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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi.  Alternativ enerji 

mənbəyi kimi günəş ən əsas və tükənməz enerji mənbəyidir. Bu təbii 

enerjinin elektrik enerjisinə bir başa çevrilməsinə əsaslanan 

yarımkeçirici maddələrdən enerji çevirici qurğuların hazırlanması 

qeyri-üzvi materialşünaslıq sahəsində çalışan dünya alimlərinin 

həmişə diqqət mərkəzində olub.Çoxfunksiyalı yeni yarımkeçirici 

materialların alınması böyük maraq kəsb edir. 

Çox funksiyalı yarımkeçirici materialların axtarışı, onların 

sintez rejiminin seçilməsi onların ilkin maddələrinin xüsusiyyətlərinə 

əsasalanır.  

Belə materiallar içərisində arsen yarımqrupu elementlərinin 

𝐵2
𝑉𝑋3(BV-Sb, Bi; X-Se,Te) tipli, neodimin xalkogenidli birləşmələri 

və onlar  əsasında alınan fazalar, yarımkeçirici xalkogenidlər xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. 

Qeyd edilən bu birləşmələrin unikal fiziki xassələr 

kompleksinə malik olanları mikroelektronikada, fotoelektrik və 

termoelektrik yarımkeçirici materiallar kimi tətbiq olunmalarına daha 

çox imkan yaradır. Lakin göstərilən 𝐵2
𝑉𝑋3 tip birləşmələr və onların 

əsasında alınan termoelektrik materialların işçi temperatur 

intervalında mexaniki davamlılığının aşağı olması onların tətbiq 

sahələrini məhdudlaşdırır. Ona görə də Sb2Se3(Bi2Se3) əsasında yeni 

termoelektrik materialların xassələrinin istiqamətli dəyişdirilməsi 

tətbiqi əhəmiyyətli elektrofiziki parametrlərə malik olan yeni 

yarımkeçirici fazaların axtarışı və onların alınmasının fiziki-kimyəvi 

əsaslarının yaradılması məqsədi ilə stibium, bismut və neodimin 

selenidlərindən təşkil olunmuş üçlü sistemlərin tədqiqi 

məqsədəuyğun və aktualdır. 

 Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Nd-Sb(Bi)-Se 

sistemlərində faza tarazlığının müəyyənləşdirilməsi  və aşkar edilmiş 

yeni  fazaların termoelektrik xassələrinin tədqiqindən ibarətdir. 

Məqsədə çatmaq üçün  aşağdakı konkret məsələlər qoyulmuş və həll 

edilmişdir. 
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 Fiziki-kimyəvi analizin metodları ilə Nd-Sb(Bi)-Se üçlü 

sistemlərində faza tarazlıqlarının bütün qatılıq və temperatur 

intervalında tədqiqi, onların T-x diaqramlarının, həmçinin 

üçlü sistemlərin likvidus səthlərinin proyeksiyalarının 

qurulması; 

 Nd-Sb(Bi)-Se üçlü sistemlərində  əmələ gələn birləşmələrin 

fərdi şəkildə alınması və xassələrinin tədqiqi 

 Əmələ gələn üçlü fazaların və  Sb2Se3 (Bi2Se3) əsasında  bərk 

məhlul sahəsindən ərintilərin monokristallarını yetişdirmək 

üçün rejimin işlənməsi. 

 Aşkar edilmiş yeni birləşmələrin və homogenlik sahəsində 

nümunələrin elektro-fiziki xassələrini öyrənməklə onların 

tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi. 

Tədqiqatın metodları. Elmi müddəalara və elmi nəticələrə 

dayanan tədqiqi nəticələrin doğruluğu element Sb(Bi)-B-4 

markasında; Nd-Hм-1 (99,34) markasında; Se-<<XTr 17-

4>>markasında, DTA (1300K temperatura qədər HTP-73 və 

Termskan-2 markalı pirometrdə ±5 dərəcə dəqiqliklə təyin 

edilmişdir. DTA apararkən etalon kimi közərdilmiş Al2O3-dən, Pt-

Pt/Rh termocütündən istifadə olunmuşdur), YTDTA ( BTA-987 

markalı cihazda ВЧТУ 51-681-75 markalı helium mühitində 

aparılmışdır), MQA  (MИM-7 markalı mikroskopdan istifadə 

edilmişdir), mikrobərkliyin ölçülməsi metodu (Vikkersə görə ПМТ 3 

markalı cihazda aparılmışdır), RFA (Brüker XRD D8 Advance 

cihazında ±5 K dəqiqliklə çəkilmişdir), sıxlığın təyini, xüsusi istilik 

keçiriciliyi, termo-e.h.q və istilikkeçirmənin ölçülməsi təcrübi 

metodlarının tətbiqinə əsaslanır.  

  

Müdafiəyə çıxarılan əsas  müddəalar.  

• FKA metodları ilə Nd-Sb(Bi)-Se üçlü sistemlərində faza 

tarazlıqlarını bütün qatılıq və temperatur intervalında tədqiqi, kvazi 

və  qeyri-kvazibinar kəsiklərin, T-x üçlü sistemlərin isə likvidus 

səthlərinin T-x-y hal diaqramlarının qurulması. 

• Nd-Sb(Bi)-Se üçlü sistemlərində əmələ gələn üçlü fazaların 
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fərdi halda alınması və xassələrinin tədqiqi. 

• Sistemlərdə əmələ gələn bərk məhlul sahəsindən nümunələrin 

və üçlü birləşmələrin monokristallarının alınmasının optimal 

rejiminin işlənməsi 

• Aşkar edilmiş üçlü fazaların homogenlik sahələrini təyin 

etmək və elektrofiziki xassələrinin öyrənməklə onların tətbiq 

sahələrinin öyrənilməsi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işi üzrə aşağdakı  yeni 

elmi nəticələr alınmışdır. 

 İki üçlü Nd-Sb-Se və Nd-Bi-Se sistemlərdə faza tarazlıqları 

bütün qatılıq intervalında  sistemli şəkildə tədqiq edilmiş, 

fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri geniş temperatur 

intervalında müəyyən edilmişdir. Tədqiq olunmuş sistemlərin 

müxtəlif politermik kəsiklərinin T-x, həmçinin bütövlükdə 

üçlü sistemlərin likvidus səthlərinin proyeksiya diaqramları 

qurulmuş və onda baş verən tarazlıq prosesləri  müəyyən  

edilmişdir. 

 Nd-Sb(Bi)-Se üçlü sistemlərində alınmış üçlü fazaların ilkin 

kristallaşma və homogenlik sahələri həmçinin, rentgenfaza 

analizinə əsasən onların kristalloqrafik tipləri və  parametrləri 

təyin edilmişdir. 

 Fərdi şəkildə alınmış yeni fazaların elektrofiziki xassələrinin 

tədqiqi nəticəsində enerji çeviricilərinin hazırlanması üçün 

termoelementin müsbət qolu kimi işləyə bilən yeni 

termoelektrik material təklif edilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Nd-Bi-Se üçlü 

sistemində    Bi2Se3 birləşməsi əsasında bərk məhlul, aşağı 

temperatur sahəsində işləyə bilən, yüksək termoelektrik 

effektivliyinə malik, enerji çeviricilərində istifadə oluna bilən 

[Bi2Se3]1-x∙[ Nd2Se3]x x≤0,05  tərkibli yeni material alınmışdır (Patent 

İxtira i 2017 0053). 

Dissertasiya işində Nd-Sb(Bi)-Se sistemlərinin faza 

tarazlıqlarına aid alınmış yeni nəticələr kompleksi bu tip sistemlərdə 

əmələ gələn kimyəvi birləşmələrin və onlar əsasında fazaların 
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istiqamətli sintezinin və müxtəlif tərkibli ərintilərindən monokristal 

halında alınmasının işlənməsi və şəraitlərinin seçilməsi üçün istifadə 

oluna  bilər. 

Tədqiq edilən sistemlərdə alınan üçlü fazaların kristalloqrafik 

və fiziki-kimyəvi xassələri, həmçinin qurulmuş hal diaqramları 

dəyərli sorğu məlumatları olub,  müvafiq elektron informasiya 

banklarına və məlumat sorğu kitablarına daxil edilə bilər. 

 Nəşr olunmuş əsərlər və işin aprobasiyası. Dissertasiyanın 

mövzusu üzrə 32 elmi əsər, o cümlədən 12 məqalə (3 məqalə  

beynəlxalq bazalarda indekslənən xarici elmi jurnallarda, 10 məqalə - 

resenziya olunan xarici və respublika jurnallarında, 20 tezis - 

konfrans toplularında) çap olunmuşdur və 1 patent alınmışdır. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 

Dissertasiya işi Bakı Dövlət Universitetinin "Ümumi və Qeyri-üzvi 

kimya" kafedrasında yerinə yetirilmişdir. 

İşin həcmi və quruluşu. Dissertasiya girişdən (3 səh ) və beş 

fəsildən (birinci fəsil   27 səh, ikinci fəsil 12 səh, üçüncü fəsil 35 səh, 

dördüncü fəsil 33 səh, beşinci fəsil16 səh) əsas nəticələrdən, 211  ad-

da istifadə edilən elmi ədəbiyyat siyahısından ibarət olub  153 səhifə 

həcmə malikdir. Bu ümumi həcmin 105 səhifəsini işin əsas mətni, 

qalan hissəsini qrafiklər (49 şəkil) və cədvəllər (28 cədvəl)təşkil edir. 

 

 

                           İŞİN MƏZMUNU 

 Girişdə dissertasiyanın mövzusunun aktuallığı əsaslandırılmış, 

işin məqsədi, alınan nəticələrin elmi yeniliyi elmi və praktiki əhə-

miyyəti göstərilmişdir.  

Birinci fəsildə lantanoid sırası elementləri xalkogenidlərinin 

sintezinin xarakteristikası, neodim-xalkogenid sistemləri, lantanoid-

lərin pniktidləri, stibium və bismutun selenidlərinin fiziki-kimyəvi və 

elektrofiziki xassələri, həmçinin Ln-BV-X tipli üç komponentli sis-

temlərin də kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri haqqında ədəbiyyat 

məlumatları verilmişdir. Bu məlumatlar təcrübi tədqiqatların planlaş-

dırılmasında və onların nəticələrinin işlənməsində istifadə edilmişdir.  



7 
 

 

İkinci fəsil birləşmə və ərintilərin sintez metodikalarına və fizi-

ki kimyəvi tədqiqat metodlarının qısa şərhinə həsr olunmuşdur. İlkin 

binar və üçlü birləşmələrin sintezi zamanı yüksək təmizlik dərəcəsinə 

malik elementar komponentlərdən istifadə edilmişdir: Sb(Bi)-B-4 

markasında; Nd-Hм-1 (99,34) markasında; Se-<<XTr 17-

4>>markasında.  

Üçlü sistemlərin politermik kvazi və qeyri-kvazibinar kəsikləri 

üzrə nümunələrin sintezi hər bir kəsik üçün əvvəlcədən sintez və 

identifikasiya edilmiş binar birləşmələrdən(liqaturdan)  və bəzi hal-

larda isə elementar komponenetlərdən kvars ampulalarda vakuum şə-

raitindən (~10-3 Pa) birgə əridilməsi yolu ilə sintez edilmişdir. Bura-

da həmçinin tərkibində Nd (neodim) və arsen yarımqrupu elementləri 

olan çoxkomponentli sistemlərin fiziki kimyəvi tədqiqinin müasir və-

ziyyəti araşdırılmış və dissertasiyanın tədqiqat obyektlərinin seçilmə-

si əsaslandırılmışdır. Sintez prosesindən sonra ərintilər kristallaşma 

temperaturundan 70-80K aşağı temperaturda 400-500 saat müddətin-

də termiki emal edilmişdir. Birləşmələrin ərimə temperaturlarında 

Se-nin doymuş buxar təzyiqi yüksək olduğundan sintez iki tempera-

turlu mayili sobada aparılmışdır. 

Tədqiqatlar fiziki-kimyəvi analizin kompleksi üsulları ilə diffe-

ransial-termiki analiz (DTA), yüksək temperaturlu diferensial-termiki 

analiz (YTDTA), rentgenfaza analizi (RFA), mikroqruluş analizi 

(MQA), mikrobərkliyin ölçülməsi və piknometrik sıxlığın təyini ilə 

aparılmışdır. DTA-HTR-73 və термоксан-2 pirometrində Pt-Pt/Rh 

və xromel-almünel termocütlərindən istifadə etməklə, YTDTA, 

BTA-487  qurğusunda  (W-W /Re termocüt), RFA ovuntusu metodu 

ilə Bruker Ds Advanse və Дрон-2 difraktometrində (CuKα-şüalan-

ma), ərintilərin mikroqruluşu (MИM-7), həmçinin mikrobərkliyin 

(ПМТ-3) ölçülməsi ilə aparılmışdır. 

Dissertasiya işində həmçinin ərintilərin bir sıra elektrofiziki 

xassələri, o cümlədən xüsusi elektrik keçiriciliyi termoelektrik hərə-

kət qüvvəsinin (termo-e.h.q.) və ümumi istilik keçiriciliyinin 

temperatur asıllıqları ölçülmüşdür.  

Üçüncü fəsildə Nd-Sb-Se sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin 
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nəticələri verilmişdir. Nd-Sb-Se üçlü sistemində faza əmələ gəlmənin 

xarakterini aydınlaşdırmaq üçün sistemi təşkil edən binar sistemlərdə 

və üçlü sisteminin daxili  kəsiklərində baş verən qarşılıqlı təsirin qısa 

xarakterini nəzərdən keçirək: 

Sb-Se sistemində Sb2Se3 tərkibli 863 K-də konqruyent əriyən 

birləşmə komponentlərinin 2:3 nisbətində açıq maksimumla əmələ 

gəlir. Sistemdə 17-42,5 at% Se qatılıq sahəsində monotektik tarazlıq  

prosesi ilə təbəqələşmə sahəsi əmələ gəlir. Sb2Se3 ilə Sb arasında 814 

K əriyən 50 at% Se tərkibində konqruyent proseslə evtektika 

kristallaşır. Sistemdə Se tərəfdən evtektika cırlaşmışdır. 

Nd-Se sistemində NdSe, Nd3Se4, Nd2Se3, Nd4Se7, NdSe1,9 və 

Nd3Se7 tərkibli binar birləşmələr əmələ gəlir. NdSe, Nd3Se4 və 

Nd2Se3 21500, 1750 0və 17000 C temperaturda uyğun olaraq 

konqruyent əriyir, digərləri isə 1400, 1210 və 1110 0C inkonqruyent 

əriyirlər. Sistemdə 57,14-60 at% Se qatılıq sahəsində Nd3Se4 ilə 

Nd2Se3 arasında fasiləsiz bərk məhlul əmələ gəlir. Evtektika selen 

tərəfindən cırlaşmışdır. Nd ilə NdSe və NdSe ilə Nd3Se4  arasında 

evtektika kristallaşır. Evtektikanın koordinatları: 3; 54 at % Se, 1040 
0 və 1750 0C. 

Nd-Sb sistemində NdSb, NdSb2, Nd4Sb3, Nd5Sb3 tərkibli dörd 

binar antimonid əmələ gəlir. Bunlardan mono antimonid 20800 C-də, 

açıq maksimumla əmələ gəlir, qalan antimonidlər isə uyğun olaraq  

peritektik çevrilmə reaksiyaları ilə alınır: M+NdSb↔ NdSb2 (16500 

C) 

          M+NdSb↔ Nd4Sb3 (18000 C) 

          M+ Nd4Sb3↔ Nd5Sb3 (16900 C) 

Sistemdə stibium tərəfdən evtektika 3 at % Nd və 6000C –də, 

neodim tərəfdən isə ~4 at % Sb və 9550C –də kristallaşır. 

Nd-Sb sistemində dörd fərdi birləşmə alınır: Nd5Sb3, 

Nd4Sb3,NdSb və NdSb2 bu birləşmələrdən yalnız NdSb tərkibli 

birləşmə 2075 0C –də konqruyent əriyir, digərləri isə peritektik 

parçalanma  reaksiyası ilə əmələ gəlir. Sistemdə 5 və 95 at % Sb 

tərkibində  9550 və 6000C uyğun olaraq əriyən evtektika əmələ gəlir. 
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Sb2Se3-Nd2Se3 sistemi kvazibinardır və sistemdə komponentlə-

rin 1:1 nisbətində NdSbSe3 tərkibli birləşmə 865 K-də nonvariant ta-

razlıqla peritektik çevrilmə prosesi ilə əmələ gəlir.  

M+ Nd2Se3 ↔NdSbSe3 (865 K) 

Likvidus üç fazanın ilkin kristallaşma əyrilərindən ibarətdir:                                

α- faza, NdSbSe3 və β – faza. 0-15 mol% Nd2Se3 qatılıq intervalında 

α-tərkibli fazanın, 15-30 mol% Nd2Se3 qatılıq intervalında NdSbSe3 

tərkibli birləşmə və 30÷100 mol% Nd2Se3 qatılıq intervalında isə β- 

tərkibli fazaların ilkin kristallaşması monovariant tarazlıq prosesi ilə 

baş verir. 

Evtektika 755 K   15 mol % Nd2Se3 tərkibdə kristallaşır. Müəy-

yən edilmişdir ki, Sb2Se3-əsasında otaq temperaturunda 5 mol%, 

Nd2Se3  əsasında 2,5 mol % bərk məhlul sahələri əmələ gəlir (şəkil 

1). 

Sb2Se3-Nd3Se4 sistemi kvazibinardır. Sistemin hal diaqramı 

məhdud bərk məhlul əmələ gətirən V-tip Rozebom diaqramına uy-

ğun olub, sadə evtektik tiplidir. Evtektika 795 K-də 15 mol % Nd3Se4 

kristallaşır və Sb2Se3-əsasında  bərk fazada 3 mol% həll olma sahəsi 

əmələ gəlir. 

M↔α(Sb2Se3)+β(Nd3Se4) 

Sistemdə Sb2Se3 əsasında bərk məhlul sahəsini təyin etmək 

məqsədilə 1 mol %-dən bir 10 nümunə sintez edib, termiki emal 

edildikdən sonra MQA metodu ilə Sb2Se3 əsasında  evtektika 

temperaturunda həll olma 6 mol%, otaq temperaturunda isə 3 mol % 

Nd3Se4 olmuşdur. 

Sb2Se3-NdSe sistemi Nd-Sb-Se üçlü sisteminin  sadə evtektik 

tipli kvazibinar kəsiyidir. Evtektik tərkib 30 mol %  NdSe qatılığa 

uyğundur və 825 K-də kristallaşır. Sistemdə Sb2Se3-əsasında 300 K-

də 8 mol % həll olma sahəsi əmələ gəlir. M↔α+NdSe (825 K) 

 

Evtektika nöqtəsində  nonvariant tarazlıq prosesi baş verir. 

Sb2Se3 ətrafında 1,0 mol % -dən bir kiçik tərkiblər hazırlanmış 



10 
 

 

və sintez edilərək 500K, 700K və 800K temperaturda termiki emal 

edilmiş və buzlu suda tablandırıldıqdan sonra МИМ-8 markalı 

mikroskopun köməyi ilə mikroquruluşları tədqiq edilmişdir, nəticədə 

həll olma sərhəddi müəyyən edilmişdir. Həllolma evtektikaya yaxın 

temperaturda 15 mol% otaq temperaturunda isə azalaraq 8 mol % 

NdSe olmuşdur. Beləliklə, tədqiq etdiyimiz sistem sadə evtektik 

tiplidir və Nd-Sb-Se sisteminin kvazibinar kəsiyidir. 
Sb-NdSe kəsiyi Nd-Sb-Se üçlü sisteminin kvazibinar kəsiyi 

olub, sadə evtektik tiplidir. Sistemin likvidusu Sb və NdSe 

komponentlərinin ilkin kristallaşma əyriləri ilə hüdudlanmışdır. 

 Evtektikanın koordinatları 10 mol % NdSe və 823 K. 

NdSe-NdSb  sadə evtektik tiplidir. İlkin komponentlər əsasında 

praktik olaraq həll olma təyin edilməmişdir. Sistemdə evtektika 50 

mol% NdSe tərkibdə və 1600 K kristallaşır. Beləliklə, RFA və MQA 

nəticələrinə əsasən fikir yürütmək olar ki, NdSb-NdSe sistemi sadə 

evtektik tipli olub üçlü sistemin  kvazibinar kəsiyidir. 

Sb2Se3-NdSb  Nd-Sb-Se üçlü sistemində faza əmələ gəlmənin 

xarakterini aydınlaşdırmaq üçün Sb2Se3-NdSb sistemi bütün qatılıq 

intervalında tədqiq edilmişdir. 

Nd-Sb-Se üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar kəsiyi olub iki tabe-

li üçbucağın sahəsini kəsir (şəkil 2). 

Sb2Se3-Sb-NdSe (1) və NdSb-Sb-NdSe (2) sistemin likvidus 

səthi üç fazanın kristallaşma əyrilərindən ibarətdir: 

M+NdSb,M+NdSe və M+α  (1)  tabeli üçbucaqla 4 fazalı tarazlıq re-

aksiyası ilə 785 K-də üçlü evtektika kristallaşır. 

M↔α+NdSe+Sb 

(2)  tabeli üçbucaqda NdSb2 binar birləşmə və üçlü evtektika kristal-

laşır. 

M↔NdSe+Sb+NdSb2 (700K) 

M+NdSb↔NdSb2+NdSe (950K) 

Sistemdə Sb2Se3-əsasında 2 mol % NdSb bərk məhlul  sahəsi əmələ 

gəlir. 

NdSbSe3-Se sistemi qeyri-kvazibinardır. Yalnız bir tabeli 

Sb2Se3-Nd2Se3 –Se üçbucağın sahəsini kəsir. Sistemdə 865, 800, 
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750, 650 K –də üçbucağın yan tərəfində uyğun olaraq əmələ gələn 

NdSbSe3, Nd4Se7, NdSe2 və Nd3Se7 tərkibli birləşmələr əmələ gəlir. 

                          M+Nd2Se3↔ Nd4Se7 + Sb2Se3 (800 K) 

                          M+ Nd4Se7↔ NdSe1,9 + Sb2Se3 (750 K) 

                                        M+ NdSe1,9 ↔Nd3Se7 + Sb2Se3 (650 K) 

          Sistemdə üçlü evtektika 493 K –də cırlaşaraq kristallaşır. 

          M↔Sb2Se3 +Nd3Se7+Se  

Nd-Sb-Se üçlü sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası ilkin 

binar sistemlərin ədəbiyyat məlumatlarına və tədqiq edilmiş daxili 

politermik kəsiklərdən alınmış nəticələr əsasında qurulmuşdur. 

Trianqulyasiya qaydasına görə üçlü sistem beş kvazibinar kə-

siklə 6 tabeli üçbucağa ayrılır (şəkil 3). 

Üçlü sistemin səthi 27 monovariant əyri ilə sərhədlənən 16 fa-

zanın ilkin kristallaşma sahəsindən ibarətdir. 

Sistemdə 13 nonavariant tarazlıq prosesi təyin edilmişdir, on-

lardan altısı üçlü evtektika (E1-E6), yeddisi isə üçlü peritektik (P1-P7) 

(cədvəl 1). 

Sistemin likvidus səthində 200 K-dən bir izotermiki xətlər çə-

kilmişdir ki,bu da nonavariant əyrilərin gedişinə tam nəzarət edir. 

Sadəlik üçün aşağdakı üçlü sistemin ayrı-ayrı tabeli 

sistemlərində baş verən prosesləri izləmək məqsədə uyğun olardı. 

1.Sb-NdSb-NdSe tabeli üçbucağı.Bu üçbucağın səthini 

Sb2Se3-NdSb qeyri-kvazibinar kəsiyi kəsir. Burada,maye fazanın 

iştirakı ilə dörd fazalı tarazlıq reaksiyası ilə üçlü peritektik (P4) və 

evtektik (E1) proses baş verir. 

(P4)     M+NdSb↔ NdSb2 +NdSe (950 K) 

(E1) M↔ NdSb2 +Sb + NdSe  (700 K) 

2. Sb- Sb2Se3-NdSe tabeli üçbucağı  sisteminin səthinin 

Sb2Se3-NdSb politermik kəsiyi kəsir. Burda yalnız üçlü evtektik 

tarazlıq reaksiyası baş verir. 

(E2) M↔Sb+NdSe+ Sb2Se3 (785 K) 

3. Sb2Se3-NdSe- Nd3Se4 tabeli sistemi: Sistemdə  proses üçlü 

evtektikada başa çatır. Üçlü evtektikanın (E3) koordinatları əlavə 
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nümunələr sintez edilərək  DTA əsasən təcrübi yolla təyin edilmişdir. 

(E3) M↔Sb2Se3+NdSe+ Nd3Se4 (775 K) 

4. Sb2Se3- Nd3Se4 – Nd2Se3 tabeli sistemi: Sistemdə  üçlü 

evtektikanın və peritektikanın koordinatları təcrübi yolla DTA 

nəticələrinə  əsasən müəyyənləşdirilmişdir. 

(P7) M+Nd2Se3 ↔NdSbSe3+α (Nd3Se4 + Nd2Se3 ) (850 K) 

 

 

 
Şəkil 1. Sb2Se3-Nd2Se3 sisteminin hal diaqramı 
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Şəkil 2. Sb2Se3-NdSb sisteminin hal diaqramı 

 
 

Şəkil 3. Nd-Sb-Se üçlü sisteminin likvidus səthinin 

proyeksiyası.İlkin kristallaşma sahələri: 

1-NdSe 2-NdSb 3-Sb2Se3 4-Sb 5-α(Nd3Se4+Nd2Se3) 6-S(NdSbSe3) 7-

Nd4Se7 8-NdSe2 9- Nd3Se7 10-Se 11-NdSb2 12-Nd4Sb3 13- Nd5Sb3 14-Nd 

15-təbəqələşmə 16- təbəqələşmə 
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Сədvəl 1  

Nd-Sb-Se sisteminin nonvariant  tarazlıqları 

Əyrilər və 

nöqtələri 

         Tarazlıq       reaksiyaları Temperatur 

şəraiti,K 

e 1E6 M↔αNd+NdSe 1873-975 

e 7E6 M↔αNd+ Nd5Sb3 1228-975 

P6p6 M ↔ Nd5Sb3+Nd4Sb3 2073-1150 

P5p5 M ↔ Nd4Sb3+NdSb 1963-1210 

P6E6 M↔ Nd5Sb3+NdSe 1150-975 

P5p6 M↔ Nd4Sb3+NdSe 1210-1150 

P4p4 M↔ NdSb+NdSb2 1925-950 

P5e8P4 M↔ NdSb+NdSe 1210-1850-950 

P4E1 M↔ NdSb2+ NdSe 950-700 

e6E1 M↔Sb+ NdSb2 903-700 

E1e9E2 M↔Sb+ NdSe 700-723-785 

e5E2 M↔Sb+ Sb2Se3 814-785 

E2e10E3 M↔ Sb2Se3+ NdSe 785-825-775 

e2E3 M↔ NdSe+ α(Nd3Se4+ 

Nd2Se3) 

1600-775 

E4e12P8 M↔ Sb2Se3+S (NdSbSe3) 680-755-710 

E3e11E4 M↔ Sb2Se3+α 775-795-680 

P8E4 M↔ S(NdSbSe3)+α 850-680 

P1p7 M↔ α+ Nd4Se7 1400-850 

P7p1 M↔ S(NdSbSe3)+ Nd4Se7 850-800 

P2p2 M↔ Nd4Se7+NdSe1,9 1200-750 

P1p2 M↔ Nd4Se4+ Sb2Se3 800-750 

P2p3 M↔ NdSe1,9+ Se 750-650 

P3p3 M↔ NdSe1,9+ Nd3Se7 1158-650 

P3E5 M↔ Sb2Se3+Nd3Se7 650-493 

P7p7 M↔S(NdSbSe3)+ α 865-845 

e3E5 M↔ Se+ Nd3Se7 cırlaşma 

E4E5 M↔ Se+ Sb2Se3 cırlaşma 
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E1 M↔NdSb2+Sb+NdSe 700 

E2 M↔Sb+NdSe+ Sb2Se3 785 

E3 M↔ Sb2Se3+NdSe+α 775 

E4 M↔ Sb2Se3+S+α 680 

e12 M↔ Sb+ Nd2Se3+ Sb2Se3 cırlaşma 

E6 M↔NdSe+α-Nd+ Nd5Sb3 975 

P1 M+ Nd2Se3↔ Nd4Se7+ 

Sb2Se3 

800 

P2 M+ Nd4Se7↔ NdSb1,9+ 

Sb2Se3 

750 

P3 M+ NdSb1,9↔ Nd3Se7+ 

Sb2Se3 

650 

P4 M+ NdSb↔ NdSb2+  NdSe 950 

P5 M+NdSb↔ Nd4Sb3+NdSe 1270 

P6 M+ Nd4Sb3↔ Nd5Sb3+ NdSe 1150 

P7 M+ Nd2Se3↔S+α 850 

                                                                         

Dördüncü fəsildə Nd-Bi-Se sistemində faza əmələ gəlmənin 

nəticələri verilmişdir. Nd-Bi-Se sistemində faza tarazlığının 

mahiyyətini aydınlaşdırmaq üçün sistemin yan tərəflərində və daxili 

kəsiklərində baş verən qarşılıqlı təsirin ümumi halda 

xarakteristikasına baxaq. 

 Nd-Bi sistemi NdBi2, NdBi, Nd4Bi3, Nd5Bi3 və Nd2Bi tərkibli 

binar birləşmələrin əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Göstərilən 

birləşmələrdən yalnız NdBi birləşməsi 2175 K –də konqruyent 

əriyir,qalanları isə peritektik tarazlıq reaksiyaları üzrə alınır. 

Sistemdə Nd tərəfdən 85 mol % Nd tərkibdə və 1175 K-də əriyən 

evtektika kristallaşır. Bi tərəfdən evtektika isə cırlaşmışdır (544 K ). 

Nd-Se sistemində NdSe, Nd3Se4, Nd2Se3 və Nd4Se7, NdSe2, 

Nd3Se7  tərkibli birləşmələr əmələ gəlir. Bunlardan NdSe,Nd3Se4 və  

Nd2Se3 konqruyent, qalanları inkonqruyent  əriyirlər. Sistemdə 57,2-

60 % Se sahəsində Nd3Se4 ilə Nd2Se3 arasında arasıkəsilməz bərk 

məhlul əmələ gəlir. Nd tərəfdən 5 at % Se tərkibdə və 1315 K əriyən 

evtektika kristallaşır, lakin selen tərəfdən evtektika 494 K –də 
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cırlaşmışdır. 

Bi-Se sistemində 87-90 at % Se intervalında təbəqələşmə 

sahəsi əmələ gəlir. Sistemində 979 K-də konqruyent əriyən Bi2Se3 

tərkibli birləşmə alınır və digər BiSe və Bi2Se tərkibli birləşmələr isə 

uyğun olaraq 891, 790 K-də inkonqruyent əriyirlər. BiSe birləşməsi 

48-58 at % Bi intervalında həll olma sahəsi əmələ gətirir. Evtektika 

Bi və Se tərəfdən cırlaşmışdır. Sistemdə 3-30 at% Bi sahəsində 

təbəqələşmə  əmələ gəlir. 

Bi2Se3-Nd2Se3 sistemi Nd-Bi-Se üçlü sisteminin kvazibinar    

kəsiyidir. Sistemdə komponentlərin 1:1 nisbətində peritektik tarazlıq 

reaksiyası ilə 995 K-də NdBiSe3 tərkibli birləşmə əmələ gəlir: 

M+β-Nd2Se3 ↔NdBiSe3 (995 K) 

NdBiSe3 birləşməsi ilə Bi2Se3 arasında 18  mol % Nd2Se3 

tərkibdə 815 K-də kristallaşan evtektika əmələ gəlir. 

Sistemin  evtektika nöqtəsində aşağdakı nonvariant tarazlıq 

prosesi baş verir : 

M ↔α (Bi2Se3 )+NdBiSe3(S)   (815 K) 

Sistemin likvidusu üç komponentin ilkin kristallaşma 

sahəsindən ibarətdir. İlkin kristallaşma  əyrilərində aşağdakı 

monovariant tarazlıq prosesləri baş verir: M↔α;  M↔ S və M↔β. 

Sistemin solidusu dörd sahədən Bi2Se3 və Nd2Se3 əsasında bir 

fazalı, α və β fazaları, α+S və S+β iki fazalı sahədən ibarətdir. 

Beləliklə,  müəyyən edilmişdir ki, sistem Nd-Bi-Se üçlü 

sisteminin kvazi binar kəsiyi olub, evtektik tiplidir. 

Bi2Se3- Nd2Se3  Bi2Se3-Nd3Se4 sisteminin bütün ərintiləri FKA-

ın kompleks metodları ilə tədqiq edilmişdir. Ərintilərin 

termoqramlarında iki endotermiki effekt müşahidə edilmişdir. Bu 

sistemin sadə evtektik tipli olmasına əsas verir. 

Sistemdə 20 mol % Nd2Se3 tərkibdə 815 K-də evtektika kristal-

laşır. Bi2Se3-əsasında bərk məhlul sahəsi evtektika temperaturunda 

13 mol %, otaq temperaturunda 8 mol % Nd2Se3, Nd2Se3 əsasında 

300 K-də 2 mol % Bi2Se3 təşkil edir. 

Beləliklə, Bi2Se3-Nd3Se4 sistemi Nd-Bi-Se üçlü sisteminin 
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kvazibinar kəsiyi olub evtektik tiplidir, sistemdə Bi2Se3 əsasında dar 

sahədə bərk məhlul əmələ gəlir. 

Bi2Se3-Nd3Se4 sistemi Nd-Bi-Se üçlü sisteminin kvazibinar kə-

siyi olub, sadə evtektika tiplidir. Sistemdə kristallaşan evtektikanın 

koordinatları: 25 mol % Nd3Se4  və 860  K-dir. 

Bi2Se3-NdSe sistemi kvazibinardır, sistemdə evtektika 30 mol 

% NdSe tərkibdə və 800 K-də kristallaşır.  

M↔ α(Bi2Se3)+NdSe 

Bi2Se3-əsasında bərk məhlul sahəsi otaq temperaturunda 7 mol 

%, evtektika temperaturunda  (800 K ) artaraq 12 mol % NdSe ol-

muşdur. 

Beləliklə, Bi2Se3-NdSe sistemi sadə evtektik tiplidir və Nd-Bi-

Se üçlü sisteminin kvazibinar kəsiyidir. 

 

NdSe-Bi sistemi kvazibinardır. Sistemdə evtektika 98 mol % 

Bi tərkibdə 538 K-də cırlaşmışdır.                                 
                          M↔NdSe+Bi 

Sistemdə komponentlər əsasında həll olma sahəsi praktik 

olaraq təyin edilməmişdir. 

Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, NdSe-Bi sistemi sadə 

evtektik tiplidir və Nd-Bi-Se sisteminin kvazibinar kəsiyidir. 

NdSe-NdBi Nd-Bi-Se üçlü sisteminin kvazibinar kəsiyidir. 

Sistemdə 40 mol % NdSe tərkibdə və 1800 K-də əriyən evtektika 

kristallaşır. 

NdBi-Se sistemi Nd-Bi-Se üçlü sisteminin qeyri-kvazibinar 

kəsiyi olub, beş tabeli üçbucağın sahəsini kəsir. Sistemdə kimyəvi 

qarşılıqlı təsir mürəkkəb xarakterə malikdir. Sistemdə 1275, 600, 

585, 700, 645, 610, 550 K-də uyğun olaraq NdBi2, Bi3Se2, Bi2Se3, 

NdBiSe3, Nd4Se4, NdSe2 və Nd3Se7 birləşmələri 4 fazalı peritektik 

tarazlıq reaksiyaları ilə alınır. 500, 535, 650 K –də isə uyğun olaraq 
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üçlü evtektika kristallaşır.V-tabeli sistemdə üçlü evtektika 494 K-də 

selenin üzərində kristallaşır. Sistemdə ən böyük kristallaşma sahəsini 

NdBi və NdSe  birləşmələri tutur.  

Bi2Se3-Nd həmçinin qeyri-kvazibinardır, üç tabeli üçbucağın 

sahəsini kəsir. Bi2Se3-Bi-NdSe (1), NdSe-Bi-NdBi (2) və NdSe-Nd-

NdSe(3) tabeli sistemlərin sahəsində 620, 585, 1075, 1275, 1125, 

1065 K -də uyğun olaraq. Üçlü sistemin yan tərəflərində binar 

sistemlərində  əmələ gələn BiSe, Bi3Se2, NdBi2, Nd4Bi3, Nd5Bi3 və 

Nd2Bi birləşmələri 4 fazalı peritektik çevrilmə reaksiyası öz əksini 

tapmışdır. 

Sistemdə üçlü evtektika aşağdakı nonvariant tarazlıqlarda 

kristallaşır. 

M↔Bi+NdSe+Bi2Se   (525 K)M↔NdSe+NdBi2+Bi (510 K) 

M↔NdSe+Nd2Bi+Nd ( 650 K) 

NdBi-NdSe sistemi kvazibinar olub, sadə evtektik tiplidir. 

Sistemdə evtektika 60 mol % NdSe tərkibdə və 1800 K-də 

kristallaşır. 

 

 
Şəkil 4.Bi2Se3-Nd2Se3 sisteminin hal diaqramı 
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Şəkil 5 .Bi2Se3-Nd sisteminin hal diaqramı 

Nd-Bi-Se üçlü sisteminin likvidus səthinin proyeksiyası tədqiq 

edilmiş daxili kəsiklərin nəticələrinə və binar sistemlərin ədəbiyyat 

məlumatlarına əsasən qurulmuşdur (şəkil 5). 

Müəyyən edilmişdir ki, sistem beş kvazibinar kəsiklə 6 tabeli 

üçbucağa bölünür: NdSe-Nd-NdBi, NdBi-Bi-NdSe, NdSe-Bi- Bi2-

Se3, NdSe- Bi2Se3-Nd3Se4, Nd3Se4-Bi2Se3- Nd2Se3 və Nd2Se3 –Se- 

Bi2Se3. 

Üçlü sistemin likvidus səthi 35 monovariant əyri ilə sərhədlə-

nən 20 fazanın ilkin kristallaşma sahəsinə ayrılır. Sistemdə 35 mono-

variant və 16 nonvariant nöqtədə baş verən tarazlıq reaksiyaların ko-

ordinatları müəyyən edilmişdir (cədvəl 1). 

Nonvariant tarazlıqlardan altısı üçlü evtektika (e9, E1-E5) onu isə 

peritektikdir (P1-P10) sistemdə ən böyük kristallaşma sahəsini NdSe fa-

zası tutur (~50 mol %). Sistemdə dar sahədə təbəqələşmə əmələ gəlir. 

Üçlü sistemin səthindən sistemin Nd-Se tərəfindən alınmış pro-

yeksiya  əsasən hər 200 K-dən bir izotermlər çəkilmişdir (şəkil 6). 
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Şəkil 6. Monovariant əyrilərin Nd-Se tərəfə proyeksiyası 

Aşağıda hər tabeli sistemdə baş verən kimyəvi qarşılıqlı təsir 

üzərində qısa dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik: 

  1. NdSe-Nd-NdBi sistemi E1,P2,P3,P4 nonvariant nöqtələrlə 

xarakterizə olunur. Bu sahədə əsas kristallaşma sahəsini NdSe(1), 

NdBi(2), Nd4Bi3 (3), Nd5Bi3 (4), Nd2Bi (5) və Nd(6)  ilkin 

kristallaşma sahələri tutur. 

 Tabeli üçbucaqda aşağdakı dördfazalı nonvariant tarazlıq 

reaksiyaları baş verir: 

M+NdBi↔ Nd4Bi3 +NdSe (P2) 

M+ Nd4Se3↔ Nd5Se3 +NdSe (P3) 

M+ Nd5Se3↔ Nd3Bi + NdSe (P4) 

                    M↔NdBi+Nd+NdSe (E1) 

2. NdSe-Bi-NdBi bu tabeli sistemin sahəsi NdBi (2), 

NdSe(1), NdBi2 (7) və Bi(8) komponentlərinin kristallaşma 
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sahələrindən ibarətdir. Sistemdə maye iştirakında aşağdakı dörd 

fazalı nonvariant tarazlıq reaksiyaları baş verir: 

M+NdBi ↔ NdBi2+NdSe (P1) 

M↔ NdBi2+NdSe+Bi (E2) 

3. NdSe-Bi- Bi2Se3 sistemində aşağdakı tarazlıq prosesləri baş 

verir : 

M+ Bi2Se3↔BiSe+NdSe (P8) 

M+BiSe↔Bi3Se2+NdSe (P9) 

 

                                                                     

 
Şəkil 7. Nd-Bi-Se üçlü sisteminin likvidus səthinin  proyeksiyası 

1-NdBi2, 2-NdBi, 3-Nd4Bi3, 4-Nd5Bi3, 5-Nd2Bi, 6-Nd, 7-NdSe, 8-Bi,             

9-Bi2Se, 10-BiSe, 11-Bi2Se3, 12-α(Nd3Se4+Nd2Se3), 13-S (NdBiSe3),           

14-Nd4Se7, 15-NdSe1,9, 16-Nd3Se7, 17-Se, 18, 19, 20-təbəqələşmə. 
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M↔ Bi3Se2+NdSe+Bi (E3) 

Üçlü sistemin bu hissəsində əsas kristallaşma sahəsini NdSe(1) 

fazası tutur. 

 

4.NdSe- Bi2Se3- Nd3Se4 sistemi yalnız üçlü evtektik (E4) 

tarazlıq prosesi ilə xarakterizə olunur: 

M↔NdSe+ Bi2Se3+Nd3Se4 (E4) 

5. Nd3Se4-Nd2Se3-Bi2Se3 sistemində üçlü evtektika 

cırlaşmışdır(e9). Burda nonvariant peritektik (P5) və cırlaşmış 

evtektika (e9) tarazlıq prosesi baş verir:  

    M+ Nd2Se3↔NdBiSe3(3)+α(P5), M↔S+α+ Bi2Se3(e9) 

Sistemin bu sahəsində Nd2Se3 və α-Nd3Se4 arasında əmələ 

gələn arasıkəsilməz bərk məhlul sahəsi α (Nd3Se4+ Nd2Se3) (20) öz 

əksini tapmışdır. 

 
 

Şəkil 8. Nd-Bi-Se üçlü sisteminin 300K-də izotermik kəsiyi 

 

 

 



23 
 

 

6. Nd2Se3-Bi2Se3-Se tabeli üçlü sistemi E5, P5, P10, P6, P7 

nonvariant nöqtələrdə xarakterizə olunur. Bu nöqtələrdə aşağdakı 

nonvariant tarazlıq reaksiyaları baş verir. 

                                  M+ Nd2Se3↔Nd4Se7+α (P5) 

                    M+ Nd4Se7↔NdSe2+ Bi2Se3(P6) 

         M+NdSe2↔ Nd3Se7+ Bi2Se3(P7) 

    M↔ Nd3Se7+ Bi2Se3+Se (E5) 

Bu tabeli üçbucağın (19) və (18) sahəli təbəqələşmə 

sahələrində öz əksini tapmışdır. Nd-Bi-Se üçlü sisteminin likvidus 

səthinin proyeksiyasına və üçlü sistemin daxili kəsikləri və yan 

tərəflərində əmələ gələn binar birləşmələrin xarakterinə əsasən onun 

300 K-də izotermik kəsiyinin diaqramı qurulmuşdur (şəkil 8).  

Şəkildən göründüyü kimi, Nd-Bi-Se üçlü sisteminin sub 

solidusu 27 hissədən ibarətdir. Bunlardan on beşi  üçfazalı, on ikisi 

isə iki fazalıdır. 

 

Cədvəl 2 

Nd-Bi-Se sisteminin nonvariant tarazlıqları 

                             

                              

Tarazlıq nöqtələri Reaksiyaları Temperatur,K 

1 2 3 

e 1E1 M↔Nd+Nd2Bi 1860-650 

e 2E1 M↔Nd+NdSe 1070-650 

p2P2 M↔NdBi+Nd4Bi3 1600-1275 

p3P3 M↔ Nd4Bi3+ Nd5Bi3 1250-1125 

p4P4 M↔ Nd5Bi3+ Nd2Bi 1250-1065 

p1P1 M↔ NdBi+NdBi2 1875-1075 

P4E1 M↔ Nd2Bi3+NdSe 1065-650 

P3P4 M↔NdSe+ Nd5Bi3 1125-1065 
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P2P3 M↔NdSe+ Nd4Bi3 1275-1125 

P1e12P2 M↔NdSe+ NdBi 1075-1800-1275 

e7E2 M↔Bi+ NdBi2 544-525 

P1E2 M↔ NdBi2+NdSe 1075-525 

E2e8E3 M↔Bi+NdSe 510-538-510 

P8P8 M↔Bi2Se3+NdSe 891-620 

P9P9 M↔Bi+ Bi2Se3 745-585 

P9E3 M↔ Bi2Se+NdSe 585-510 

P8e11E4 M↔ Bi2Se3+NdSe 610-860-650 

e3E4 M↔ Nd3Bi4+NdSe 1825-650 

E4e10P11 M↔ Bi2Se3+α 650-800-700 

P11P10P5 M↔ α+NdBiSe3(S) 600-995-645 

P11e9 M↔ Bi2Se3+S 700-815 

e9 P10 M↔S+ Bi2Se3 815-700 

P5P10 M↔S+Nd4Se7 1675-700 

P5P5 M↔ α+ Nd4Se7 1675-645 

P10P6 M↔ Nd4Se7+ Bi2Se3 700-610 

P6P6 M↔ Nd4Se7+NdSe2 1425-610 

P7P7 M↔ NdSe2+ Nd3Se7 1158-550 

P6P7 M↔ NdSe2+ Bi2Se3 610-550 

P7P5 M↔ Nd3Se7+ Bi2Se3 550-495 

e4E5 M↔Se+ Nd3Se7 cırlaşma 

e5E5 M↔Se+ Bi2Se3 cırlaşma 

e2E1 M↔Nd+NdSe 1315-650 

E1 M↔Nd+Nd2Bi+NdSe 650 
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E2 M↔Bi+Bi3Se2+NdSe 525 

E3 M↔ NdBi2+NdSe+Bi 510 

E4 M↔ NdSe+Nd+Nd3Bi 650 

e9 M↔ Bi2Se3+S+α 815 

E5 M↔Se+ Bi2Se3+ Nd3Se7 cırlaşma 

P1 M+NdBi↔NdBi2+NdSe 1075 

P2 M+NdBi↔Nd4Bi3+NdSe 1275 

P3 
M+ Nd4Bi3↔NdSe+ 

Nd5Se3 
1125 

P4 M+ Nd5Se3↔Nd3Bi+NdSe 1065 

P5 M+Nd2Se3↔ Nd4Se7+α 645 

P6 
M+ Nd4Bi7↔NdSe2+ 

Bi2Se3 
610 

P7 
M+ NdSe2↔Nd3Se7+ 

Bi2Se3 
550 

P8 M+ Bi2Se3↔BiSe+NdSe 620 

P9 M+BiSe↔ Bi2Se+NdSe 585 

P10 M+ Nd2Se3↔S+α 700 

                                                                                 

Nd-Sb-Se və Nd-Bi-Se sistemlərinin faza diaqramlarına əsasla-

naraq alınmış üçlü birləşmələrin alınma metodikası və sintez şəraiti 

işlənmişdir. 

NdSbSe3 birləşməsinin dolayı üsulla sintez  şəraiti işlənmişdir. 

NdSbSe3 birləşməsinin KQR üsulu ilə monokristalların yetişdi-

rilmə temperatur şəraitidə  müəyyən edilmiş və iynəvari şəkildə mo-

nokristalları alınmışdır. 

Alınmış monokristalların stexiometrik tərkibi kimyəvi analizlə 

müəyyən edilmişdir. Sistemlərdə alınmış NdSbSe3 və NdBiSe3 tər-
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kibli birləşmələrin ovuntu metodu ilə çəkilmiş rentgenoqramlarından 

alınan nəticələrə əsasən kristal qəfəs sabitləri, quruluş tipləri, sıxlıq 

və mikrobərklikləri təyin edilmişdir (cədvəl 3).     

                                                                     

Cədvəl 3  

Üçlü birləşmələrin bəzi fiziki-kimyəvi və kristalloqrafik xassələri 
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6,4
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125
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Beşinci fəsildə tədqiq edilən sistemlərdə alınmış üçlü fazaların 

monokristallarının alınması və elektrofiziki xassələrinin tədqiqinin 

nəticələri verilmişdir. 

Müasir yarımkeçiricilər texnikasının, mikroelektronikanın, op-

tiki generatorların, enerji çeviricilərin və s. təmiz və xüsusi təmiz 

maddələrə böyük ehtiyacı var. Ərintilərdən xüsusi təmiz maddələrin 

alınması bir neçə üsulla həyata keçirilir. Onlardan zonalı əritmə və 

ya Pfann, Çoxralski və Bricmen-Stokbarger üsullarını göstərmək olar 

ki, bu təmizlənmə üsulları ilə maddə eyni zamanda monokristal 

halında kristallaşır. Bu üsulların  əsasını tarazlıqda olan maye və bərk 

fazada aşqarın müxtəlif dərəcədə  həllolması təşkil edir. İşdə Bric-

men-Stokbarger üsulundan istifadə edilərək 𝐵2
𝑉Se3 əsasında bərk 

məhlul ərintilərin monokristallarının alınma şəraiti işlənmişdir. 

 Bricmen-Stokbarger üsulu iki variantda mövcuddur: üfüqi və 

şaquli vəziyyətdə. Ən sadə və geniş yayılanı şaqüli variantdır. 

Qurğudakı qızdırıcı soba 2 fərqli temperatur zonasından (T1,T2) 

ibarətdir Qızdırıcılar germetik olmalı, temperaturu  sabit saxlamalı, 

mexaniki titrəyiş və zərbələrə qarşı davamlı olmalıdır. Yuxarı 

zonanın temperaturu (T1) maddənin ərimə temperaturundan T=70-80 
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K yüksək, aşağı zonanın (T2) temperaturu isə maddənin kristallaşma 

temperaturundan  T=70-80 K aşağı olmalıdır. 

Bricmen üsulunda ərintinin kristallaşma sürəti 10÷1 

mm/saat arasında dəyişir. Kristalın əmələgəlmə sürəti nə qədər kiçik 

olarsa, onun  keyfiyyəti də bir qədər yüksək olur. Kristallaşma zonası 

şaquli və üfüqi olur. 

Bricmen üsulunda konteyner kimi kvars ampulalardan 

istifadə olunur. Ampulanı polikristallik maddə ilə doldurub 10-3 Pa 

təzyiq tərtibində havasızlaşdırıb, ağzını oksigen qaz qaynağı ilə 

bağlayırlar. Kristallaşma prosesində çoxlu sayda  kristallaşma 

mərkəzinlərinin yaranmasının qarşısını almaq üçün ampulanın uc 

hissəsi nazik sivri, yəni konusvari şəkildə olmalıdır. Soyuma prosesi 

geniş miqyasda kristallaşmaya imkan verən  hərəkətedici mexanizm 

vasitəsi ilə həyata keçirilir. Bu üsulla monokristal yetişdirdikdə eyni 

zamanda təmizlənmə prosesi baş verir və aşqar atomları  

monokristalın sonunda  toplanır. 

 
Şəkil 9. Monokristal yetişdirmək üçün  istifadə edilən  

qurğunun(a), onun sobasının ümumi görünüşü  və sobada 

temperaturun paylanması qrafiki (b) 
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Optimal temperatur şəraiti və sobanın hərəkət sürəti təkrar 

təcrübələr nəticəsində müəyyən edilmişdir. [Sb2Se3]1-x[Nd2Se3]x və 

[Bi2Se3]1-x[Nd2Se3]x (burada x≤0,05) tərkibli bərk məhlul 

ərintilərinin göstərilən  üsulla monokristalları alınmışdır. 

Monokristalların monokristallığı müxtəlif hissələrdən laueoqram  

çəkməklə müəyyən edilmişdir. Alınmış monokristallar metal parıltılı, 

kövrək xassəli  olmuşdur. 

Tədqiq edilmiş sistemlərdə 𝐵2
𝑉Se3 (BV-Sb,Bi) əsasında bərk 

məhlulların və 300-850 K temperatur intervalında elektrofiziki xassə-

ləri (termo-e.h.q., elektrik keçiriciliyi və istilikkeçiriciliyi) ölçülmüş-

dür. Alınmış nəticələrə əsasən müəyyən edilmişdir ki, tədqiq edilən 

temperatur intervalında bütün nümunələr yarımkeçirici xassəyə ma-

likdirlər. 

[Sb2Se3]1-x [Nd2Se3]x bərk məhlullarının elektrofiziki xassələri-

ni öyrənmək məqsədilə x=0,01; 0,03;0,05 tərkibli nümunələr sintez 

edilmiş, termiki emal edilərək xüsusi ölçüyə salınmış və elektrik ke-

çiriciliyi(σ) və termoelektrik hərəkət qüvvəsinin (α)  temperatur asılı-

lığı öyrənilmişdir. 

Göründüyü kimi Sb2Se3-də Nd2Se3-ün payı artıqca elektirik ke-

çirmə təxminən iki tərtib artır. Termo-e.h.q. qiyməti isə 960 

mKV/dər-dən  (Sb2Se3- üçün) 615 mKV/dər-yə qədər (ərinti üçün) 

azalır. Ərintilərdə məxsusi keçiricilik sahəsi ~350 K-dən başlayır. 

Məxsusi keçirilik sahəsindən nümunələrin ∆ET hesablanmışdır. 

Sb2Se3-də  ∆ET =1,20 eV olduğu halda 5 mol % Nd2Se3 tərkib-

də artaraq 1,46 eV olmuşdur. Termo-e.h.q qiymətlərinə əsasən müəy-

yən edilmişdir ki, Sb2Se3 və onun əsasındakı ərintilər “n” tip keçirici-

liyə malikdir. 

[Sb2Se3]1-x [NdSe]x (x≤0,05) tərkibli ərintilərin elektrofiziki 

xassələri tədqiq edilmiş və müəyyən edilmişdir ki, nümunələrin 

elektrik keçiriciliyin qiyməti NdSe qatılığından asılı olaraq artır. Bu 

çox gümanki, yük daşıyıcılarının yürüklüyünün və qatılığının artma-

sıyla bağlıdır. Nümunələrin σ~f(T) asılılığını iki sahəyə ayırmaq olar: 

aşağı temperaturlu ~300K-dən ~ 400 K qədər və yüksək temperaturlu 
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400 K> yuxarı. Məxsusi keçiricilik sahəsindən nümunələrin ∆ET he-

sablanmış və müəyyən edilmişdir ki, Sb2Se3 və onun əsasında bərk 

məhlulların ∆ET =1,20÷1,35 eV intervalında dəyişir. 

Sb2Se3 və onun əsasında bərk məhlul sahəsində ∆ET –nin art-

masının əsas səbəbini belə izah etmək olar ki, 0÷5 mol % NdSe 

(Nd2Se3) qatılıq sahəsində Sb2Se3 quruluşunda olan defektlərin dol-

ması ilə bağlıdır. Nəticədə Sb2Se3 –ün kristal qəfəsində defektlər ilə 

selen atomları arasında elektronların lokallaşma dərəcəsinin statistik 

paylanması artır ki, buda uyğun olaraq ∆ET –nin artmasına  səbəb 

olur. Bərk məhlul ərintilərinin istilik keçirməsi tədqiq edilməmişdir, 

ona görə də ərintilərin termoelektrik effektivliyi haqqında Z=
𝛼2𝜎

𝜒
 for-

mulana əsasən α2σ-nın qiymətinə əsasən, fikir yürüktmək olar. α2σ 

maksimal qiyməti 700 K –də (Sb2Se3)0,97 (Nd2Se3)0,03 tərkibdə 

5,65∙10-4 B2 (Om∙M∙K2). 

Beləliklə, alınmış bu qiymətə görə materialın termoelektrik 

xassəyə malik olması haqqında fikir söyləmək olar. Sb2Se3 əsasında 

alınmış materiallar termoelementin mənfi qolu kimi istifadə edilə bi-

lər. 

Bi2Se3 əsasında bərk məhlulların aşağı temperaturda termoe-

lektrik xassələri ölçülmüşdür. 

Bi2Se3  əsasında aşağı temperaturda işləyə bilən termoelektrik 

materialların mexaniki möhkəmliyi və aqressiv mühitə qarşı davam-

lılığı az olduğu üçün işləmə müddəti də az olur.Ona görə də [Bi2-

Se3]1-x [Nd2Se3]x  x≤0,1  tərkibli ərintilərin elektrofiziki xassələri, 

elektrik keçiriciliyi(σ), termo-e.h.q (α) və istilik keçiriciliyi (χ) 

100÷500 K temperatur intervalında tədqiq edilmiş və alınan nəticələr 

cədvəl 4-də verilmişdir. 
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Cədvəl 4  

Nd2Se3-Bi2Se3 sistemində n-Bi2Se3 əsasında alınan bərk məhlul 

nümunələrinin termoelektrik xassələri 
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Cədvəl 4 -dən göründüyü kimi (99,95÷99,00) mol % (Bi2Se3), 

(0,05÷0,10) mol% Nd2Se3 tərkibli materialın 100-400 K işçi 

temperatur intervalında termoelektrik parametrləri  stabildir. Bi2Se3-ə 

Nd2Se3 əlavə etməklə aşağı temperatur sahəsində işləyə bilən 

[Bi2Se3]1-x∙[ Nd2Se3]x x≤0,1  tərkibli yeni material alınmışdır (Patent 

ixtira i2017 0053). 

 

ƏSAS NƏTİCƏLƏR 

1. Fiziki-kimyəvi analizin kompleksi metodlar  ilə və elektrofiziki 

xassələrin müntəzəm tədqiqi nəticəsində Nd-Sb(Bi)-Se üçlü sis-

temlərində faza tarazlığı üzrə yeni məlumatlar kompleksi alınmış, 

bu da NTE və VA qrup metallarından təşkil olunmuş üç kompo-

nentli xalkogenidlər əsasında yeni sinif perspektiv yarımkeçirici-

lərin alınmasının elmi əsasını müəyyən edir. 

2. Nd-Sb(Bi)-Se sistemlərində  faza tarazlıqlarının tam mənzərəsini 

almaq üçün Nd-Se binar sisteminin hal diaqramının 50-57,2 at% 

Se qatılıq sahəsinə aydınlıq gətirmək məqsədilə, həmin qatılıq sa-

həsi yenidən işlənərək dəqiqləşdirilmiş və müəyyən edilmişdir ki, 

Nd3Se4 və Nd2Se3 birləşmələri arasında Nd3-xSex tərkibli fasiləsiz 

bərk məhlul sahəsi əmələ gəlir. 

3. Nd-BV-Se (BV-Sb, Bi) üçlü sistemlərində faza tarazlıqları və faza 

əmələ gəlmənin xarakteri geniş  temperatur və qatılıq intervalın-

da tədqiq edilmiş  14 politermik kəsik üzrə (onlardan 9-kvazibi-

nar, 5 qeyri-kvazibinardır) və ədəbiyyat məlumatlarına əsasən ilk 

dəfə olaraq politermik kəsiklərin T-x, üçlü sistemlərin  isə T-x-y 

hal diaqramları qurulmuşdur. 

4. Tədqiq edilmiş Nd-Sb-Se və Nd-Bi-Se sistemlərdə müəyyən edil-

mişdir ki,sistemlərin likvidus səthi 59 monovariant əyri ilə sər-

hədlənən 35 fazanın ilkin kristallaşma sahəsindən ibarətdir və hər 

iki sistemdə ən böyük kristallaşma sahəsini NdSe  fazası tutur. 

Tədqiq edilən üçlü sistemlərdə bərk fazada baş verən tarazlıq 

proseslərini izləmək üçün 300 K-də onların izotermik kəsikləri 

qurulmuşdur. 

5. Tədqiq edilən sistemlərdə  𝐵2
𝑉Se3 əsasında alınmış bərk məhlul 
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sahəsindən [Sb2Se3 ]1-x(Nd2Se3)x və [Bi2Se3 ]1-x(Nd2Se3)x tərkibli 

ərintilərin Bricmen-Stokbarger istiqamətli kristallaşma, NdSbSe3 

birləşməsinin  isə kimyəvi qaz daşıyıcı  reaksiya (KQR) üsulu ilə 

monokristallarının alınmasının optimal şəraiti seçilmişdir. 

T1=700 K, T2=600 K, müddət 36 saat. 

6. Nd-BV-Se üçlü sistemlərində alınmış NdSbSe3 və NdBiSe3 tər-

kibli birləşmələrin həm birbaşa ampula üsulu ilə  və həmdə dola-

yı sintez üsulları ilə əmələ gəlmə şəraitləri müəyyən edilmişdir. 

Rentgenoqrafik  analizin nəticələrinə əsasən toz metodu ilə onla-

rın qəfəs parametrləri və quruluş tipləri təyin edilmiş və göstəril-

mişdir ki,hər iki birləşmə rombik sinqoniyada Sb2Se3  oxşar tipdə 

kristallaşırlar: NdSbSe3 a= 12,77; b= 14,68; c=5,82 A0, ρpik=6,20 

q/sm3,  ρren=6,38 q/sm3; NdBiSe3  a=13,79; b=14,32; c=6,12 A0, 

ρpik=6,42 q/sm3,  ρren=6,48 q/sm3; 

7. Nd-BV-Se üçlü sistemlərində alınmış NdSbSe3 və NdBiSe3 tər-

kibli birləşmələrin və 𝐵2
𝑉Se3 əsasında bərk məhlulların 300-850 

K temperatur intervalında elektofiziki xassələri öyrənilmiş  və 

müəyyən edilmişdir ki, onlar termoelektrik xassəyə malik  pers-

pektiv  yarımkeçirici materiallardır. [Bi2Se3]1-x[Nd2Se3]x tərkibli 

nümunələrin elektrofiziki xassələrinin 100-500 K temperatur in-

tervalında tədqiqi nəticəsində Bi2Se3 əsasında aşağı temperaturlu 

100-300K  sahədə işləyə bilən termoelektrik materialı alınmışdır 

(Z=1,12 ∙10-3 dər-1, Z=3,28 ∙10-3 dər-1 (patent İ 2017 0053). 
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