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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir dövrdə 

elektrotexnikanın, nanotexnologiyanın, kompyuter texnologiyasının 

intensiv inkişafı yarımkeçirici materialların sintezinin və tətbiqinin 

texnoloji metodlarının inkişafı ilə bilavasitə əlaqəlidir. Bu istiqamətdə 

əldə edilən nailiyyətlər sivilizasiyaların inkişafında həlledici rol 

oynamaqdadır. Sənayedə və texnikada binar və üçlü yarımkeçirici 

birləşmələrə olan tələbatı ödəyə bilmək üçün yarımkeçirici 

materialların təkmilləşdirilməsi, nanobirləşmələrinin və nazik 

təbəqələrinin yeni, daha sadə alınma metodlarının işlənməsi 

istiqamətində böyük zərurət yaranmışdır.  

Şüşəvari halkogenid yarımkeçirici materiallardan olan arsenin 

ikili birləşmələrinin (As2S3, As2S5, As2Se3, As2Te3) nazik təbəqələri 

dalğa yönləndiricilərində bütün optik siqnal prosessorları üçün qeyri-

xətti optik cihazlar kimi uğurla istifadə edilir. Bununla yanaşı, arsenin 

kükürdlə olan ikili birləşmələrindən optiki lif istehal edilir və 

tədqiqatçılar tərəfindən bu birləşmələrin nazik təbəqələri əsasında 

inteqrasiya olunmuş optik elementlərin istehsalı üçün texniki və 

texnoloji şərtlər araşdırılır. 

Optoelektronik xüsusiyyətləri ilə Cu-As-S sistemindən sintez 

olunan kimyəvi cəhətdən davamlılı yarımkeçirici birləşmələrdən 

optiki cihazların hissələrinin  hazırlanmasında, teletexnikada və 

mikroelektronikada geniş tətbiq olunur. Mis(I) tioarsenat birləşməsi 

son zamanlarda günəş batareyalarında perspektivli tək qovşaqlı günəş 

enerjisi uducusu olaraq istifadə edilir.  

Gümüşün AgAsS2 Ag3AsS3 və Ag3AsS4 tərkibli 

tiobirləşmələri müasir texnologiyanın mühüm funksional materialları 

içərisindədir. Ag-As-S sistemindən alınan birləşmələrin və şüşələri 

qiymətli yarımkeçirici, foto- və ferroelektrik materiallar, qatı 

elektrolitlər, elektrokimyəvi sensorlar, elektrokimyəvi ekranlar və s. 

hazırlanmasında geniş istifadə olunur. 

Tallium xalkogenidləri və onların digər elementlərlə bərk, 

maye və şüşə halındakı törəmələri ilə alınan materialları sənayedə 

istifadə üçün geniş imkanlar yaradır. Tl-As(V)-S sistemində olan 
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arsenin üçlü halkogenidləri müasir elektron mühəndisliyinin 

funksional materialları kimi perspektivlidir. Bu birləşmələrin 

çoxkomponentli fazalarının fotoelektrik, istilik, ferroelektrik, 

optoakustik və digər əhəmiyyətli xüsusiyyətləri var.  

Pb-As(V)-S sistemindən alınan tiobirləşmələrin şüşələri uzaq 

infraqırmızı optik, kimyəvi sensorlar, qeyri-xətti fotonik və s. 

sahələrdə bir sıra potensial tətbiqlər üçün perspektivli materiallardır. 

Son dövrlərdə Pb-As(V)-S sistemindən alınan amorf nazik təbəqələrin 

elektron xassələri elektronik və opto-elektronik cihazlarında tətbiqinə 

imkan yaradır. 

İşdə əldə olunan nəticələrin tətbiqi imkanlarını nəzərə alıb 

Me+n-As2S5 (Me+n = Cu+, Cu+2, Ag+, Tl+, Pb+2) sistemindən  su və üzvi 

mühitdə üçlü tiobirləşmələrin sintezi metodları işlənmədiyi, alınması 

şəraiti öyrənilmədiyi və ədəbiyyat materiallarında az rast gəlindiyi 

üçün yeni və sadə çökdürmə üsulları işlənib hazırlanması, bu sistemdə 

kimyəvi qarşılıqlı təsirin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirilməsi, 

optimal şəraitlərin seçilməsi və alınan tiobirləşmələrin fiziki-kimyəvi 

tədqiqi elmi-praktiki əhəmiyyətə malik olub dissertasiya işinin 

aktuallığını təmin edir. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Təqdim edilmiş dissertasiya 

işində arsen(V) sulfid və Cu+, Cu+2, Ag+, Tl+, Pb+2 duzları əsasında su 

və üzvi mühitdə sintez edilən üçlü tiobirləşmələr tədqiqat obyekti 

olmuşdur, onların alınması istiqamətində geniş araşdırmalar və 

laboratoriya işləri həyata keçirilmişdir. Tədqiqat üçün ilkin maddə 

olaraq arsen(V) sulfid sintez edilmişdir. Araşdırmalar zamanı alınmış 

tiobirləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmiş və istifadə 

sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Arsen(V) sulfid və mis, gümüş, 

tallium, qurğuşun duzlarının qarşılıqlı təsir şəraitinin məhlulda 

çökdürmə metodu ilə öyrənilməsi işin predmeti olmuşdur. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. İşdə məqsəd ampula sintez 

metoduna alternativ olaraq əvvəlcə arsen(V) sulfidin su və üzvi 

mühitlərdə alınmasının müxtəlif metodlarını işləmək, daha sonra 

arsen(V) sulfidlə mis, gümüş, tallium və qurğuşun duzları əsasında su 

və üzvi mühitlərdə üçlü sulfidlərin sintezi şəraitini araşdırmaq, onların 

nano- və mikrohissəciklərinin alınmalarının yeni üsullarını işləyib 
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hazırlamaq olmuşdur. Eyni zamanda birləşmələrin nazik təbəqələrinin 

alınması istiqamətində də tədqiqatlar aparılmışdır. 

Tədqiqat işində qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün 

müvafiq olaraq, aşağıdakı məsələlərin həlli nəzərdə tutulmuşdur: 

- Natriummetaarsenitlə tioasetamidin qarşılıqlı təsirindən 

arsen(V) sulfidin yeni alınma metodunun işlənməsi; 

- Su və üzvi mühitlərdə As2S5 -in nano- və mikrohissəciklərinin, 

nazik təbəqəsinin alınması şəraitinin araşdırılması; 

- Su və üzvi mühitlərdə As2S5 ilə CuCl-in qarşılıqlı təsirindən 

Cu3AsS4 tərkibli tiobirləşmənin alınma şəraitinin tədqiqi; 

- Arsen(V)sulfidlə mis(II) xlorid əsasında su mühitində 

tiobirləşmlərin sintez şəraitinin öyrənilməsi; 

- Su və üzvi mühitlərdə arsen(V)sulfid və gümüş nitrat əsasında 

gümüş tioarsenatın alınması şəraitinin və xassələrinin 

araşdırılması; 

- Arsen(V)sulfid və tallium(I) nitrat əsasında su və üzvi 

mühitlərdə Tl3AsS4 tərkibli tioarsenatın alınması şəraitlərinin 

tədqiqi; 

- Su mühitində Pb–As–S sistemlərindən arsenin üçlü 

tiosulfidlərinin sintez şəraitinin öyrənilməsi və alınmış 

nümunələrin xassələrinin araşdırılması. 

Tədqiqat metodları. Dissertasiya işi ilə bağlı tədqiqatlar fiziki-

kimyəvi analiz üçün müasir dövrdə çox böyük əhəmiyyətə malik olan 

differensial termiki, termoqravimetrik, rentgenfaza, element, 

kalorimetrik, ultra bənövşəyi spektroskopiya və skanedici elektron 

mikroskopiya analiz metodları ilə aparılmışdır. Sintez edilən 

nümunələrin differensial termiki, termoqravimetrik analizləri 

NETZSCH STA 449F3 cihazında aparılmışdır. Bununla yanaşı 

differensial termiki analiz üçün Термоскан-2 cihazı da istifadə 

edilmişdir. Alınmış tiobirləşmələrin rentgenfaza analizi D2 PHASER 

“Bruker” (CuKα, 2θ, 20-80 degrees) difraktometrində yerinə 

yetirilmişdir. Nümunələrin morfologiyası və strukturunu araşdırmaq 

üçün HITACHI TM3000 skanedici elektron mikroskopundan istifadə 

edilmişdir. Birləşmələrin sintezi zamanı süzüntüyə keçən və 

nümunələrin kimyəvi analizi zamanı məhlula keçən arsenin miqdarı 
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təyini КФК-2МП УХЛ4.2 fotokalorimetr cihazı ilə həyata 

keçirilmişdir. Alınmış nazik təbəqələrin U–5100 ultrabənövşəyi 

spektrofotometrindən istifadə etməklə optik udma əyrisi çəkilmişdir. 

JSM-6610LV SEM – Oxford Instrument element analiz cihazında 

birləşmələrin həm keyfiyyət həm də kəmiyyət tərkibi 

müəyyənləşdirilmişdir.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar.  

- Arsen(V) sulfidin nano-hissəciklərinin və nazik təbəqəsinin 

alınması; 

- Cu+ və Cu2+-As(V) -S sistemlərindən tioarsenatların su və 

üzvi mühitlərdə alınması şəraitinin araşdırılması və fiziki-

kimyəvi tədqiqi; 

- Ag–As–S sistemindən gümüş tioarsenatın su və üzvi 

mühitlərdə sintezi şəraitinin araşdırılması, nano- və 

mikrohissəciklərinin alınması və fiziki-kimyəvi tədqiqi; 

- Tl–As–S sistemindən üçlü tiobirləşmələrin su və üzvi 

mühitlərdə alınması şəraitinin öyrənilməsi, nano- və 

mikrohissəciklərinin alınması və fiziki-kimyəvi tədqiqi; 

- Pb–As–S sistemindən üçlü birləşmələrin su mühitində sintezi 

şəraitinin araşdırılması, nano- və mikrohissəciklərinin 

alınması və fiziki-kimyəvi tədqiqi; 

- Pb(CH3COO)2−Na3AsO4−H2S−H2O sistemindən 

tiobirləşmələrin su mühitində sintezi şəraitinin öyrənilməsi, 

nano- və mikrohissəciklərinin alınması və fiziki-kimyəvi 

tədqiqi. 

Tədqiqatın elmi yeniliyi. Dissertasiya işində aşağıdakı yeni 

elmi nəticələr əldə edilmişdir: 

1. Arsen(V) sulfidin nazik təbəqəsinin traferet çap  üsulu ilə 

alınması. 

2. Arsen(V) sulfidlə mis(I) və mis(II)-nin suda həll olan duzları 

ilə su və üzvi mühitlərdə qarşılıqlı təsirindən üçlü tiobirləşmələrin 

alınma metodları işlənmiş, sintez şəraiti öyrənilmiş, nano- və 

mikrohissəcikləri alınmışdır. 

3. Arsen(V)sulfidlə gümüş nitratın su və üzvi mühitlərdə fiziki-

kimyəvi qarşılıqlı təsir xarakteri müəyyənləşdirilmiş, müvafiq üçlü 
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birləşmələrin asan alınma metodları işlənmiş, mikro və 

nanohissəcikləri alınmışdır. 

4. Su və üzvi mühitlərdə arsen(V)sulfidlə tallium duzlarının 

fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsir xarakteri müəyyənləşdirilmiş, müvafiq 

üçlü birləşmələrin asan alınma metodları işlənmiş, nanohissəcikləri 

alınmış və birləşmələri xarakterizə edən əsas parametrlər təyin 

olunmuşdur. 

5. Arsen(V) sulfidlə qurğuşun(II) asetatın su mühitində 

qarşılıqlı təsirindən üçlü birləşmələrin alınma metodları işlənmiş, 

sintez şəraiti araşdırılmış və fiziki-kimyəvi parametrləri müəyyən 

edilmişdir. 

Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya 

işindən əldə edilən nəticələrin nəzəri əhəmiyyətinə su və üzvi mühitdə 

arsen(V) sulfidin və onunla Cu+, Cu+2, Ag+, Tl+, Pb+2 duzları əsasında 

üçlü tiobirləşmələrin alınması şəraitinin öyrənilməsi, ampula sintez 

metodu ilə müqayisədə yeni daha sadə sintez üsulunun işlənməsidir. 

Alınan tiobirləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələrinə dair qeyd olunmuş 

nəticələr üçlü metal xalkogenidlər kimyasına və materialşünaslığına 

əhəmiyyətli dərəcədə töhfə vermişdir. 

 Dissertasiya işinin praktiki əhəmiyyəti su və üzvi mühitdə Me-

As2S5 sistemindən (Me = Cu+, Cu+2, Ag+, Tl+, Pb+2) sintez edilən 

tiobirləşmələrin alınma üsullarının üstünlüyündən, onların istehsal 

texnologiyasının çox sadə olub proseslərin aşağı temperaturda (293-

363 K) yerinə yetirilməsindən, enerji və əmək sərfi az tələb etdiyindən 

çox miqdar maddənin alınmasına imkan verməsindən ibarətdir. 

Üsuldan nazik təbəqələrin və nanostrukturların alınmasında istifadə 

edilə bilər. Su və üzvi mühitdə alınan arsen(V) sulfid və onunla Cu+, 

Cu+2, Ag+, Tl+, Pb+2 duzlarının qarşılıqlı təsirindən sintez edilən üçlü 

tiobirləşmələr yarımkeçirici materiallar olub qeyri-xətti optik 

cihazlarda, optiki lif istehalında, optik elementlərin istehsalında, optiki 

cihazların hissələrinin hazırlanmasında, teletexnikada və 

mikroelektronikada, günəş batareyalarında, elektronik, opto-

elektronik,  optoakustik cihazlarında, kimyəvi sensorlarda geniş 

istifadə edilə bilər və praktiki tətbiq oluna bilər. 
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Aprobasiyası və tətbiqi. Dissertasiyanın əsas nəticələri 

Akademik M.Nağıyevin 110 illik yubileyinə həsr edilmiş “Nağıyev 

qirayətləri” Beynalxalq konfransı, (Bakı/Azərbaycan 30-31 oktyabr 

2018), “Kimyanın yıldızlı 100. Yılı” mövzusunda keçirilən 31-ci 

beynəlxalq kimya konfransı (Yıldız Texnik Universiteti, 

İstanbul/Türkiyə 10-13 sentyabr 2019), “Actual problems of chemical 

engineering” mövzusunda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye 

Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans, 

(Bakı/Azərbaycan 24-25 dekabr 2020), Научные тенденции в эпоху 

стремительного развития технологий, I научно-практической 

конференции (Samara/Rusiya, 5 mart 2022), The latest problems of 

modern science and practice, I International Scientific and Practical 

Conference, (Boston/ABŞ 11-14 yanvar 2022), Современные 

технологии: тенденции и перспективы развития, III 

Международная научно-практическая конференция, 

(Petrozavodsk/Rusiya 10 yanvar 2022), Journal of the Turkish 

Chemical Society Section A: Chemistry, (İstanbul/Türkiyə 2021, 8(2), 

s. 527-534), Journal of the Turkish Chemical Society Section B: 

Chemical Engineering, (İstanbul/Türkiyə 2020, s.35-40), AMEA 

Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər, (Naxçıvan/Azərbaycan 2020, №2 s.52-

55), AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər (Naxçıvan/Azərbaycan 2020, 

№4 s.51-55), AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər 

(Naxçıvan/Azərbaycan 2018, №2 s.58-62), Naxçıvan Dövlət 

Universiteti  Elmi Əsərlər, (Naxçıvan/Azərbaycan 2018, №92, s.184-

188), AMEA Naxçıvan Bölməsi Xəbərlər (Naxçıvan/Azərbaycan 

2021, №4 s.32-39), AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstutu 

“Kimya Problemləri” jurnalı (Bakı/Azərbaycan 2021, №3 s.135-142), 

Science and world (Volqoqrad/Rusiya 2022, №1 s.17-20), As2S5 ilə 

ağır metal duzlarının qarşılıqlı təsirindən tiobirləşmələrin alınması 

AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutunu elmi 

seminarında (Naxçıvan/Azərbaycan 28 yanvar 2022) müzakirə 

edilmiş və nəşr olunmuşdur. 

Dissertasiya işi üzrə 4-ü həmmüəllifsiz 9 məqalə beynəlxalq 

indeksli jurnallarda və o cümlədən 6 konfrans materialı çap 
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olunmuşdur. Nəşr edilmiş elmi məqlələr və tezislər dissertasiya işinin 

məzmununu tam əhatə edir. 

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 

Dissertasiya işi AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu 

“Mineral xammalın kimyası və texnologiyası” laboratoriyasında 

yerinə yetirilmişdir. 

Müəllifin şəxsi iştirakı. Dissertasiya işində qarşıya qoyulan 

məsələlərin həll olunmasında, araşdırmaların eksperimental icrasında, 

laboratoriya təcrübələrindən əldə edilən nümunələr əsasında 

analizlərin aparılmasında, işdə qeyd olunan fiziki-kimyəvi analiz 

metodları vasitəsilə alınan nəticələrin təhlilində, tezis və məqalələrin, 

dissertasiyanın yazılışında məsul icraçı iddiaçıdır. 

Dissertasiyanın quruluşu və həcmi. Dissertasiya işi giriş, 5 

fəsil, nəticələr və istinad olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarət 

olmuşdur. Dissertasiyanın ümumi həcmi 75 şəkil, 30 cədvəl və 160 

adda ədəbiyyat materialından ibarət olmaqla 166 səhifədən təşkil 

olunmuşdur. İşin ümumi həcmi (şəkillər, cədvəllər, qrafiklər və 

ədəbiyyat siyahısı istisna olmaqla) 205767 işarədən ibarət olmuşdur. 

 

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiyanın giriş hissəsində mövzunun aktuallığı və 

işlənmə dərəcəsi qeyd olunmuş, tədqiqatın obyekti, predmeti, məqsədi 

və vəzifələri, tədqiqat metodları, müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar, 

işin elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki əhəmiyyəti, aprobasiyası, tətbiqi, 

quruluşu və həcmi haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 

Birinci fəsildə As-S, Ag-As-S, Tl-As-S, Cu(I)/Cu(II)-As-S, 

Pb-As-S sisteminə aid aparılmış elmi tədqiqatlara, həmçinin bu 

sistemlərdən sintez edilen binar və üçlü birləşmələrin alınma 

şəraitlərinə aid ədəbiyyat materialları qeyd olunmuşdur. Bununla 

yanaşı bu birləşmələrin fiziki-kimyəvi xassələrinin qeyd olunduğu 

ədəbiyyat materialları təhlil edilib, sistemləşdirilmişdir.  

İkinci fəsildə laboratoriya təcrübələri üçün istifadə edilən 

kimyəvi təmiz reagentlər, kimyəvi analiz metodları, eksperimentlərin 
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aparıldığı cihazlar, onların iş prinsipi və fiziki-kimyəvi analiz üçün 

əhəmiyyəti ilə əlaqədar elmi məlumatlar öz əksini tapmışdır. 

Üçüncü fəsildə As2S5-in su və üzvi mühitdə sintezi şəraitinin, 

nazik təbəqəsinin alınmasının və As2S5 ilə mis, tallium, gümüşün suda 

həll olan duzlarının su mühitində qarşılıqlı təsirindən tiobirləşmələrin 

sintez şəraitinin tədqiqat nəticələri verilmişdir. O cümlədən, fəslin 

sonunda alınmış birləşmələrin müəyyən qatılıqlı turşu və qələvi 

məhlullarında həll olma xüsusiyyətlərinin nəticələri qeyd olunmuşdur.  

Su və üzvi mühitdə As2S5 birləşməsinin alınması şəraitinin 

araşdırılması. Arsen(V) sulfid su mühitində natrium metarsenit və 

hidrogen sulfid, natrium metarsenit və tioasetamid, üzvi mühitdə isə 

natrium arsenat və tioasetamid əsasında 273-283 K temperaturda 

müvafiq olaraq 2, 4 və 10 saat müddətində alınmışdır. Alınmış 

arsen(V) sulfid nümunəsinin fərdiliyini rentgenfaza (RFA), 

differensial termiki (DTA), termoqravimetrik (TQ), kimyəvi, 

skanedici elektron mikroskop (SEM) və element analiz metodları ilə 

təsdiq edilmişdir. Alınmış nümunələrin kimyəvi analizi aparılmışdır. 

Nümunələrin tərkibindəki arsenin miqdarı kalorimetrik üsulla və 

kükürdürdün miqdarı isə barim nitratla titrləməklə təyin edilmişdir. 

Alınan nəticələr nümunələrin As2S5 formuluna uyğun olduğunu təsdiq 

etmişdir.  

Müəyyən eilmişdir ki, arsen(V) sulfid pH=0-2 aralığında 

maksimum çıxıma malik olur. pH>2 olduqda onun çıxımı azalır və bu 

zaman arsen(III) sulfid birləşməsinin çıxımı artır. Müəyyən edilmişdir 

ki, pH=5 olduqda sistemdə ancaq arsen(III) sulfid birləşməsi mövcud 

olur. Sulu məhlulda arsen(V) sulfid birləşməsi isə 273-283 K 

temperatur aralığında əmələ gəlir. 

TQ (NETZSCH STA 449F3) analizinə əsasən alınmış 

nümunələrin tərkibindəki kükürd və arsenin 573-873 K temperatur 

aralığında oksidləşərək sublimasiya etməsi hesabına tam buxarlandığı 

müəyyən edilmişdir. 

As2S5 birləşməsinin differensial termiki analizini (Термоскан-

2) aparılmışdır. As2S5 birləşməsinin differensial termiki analizdə üç 

endotermik effekt müşahidə edilmişdir: 364 K-dəki endotermik effekt 

As2S5 birləşməsi peritektik çevrilmə temperaturuna, 386 K və 582 K-
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dəki endotermik effektlər isə müvafiq olaraq S və As2S3 

birləşmələrinin ərimə temperaturlarına uyğundur. DTA nəticələrindən 

məlum olmuşdur ki, As2S5 birləşməsi 364 K temperatura kimi 

davamlıdır. 

As2S5 stexiometrik tərkibini dəqiqləşdirmək üçün alınan 

birləşmənin tərkibinin element analizi (JSM-6610LV SEM – Oxford 

Instrument) aparılmışdır. Alınan nəticələrə əsasən, birləşmələrin 

tərkibindəki arsen və kükürdün kütlə (As-48.27%, S-51.73%) və atom 

(As-28.53%, S-71.47%) nisbətləri təyin edilmişdir.  

Arsen(V) sulfid çöküntüsünün tərkibi rentgenfaza (2D 

PHASER “Bruker”) analiz metodu vasitəsilə tədqiq edilmişdir. RFA 

nəticələrinə əsasən, müəyyən edilmişdir ki, su və üzvi mühitlərdə 

alınmış As2S5 birləşməsi amorf haldadır. 

Üzvi mühitdə As2S5 -in mikro və nanohissəciklər əmələ 

gətirməsi müşahidə edilmiş və müxtəlif temperaturlarda alınan mikro 

və nanohissəciklərin şəkilləri çəkilmişdir (TM-3000 Hitachi elektron 

mikroskopu) (şəkil 1). As2S5 -in nanohissəciklərinin əmələ gəlməsinə, 

böyüməsinə və formalaşmasına temperaturun təsirinin öyrənilməsi 

zamanı müəyyən edilmişdir ki, As2S5 -in yuxarı temperaturda alınması 

zamanı onun parçalanma məsələsi ortaya çıxır. Bu səbəbdən onun otaq 

və ondan aşağı temperaturlarda alınması məsləhət bilinmişdir. 

 

 
Şəkil 1. As2S5 birləşməsinin SEM (a-283 K (su), b-353K (su), c-

283 K (üzvi)) şəkilləri 

 

 As2S5 nazik təbəqəsi traferet çap üsulu ilə hazırlanmışdır. 

Birləşmənin nazik təbəqəsinin udma spektri U-5100 Hitachi 

ultrabənövşəyi spektrofotometrində çəkilmiş, əldə edilən qiymətlər 



12 
 

əsasında asılılıqlar qurulmuş və birləşmənin qadağan olunmuş 

zonasının qiymətinin Eg0 = 2.55 eV olduğu müəyyən edilmişdir (şəkil 

2). 

 

 
Şəkil 2. Arsen(V) sulfid nanobirləşməsinin udma spektri 

 

 As2S5–CuCl–H2O sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin 

araşdırılması. Su mühitində As2S5 və CuCl birləşmələrinin qarşılıqlı 

təsir şəraiti tədqiq edilmişdir. Baş verən reaksiyaların tənliklərini 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 

                      CuCl+2NH4OH→[Cu(NH3)2]Cl+2H2O                     (1) 

4As2S5+15[Cu(NH3)2]Cl+27H2O→5Cu3AsS4+3H3AsO4+15NH4Cl+

15NH4OH                                                                                        (2) 

 

Cu3AsS4 birləşməsinin alınma şəraitini tədqiq etmək üçün 

birləşmənin çıxımının mühitin pH-dan və qatılıqdan asılılığı 

araşdırılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, Cu3AsS4 birləşməsinin 

maksimum çıxımı pH=5-7 aralığnda və ilkin komponentlərin 

As2S5:CuCl=4:15 nisbətindəki qarışığında müşahidə olunur.  

Birləşmənin yodametrik, molibdat, barium nitratla titrləmə və 

qravimetrik metodlarla tərkibinin kimyəvi analizi aparılmış və sintez 

edilmiş birləşmənin Cu3AsS4 formuluna uyğun gəldiyi 

müəyyənləşdirilmişdir. 
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Nümunənin DTA -i aparılmış və alınmış nəticələrdən məlum 

olmuşdur ki, Cu3AsS4 birləşməsi 633 K temperaturda polimorf 

çevrilməyə məruz qalaraq, 963.1 K temperaturda əriyir. 

Optimal şəraitdə və su mühitində Cu3AsS4 birləşməsinin 

fərdiliyi rentgen faza analiz metodu (2D PHASER “Bruker”, CuK, 

2, 20-80 dər.) ilə təsdiq edilmişdir. Cu3AsS4 birləşməsi 513 – 543 K 

temperaturda bir saat müddətində vakuumda (10-2 Pa) termiki emal 

edildikdən sonra toz halına salınmış və difraktoqramı çəkilmişdir 

(şəkil 3). 

 

 
Şəkil 3. Mis(I) tioarsenat birləşməsinin difraktoqramı  

 

Difraktoqramdakı intensivlik maksimumlarının qiymətləri 

PDF 00-035-0580 – in qiyməti ilə uyğunluq təşkil etmişdir.  

 Cu3AsS4 birləşməsinin stexiometrik tərkibini dəqiqləşdirmək 

üçün alınan birləşmənin tərkibinin element analizi aparılmış, enerji-

dispers spektri çəkilmişdir. Alınan nəticələrə əsasən, birləşmənin 

tərkibindəki mis, arsen, kükürdün kütlə (Cu-48.53%, As-18.62%, S-

32.85%) və atom (Cu-49.53%, As-12.18%, S-38.29%) nisbətləri təyin 

edilmiş, sadə formulunun isə Cu3AsS4 olduğu müəyyən edilmişdir. 

Arsen(V) sulfid ilə tallium(I) nitratın su mühitində 

qarşılıqlı təsir xarakterinin müəyyənləşdirilməsi. Su mühitində 

As2S5 -in və TlNO3 ilə qarşılıqlı təsir şəraiti araşdırılmışdır. Baş verən 

reaksiyanın tənliyini ümumi şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar: 
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        4As2S5+15TlNO3+12H2O→5Tl3AsS4+3H3AsO4+15HNO3  (3)                

 

Proses 3 saat müddətində maqnitli qarışdırıcıda qarışdırılmaqla 

və mühitin pH-ı 4-5 həddində saxlamaqla aparılmışdır. Reaksiya başa 

çatdıqdan sonra çöküntü süzülmüş və distillə suyu ilə yuyulmuşdur. 

Alınan birləşməni homogenləşdirmək üçün çöküntünün üzərinə 

yenidən ultratəmiz su əlavə edilərək 343-353 K temperaturda və 96 

saat müddətində mikrodalğalı sobada saxlanılmışdır. Homogenləşmə 

başa çatdıqdan sonra çöküntü yenidən süzülümüş, ultratəmiz su ilə 

sonra isə etanolla yuyulmuşdur. Çöküntü 353 K-də vakuumda (10-1 

Pa) qurudulmuşdur. 

Tl3AsS4 birləşməsi sintezi (3) reaksiyasının yekun tənliyinin 

əmələgəlmə entalpiyası, entropiası və Gibbs enerjisinin termodinamik 

qiymətləri müəyyən edilmişdir (cədvəl 1). 

 

Cədvəl 1 

Reaksiyanın yekun (3) tənliyinin termodinamik funksiyaları 

Δ𝐺298
0  Δ𝐻298

0  𝑆298
0  

kC/mol C/(mol∙K) 

648.11 - 206.25 - 2867.95 

 

Sintez edilmiş birləşmənin tərkibinin kimyəvi analizi 

bromatometrik, molibdat, barium nitratla titrləməm və qravimetrik 

metodlarla aparılmışdır. Analizin nəticələrinə əsasən sintez edilmiş 

birləşmənin Tl3AsS4 formuluna uyğun gəldiyi müəyyənləşdirilmişdir. 

Alınmış Tl3AsS4 birləşməsinin stexiometrik tərkibini 

dəqiqləşdirmək üçün termoqravimetrik analizi aparılmışdır. 1173 K 

temperatura kimi qızdırılmış nümunənin tərkibindəki As və S 

oksidləşmə nəticəsində tam buxarlanmış sonda qalan qalıq isə Tl2O 

olmuşdur. Analiz nəticəsində ümumi itkilərin və sonda qalan qalığın 

miqdarını nəzərə aldıqda birləşmənin formulunun Tl3AsS4 -ə uyğun 

gəldiyi müəyyən edilmişdir. 

Alınmış Tl3AsS4 birləşməsinin DTA nəticələri şəkil 4-də 

verilmişdir.  
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Şəkil 4. Tl3AsS4 birləşməsinin DTA əyrisi 

 

Tl3AsS4 birləşməsinin DTA əyrisində 538 K və 692.8 K 

temperaturlarda termiki effektlər müşahidə edilmişdir. 538 K 

temperaturda müşahidə olunan zəif termiki effekt Tl3AsS4 

birləşməsinin yumşalma və ya polimorf çevrilmə temperaturu hesab 

etmək olar. 692.8 K temperaturdakı termiki isə onun ərimə 

temperaturuna uyğundur. 

Tl3AsS4 birləşməsi 493 K temperaturda vakuumda (10-2 Pa) 2 

saat müddətində termiki emal edilmiş və tərkibi rentgenfaza analiz 

(2D PHASER “Bruker”) metodu ilə öyrənilmişdir (şəkil 5). 

 

 
Şəkil 5. Tl3AsS4 birləşməsinin difraktoqramı 
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Analizin nəticəsindən məlum olmuşdur ki, çöküntünün tərkibi 

Tl3AsS4 birləşməsindən ibarətdir və difraktoqramdakı intensivlik 

maksimumlarının qiyməti PDF 00-046-1402 – in qiyməti ilə yaxşı 

uyğunluq təşkil edir. 

333-343 K-də su mühitində alınmış Tl3AsS4 birləşməsinin 

morfologiyası HITACHI TM3000 markalı mikroskopla tədqiq edilmiş 

və məhluldan alınmış çöküntünün mikro və nanohissəciklərin 

aqreqatlarından təşkil olunduğu müəyyən edilmişdir. 

Tl3AsS4 birləşməsinin stexiometrik tərkibini dəqiqləşdirmək 

üçün alınan birləşmənin tərkibinin element analizi aparılmışdır. 

Alınan nəticələrə əsasən, birləşmələrin tərkibindəki tallium, arsen və 

kükürdün kütlə və atom nisbətlərinin müvafiq olaraq 75.25%, 9.29%, 

15.46% və 37.79%, 12.72%, 49.48% olduğu təyin edilmişdir. Element 

analiz nəticələrinə əsasən su mühitində alınan birləşmənin sadə 

formulunun Tl3AsS4 -ə yaxşı uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir. 

Nümunənin xüsusi çəkisinin təyin etmək üçün piknometrik 

metoddan istifadə olunmuşdur. Alınmış Tl3AsS4 birləşməsinin xüsusi 

çəkisi 5.34 q/sm3 olmuşdur. 

Arsen(V) sulfid və gümüş nitrat əsasında gümüş 

tioarsenatın su mühitində alınması şəraitinin araşdırılması. 

Ag3AsS4 birləşməsi su mühitində As2S5-in və AgNO3 -ün qarşılıqlı 

təsirindən sintez edilmişdir. Reaksiya qarışığı 45 – 60 dəqiqə 

müddətində maqnitli qarışdırıcıda qarışdırılmış, mühitin pH-ı 4-5 

həddində saxlanılmışdır. Proses başa çatdıqdan sonra çöküntü 

süzülmüş, distillə suyu və etanol ilə yuyulmuşdur. Yuyulmuş 

çöküntünün üzərinə yenidən su əlavə etməklə 333-343K temperaturda 

48 saat müddətində mikrodalğalı sobaya homogenləşməsi üçün 

yerləşdirilmişdir. Proses başa çatdıqdan sonra alınmış çöküntü 

yenidən süzülmüş, əvvəlcə distillə suyu, sonra isə etanolla 

yuyulmuşdur. Təmizlənmiş çöküntü 353 K temperaturda vakuumda 

qurudulmuşdur. 

Su mühitində alınmış birləşmənin tərkibindəki gümüş, arsen və 

kükürdün miqdarı fayans, molibdat və barium nitratla titrləmə 

metodları ilə təyin edilmiş və nəticələri aşağıdakı cədvəldə 

göstərilmişdir (cədvəl 2).  
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Cədvəl 2 

Gümüş tioarsenat birləşməsinin kimyəvi analizi 

Nümunənin 

miqdarı, q 

Elementlərin miqdarı, q 

Ag As S 

 Nəz. Təc.  Nəz. Təc.  Nəz. Təc. 

0.526 0.323 0.320 0.075 0.070 0.128 0.121 

 

Sintez edilmiş nümunənin tərkibinin kimyəvi analiz 

nəticələrinə əsasən birləşmənin Ag3AsS4 formuluna uyğun gəldiyi 

təyin edilmişdir. 

Gümüş tioarsenat birləşməsi sintezi reaksiyasının (4) yekun 

tənliyinin əmələgəlmə entalpiyası (Δ𝐻298
0 = -954.15 kC/mol), 

entropiası (Δ𝑆298
0 = 3979.59 C/(mol∙K)) və Gibbs enerjisinin (Δ𝐺298

0 = 

- 2139.89 kC/mol) termodinamik qiymətləri müəyyən edilmişdir. 

                    

4As2S5+15AgNO3+12H2O→5Ag3AsS4+3H3AsO4+15HNO3               (4) 

 

Birləşmənin stexiometrik tərkibi termoqravimetrik 

(NETZSCH STA 449F3) analizlə müəyyən edilmişdir (şəkil 6). 

 

 
Şəkil 6. Gümüş tioarsenat birləşməsinin termoqramı 
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Termoqramdan göründüyü kimi, nümunədə olan itkilər kükürd 

və arsenin oksidləşərək sublimasiya etməsi hesabına meydana 

çıxmışdır. Soyumadan sonra qalan qalığın kütləsi 51.13 mq olmuşdur 

ki, bu da gümüşün payına düşür. Alınan bu nəticələrə əsasən 

birləşmənin sadə formulunun Ag3AsS4 olduğu təsdiqlənmişdir. 

Alınmış Ag3AsS4 birləşməsinin differensial termiki analizi 

aparılmışdır. DTA nəticələrinə görə 572.5 K, 724.9 K temperaturlarda 

ekzotermik və 888.2 K temperaturda isə endotermik effektlər 

müşahidə edilmişdir. Ag3AsS4 birləşməsinin ərimə temperaturunun 

888.2 K olduğu müəyyən edilmişdir. 

Nümunənin rentgenfaza analizinin 2D PHASER “Bruker” toz 

difraktometrində aparılmışdır. Analizin nəticələrindən məlum 

olmuşdur ki, onun əsas tərkib hissəsi (89.5%) Ag3AsS4 birləşməsindən 

ibarətdir. Difraktoqramdakı intensivlik maksimumlarının qiyməti 

PDF 01-089-1370 – in qiyməti ilə yaxşı uyğunluq təşkil edir. 

343 K temperaturda və su mühitində alınmış gümüş tioarsenat 

birləşməsinin mikromorfologiyası HITACHI TM 3000 markalı 

skanedici elektron mikroskopda öyrənilmişdir (şəkil 7). 

 

   
Şəkil 7. Ag3AsS4 birləşməsinin SEM şəkli 

 

SEM analizindən məlum olmuşdur ki, gümüş tioarsenat 

birləşməsində hissəciklərin ölçüləri 500-800 μm aralığında dəyişən 

kürə formalı hissəciklərdən təşkil olunub və hissəciklər arasında digər 

faza hissəcikləri müşahidə olunmur. 

Ag3AsS4 birləşməsinin tərkibini dəqiqləşdirmək üçün alınan 

birləşmənin tərkibinin element analizi aparılmışdır (şəkil 8). 
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Şəkil 8. Ag3AsS4 birləşməsinin element analizi 

 

Element analizinin nəticələrinə əsasən, birləşmələrin 

tərkibindəki gümüş, arsen və kükürdün kütlə və atom nisbətləri təyin 

edilmişdir. Gümüş, arsen və kükürdün kütlə və atom qiymətlərinə 

əsasən su mühitində alınan birləşmənin sadə formulunun Ag3AsS4 

uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir. 

Nümunənin xüsusi çəkisinin təyin etmək üçün piknometrik 

metoddan istifadə olunmuşdur. Alınmış tiobirləşmənin xüsusi çəkisi 

3.96 q/sm3 olmuşdur. 

Turşu və qələvi məhlullarında tiobirləşmələrinin həllolma 

şəraitinin araşdırılması. İşdə 1 M qatılıqlı turşu və qələvi 

məhlullarında müxtəlif zaman aralıqlarında Ag3AsS4, Cu3AsS4, 

Tl3AsS4 və Pb3As4S9 birləşmələrinin həllolması öyrənilmişdir. 

Təcrübələr nəticəsində məlum olmuşdur ki, 1 M xlorid və sulfat 

turşusunda müddətdən asılı olmayaraq həll olan tiobirləşmələrin 

miqdarı sabit qalmışdır. Bununla yanaşı 1 M qatılıqlı nitrat turşusu, 

kalium hidroksid və ammonium hidroksid məhluluda 1, 5, 8 və 24 saat 

müddətində aparılmış təcrübələrdə nümunələrin həllolması artmışdır. 

Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, tioarsenatların 

qatı kalium hidroksid və ammoinium hidroksid məhlulları ilə təsir 

etdikdə maddə parçalanır, parçalanma zamanı alınan arsen(V) sulfid, 

kalium hidroksidlə reaksiyaya girərək K3AsO2S2 və K2S əmələ gətirir. 

Buna əsaslanaraq reaksiyaların aşağıdakı tənliklər üzrə getdiyini 

yazmaq olar: 

 

2Me3AsS4 + 8KOH → 3Me2S + 2K3AsO2S2 + K2S + 4H2O                (5) 

2Me3AsS4+8NH4OH→3Me2S+2(NH4)3AsO2S2+(NH4)2S+4H2O    (6) 

 

Element  Kütlə% Atom% 

S 23.83 48.93 

As 15.69 15.16 

Cu 60.48 35.91 

Cəm 100.00 
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Sintez edilən tiobirləşmələrin üzərinə qatı nitrat turşusu əlavə 

etdikdə də tiobirləşmələrin parçalandığı müşahidə olunmuşdur. 

Dördüncü fəsildə As2S5-CuCl2-H2O, As2S5-Pb(CH3COO)2-

H2O, As2S5-Pb(CH3COO)2-H2S-H2O sistemlərindən tiobirləşmələrin 

alınması şəraitinə və onların fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə 

stexiometrik tərkibinin və fərdiliyinin təsdiqinə aid nəticələr öz əksini 

tapmışdır. 

As2S5 və CuCl2 -in su mühitində qarşılıqlı təsir şəraitinin 

araşdırılması. Su mühitində arsen(V) sulfid və mis(II) xloridin 

qarşılıqlı təsirindən nəzərdə tutulan mis(II) tioarsenat birləşməsinin 

alınması şəraiti tədqiq edilmişdir. Baş verən reaksiyanın tənliyini 

ümumi şəkildə aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 

8As2S5+15CuCl2+24H2O→5Cu3(AsS4)2+6H3AsO4+30HCl  (7) 

 

Reaksiya qarışığı 180 dəqiqə müddətində maqnitli 

qarışdırıcıda qarışdırılmış, mühitin pH-ı 4-5 həddində saxlanılmışdır. 

Proses başa çatdıqdan sonra çöküntü süzülmüş, distillə suyu və etanol 

ilə yuyulmuş və 353 K temperaturda vakuumda qurudulmuşdur. 

Cu3(AsS4)2 birləşməsinin alınması istiqamətində aparılan (7) 

reaksiyasının yekun tənliyinə əsasən reaksiyanın termodinamik 

parametrləri müəyyən edilmişdir (cədvəl 3). 

  

                   Cədvəl 3 

Reaksiyanın yekun (7) tənliyinin termodinamik funksiyaları 

Δ𝐺298
0  Δ𝐻298

0  𝑆298
0  

kC/mol C/(mol∙K) 

303.54 56.2 -830 

 

Nümunənin  termoqravimetrik və differensial termiki analizi 

NETZSCH STA 449F3 markalı termoanaliz cihazında aparılmışdır. 

Tio-birləşmənin ərimə temperaturu Cu3AsS4–ün ərimə temperaturuna, 

964.3 K-ə uyğun gəlmişdir. 

Alınmış nümunənin tərkibi RFA (2D PHASER “Bruker”) 

metodu ilə yoxlanılmışdır. Məlum olmuşdur ki, nümunənin tərkibi 
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Cu3AsS4 birləşməsindən ibarətdir. Difraktoqramdakı intensivlik 

maksimumlarının qiymətləri (Cu3AsS4 – PDF 01-075-0637, CuS – 

PDF 00-006-0464) standartlarla yaxşı uyğunluq təşkil etmişdir. 

Su mühitində As2S5 və CuCl2 qarşılıqlı təsirində alınmış 

tiobirləşmənin stexiometrik tərkibini element analiz ilə 

dəqiqləşdirilmişdir. Birləşmənin tərkibindəki mis, arsen və kükürdün 

kütlə (Cu-52.38%, As-13.94%, S-33.68%) və atom (Cu-38.69%, As-

10.23%, S-51.08%) nisbətlərinin analiz nəticələri əsasında onun sadə 

formulunun Cu3AsS4 -ə yaxşı uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir. 

Nümunənin xüsusi çəkisinin təyin etmək üçün piknometrik 

metoddan istifadə olunmuşdur. Alınmış tiobirləşmənin xüsusi çəkisi 

3.59 q/sm3 olmuşdur. 

Su mühitində As2S5 və Pb(CH3COO)2 birləşmələrinin 

qarşılıqlı təsir şəraitinin tədqiqi. Pb3(AsS4)2 birləşməsinin alınması 

şəraitinin araşdırılması üçün təzə çökdürülmüş As2S5 ilə titrli (mq/ml) 

Pb(CH3COO)2 məhlulunun qarşılıqlı təsirindən istifadə edilmişdir. 

Aparılan araşdırmalardan reaksiya üzrə alınması nəzərdə tutulan 

Pb3(AsS4)2 birləşməsinin sintezi üçün optimal şərait - pH-ın 2-6, 

temperaturun 323-353 K və vaxtın 60-90 dəqiqə olduğu müəyyən 

edilmişdir. Reaksiya tənliyinə əsasən götürülən arsenin 3/8 hissəsi 

süzüntüyə keçmişdir. 

Nəzərdə tutulan Pb3(AsS4)2 birləşməsinin sintezi reaksiyanın 

yekun tənliyinə əsasən reaksiyanın termodinamik parametrləri 

müəyyən edilmişdir (cədvəl 4). 

 

8As2S5+15Pb(CH3COO)2+24H2O→5Pb3(AsS4)2+6H3AsO4+ 

       30CH3COOH                                                                         (8) 

8As2S5+15Pb2++24H2O→5Pb3(AsS4)2+6AsO4
3-+48H+      (9) 

 

Cədvəl 4 

Reaksiyanın yekun tənliyinin termodinamik funksiyaları 

Δ𝐺298
0  Δ𝐻298

0  𝑆298
0  

kC/mol C/(mol∙K) 

405.75 - 263.85 - 2247.1 
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Alınmış birləşmənin stexiometrik tərkibini dəqiqləşdirmək 

üçün dervatoqrafda TQ analizi aparılmışdır. Analiz nəticələrinə 

əsasən ümumi itki götürülmüş nümunənin tərkibindəki arsen və 

kükürdün, tigeldə qalan qalığın isə PbO -in miqdarına uyğun 

gəlmişdir. 

Sintez edilmiş tiobirləşmənin differensial termiki analizi 

NETZSCH STA 449F3 markalı termoanaliz cihazında aparılmışdır. 

DTA -ə əsasən birləşmənin ərimə temperaturunun 726.2 K olduğu 

təyin edilmişdir. TQ analizin əksinə DTA nəticələrinə görə alınmış 

birləşmənin Pb3As4S9 olduğu müəyyənləşdirilmişdir. 

Arsen(V) sulfidlə qurğuşun(II) asetatın qarşılıqlı təsiri 

əsasında alınmış nümunənin tərkibi RFA (2D PHASER “Bruker”) 

metodu ilə yoxlanılmışdır. Məlum olmuşdur ki, nümunənin tərkibi 

qurğuşun(II) tioarsenit və az miqdarda qurğuşun sulfid birləşməsindən 

ibarətdir. Difraktoqramdakı intensivlik maksimumlarının nəticələri 

PDF 00-024-1469 və PDF 00-005-0592 qiymətlərinə uyğun gəlmişdir. 

Arsen(V) sulfid və qurğuşun(II) asetat əsasında alınmış 

birləşmənin element analizinin nəticələri verilmişdir. Analiz 

nəticələrinə əsasən, birləşmələrin tərkibindəki qurğuşun, arsen və 

kükürdün kütlə (Pb-52.63%, As-24.24%, S-23.16%) və atom (Pb-

19.73%, As-25.42%, S-54.85%) nisbətləri təyin edilmişdir. Kütlə və 

atom nisbətlərinin qiymətlərinə görə su mühitində alınan birləşmənin 

sadə formulunun Pb3As4S9 olduğu müəyyən edilmişdir. 

Nümunənin xüsusi çəkisinin təyin etmək üçün piknometrik 

metoddan istifadə olunmuşdur. Alınmış tiobirləşmənin xüsusi çəkisi 

4.58 q/sm3 olmuşdur. 

Pb(CH3COO)2−Na3AsO4−H2S−H2O sistemində fiziki-

kimyəvi qarşılıqlı təsir şəraitinin araşdırılması. Su mühitində 
Pb(CH3COO)2−Na3AsO4−H2S−H2O sistemində fiziki-kimyəvi 

qarşılıqlı təsirin araşdırılması üçün ilkin komponentlər kimi 

qurğuşun(II) asetat və natrium arsenat maddələrinin məhlullarında 

istifadə edilmişdir. İlkin maddələrin 0.1 M məhlulları müxtəlif mol 

nisbətlərində qarışılıqlı təsirindən qurğuşun arsenatın ağ çöküntüsü 

əmələ gəlmişdir. Həmin qarışıqdan hidrogen sulfid qazı buraxılmaqla 

qurğuşun tioarsenat birləşməsinin alınması nəzərdə tutulmuşdur. 
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Çökdürmə prosesi soyuq şəraitdə 276 – 283 K temperaturda və 60 

dəqiqə müddətində başa çatdırılmışdır. Sintez edilmiş çöküntülərin 

termiki emalı vakuumda (10-2 Pa) 373-523 K temperatur aralığıda 

aparılmışdır. 

Alınmış Pb2As2S5, PbAs2S4, Pb9As4S15 tiobirləşmələrinin azot 

axınında DTA analizi həyata keçirilmişdir və müvafiq olaraq 

birləşmələrin 781 K, 727.2K və 822.1 K temperaturlarda əridiyi təyin 

edilmişdir. 

Pb(CH3COO)2−Na3AsO4−H2S−H2O sistemindən alınmış 

Pb2As2S5, PbAs2S4 və Pb9As4S15 nümunələrinin kimyəvi analizi 

dixromatometrik, molibdat, barium nitrat ilə titrləmə metodları ilə 

yerinə yetirilmişdir. Alınmış tiobirləşmələrin kimyəvi analiz 

nəticələrinə əsasən birləşmələrin tərkiblərinin Pb2As2S5, PbAs2S4 və 

Pb9As4S15 formullarına uyğun gəldiyi müəyyən edilmişdir. 

Sintez edilən tiobirləşmələrin fərdiliyini təsdiq etmək üçün 

rengen faza analizi aparılmışdır. Pb2As2S5, PbAs2S4 və Pb9As4S15 

birləşmələrinin difraktoqramdakı intensivlik maksimumlarının 

nəticələri müvafiq olaraq PDF 00-010-0453, PDF 01-076-1879, PDF 

00-044-1412 qiymətlərinə uyğun gəlmişdir. 

Beşinci fəsildə üzvi mühitdə Me+-As2S5 (Me+ = Cu+, Tl+, Ag+) 

sistemindən sintez edilən Cu3AsS4, Tl3AsS4, Ag3AsS4 birləşmələrin 

alınması şəraiti və onların fiziki-kimyəvi analizləri ilə bağlı nəticələr 

şərh olunmuşdur. 

Etilenqlikol mühitində As2S5 və CuCl duzları arasında 

gedən fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsir xarakterinin öyrənilməsi. 

Etilekqlikol mühitində As2S5 və CuCl birləşmələrinin qaşılıqlı təsir 

şəraiti tədqiq edilmişdir. Reaksiya qarışığı pH-ın 8-9 qiymətində, 3 

saat müddətində maqnitli qarışdırıcı vasitəsilə qarışdırılmış, sonra 

əmələ gələn tünd qəhvəyi rəngli çöküntü süzülmüş, əvvəlcə distillə 

suyu, sonra isə etanolla yuyulmuşdur. 

Birləşmənin kimyəvi və TQ analizi (NETZSCH STA 449F3) 

aparılmışdır (şəkil 9). Hava axınında kükürdün və arsenin 

oksidləşməsi hesabına 793 K temperaturda ümumi olaraq baş verən 

kütlə itkisi 6.86 mq olmuşdur. Nümunənin tərkibindəki ümumi itki və 
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qalan qalığın miqdarına əsasən müəyyən edilmişdir ki, birləşmənin 

tərkibi Cu3AsS4 birləşməsinin formuluna uyğun gəlir. 

 
Şəkil 9. Cu3AsS4 birləşməsinin termoqravimetrik analizi 

 

Sintez edilmiş nümunənin differensial termiki analizi 

(NETZSCH STA 449F3) aparılmışdır (şəkil 10).  
 

 
Şəkil 10. Cu3AsS4 birləşməsinin DTA əyrisi 

 

Analizin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, mis(I) tioarsenat 

birləşməsi 578 K-də polimorf çevrilməyə uğrayır. Temperaturun 

sonrakı artımı Cu3AsS4 birləşməsinin əmələgəlməsinə uyğundur. 

Alınmış nümunənin ərimə temperaturu 965.5 K olmuşdur. 
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Etilenqlikol mühitində 353 K temperaturda alınmış Cu3AsS4 

birləşməsinin SEM analizi aparılmış, müəyyən edilmişdir ki, alınmış 

çöküntü pambıqvari forma əmələ gətirib, nanohissəciklərin 

aqreqatlarından təşkil olunmuşdur (şəkil 11). 

 

    
Şəkil 11. Cu3AsS4 birləşməsinin SEM şəkli 

 

Nümunənin tərkibindəki mis, arsen və kükürdün kütlə (Cu-

49.91%, As-16.18%, S-33.91%) və atom (Cu-38.15%, As-10.49%, S-

51.36%) nisbətləri element analizi ilə təyin edilmişdir. Analiz 

nəticələrinə əsasən etilenqlikol mühitində əldə edilən birləşmənini 

sadə formulunun Cu3AsS4 olduğu müəyyən edilmişdir. 

As2S5–TlNO3–C2H6O2 sistemində solvotermal şəraitdə 

fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsir şəraitinin öyrənilməsi. As2S5 və 

TlNO3 əsasında etilenqlikol mühitində baş verən fiziki-kimyəvi 

qarşılıqlı təsirin xarakteristikası araşdırılmışdır. 0,1 M qatılıqlı 

ammonium hidroksiddən istifadə etməklə mühitin pH-ı 7-8 həddində 

saxlanılmış və reaksiya qarışığı 358 K temperaturda 3 saat müddətində 

maqnitli qarışdırıcı ilə qarışdırılmışdır. Proses başa çatdıqdan sonra 

çöküntü süzülmüş, əvvəlcə distillə suyu, sonra isə etil spirti ilə 

yuyulmuşdur.  

Kimyəvi analiz üsulları (bromatometrik, molibdat, barium 

nitratla titrləmə) ilə sintez edilmiş nümunənin tərkibinin Tl3AsS4 

formuluna uyğun olduğunu təsdiq edilmişdir. 

Etilenqlikol mühitində alınmış Tl3AsS4 birləşməsinin 

differensial termiki analizi (NETZSCH STA 449F3) aparılmışdır 

(şəkil 12). 
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Şəkil 12. Tl3AsS4 birləşməsinin DTA əyrisi 

 

Differensial termiki analiz əyrisindən aydın görünür ki, 

tallium(I) tioarsenat birləşməsinin əriməsi nisbətən aşağı temperaturda 

(⁓ 683 K temperatur) baş vermişdir. 

Tl3AsS4 nümunəsi 523-543 K temperaturda (10-2 Pa 

vakuumda) 2 saat müddətində termiki emal (tablama) edilmiş və 

tərkibi rentgenfaza analizi (2D PHASER “Bruker”) ilə yoxlanılmışdır 

(şəkil 13).  

 

 
Şəkil 13. Tl3AsS4 birləşməsinin difraktoqramı 
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Analizinin nəticələri PDF 01-077-1539 qiyməti ilə uyğunluq 

təşkil edib, onun fərdiliyini təsdiqləmişdir. 

353 K temperaturda etilenqlikol mühitində alınmış Tl3AsS4 

birləşməsinin mikromorfologiyası HITACHI TM3000 markalı 

mikroskopla tədqiq edilmişdir (şəkil 14).  

 

 
Şəkil 14. Tl3AsS4 birləşməsinin SEM şəkilləri 

 

SEM analizinə əsasən, məhluldan alınmış çöküntünün 

nanohissəciklərin aqreqatlarından təşkil olunduğu aydın görünür. 

Etilenqlikol mühitində As2S5 və AgNO3 əsasında Ag3AsS4 

birləşməsinin sintezi şəraitinin araşdırılması. Ag3AsS4 

birləşməsinin üzvi mühitdə hidrotermal şəraitdə alınması AgNO3 və 

As2S5 birləşmələrinin qarşılıqlı təsiri əsasında aparılmışdır. Bu zaman 

məhlulda hidrogen ionlarının qatılığı pH=5-7 həddində olmuşdur.  

Sintez edilmiş nümunənin tərkibi kimyəvi analizlə (fayans, 

molibdat, barium nitratla titrləmə) araşdırılmış və onun Ag3AsS4 

formuluna uyğun olduğu təyin edilmişdir. 

Etilenqlikol mühitində sintez edilmiş gümüş tioarsenat 

birləşməsinin differensial termiki analizi aparılmışdır. Analizin 

nəticələrinə əsasən 577.7 K temperaturda ekzotermik və 890.4 K 

temperaturda isə endotermik effektlər müşahidə edilmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki, gümüş tioarsenat birləşməsinin ərimə temperaturu 890.4 

K -ə uyğun gəlir.  
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Gümüş tioarsenat birləşməsinin tərkibi rentgenfaza analizi 

vasitəsilə müəyyən edilmiş və analizin nəticəsi şəkil 15-də 

göstərilmişdir. 

 

 
Şəkil 15. Ag3AsS4 birləşməsinin RFA analizi 

 

Analizlərin nəticəsində məlum olmuşdur ki, etilenqlikol 

mühitində ilkin komponentlərin 4:15 nisbətindəki qarışığından 

alınmış birləşmənin əsas tərkib hissəsi gümüş tioarsenat 

birləşməsindən ibarət olmuşdur. Gümüş tioarsenat birləşməsinin 

rentgen faza analizinin nəticələri PDF 01-089-1370 qiyməti ilə 

uyğunluq təşkil edib və fərdiliyini təsdiqlənmişdir. 

343 K temperaturda alınmış gümüş tioarsenat birləşməsinin 

mikromorfologiyası HITACHI TM3000 markalı skanedici elektron 

mikroskopda öyrənilmişdir (şəkil 16). 

 

  
Şəkil 16. Ag3AsS4 birləşməsinin 10 və 3 μm sahədə SEM şəkli  
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SEM analizindən məlum olmuşdur ki, etilenqlikol mühitində 

alınmış gümüş tioarsenat birləşməsində hissəciklər bir-birinə 

birləşmiş sıx torvari quruluşa malik olub, 10 və 3 μm sahədə olan 

hissəciklər arasında digər faza hissəcikləri müşahidə olunmamışdır. 

Alınmış nümunənin element analizi aparılmış və gümüş, arsen, 

kükürdün kütlə və atom nisbətlərinin qiymətlərinə görə etilenqlikol 

mühitində alınan birləşmənin Ag3AsS4 formuluna yaxşı uyğun gəldiyi 

qənaətinə gəlinmişdir (şəkil 17). 

 

 

Şəkil 17. Ag3AsS4 birləşməsinin element analizi 

 

NƏTİCƏLƏR 

 

1. Su və üzvi mühitdə NaAsO2 və H2S, NaAsO2 və C2H5NS, 

Na3AsO4 və C2H5NS arasında baş verən qarşılıqlı təsir şəraiti 

araşdırılmış və As2S5 birləşməsi müvafiq olaraq 2, 4 və 10 saat 

müddətində alınmışdır. Sintez edilən birləşmələrin fərdiliyi RFA, 

DTA, TQ, kimyəvi, SEM və element analiz metodları ilə təsdiq 

edilmişdir. Analiz nəticələrinə görə müəyyən edilmişdir ki, 273-283 K 

temperatur aralığında alınan As2S5 birləşməsi amorf haldadır. 

Birləşmənin DTA nəticəsinə görə As2S5 364 K temperatura kimi 

davamlıdır. TQ analiz metodunun nəticələrindən məlum olmuşdur ki, 

bu birləşmə T>363 K temperaturda parçalanır. Fiziki-kimyəvi analiz 

metodları ilə birləşmənin tərkibində arsen və kükürdün kütlə və atom 

payları təyin edilmiş və birləşmənin stexiometrik tərkibi 

dəqiqləşdirilmişdir. SEM analiz nəticələrinə əsasən 283 K və 353 K 

Element  Kütlə% Atom% 

S 24.03 52.46 

As 13.82 11.83 

Ag 62.15 35.71 

Cəm 100.00 
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temperaturlarda alınmış As2S5 hissəcikləri müvafiq olaraq pambıqvari 

və qismən kubik  formalı olmuşdur. Bununla yanaşı, As2S5 -in nano-

hissəciklərinin və nazik təbəqəsi alınmış, udma spektri çəkilmiş, 

qadağan olunmuş zonasının eninin Eg0 = 2.55 eV olduğu müəyyən 

edilmişdir. 

2. Su və üzvi mühitində CuCl və As2S5 arasında baş verən 

fiziki-kimyəvi təsirin xarakteri öyrənilmiş və Cu3AsS4 birləşməsi 3 

saat müddətində sintez edilmişdir. Fiziki-kimyəvi analiz metodları 

vasitəsi ilə birləşmənin fərdiliyi və stexiometrik tərkibi təsdiq 

edilmişdir. Cu3AsS4 birləşməsinin alınmasının reaksiya tənliyi tərtib 

edilmiş, termodinamik parametrləri hesablanmışdır. Su mühitində 

sintez edilmiş Cu3AsS4 -ün 963.1 K temperaturda əriməsi və üzvi 

mühitdə alınmış birləşmənin isə 965.5 K temperaturda əriməsi DTA 

nəticəsində müəyyən edilmişdir. 323-363 K temperaturda su və üzvi 

mühitdə alınmış birləşmənin mikromorfologiyası tədqiq edilmiş və 

müəyyən edilmişdir ki, birləşmə mikro- və nanohissəciklərdən təşkil 

olunub. Su mühitində alınan birləşmənin maksimum çıxımı pH-ın 5-7 

aralığında, üzvi mühitdə sintez edilən birləşmənin maksimum çıxımı 

isə pH-ın 6-8 aralığında olmuşdur. Alınmış Cu3AsS4 birləşməsinin 

tərkibindəki mis, arsen və kükürdün kütlə və atom nisbətləri müəyyən 

edilmişdir.  

3. Su mühitində CuCl2 və As2S5-in qarşılıqlı təsir şəraiti tədqiq 

edilmiş və 180 dəqiqə müddətində tiobirləşmə sintez edilmişdir. 

Alınmış tiobirləşmənin fərdiliyi, stexiometrik tərkibi fiziki-kimyəvi 

analiz metodları vasitəsilə tədqiq edilmişdir. TQ analizin əksinə digər 

analiz metodlarından əldə edilmiş nəticələrə əsasən alınmış 

tiobirləşmənin tərkibi Cu3AsS4 -dən ibarət olmuşdur.  

4. TlNO3–As2S5–H2O/C2H6O2 sistemində baş verən fiziki-

kimyəvi təsirin xarakteri araşdırılmış və Tl3AsS4 birləşməsi 3 saat 

ərzində sintez edilmişdir. 4:15 mol nisbətində 348-358 K temperatur 

aralığında Tl3NO3 və As2S5 əsasında alınmış Tl3AsS4 birləşməsinin 

fərdiliyi, stexiometrik tərkibi RFA, DTA, TQ, kimyəvi, SEM və 

element analiz metodları ilə təsdiq edilmişdir. Birləşmənin 

tərkibindəki Tl, As və S -ün kütlə və atom payları müəyyən edilmişdir. 

Tl3AsS4 birləşməsinin mikromorfologiyası öyrənilmiş və birləşmənin 
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nanohissəciklərdən ibarət olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Tl3AsS4 

birləşməsinin alınmasının reaksiya tənliyi əsasında, termodinamik 

qiymətlər hesablanmışdır. Tl3AsS4 birləşməsinin su mühitində 

alınması pH-ın 4-5, üzvi mühitdə isə 7-8 aralığında olduğu müəyyən 

edilmişdir. DTA nəticəsinə görə su mühitində alınmış tallium(I) 

tioarsenat birləşməsinin ərimə temperaturu 692.8 K, üzvi mühitdə 

sintez edilmiş birləmənin isə 688 K olmuşdur. 

5. Su və üzvi mühitlərdə Ag–As–S sistemindəki fiziki-kimyəvi 

təsir şəraiti tədqiq edilmiş və müəyyən edilmiş optimal şəraitdə 

arsenin üçlü tiobirləşməsi olan Ag3AsS4 sintez edilmişdir. RFA və TQ 

analiz nəticəsində alınmış birləşmənin fərdiliyi təsdiqlənmişdir. Su və 

üzvi mühitdə alınmış Ag3AsS4 -ın DTA -ə əsasən müvafiq olaraq 

birləşmənin 888.2 K və 890.4 K temperaturlarda əridiyi 

müəyyənləşdirilmişdir. SEM analizindən məlum olmuşdur ki, su 

mühitində alınmış Ag3AsS4 birləşməsində hissəciklərin ölçüləri 500-

900 nm aralığında olan kürəciklərdən təşkil olunmuş, üzvi mühitdə 

alınmış Ag3AsS4 tərkibi isə bir-birinə birləşmiş sıx torvari quruluşa 

malik hissəciklərdən ibarət olmuşdur. Gümüş tioarsenat birləşməsinin 

alınmasının reaksiya tənliyi tərtib edilmiş, termodinamik parametrləri 

hesablanmış və piknometrik metodla sıxlığı təyin edilmişdir. Kimyəvi 

analiz nəticələrinə görə alınmış nümunənin çəkisi və süzüntüyə keçən 

arsenin miqdarına görə birləşmənin formulu dəqiqləşdirilmişdir. 

Birləşmənin element analizindən alınmış nəticələrə görə Ag3AsS4 

birləşməsinin element tərkibi təyin edilmişdir. 

6. Pb(CH3COO)2 ilə As2S5-in su mühitində qarşılıqlı təsir 

şəraiti öyrənilmiş və Pb3As4S9 birləşməsi sintez edilmişdir. 

Tiobirləşmənin sintezi üçün optimal şərait - pH-ın 2-6, temperaturun 

323-353 K və vaxtın 60-90 dəqiqə olduğu müəyyən edilmişdir. 

Pb3As4S9 birləşməsinin fərdiliyi fiziki-kimyəvi analiz metodları 

vasitəsilə təyin edilmişdir. Sintez edilmiş tiobirləşmənin DTA 

nəticələrinə əsasən Pb3As4S9 birləşməsinin ərimə temperaturunun 

726.2 K olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Alınmış birləşmənin 

mikromorfologiyası araşdırılmış və birləşmənin hissəcikləri arasında 

adgeziyanın olması və nanohissəciklərdən təşkil olduğu 

təsdiqlənmişdir. Element analizinə əsasən su mühitində alınan 
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birləşmənin kütlə və atom nisbətləri qiymətləri təyin edilmiş və 

birləşmənin sadə formulunun Pb3As4S9 -ə yaxşı uyğun gəldiyi 

müəyyən edilmişdir. 

7. Su mühitində Pb(CH3COO)2 və Na3AsO4 maddələrinin 

müəyyən mol nisbətlərində, 276 – 283 K temperaturda və 60 dəqiqə 

müddətində qarşılıqlı təsiri araşdırılmış və Pb2As2S5, PbAs2S4, 

Pb9As4S15 birləşmələri sintez edilmişdir. Hər bir alınmış 

tiobirləşmənin stexiometrik tərkibi fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə 

təyin edilib, fərdiliyi təsdiq edilmişdir. DTA nəticələrinə görə 

Pb2As2S5, PbAs2S4, Pb9As4S15 birləşmələrinin ərimə temperaturları 

müvafiq olaraq 781 K, 727.2 K və 822.1 K olduğu müəyyən 

edilmişdir. 
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