətirici reaksiyalara uyğundur. Misal olaraq Cu-

B
IV

-X sistemləri üçün  potensialəmələgətirici reaksiyalara baxaq. Ba-

xılan sistemlərin bərkfaza tarazlıqları diaqramlarından görünür ki,  
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Cədvəl 7 

A
I
-B

IV
-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S, Se) sistemlərinin 

xəlitələriələri üçün (1) və (2) tipli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin 

temperaturdan  asılılıq tənlikləri 

Faza sahəsi E, mV=а+bТ+tSE(T) 

SGeSGeSCu 232   2/1
25 )3.339T(109.5

28

3.6
2T024.02,436 








   

SGeSCuGeSCu 3268   2/1
25 )7,307T(109,2

15

04,0
2,2T089,06,366 








   

SGeSCuGeSCu 3268   2/1
25 )5,360T(102,6

24

45,0
2T116,08,357 








   

SeGeSeCuGeSeCu 3268 

 

2/1
26 )4,314T(101,9

15

02,0
2,2T075,08,254 








   

SeGeSeCuGeSeCu 3268   2/1
25 )0,378T(103,1

24

21,0
2T136,03,234 








   

SeSnSeSnSeCu 232   2/1
25 )7,377T(1081,1

24

86,0
2T1305,034,325 








   

α- SeGeSeGeSeAg 268   2/1
25 )9,306T(104

15

06,0
2,2T092,07,237 








   

- SeGeSeGeSeAg 268   2/1
26 )4,371T(101,8

24

18,0
2T153,02,218 








 

 
-Ag8SnSe6+SnSe2+Se 2/1

25 )2.328T(101.1
15

58.0
2.2T089.05.253 








   

-Ag8SnSe6+SnSe2+Se 2/1
25 )5.397T(103.1

24

66.0
2T145.06.233 








   

AgSnSe2+SnSe2 2/1
25 )7.381T(102.2

24

07.1
2T127.01.210 








 

 
Ag0.84Sn1.16Se2+SnSe2+SnSe 2/1

25 )2.377T(108.1
24

89.0
2T168.08.209 








 

 
 

misin müxtəlif faza sahələrində parsial molyar funksiyaları aşağıdakı 

potensialəmələgətirici reaksiyaların termodinamik funksiyalarıdır 
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(bütün maddələr kristallik haldadır). 

2Cu+GeS2+S=Cu2GeS3                                (7) 

6Cu+Cu2GeS3+3S=Cu8GeS6                        (8) 

2Cu+GeSe2+Se=Cu2GeSe3                           (9) 

6Cu+Cu2GeSe3+3Se=Cu8GeSe6                  (10) 

2Cu+SnSe2+Se=Cu2SnSe3                            (11) 

 (7) reaksiyasına əsasən, Cu2GeS3 birləşməsinin əmələgəlmə 

Gibbs sərbəst enerjisi və entalpiyası 

)GeS(ZZ2)GeSCu(Z 2fCu32f                         (12) 

burada ZG, H,  entropiyası isə 

)GeS(S)S(S)]Cu(SS[2)GeSCu(S 2

000
Cu32

0                 (13) 

ifadəsi vasitəsilə hesablanmışdır. Digər birləşmələrin standardart in-

teqral termodinamik funksiyaları da eyni üsulla hesablanmışdır. He-

sablamaların nəticələri cədvəl 9-da verilir. Xətalar səhvlərin toplan-

ması üsulu ilə hesablanmışdır.  

Cədvəl 8 

A
I
-B

IV
-X sistemlərinin xəlitələrində misin (gümüşün) parsial 

molyar termodinamik funksiyaları 

Faza sahəsi 

 

T, K 
)Ag(CuG  )Ag(CuH

 

)Ag(CuS  

JK
-1
mol

-1 

kJmol
-1 

SGeSGeSCu 232   298 42,7780,110 42,090,51 2,321,49 

α- SGeSCuGeSCu 3268   298 37,9250,013 35,370,32 8,561,04 

- SGeSCuGeSCu 3268   400 -39,000,098 34,520,55 11,191,52 

α- SeGeSeCuGeSeCu 3268   298 26,7350,009 24,590,19 7,200,59 

- SeGeSeCuGeSeCu 3268   400 27,8560,059 22,610,27 13,120,70 

SeSnSeSnSeCu 232   298 -35,15±0,07 -31,39±0,31 12,59±0,82 

α- SeGeSeGeSeAg 268   298 25,5820,014 22,930,38 8,881,23 

- SeGeSeGeSeAg 268   400 26,9680,043 21,050,21 14,760,55 

-Ag8SnSe6-SnSe2-Se 298 27.010.05 24.460.24 8.570.70 

-Ag8SnSe6-SnSe2-Se 400 28.140.08 22.540.30 13.990.71 

AgSnSe2-SnSe2 298 23.930.09 20.270.35 12.259.91 

Ag0.84Sn1.16Se2-SnSe2-SnSe 298 25.080.07 20.240.31 16.210.82 
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Cədvəl 9 

Cu(Ag)-Ge(Sn) xalkogenidlərinin inteqral termodinamik funksiyaları 
Faza 

 

T, 

K 
- 0

f G  - 0
f H  0S  

JК
-1
mol

-1                   kJmol
-1 

Cu2GeS3  298 211.32.4 213.72.3 190.35.5 

-Cu8GeS6      298 438.92.5 425.94.2 536.313.1 

-Cu8GeS6     400 445.33.1 420.85.6 552.115.8 

- Cu8GeSe6       298 341.13.3 327.44.5 596.711.6 

- Cu8GeSe6      400 348.13.7 315.65.0 632.312.5 

Cu2SnSe3    298 189.5±2.6 187.5±4.8 251.6±5.0 

298 198.4±0.6  [ədəb.] 198.5±2.9  [ədəb.] 237±5 

[ədəb.] 

298  180.5  [ədəb.]  

- Ag8GeSe6 298 306.03.1 285,75.7 694,019.2 

- Ag8GeSe6 400 316,63.4 

249,0  [ədəb.] 

270,74.2 

240,9  [ədəb.] 

740,913.8 

-Ag8SnSe6  298 335.32.9 320.46.4 695.510.5 

 

-Ag8SnSe6  

298 342.43.2 305.06.8 738.810.6 

298 352.51.9  [ədəb.] 323.11.6  [ədəb.]  

298 347.627.2  [ədəb.] 336.219.2  

[ədəb.] 

 

AgSnSe2 298 144.12.6 145.04.8 172.84.1 

298 133.91.6  [ədəb.] 124.91.3  [ədəb.] -  

Ag0.84Sn1.16Se2 298 152.02.3 152.04.7 182.76.0 

Qeyd: aldığımız nəticələrin ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlili disserta-

siyada verilmişdir. 

 

A
I
8B

IV
X6 birləşmələrinin iki modifikasiyası üçün alınmış termodi-

namik nəticələrdən istifadə etməklə onların polimorf çevrilmə termo-

dinamik funksiyaları hesablanmışdır.  
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EHQ ölçmələrinin aparıldığı temperatur intervalında A
I
8B

IV
X6  

birləşmələrinin əmələgəlmə istiliyi praktiki olaraq sabit olduğundan 

yazmaq olar:   

     
)(H)(HH 0

f

0

f.ç.p                              (14) 

burada .ç.pH - A
I
8B

IV
X6 birləşmələrinin polimorf çevrilmə istiliyi,  

)(H0
f   və )(H0

f  - həmin birləşmələrin iki modifikasiyasının əmə-

ləgəlmə istiliyidir.   

Digər tərəfdən, (8) və (10) potensialəmələgətirici reaksiya tənlik-

lərindən görünür ki, göstərilən üçlü birləşmələrin hər iki modifikası-

yasının əmələgəlmə entalpiyasında GeS2 və GeSe2 binar birləşmələri-

nin rolu eynidir. Ona görə də .ç.pH aşağıdakı ifadə ilə hesablana bilər: 

)](H)(H[8H )Ag(Cu)Ag(Cu.ç.p  .                  (15) 

Bu ifadəyə GeS2 və GeSe2 birləşmələrinin əmələgəlmə istiliyinin   

qiymətləri və xətaları daxil deyil ki, bu da hesablama nəticələrinin 

xətasını azaltmağa imkan verir.  

Polimorf çevrilmə entropiyaları aşağıdakı ifadə ilə hesablanmışdır
  

.ç.p.ç.p.ç.p T/HS 
                                             (16) 

AI
8B

IVX6 birləşmələrinin faza keçidinin buy olla hesablanmış termo-

dinamik funksiyaları cədvəl 10-da verilir.  

 

Cədvəl 10 

A
I
8B

IV
X6 tipli bəzi birləşmələrin faza çevrilmələrinin  

temperaturları və termodinamik funksiyaları 
 

Birləşmə Tp.ç. Hp.ç., kJmol
-1

 Sp.ç., Jmol
-1
K

-1
 

Cu8GeS6 328 5.1±2.4 15.5±7.5 

Cu8GeSe6 335 11.9±2.8 35.5±8.4 

Ag8GeSe6 320 15.4±4.7 46.9±14.8 

Ag8SnSe6 355 15.4±4.3 43.4±12.1 
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Alınmış nəticələrin nisbətən yüksək xətalara malik olması onunla 

əlaqədardır ki, EHQ üsulunda parsial entalpiya və entropiya EHQ-nin 

temperatur əmsalından dolayı yolla hesablanır.  

Bərk elektrolitli (1) və (2) tipli qatılıq zəncirlərinin EHQ ölçmə-

ləri bizim tərəfimizdən həm də öyrənilən kvaziüçlü və qarşılıqlı sis-

temlərin bərkfaza tarazlıqları diaqramlarının dəqiqləşdirilməsi və yox-

lanılması, formul analoqları olan üçlü birləşmələrdən təşkil olunmuş 

stabil kəsiklər üzrə bərk məhlulların termodinamik funksiyalarının tə-

yini üçün istifadə edilmişdir.   

Nümunə olaraq (1) tipli qatılıq dövrələrinin EHQ ölçmələrinə əsa-

sən Cu2GeS3-Ag2GeS3 kəsiyi üzrə bərk məhlulların termodinamik 

tədqiqinin nəticələrinə baxaq.  

Sağ elektrodların tərkibləri Cu-Ag-Ge-S dördlü sistemində faza 

sahələrinin yerləşmə sxemindən istifadə edilməklə seçilmişdir. Bu 

sxemə görə (şək.18), Cu təpəsindən çıxan və Cu2GeS3-Ag2GeS3 

(kvadratlar) kəsiyini kəsərək qatılıq tetraedrindən keçən şüa xətləri 

(nöqtəvi düz xətlər) kənar üçlü Ag-Ge-S sisteminin Ag2GeS3+GeS2+S 

(tünd rəngli sahədəki üçbucaqlar) qatılıq sahəsinə çatırlar. Bunu nə-

zərə alaraq, (1) tipli qatılıq zəncirində sağ elektrod olaraq GeS2 və 

kükürdün cüzi artıq miqdarlarına malik Cu2GeS3-Ag2GeS3 tarazlıq 

nümunələrindən istifadə edilmişdir.   

EHQ ölçmələri göstərdi ki, 300 və 380 K-də <30 və > 75 mol% 

Ag2GeS3 qatılıq sahələrində EHQ izotermləri monoton əyri, aralıq 

faza sahələrində isə üfqi xətlər şəklindədir (şək.19). Bu, Cu2GeS3-

Ag2GeS3 sistemində ilkin komponentlər əsasında geniş bərk məhlul 

sahələrinin mövcudluğu haqqında bizim nəticələrlə uyğunluq təşkil 

edir.  

EHQ-nin temperaturdan asılılıq xarakterinin analizi göstərir ki, 

onlar tədqiq olunan bütün nümunələr üçün xəttidir. Ona görə də EHQ 

ölçmələrinin nəticələri onların temperaturdan xətti asılılıq yaxınlaş-

masında ən kiçik kvadratlar üsulu ilə işlənmiş və (3) tipli xətti tənlik-

lər alınmışdır. 

EHQ-nin temperaturdan asılılıq tənliklərindən (cədv.11) və (4)-(6) 

ifadələrindən istifadə etməklə misin 298K-də ərintilərdə nisbi parsial 

termodinamik funksiyaları hesablanmışdır (cədv.12). 
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Şək.18. 300-380K temperatur intervalında Cu-Ag-Ge-S qatılıq 

tetraedri. Tünd rəngli müstəvi Ag2GeS3+GeS2+S üçfazalı sahəsidir. 

 

Bu funksiyaların 298K-də qatılıqdan asılılıq əyriləri (şək.20) ilkin 

birləşmələr əsasında məhdud bərk məhulların əmələ gəldiyi sistemlər 

üçün xarakterik olan formaya malikdir. Cu2GeS3 və Ag2GeS3 əsasın-

da α- və β-bərk məhlulların homogenlik sahələri daxilində misin par-

sial molyar funksiyaları tərkibin monoton funksiyasıdır, α+ hetero-

gen sahəsi daxilində isə tarazlıqda olan fazaların tərkiblərinin sabit 

olması səbəbindən sabit qiymətlərə malikdir.  

 

 
 

  Şək.19. (1) tipli qatılıq dövrələrinin  EHQ-nin tərkibdən asılılıqları  
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Cədvəl 11 

Cu2GeS3-Ag2GeS3 nümunələri üçün (1) tipli qatılıq dövrələrinin 

EHQ-nin temperaturdan  asılılıq tənlikləri (T=300-380 K) 
Tərkib, mol% 

Ag2GeS3 
E, mV = а + bТ + tSE(T) 

Cu2GeS3 436.2+0.024T2  

10 436.6+0.051T2  

20 438.1+0.085T2  

30 438.0+0.129T2  

40-70 438.8+0.131T2  

80 433.2+0.192T2  

90 443.4+0.234T2  

 

Cədvəl  12  

Cu2GeS3-Ag2GeS3 ərintilərində misin parsial 

molyar funksiyaları (T=298K) 

Tərkib, mol 

% Ag2GeS3 

CuG  CuH  CuS  

JK
-1
mol

-1
 

kJmol
-1

 

Cu2GeS3 42.780.11 42.090.51 2.321.48 

10 43.590.07 42.130.39 4.921.13 

20 44.720.08 42.270.43 8.201.27 

30 45.970.06 42.260.36 12.451.06 

40-70 46.110.06 42.340.37 12.641.09 

80 47.320.07 41.800.40 18.531.14 

90 49.510.06 42.780.37 22.581.08 
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Bərk məhlullarda gümüşün miqdarı artdıqca misin parsial Gibbs 

sərbəst enerjisi və entalpiyası azalır, parsial entropiyası isə artır.              

Cu-Ag-Ge-S qatılıq tetraedrinin (şək.18) analizi Cu2GeS3 birləşməsi 

və Cu2-xAgxGeS3 bərk məhlullarının ayrı-ayrı tərkibləri üçün poten-

sialəmələgətirici reaksiyaları müəyyən etməyə imkan verir.    

Şəkil 18-dən görünür ki, tetraedrin Cu təpəsindən çıxan şüa xətti 

Cu2GeS3-Ag2GeS3 kəsiyindən keçərək kənar üçlü Ag-Ge-S sistemi-

nin qatılıq üçbucağının Ag2GeS3+GeS2+S üçfazalı sahəsinə çatır. 

Ona görə də Cu2-xAgxGeS3 bərk məhlullarının potensialəmələgətirici 

reaksiyasında göstərilən üçfazalı sahənin bütün fazaları və elementar 

mis iştirak etməlidir. Məsələn, Cu0.2Ag1.8GeS3 tərkibli bərk məhlul 

üçün potensialəmələgətirici reaksiya aşağıdakı şəkildə olacaq:  

Cu+4.5Ag2GeS3+0.5GeS2+0.5S= 5Cu0.2Ag1.8GeS3. 

Onun inteqral termodinamik funksiyaları isə aşağıdakı ifadələrlə he-

sablanmışdır:  

 
 

Anoloji üsulla х= 0.4; 0.6; 1.6; 1.8 tərkibli Cu2-xAgxGeS3 bərk 

məhlullarının inteqral termodinamik funksiyaları hesablanmışdır. 

Xətalar səhvlərin toplanması üsulu ilə müəyyən edilmişdir. Nəticələr 

cədv.13-də verilir.  

Hesablamalar zamanı Ag2GeS3 və GeS2 birləşmələrinin müvafiq 

standart inteqral termodinamik funksiyalarının (cədv.13), həmçinin 

elementar mis və gümüşün stadart entropiyasının ədəbiyyatdan mə-

lum olan qiymətləri istifadə olunmuşdur.  

Bərk məhlulların, Cu2GeS3 və Ag2GeS3 birləşmələrinin standart 

əmələgəlmə termodinamik funksiyalarından istifadə etməklə (cədv.13) 

bərk məhlulların üçlü birləşmələrdən əmələ gəlmə Gibbs sərbəst ener-

jisi və entalpiyası hesablanmışdır (cədv.14). 

Cədvəl 14-dən göründüyü kimi, bərk məhlulların əmələ gəlməsi za-

manı ilkin üçlü birləşmələrin qarışma Gibbs sərbəst enerjisi ideal binar 

məhlula nisbətən daha dərin mənfi qiymətə malikdir, qarışma istiliyi 

isə sıfra yaxındır. Bu, requlyar məhlullar üçün xarakterik haldır. 
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Şək.20. Cu2GeS3-Ag2GeS3 sistemində 298K-də misin parsial 

termodinamik funksiyalarının tərkibdən asılılıqları 

 

Cədvəl  13 

Cu2GeS3-Ag2GeS3 sistemində fazaların standart əmələgəlmə 

termodinamik funksiyaları və standart entropiyaları 

Tərkib 

)K298(G0
f  

 
)K298(H0

f   
JK

-1
mol

-1
 

kJmol
-1

 

GeS2 [ədəb.] 125.72.0 127.91.3  87.452.09  

Cu2GeS3 211.32.4 213.72.3 190.35.5 

(Cu2GeS3)0.9(Ag2GeS3)0.1 212.22.1 210.72.2 199.95.2 

(Cu2GeS3)0.8(Ag2GeS3)0.2 213.32.1 209.62.2 209.45.7 

(Cu2GeS3)0.7(Ag2GeS3)0.3 214.02.1 208.22.2 219.15.8 

(Cu2GeS3)0.2(Ag2GeS3)0.8 208.92.1 200.72.2 235.88.0 

(Cu2GeS3)0.1(Ag2GeS3)0.9 207.42.1 199.62.2 238.38.3 

Ag2GeS3 [ədəb.] 206.02.1 198.02.2 239.18.8 
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Cədvəl 14 

Üçlü birləşmələrdən bərk məhlulların əmələ gəlmə (qarışma) 

termodinamik funksiyaları (Т=298 К) 

Tərkib 
qarG  

mid

qarG .  qarН  

kJmol
-1

 

(Cu2GeS3)0.9(Ag2GeS3)0.1 1.96 0.81 -1.43 

(Cu2GeS3)0.8(Ag2GeS3)0.2 3.06 1.24 -0.96 

(Cu2GeS3)0.7(Ag2GeS3)0.3 4.29 1.51 -0.79 

(Cu2GeS3)0.2(Ag2GeS3)0.8 1.84 1.24 -0.44 

(Cu2GeS3)0.1(Ag2GeS3)0.9 0.87 0.81 0.0 

 

VI fəslin sonunda termodinamik tədqiqatların bir sıra vacib nəti-

cələri verilmişdir: 

 bizim təcrübələr göstərdi ki, EHQ üsulunun məlum tələblərini 

ödədikdə ölçmələr təkrarlanan nəticələr verir. Bu, E-x diaqramla-

rının bərkfaza tarazlıqları xarakteri ilə uyğunluğunu göstərir: faza-

ların homogenlik sahələri daxilində EHQ tərkibin fasiləsiz funksi-

yası olub ikifazalı sahələrdə ərintinin ümumi tərkibindən asılı ol-

mayaraq sabit qalır; 

 EHQ ölçmələrinin temperatur intervallarında bütün nümunələr 

üçün E-T asılılıqları xəttidir. Bu, həmin temperatur intervallarında 

faza tərkiblərinin sabitliyini və aparılan termodinamik hesablama-

ların düzgünlüyünü təsdiq edir; 

 polimorf çevrilməyə məruz qalan A
I
8B

IV
X6 birləşmələri üçün Е-Т ası-

lılıqları polimorf çevrilmə temperaturunda sınmaya malik iki düz xətt 

şəklindədir. Bu, EHQ nəticələrindən göstərilən birləşmələrin polimorf 

keçid termodinamik funksiyalarını hesablamağa imkan verir; 

 EHQ-nin qatılıqdan asılılıq xarakterinə görə öyrənilən sistemləri  

2 qrupa bölmək olar: 1) ilkin birləşmələrində yalnız mis (və ya gü-

müş) olan sistemlər; 2) CuAg əvəzləməli sistemlər. Birinci tip 

sistemlərdə, mütəhərrik komponentin parsial Gibbs sərbəst enerjisi 

ilkin birləşmələrin həmin qiymətləri arasında monoton olaraq də-

yişir, ikinci tip sistemlərdə isə mütəhərrik komponentin qatılığının 

azalması ilə artır və sonsuz böyük qiymətlər alır. Bu, məhlullar 

termodinamikasının müddəalarına uyğundur;  
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Şək.21. Tədqiq olunan sistem-

lərin müxtəlif stabil kəsikləri 

üzrə parsial molyar funksiya-

ların qatılıqdan asılılıq əyrilə-

rinin müqayisəsi  
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 müxtəlif stabil kəsiklər üzrə parsial molyar funksiyaların qatılıq-

dan asılılıq əyrilərinin müqayisəli analizi (şək.21) onların faza di-

aqramları ilə tam uyğunluğunu göstərir. Fəsiləsiz bərk məhlul sa-

hələrinə malik sistemlərdə hər üç parsial funksiya tərkibin arasıkə-

silməz funksiyasıdır, məhdud bərk məhlullara malik sistemlərdə 

isə onlar fazaların homogenlik sahələri daxilində fasiləsiz dəyişə-

rək heterogen sahələrdə sabit qalır. Faza sahələrinin sərhədlərində 

parsial entalpiya və entropiyanın sıçrayışla dəyişməsi müşahidə 

olunur. 

 

NƏTİCƏLƏR  

1. Fiziki-kimyəvi analizin təcrübi metodlarının ənənəvi kompleksinə 

kationkeçirici bərk elektrolitli EHQ üsulunun əlavə edilməsi ilə                             

A
I
, B

IV
||S, Se və Cu-Ag-Ge-X (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, Sn; X-S, Se) 

sistemlərinin faza tarazlıqlarına və termodinamik xassələrinə aid 

yeni qarşılıqlı uzlaşan nəticələr alınmışdır.  

2. Göstərilən dördlü sistemlərin tədqiqi zamanı Ag-Ge-Se və Ag-Sn-

Se üçlü sistemlərinin faza diaqramlarının ədəbiyyatda məlum 

olanlardan fərqlənən yeni variantları qurulmuşdur: faza diaqram-

larının bəzi politermik kəsikləri və otaq temperaturunda izotermik 

kəsikləri, həmçinin likvidus səthlərinin proyeksiyaları qurulmuş-

dur. Fazaların ilkin kristallaşma sahələri, non- və monovariant   

faza tarazlıqlarının tipləri və koordinatları müəyyən edilmişdir. 

Həmçinin Cu2X-GeX2 kvazibinar sistemlərinin T-x diaqramları 

dəqiqləşdirilmişdir. 

3. İlk dəfə olaraq kvaziüçlü Cu2S-Ag2S-GeS2, Cu2Se-Ag2Se-GeSe2 

və qarşılıqlı 2Cu2S+GeSe22Cu2Se+GeS2, 2Cu2S+SnSe2 

2Cu2Se+SnS2, 2Ag2S+GeSe22Ag2Se+GeSe2, 6Ag2S+Ag8SnSe6 

6Ag2Se+Ag8SnS6 sistemləri üçün qarşılıqlı təsir xarakteri mü-

əyyən olunmuş, faza diaqramlarının bir sıra üfqi və şaquli kəsiklə-

ri, likvidus səthlərinin proyeksiyaları, non- və monovariant taraz-

lıqların tip və parametrləri də daxil olmaqla faza tarazlıqlarının T-

x-y koordinatlarında tam mənzərələri alınmışdır. 
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4. Tədqiq olunan bütün üçlü qarşılıqlı sistemlərin xarakterik xüsusiy-

yəti onların adiaqonallığı və Cu8GeS6-Cu8GeSe6, Ag8B
IV

S6-Ag8B
IV-

Se6, Cu2B
IV

S3-Cu2B
IV

Se3 kəsikəri üzrə arasıkəsilməz və ya geniş 

bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsidir. Cu2X-Ag2X-GeX2 kvazi-

üçlü sistemlərində kvazibinar kəsik yoxdur. Geniş bərk məhlul sa-

hələrinin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan Cu8GeX6-Ag8GeX6 

və Cu2GeS3-Ag2GeSe3 kəsikləri solidusdan aşağıda stabildir.  

5. Müəyyən olunmuşdur ki, Cu8GeX6-Ag8GeX6 və Ag
I
8B

IV
S6-Ag

I
8-

B
IV

Se6 sistemlərində bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilkin birləş-

mələrin polimorf keçid temperaturunun azalması ilə müşayiət olu-

nur və bu yüksək temperaturlu ionkeçirici kubik fazaların otaq 

temperaturunda stabilləşməsinə gətirib çıxarır. 

6. Faza tarazlığı haqqında əldə edilmiş məlumatlardan istifadə edə-

rək, qeyd olunan kəsiklər üzrə verilmiş tərkibli bərk məhlullar sin-

tez edilmiş, toz rentgenoqrafiyası metodu ilə onların kristal quru-

luş tipləri müəyyən olunmuş və kristal qəfəs parametrləri hesablan-

mışdır. Göstərilmişdir ki, qeyd olunan kəsiklər üzrə bərk məhlul-

ların qəfəs parametrlərinin tərkibdən asılılığı Vegard qaydasına ta-

bedir.  

7. Yuxarıda göstərilən üçlü və dördlü sistemlərin tədqiqi zamanı      

  Cu|bClRbICu|)b(Cu)( 324  ərintidə    və               

  Ag|bIRbAg|)b(Ag)( 54  ərintidə    tipli qatılıq dövrələrinin 

EHQ ölçmələrinin nəticələri əsasında ərintilərdə, xüsusilə də bərk 

məhlullarda mis və gümüşün parsial termodinamik funksiyaları 

hesablanmışdır. Bu funksiyaların qatılıqdan asılılıq qrafiklərinin 

analizi onların tədqiq olunan sistemlərin faza tarazlıqlarının ümu-

mi mənzərəsi ilə yaxşı uyğunluğunu göstərir və stabil kəsiklər üz-

rə bərkfaza tarazlığı diaqramlarında faza sahələrinin sərhədlərini 

dəqiqləşdirməyə imkan verir.  

8. Mis və gümüşün parsial molyar funksiyaları və müvafiq sistemlə-

rin faza diaqramları əsasında Cu2GeS3, Cu2GeSe3, Cu2SnS3, 

Ag3SnSe2, Cu8GeS6, Cu8GeSe6, Ag8GeSe6 və Ag8SnSe6 birləşmə-

lərinin standart əmələgəlmə termodinamik funksiyaları və standart 

entropiyaları hesablanmışdır. Son dörd birləşmə üçün isə onların 
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hər iki kristallik modifikasiyasının inteqral termodinamik funksi-

yaları, müvafiq faza keçidlərinin istiliyi və entropiyası hesablan-

mışdır.  

9. Komponentlərdən birinin parsial molyar funksiyaları və sistemin 

bərkfaza tarazlıqları diaqramına əsasən  dördkomponentli bərk məh-

lulların inteqral termodinamik funksiyalarının hesablanmasının xüsusi 

metodikası işlənib hazırlanmış, tədqiq olunan dördkomponentli sis-

temlərin bəzi stabil kəsikləri üzrə bərk məhlullar üçün bu funksiyala-

rın qiymətlərinin qarşılıqlı tənzimlənmiş toplusu alınmışdır. 

10. Tədqiq olunan sistemlərdə faza tarazlığına aid alınmış nəticələr 

kompleksinin və analoji sistemlər üzrə ədəbiyyat məlumatlarının 

təhlili əsasında onlarda faza tarazlığının və fazaəmələgəlmənin bir 

sıra qanunauyğunluqları aşkar edilmişdir. Göstərilmişdir ki, qarşı-

lıqlı A
I
, B

IV
||S, Se və kvaziüçlü Сu2X-Ag2X-GeX2, A

I
2X-GeX2-SnX2 

sistemlərində A
I
8B

IV
X6 və A

I
2B

IV
X3 izoformul birləşmələrindən 

təşkil olunmuş kəsiklər kvazibinar və ya kvazistabildir. Birincilər 

ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu kubik modifikasiyaları 

arasında fasiləsiz bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsi, aşağı 

temperaturlu modifikasiyalar arasında isə müxtəlif xarakterli qar-

şılıqlı təsirlə səciyyələnirlər. A
I
2B

IV
X3 birləşmələrindən ibarət sis-

temlərdə də geniş və ya fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Yu-

xarıda göstərilən daxili kəsiklərdə və bir sıra kənar kvazibinar sis-

temlərdə geniş bərk məhlul sahələrinin əmələ gəlməsi tədqiq olu-

nan sistemlərdə faza sahələrinin formalaşmasında həlledici rol oy-

nayır: bütün qarşılıqlı sistemlər qarşılıqlı dönərdir; həmin sistemlər-

də diaqonal kəsiklər deyil, sistemi stabil diaqonala malik olmayan  

2 altsistemə bölən A
I
8B

IV
S6-A

I
8B

IV
Se6 və Cu2B

IV
S3-Cu2B

IV
Se3 tipli 

kəsiklər stabildir. İzoformul üçlü birləşmələri birləşdirən oxşar kə-

siklər kvaziüçlü sistemləri qatılıq trapesiyaları adiaqonal olan 

müstəqil alt sistemlərə bölür. Tədqiq olunan bütün sistemlərdə 

formul analoqları olmayan üçlü birləşmələrin ilkin kristallaşma və 

homogenlik sahələri sistemdə dəyişən tərkibli fazalar və onların 

yaratdığı heterogen sahələrlə kəskin məhdudlaşır. 

 

 



 

 

53 

Dissertasiya işinin əsas məzmunu aşağıdakı elmi əsərlərdə       

çap olunmuşdur: 

1. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Мирзоева А.М., Бабанлы М.Б. 

Термодинамические свойства тиостаннатов серебра / Тезисы 

докладов Республиканской научной конференции, посв. 85-

летию акад.Т.Н.Шахтахтинскому, Баку, 2011, с.312 

2. Алиева З.М., Алвердиев И.Дж.,  Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. 

Термодинамическое исследование системы Cu-Ge-S методом 

ЭДС с твердым электролитом Cu4RbCl3I2 / Gəncə Dövlət Uni-

versiteti, Elmi Xəbərlər, Fundamental, humanitar və təbiət elmlər, 

2012, №2, s.27-33 

3. Бабанлы М.Б., Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Д.ж., Алиева З.М. 

Применение твердого электролита Ag4RbI5 для изучения 

твердофазных равновесий и термодинамических свойств сис-

тем Ag-Ge-X (X-S, Se, Te) методом ЭДС / 11-е Совещание 

''Фундаментальные проблемы ионики твердого тела'', Черно-

головка, 2012, c.329 

4. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Мирзоева А.М., Бабанлы М.Б. 

Термодинамическое исследование систем Cu-Ge(Sn)-S мето-

дом ЭДС с твердым электролитом / Всероссийская конфе-

ренция "химия твердого тела и функциональные материалы – 

2012 г", Екатеринбург, 2012, с.217 

5. Алвердиев И.Дж., Юсибов Ю.А., Машадиева Л.Ф. Фазовые 

равновесия в системе Cu-Ge-S и термодинамические свойства 

тиогерманатов меди / XIV международная научно-техническая 

конференция «Наукоемкие химические технологии-2012», 

Тула – Ясная Поляна – Куликово Поле, 2012, с.269 

6. Бабанлы М.Б., Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Алиева З.М. 

Термодинамические свойства селеногерманатов серебра / 

Всероссийская конференция "Современные проблемы хими-

ческой науки и образования" Чебоксары, 2012, с.20 

7. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Имамалиева С.З., Бабанлы М.Б. 

Применение суперионного проводника Ag4RbI5 для изучения 

твердофазных равновесий и термодинамических свойств 

систем Ag-Sn-X (X-S, Se) / II Межд.научно-техн. Конф. 



 

 

54 

«Современные методы в теоретической и экспериментальной 

электрохимии», Плес, 2012, с.177 

8. Бабанлы М.Б., Багхери С.М., Алвердиев И.Дж., Юсибов Ю.А. 

"Фазовые диаграммы систем Ag8A
IV

S6- Ag8A
IV

Se6 (A
IV

-Ge, Sn)" 

/ Материалы VI Всеросс. Конф. "Физико-химические процес-

сы в конденсированных средах и на межфазных границах", 

Воронеж, 2012, c.297 

9. Alverdiyev I.J., Bagheri S.M., Abbasova V.A., Yusibov Yu.A., 

Babanly M.B. Phase diaqrams of the 
6

I

86

I

8 GeSeAGeSA   ( IA -Cu, 

Ag) systems / XII International conference on crystal chemistry of 

intermetallic compounds, Lviv, Ukraine, 2013, р.78 

10. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж, Алиева З.М., Надирова Р.С., 

Бабанлы М.Б Электрохимическое исследование твердофазных 

равновесий системах Cu(Ag)-Ge-S и термодинамических 

свойств их тройных соединений / XVI Российская конферен-

ция по физической химии и электрохимии расплавленных и 

твердых электролитов, Екатеринбург, 2013, с.257 

11. Бабанлы М.Б., Багхери С.М., Алвердиев И.Дж. Фазовые 

равновесия во взаимной системе 3Cu2S+Cu2SnS33Cu2Se 

+Cu2SnS3. / X Международное Курнаковское Совещание по 

физико-химическому анализу, Самара, 2013, с.233-235 

12. Yusibov Yu.A., Alverdiyev I.J., Alieva Z.M., Bagheri S.M.,  

Babanly M.B. Thermodynamic properties of chalcogermanates 

and chalcostannates of silver / XIX International conference on 

chemical thermodynamics in Russia (RCCT-2013), Moscow, 

2013, p.183 

13. Bagheri S.M., Alverdiyev I.J., Imamaliyeva S.Z., Babanly M.B. 

The phase equilibria in the Cu8GeS6-Cu8GeSe6 system and 

thermodynamic properties of solid solutions // Chemistry Jour-

nal, 2014, №2, p.26-31 

14. Багхери С.М.,Алвердиев И.Дж,Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. 

Фазовые равновесия в системе Cu2GeS3-Cu2GeSе3 // Совре-

менные наукоемкие технологии, РАЕ, 2014, №3, 139-142  

15. Baqheri S.M., Alverdiyev İ.C., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. 

Ag8GeSe6 birləşməsinin faza çevrilməsi və termodinamik 



 

 

55 

xassələri  // Kimya Problemləri, 2014,  №1, с.9-13 

16. Əliyeva Z.M., Alverdiyev İ.C., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. 

Cu8GeS6 birləşməsinin bərk elektrolitli EHQ üsulu ilə termodi-

namik tədqiqi // АХЖ, 2014, №2, s.41-45 

17. Bagheri S.M., Alverdiyev İ.C., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. 

Ag8GeS6-Ag8GeSe6 sistemində faza tarazlıqları və bərk məhlul-

ların bəzi xassələri // Аzərbaycan Kimya Jurnalı, 2014, №3, 

s.15-21 

18. Əliyeva Z.M., Alverdiyev İ.C., Yusibov Y.Ə, Babanlı M.B. 

Cu8GeSe6 birləşməsinin bərk elektrolitli EHQ üsulu ilə termodi-

namik tədqiqi // GDU Elmi Xəbərləri. Fund., Hum. və təbiət 

elmləri seriyası, 2014,  №1, s.35-40 

19. Bagheri S.M., Alverdiyev I.J., Yusibov Yu.A., Babanly M.B. 

New variable composition phases in the 2Cu2S+GeSe2 

2Cu2Se+GeS2 reciprocal system / XV научно-техн.конф. "Нау-

коемкие химические технологии-2014", Москва, 2014, с.187 

20. Багхери С.М., Алвердиев И.Дж., Бабанлы М.Б. Кристаллиза-

ция и полиморфные превращения твердых растворов в 

системах  Ag8A
IV

S6-Ag8A
IV

Se6 (A
IV

-Ge, Sn) / VIII Междуна-

родная научная конференция "Кинетика и механизм крис-

таллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации 

вещества", Иваново, 2014, с.141 

21. Abbasova V.A., Alverdiyev İ.C., Babanlı M.B. Cu8GeS6-

Ag8GeS6 sistemində faza tarazliqlari / "Müasir biologiya və kim-

yanın aktual problemləri" elmi konfransı, Gəncə, 2014, s.60-64  

22. Alverdiyev İ.C., Baqheri S.M., Əliyeva Z.M., Baloğlanova V., 

Babanlı M.B. A
I
8B

IV
X6 tipli bəzi birlşmələrin bərk elektrolitli  

EHQ üsulu ilə termodinamik tədqiqi / "Müasir biologiya və kim-

yanın aktual problemləri" elmi konfransı,Gəncə, 2014, s.26-31 

23. Bagheri S.M., Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Yusibov Y.A., Babanly 

M.B. Phase relationships in the 1.5GeS2+Cu2GeSe31.5GeSe2 

+Cu2GeS3 reciprocal system// Journal of Alloys and Compounds, 

2015, v.625, pp.131–137 

24. Yusibov Yu.A., Abbasova V.A., Alverdiyev I.J., Babanly M.B. 

Phase equilibria in the Cu2Se-Ag2Se-GeSe2 system and some 



 

 

56 

properties of intermediate phase/International Conference      

Applied Mineralogy and Advanced materials, AMAM- 2015, 

Castellaneta Marina, 2015 

25. Yusibov Yu.A., Alverdiyev İ.J., Abbasova V.A., Mashadieva L.F., 

Tagıyev D.B., Babanly M.B. Crystallization and phase transition 

of solid solutions based on the  A
I
8B

IV
X6 (A

I
-Cu, Ag; B

IV
-Ge, 

Sn; X-S, Se) compounds /1
st
 International Turkic World Confe-

rence on Chemical Sciences and Technologies, 2015, p.311 

26. Alverdiyev I.J., Abbasova V.A., Gahramanova A.S., Yusibov 

Y.A., Babanly M.B. Crystallization and phase transition of solid 

solutions in the Cu8GeX6-Ag8GeX6 (X-S, Se) systems/XV Inter-

national Conference on Physics and Technology of Thin Films 

and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 

2015, p.337 

27. Yusibov Yu.A., Alverdiyev I.J., Abbasova V.A., Mashadiyeva  L.F., 

Babanly M.B. Investigation of phase transitions and thermody-

namic properties of Ag8B
IV

X6 (B
IV

-Ge, Sn, X-S Se) by EMF and 

DSC methods/XX International Conference on Chemical Thermo-

dynamic in Russia, RCCT-2015, Nizhni Novgorod, 2014, p.82         

28. Аббасова В.А., Алвердиев И.Дж., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. 

Синтез и исследование высокочистых фаз переменного 

состава в системе Cu2S-Ag2S-GeS2/XV Всероссийская кон-

ференция "Высокочистые вещества и материалы. Полу-

чение, анализ, применение", Нижний Новгород, 2015, с.116  

29. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Гусейнов 

Г.М., Бабанлы М.Б. Новые фазы переменного состава в 

системе Cu-Ag-Ge-S/ Международная научная конференция 

"Полифункциональные химические материалы и техноло-

гии", г. Томск, Россия, 2015,  т.1., с.216. 

30. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Бабанлы М.Б. 

Электрохимическое исследование термодинамических 

свойств системы Cu8GeS6-Ag8GeS6/VII Научно-практическая 

конференция «Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии», 2015, г. Плёс, Иванов-

ская область, Россия, с.205 



 

 

57 

31. Abbasova V.A., Alverdiyev İ.C., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. 

Ag-Sn-Se sisteminin kvazibinar kəsikləri / "Müasir biologiya və 

kimyanın aktual problemləri" elmi konfransı, Gəncə, 2015, s.22-25 

32. Əliyeva Z.M., Alverdiyev İ.C., Qurbanov Q.B., Yusibov Y.Ə. 

Cu-Ge-Sn-Se sisteminin faza diaqramının Cu8GeSe6-[Cu8SnSe6] 

politermik kəsiyi / "Müasir biologiya və kimyanın aktual prob-

lemləri" elmi konfransı, Gəncə, 2015, s.27-30  

33. Алвердиев И.Дж., Аббасова, В.А., Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. 

Термодинамическое исследование системы Cu2GeS3-Ag2GeS3 

методом эдс с твердым Cu+ проводящим электролитом / 

Республиканская научная конференция, посв. 90-летнему 

юбилею акад.Т.Шахтахтинского, 2015, с.121 

34. Аббасова В.А., Алвердиев И.Дж, Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б. 

Синтез и рентгенографическое исследование твердых рас-

творов в системе Cu2GeS3-Ag2GeS3 // Международный жур-

нал прикладных и фундаментальных исследований. 2016,  

№ 12, ч.6, с.1128-1131.  

35. Yusibov Y.A., Alverdiyev I.J., Abbasova V.A., Mashadiyeva L.F.,  

Babanly M.B. Phase transitions and thermodynamic properties 

of A
I
8GeX6 (A

I
-Cu, Ag, X-S, Se) compounds. / 2

nd
 International 

Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technolo-

gies, Skopje, Macedonia, 2016, p.242 

36. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Бабанлы М.Б. 

Фазовая диаграмма системы GeS2-Cu2GeS3-Ag2GeS3 / XI 

международное Курнаковское совещание по физико-

химическому анализу, 2016, с.273 

37. Yusibov Yu.A., Alverdiyev I.J., Abbasova V.A., Babanly M.B. 

İnvestigation of solid-phase equilibria in the Cu2GeS3-Ag2GeS3 

system and thermodynamic properties of solid solutions /13-е 

Совещание с международным участием "Фундаментальные 

проблемы ионики твердого тела", Черноголовка, 2016, 

с.516-517  

38. Abbasova V.A.,  Alverdiyev İ.C., Qurbanov Q.B., Bağırzadə N.R., 

Babanlı M.B. Cu2GeS3-Ag2GeS3 Sisteminin Fiziki Kimyəvi 

Tədqiqi / Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-ci 



 

 

58 

ildönümünə həsr olunmuş "Müasir kimya və biologiyanın aktual 

problemləri" Beynəlxalq Elmi Konfransı", Gəncə, 2016, s.20 

39. Alverdiyev I.J., Aliev Z.S., Bagheri S.M., Mashadiyeva L.F., 

Yusibov Y.A., Babanly M.B. Study of the 2Cu2S+GeSe2 

Cu2Se+GeS2 reciprocal system and thermodynamic properties 

of the Cu8GeS6-xSex solid solutions //Journal of Alloys and 

Compounds, 2017, v.691, pp.255-262 

40. Yusibov Y.A., Alverdiyev I.Dzh, Ibrahimova F.S., Mamedov A.N., 

Tagiyev D.B., Babanly M.B. Study and 3D modeling of the 

phase diagram of the Ag-Ge-Se system // Russian Journal of   

Inorganic Chemistry, 2017, v. 62, № 5, p. 1232–1242 

41. Alverdiyev I.Dzh., Bagheri S.M., Imamaliyeva S.Z., Yusibov Y.A., 

Babanly M.B. Thermodynamic study of Ag8GeSe6 by EMF with 

an Ag4RbI5 solid electrolyte // Russian Journal of Electro-

chemistry, 2017, v. 53, № 5, p. 511-554 

42. Abbasova V.A., Alverdiyev I.J., L.F.Mashadiyeva, Y.A.Yusibov 

Babanly M.B. Phase relations in the Cu8GeSe6-Ag8GeSe6 system 

and some properties of solid solutions // Azerbaijan Chemical 

Journal, 2017, №1, p.30-33 

43. Abbasova V.A., Alverdiyev I.J., Rahimoglu E., Mirzoyeva R.J., 

Babanly M.B. Phase relations in the Cu8GeS6-Ag8GeS6 system 

and some properties of solid solutions // Azerbaijan Chemical 

Journal, 2017, №2, p.25-29 

44. Yusibov Yu.A., Alverdiyev I.C., Abbasova V.A., Babanly M.B. 

Solid-phase equilibria in the Cu8GeSe6-Ag8GeSe6 system and 

thermodynamic properties of the Cu8-xAgxGeSe6 solid solutions / 
3

rd
 International Turkic World Conference on Chemical Sciences and 

Technologies (ITWCCST 2017)’’, Baku, 2017, p.201 
45. Abbasova V.A., Alverdiyev İ.C., Rəhimoğlu E., Yusibov Y.Ə., 

Babanlı M.B. Cu8GeS6-Ag8GeS6 Sistemində faza tarazliqlari və 

analoji sistemlərlə müqayisəli analiz / Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasmm 94-cü ildönümünə həsr olunmuş 

"Müasir təbiət elmlərinin aktual problemleri", Gəncə, 2017, s.8-10 

46. Alverdiev I. J., Abbasova V.A., Yusibov Yu. A., Tagiyev D.B., 

Babanly M.B. Thermodynamic study of Cu2GeS3 and Cu2-xAgxGeS3 



 

 

59 

solid solutions by the EMF method with a Cu4RbCl3I2 solid 

electrolyte // Russian Journal of Electrochemistry, 2018, v.54,  

№ 2, с. 195-200 

47. Yusibov Yu.A., Alverdiev I.Dzh., Mashadieva L.F., Babanly D.M., 

Mamedov A.N., and Babanly M. B. Experimental Study and 3D 

Modeling of the Phase Diagram of the Ag–Sn–Se System // Rus-

sian Journal of Inorganic Chemistry, 2018, Vol. 63, No. 12, pp. 

1622–1635 

48. Аббасова В.А., Алвердиев И.Дж, Машадиева Л.Ф., Бабанлы М.Б. 

Некоторые особенности физико-химического взаимодейст-

вия в квазитройных системах Cu2X-Ag2X-GeX2 (X-S, Se) / 

VIII Всероссийской конференции с международным участи-

ем «Физико-химические процессы в конденсированных сре-

дах и на межфазных границах – ФАГРАН-2018», Воронеж, 

2018, с.391,  

49. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Бабанлы М.Б. 

Твердофазные равновесия в системе Cu2S-Ag2S-GeS2 и тер-

модинамические свойства промежуточных фаз / Всероссий-

ская конф. С межд. участием "Химия твердого тела и функ-

циональные материалы" и XII всероссийский симпозиум с 

межд. участием "Термодинамика и материаловедение", 

Санкт-Петербург, 2018, с. 353 

50. Alverdiev I.Dzh., Imamalieva S.Z., Babanly D.M., Yusibov Yu.A., 

Tagiyev D.B., Babanly M.B. Thermodynamic study of silver-tin 

selenides by the EMF method with Ag4RbI5. Solid electrolyte // 

Russian Journal of Electrochemistry, 2019, v. 55, № 5, p.467-474 

51. Alverdiyev I.J. Refinement of the phase diagram of the Cu2S-

GeS2 system // Chemical  Problems, 2019, №3, p.423-428 

52. Alverdiyev I.J. Solid-phase equilibria in the reciprocal system 

6Ag2S+Ag8SnSe66Ag2Se+Ag8SnS6 // Azerbaijan Chemical 

Journal, 2019, №4, p. 70-75 

53. Алвердиев И.Дж. Уточнение фазовой диаграммы системы 

Cu2Se-GeSe2 // Известия Высших технических учебных за-

ведений Азербайджана, 2019, т.21, №6, с.53-58  

 



 

 

60 

 

 

 

 



 

 

61 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çapa imzalanıb: 29.06.2021 
 

Kağızın formatı: 60x84
1/16

 
 

Həcm: 80 687 işarə 
 

Tiraj: 30 nüsxə 

 

 


