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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

Mövzunun aktuallığı və öyrənilmə dərəcəsi. Elm və texnikanın 

nailiyyətləri fotoelektrik, optik, termoelektrik, maqnit, superion keçi-

rici, ifratkeçirici, topoloji izolyator və s. kimi unikal funksional xas-

sələrə malik materialların və onlar əsasında yüksək texnologiyaların 

yaradılması ilə sıx bağlıdır. Müasir materialşünaslığın bir elm kimi 

inkişafı zəruri xassələr toplusuna malik yeni materialların axtarışı və 

hazırlanması, həmçinin məlum materialların xassələrinin optimallaş-

dırılmasına bağlıdır. Hazırda dünyanın aparıcı elmi mərkəzləri bu 

istiqamətlərdə davamlı tədqiqatlar aparırlar. 

XXI əsrin əvvəllərində qrafen və topoloji izolyatorların kəşfi, ha-

belə nanomaterialşünaslığın, supramolekulyar birləşmələr, superion 

keçiricilər, yüksək entropiyalı ərintilər (YEƏ) kimyasının inkişafı 

xalkogenidlər kimyası və materialşünaslığı sahəsində aparılan elmi 

tədqiqatlara güclü təkan verdi.  

Metal xalkogenidləri və onlar əsasında çoxkomponentli fazalar 

yuxarıda göstərilən xassələri nümayiş etdirən və bir sıra texnologi-

yalarda tətbiqini tapmış mühüm funksional materialardır. Unikal 

maqnit, optik və termoelektrik xassələrə və yüksək termiki davam-

lılığa malik olan NTE xalkogenidləri bu materiallar arasında xüsusi 

yer tutur. Onlar həmçinin yüksək temperaturda əla mexaniki xassələr, 

kriogen temperaturda müstəsna çeviklik və qırılma möhkəmliyi, 

superparamaqnetizm və ifratkeçiriciliklə xarakterizə olunurlar. NTE 

əsasında YEƏ, böyük Zeebek əmsalına və aşağı istilik keçiriciliyinə 

malik yaxşı termoelektrik materiallar ola bilər. 

Tallium yüksək sıxlığa (11,85 q/sm³) malik olan elementdir və 

onun məlum binar termoelektrik materialların kristal qəfəsinə daxil 

olunması qadağan olunmuş zonanın eninin və istilik keçiriciliyinin 

azalmasına, nəticədə isə materialın termoelektrik effektivliyinin art-

masına səbəb olur. Buna görə də, tallium əsasında bir çox mürəkkəb 

xalkogenidlər anomal aşağı istilik keçiriciliyi olan termoelektriklərə 

aid edilir.  

Son illərdə mürəkkəb tallium xalkogenidləri Veyl yarımmetalları 

və topoloji izolyatorlar kimi də maraq cəlb edir. Bundan əlavə, bu 

birləşmələrin bəziləri yüksək fotokeçiriciliklə xarakterizə olunur ki, 
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bu da onları qamma və rentgen şüalarının detektorları kimi istifadə 

etmək üçün perspektivli edir. 

Talliumun vakant 5d- və 4f- orbitallarının xarici 6s
2
 elektronlarını 

ekranlaşdırması 6s və 6p orbitalların enerjiləri arasında fərqin artma-

sına səbəb olur (inert 6s cütü effekti). Buna görə də tallium üçün, di-

gər p
1
-elementlərindən fərqli olaraq, ən yüksək oksidləşmə dərəcəsi 

deyil, birvalent hal daha xarakterikdir. Oksidləşmə dərəcəsi +1 olan 

birləşmələrdə tallium kimyəvi və kristalkimyəvi xassələrinə görə qə-

ləvi metallara bənzəyir. Eyni zamanda, 6s
2
 elektronların olması Tl

+
 

ionlarına müəyyən spesifiklik verir, məsələn, Tl2X- tipli birləşmələr 

müvafiq I qrup metal xalkogenidlərindən daha aşağı temperaturlarda 

əriyir. Tl
+
-da polyarlaşma effekti həm qələvi birləşmələr üçün xarak-

terik olan kristal quruluşların modifikasiya olunmasına, həm də yeni 

tip strukturların yaranmasına gətirib çıxarır. Bundan əlavə, tallium 

birləşmələrdə ən yüksək oksidləşmə dərəcəsində (məsələn, Tl2X3), və 

ya eyni birləşmədə hər iki oksidləşmə dərəcəsində ola bilər. Buna 

misal olaraq TlSe, TlTe və Tl5Te3 birləşmələrini göstərmək olar. İlk 

iki birləşmənin çoxsaylı analoqları mövcuddur. Tl5Te3 birləşməsi də  

çoxkomponentli struktur analoqlarının alınması üçün əlverişli matris 

birləşmədir. Bu birləşmə termoelektrik xassələrə malikdir və kristal 

quruluşunun xüsusiyyətlərinə görə bir sıra üçlü anion- və kation 

əvəzləməli quruluş analoqları əmələ gətirir ki, onlar da maraqlı funk-

sional xassələr göstərirlər. NTE atomlarının Tl5Te3 və onun quruluş 

analoqlarının kristal qəfəsinə daxil edilməsi termoelektrik xassələrin 

yaxşılaşmasına və eyni zamanda maqnit xassələrinin meydana çıx-

masına səbəb ola bilər. 

Yeni çoxkomponentli birləşmələrin və materialların istiqamətli  

sintezinin fiziki-kimyəvi əsaslarının yaradılması və inkişafı müvafiq 

sistemlərin faza tarazlıqlarına və termodinamik xassələrinə aid  

etibarlı məlumatlara əsaslanır. Məlum binar və üçlü birləşmələrin 

quruluş  analoqlarının və ya onların əsasında bərk məhlulların əmələ 

gəlməsi gözlənilən sistemlər bu baxımdan xüsusi maraq doğurur. 

Təsadüfi deyil ki, Tl5Te3-ün üçlü struktur analoqlarının əksəriyyəti 

müvafiq sistemlərdə faza tarazlıqlarının öyrənilməsi nəticəsində 

aşkar olunmuşdur. 
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Ədəbiyyat məlumatlarının təhlili göstərir ki, bizim tədqiqatların  

başlamasından (2005 il) əvvəl  Tl-Ln-Te üçlü sistemlərində faza 

tarazlıqları öyrənilməmişdi. TlLnX2 (X-S, Se, Te) tipli birləşmələrin 

alınması və struktur və maqnit xassələri haqqında ədəbiyyatda yalnız 

fraqmentar məlumatlar mövcud idi. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Yuxarıda göstrilənləri nəzərə 

alaraq, dissertasiya işində tədqiqat obyekti kimi Tl-Ln-Te üçlü 

sistemlərinin Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm), Tl2Te-

Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) və Tl2Te-YbTe-Te, 

həmçinin müvafiq dörd- və beşkomponentli  sistemlərin Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm), Tl5Te3-Tl9LnTe6-

Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, 

Er), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd) və Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-

Tl9GdTe6 tərkib müstəviləri götürülmüşdür. Tədqiqatın predmeti 

həmin sistemlərin fiziki-kimyəvi və temodinamik tədqiqidir.  

Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Dissertasiya işinin məqsədi 

müvafiq sistemlərin faza tarazlıqlarının, kristalkimyəvi və termodina-

mik xassələrinin kompleks tədqiqi əsasında tallium-NTE telluridlə-

rinin və onların əsasında dəyişən tərkibli mürəkkəb fazaların istiqa-

mətli sintezinin fiziki-kimyəvi əsaslarının yaradılması olmuşdur. 

Bu məqsədə nail olmaq üçün aşağıdakı konkret vəzifələr qarşıya 

qoyulmuş və həll edilmişdir: 

 fiziki-kimyəvi analizin ənənəvi instrumental üsulları (DTA, RFA, 

mikroquruluş analizi, SEM) ilə EHQ üsulunun kombinə edilməsi-

lə üçlü və daha mürəkkəb tallium-NTE telluridlərinin faza taraz-

lıqlarının və termodinamik xassələrinin kompleks tədqiqinin plan-

laşdırılması və təşkili; 

 bir sıra Tl-Ln-Te üçlü sistemlərində belə kompleks tədqiqatların  

reallaşdırılması, faza diaqramlarının bəzi politermik və izotermik 

kəsiklərinin, həmçinin likvidus səthlərinin proyeksiyalarının qu-

rulması; 

 aşkar olunmuş yeni tallium –NTE telluridlərinin sintezi və identi-

fikasiyası, onların homogenlik sahələrinin, kristal qəfəs tiplərinin 

və parametrlərinin təyini; 

 yeni dəyişən tərkibli fazaların alınması məqsədilə aşkar  edilmiş 
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yeni üçlü birləşmələr və onların quruluş analoqları əsasında bəzi 

sistemlərin tədqiqi. 

 Ln-Te və Tl-Ln-Te tipli bəzi sistemlərin termodinamik xassələ-

rinin EHQ üsulu ilə tədqiqi. 

Tədqiqat üsulları. Tədqiqatlar diferensial-termiki analiz (DTA), 

rentgenfaza analizi (RFA), skanedici elektron mikroskopiya (SEM), 

həmçinin mikrobərkliyin və müxtəlif elektrodlara nəzərən qatılıq  

dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə aparılmışdır 

DTA vakuumlaşdırılmış ampulalarda NETZSCH 404 F1 Pegasus 

və "TC-08 Termocouple Data Logger" elektron məlumat qeydedicisi 

əsasında yığılmış çoxkanallı DTA qurğusundan istifadə edilməklə 

aparılmışdır. Ərintilərin toz difraktoqramları Bruker D2 Phaser və 

D8 ADVANCE difraktometrlərində (CuK-şüaları) qeydə alınıb. 

SEM şəkilləri JEOLJSM-7600F markalı skanedici elektron mikros-

kop vasitəsilə əldə edilmişdir. Ərintilərin mikroquruluşu C-4EQMM 

500T metalloqrafik mikroskopu vasitəsilə öyrənilmişdir. Mikrobərk-

lik ölçmələri isə PMT-3 markalı cihazla aparılmışdır. 

Nəzəri tədqiqat üsulları olaraq N.S.Kurnakovun faza tarazlıqları  

haqqında təlimi və kimyəvi termodinamikanın riyazi aparatı istifadə 

edilmişdir. 

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. 

 Tl5Te3-tipli tetraqonal quruluşa malik yeni Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 

tərkibli tallium-NTE telluridlərinin proqnozlaşdırılması və onların 

sintezi üçün işlənmiş metodika; 

 Tl-Ln-Te üçlü sistemlərinin Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, 

Tm), Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) və  Tl2Te-

YbTe-Te tərkib sahələrində faza tarazlıqlarına aid yeni qarşılıqlı 

tənzimlənmiş nəticələr kompleksi.  

 Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm), Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 

(Ln-Sm, Gd, Er), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd) və 

Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 sistemlərinin faza diaqramları;  

 Tl9GdTe6-Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 sisteminin likvidus və solidus səth-

lərinin termodinamik analizinin və analitik 3D modelləşdirilmə-

sinin nəticələri; 



 

 

7 

 Yuxarıda göstərilən sistemlərdə aşkar edilmiş yeni üçlü birləşmə-

lərin kristalloqrafik göstəriciləri.  

 Ln-Te və Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm) sistemlərinin binar və 

üçlü birləşmələrinin EHQ üsulu ilə tədqiqi  nəticəsində alınmış 

yeni fundamental termodinamik kəmiyyətlər kompleksləri.  

 Tədqiq olunan üçlü və daha mürəkkəb sistemlərdə faza əmələgəl-

məyə və faza tarazlıqlarına, həmçinin onlarda əmələ gələn aralıq 

fazaların termodinamik xassələrinə aid aşkar edilmiş qanunauy-

ğunluqlar. 

Elmi yenilik. İşdə tallium-NTE telluridlərinin və onların əsasında 

yeni çoxkomponentli fazaların istiqamətli sintezinin elmi əsaslarını 

təşkil edən aşağıdakı yeni nəticələr əldə edilmişdir: 

 Tl5Te3 birləşməsinin və onun məlum üçlü analoqlarının kristal qu-

ruluşunun xüsusiyyətlərinin təhlili əsasında göstərilən struktura 

malik Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 tipli yeni talium-NTE telluridlərinin 

mövcudluğu proqnozlaşdırılmışdır. Bu birləşmələrin sintezi üçün 

xüsusi metodika işlənib hazırlanmış, onun köməyi ilə yeni fazalar 

homogen halda alınmış və identifikasiya edilmişdir. Göstərilmiş-

dir ki, digər nadir torpaq elementlərindən fərqli olaraq itterbium 

talliumla üçlü birləşmələr əmələ gətirmir. 

 Fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə Tl-Ln-Te üçlü sistemləri tallium 

telluridlərlə zəngin sahələrdə tədqiq olunmuşdur. 3 sistem Tl2Te-

Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm) tərkib sahəsində, 3 sistem   

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) tərkib sahəsində, 

Tl-Yb-Te sistemi isə Tl2Te-YbTe-Te tərkib sahəsində tədqiq olun-

muş, onlarda faza tarazlıqlarının etibarlı mənzərələri alınmışdır. 

Göstərilən altsistemlərin likvidus və solidus səthlərinin proyek-

siyaları, onların T-x-y diaqramlarının müxtəlif poli- və izotermik 

kəsikləri qurulmuş, fazaların homogenlik və ilkin kristallaşma 

sahələri, non- və monovariant tarazlıqların tipləri  və koordinatları 

müəyyən edilmişdir. 

 Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) (I), Tl5Te3-

Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb) (II), Tl2Te-Tl9LnTe6-

Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Er) (III), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-

Sm, Gd) (IV) və Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 (V) sistemlərində 
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faza tarazlıqlarının xarakteri müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir 

ki, (I), (II) və (V) sistemləri qeyri-məhdud, (III) və (IV) sistemləri 

isə geniş Tl5Te3 tipli əvəzolunma bərk məhlul sahələrinin əmələ 

gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 

 Requlyar məhlul nəzəriyyəsi əsasında Tl9GdTe6-Tl4PbTe3-Tl9Bi-

Te6 sisteminin likvidus və solidus səthlərinin termodinamik anali-

zi və 3D vizuallaşdırılması aparılmış, təcrübi nəticələrlə yaxşı uy-

ğunluq əldə edilmişdir. 

 EHQ metodundan istifadə etməklə, Ln-Te və Tl-Ln-Te (Ln-Gd, 

Tb, Er, Tm) sistemlərinin binar və üçlü birləşmələrinin fundamen-

tal termodinamik funksiyalarına aid qarşılıqlı tənzimlənmiş yeni 

məlumatlar kompleksi əldə edilmişdir. 

 Tl9LnTe6 -tipli bəzi birləşmələrin və onların əsasında bərk məhlul-

ların maqnit xassələrinin xarakteri müəyyən edilmişdir. Tədqiq 

olunan birləşmələrin paramaqnit olduğu və Küri-Veys qanununa 

tabe olduğu göstərilmişdir 

İşin nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Sintez edilmiş yeni tallium-

NTE telluridləri Tl5Te3-in üçlü struktur analoqları olan birləşmələr 

sinfini genişləndirir. Tədqiq olunan sistemlərdə faza tarazlıqlarına, 

aralıq fazaların kristalloqrafik və termodinamik xassələrinə aid nəti-

cələr kompleksləri müvafiq çoxkomponentli fazaların sintezi və 

monokristallarının yetişdirilməsi metodlarının işlənib hazırlanması 

üçün fiziki-kimyəvi əsasdır. Aşkar olunmuş yeni birləşmələr və dəyi-

şən tərkibli fazalar potensial termoelektrik və maqnit  materiallarıdır 

və ətraflı fiziki tədqiqatlar onların praktik tətbiq imkanlarını müəy-

yən edə bilər.  

İşdə əldə edilmiş nəticələr mürəkkəb xalkogenidlərin kimyasını, 

termodinamikasını və materialşünaslığını zənginləşdirir və müvafiq 

kataloqlara və elektron məlumat banklarına daxil edilə bilər. Bu nə-

ticələri özündə əks etdirən bir sıra nəşr olunmuş əsərlər Web of 

Sciences və Scopus beynəlxalq məlumat bazalarına daxil edilmişdir. 

“Google Scholar Citations” informasiya sistemindən götürülən mə-

lumatlara görə müəllifin resenziya olunan beynəlxalq jurnallarda çap 

olunmuş məqalələrinə 440-dan çox istinad edilmişdir. 
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Aprobasiya və tətbiq. Dissertasiya işinin əsas nəticələri  aşağı-

dakı elmi konfranslarda məruzə və müzakirə edilmişdir: VII, VIII, XI 

Международных научных конференциях "Кинетика и механизм 

кристаллизации. Кристаллизация как форма самоорганизации 

вещества" (Иваново, Россия,  2010, 2014, 2021); 8
th

 International 

Conference "Electronic processes in organic and inorganic materials" 

(Ivano-Frankovsk, Ukraine, 2010); XI International conference on 

crystal chemistry of intermetallic compounds (Lviv, Ukraine, 2010); 

VII Международной научно-технической конференции "Совре-

менные методы в теоретической и экспериментальной электро-

химии" (Плес,  Россия, 2015); XIII-XV International Conference on 

Physics and Technology of thin films and Nanostructures (Ivano-

Frankovsk, Ukraine, 2011, 2013, 2015); XIX Менделеевском съез-

де по общей и прикладной химии (Волгоград, Россия, 2011); 

Всероссийской конференции "Современные проблемы химичес-

кой науки и образования" (Чебоксары, Россия, 2012); XII Interna-

tional conference on crystal chemistry of intermetallic compounds 

(Lviv, Ukraine, 2013); X Международном Курнаковском Совеща-

нии по физико-мическому анализу (Самара, Россия, 2013); 1
st
 

International chemistry and chemical engineering conference (Baku, 

Azerbaijan, 2013); XV научно-технической конференции "Chemi-

cal engineering-2014" (Москва, Россия, 2014); 1
st
 International 

scientific conference of young scientists and specialists "The role of 

multidisciplinary aproch in soluti of actual problems of fundamental 

and applied sciences (earth, technical and chemical)" (Baku, Azer-

baijan, 2014); International Conference Applied Mineralogy and 

Advanced materials, AMAM-2015 (Castellaneta Marina, Italy, 2015); 

1
st
, 2

nd 
International Turkic World Conference on Chemical Sciences 

and Technologies, (Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, 2015; Skopje, 

Macedonia, 2016); V international conference "HighMatTech" (Kiev, 

Ukraine, 2015); Всероссийской научной конференции с между-

народным участием «II Байкальский материаловедческий фо-

рум», (Улан-Уде, Россия, 2015); Всероссийской конференции 

"Химия твердого тела и функциональные материалы" (Екате-

ринбург, Россия, 2016); XI международное Курнаковское 
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совещание по физико-химическому анализу (Воронеж, Россия, 

2016); AMEA-nın akad. M.Nağıyev ad. Kataliz və Qeyri-üzvi Kim-

ya İnstitutunun 80 illik yubileyinə həsr o lunmuş elmi konfransı, 

(Bakı, Azərbaycan, 2016); IX Международная научно-техническая 

конференция микро- и нанотехнологии в электронике (Нальчик, 

Россия, 2017); VIII Всероссийской конференции "Физико-хими-

ческие процессы в конденсированных средах и на межфазных 

границах- ФАГРАН-2018" (Воронеж, Россия, 2018); II Interna-

tional scientific conference of Young reserchers (Baku, Azerbaijan, 

2018); XXII International Conference on Chemical Thermodynamics 

in Russia" (Saint-Pererburg, Russia, 2019); Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan olmasmm 94-cü  ildönümünə həsr olunmuş "Müasir 

təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemleri" (Gəncə, Azərbaycan, 

2019); International conference on actual problems of chemical engi-

neering, dedicate to the 100
th

 Anniversary of the Azerbaijan State Oil 

and Industry University (Baku, Azerbaijan, 2020); 10
th

 Rostocker 

International Conference "Thermophysical Properties for Technical 

Thermodynamics" (Rostock, Germany, 2021); 1
st
 International Con-

gress of Natural Sciences, ICNAS-2021 (Erzurum, Turkey, 2021). 

Dissertasiya mövzusu üzrə 70 əsər, o cümlədən Ali Attestasiya 

Komissiyasının syahısına daxil edilmiş elmi nəşrlərdə 37 məqalə 

dərc edilmişdir. Məqalələrdən 26-sı Web of Sciences və Scopus  

bazalarında indekslənən jurnallarda çap edilmişdir.  

İşin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. İş AMEA-nın Kataliz və 

Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Qeyri-üzvi funksional materiallar”   

şöbəsinin "Funksional qeyri-üzvi birləşmələrin termodinamikası" 

laboratoriyasında yerinə yetirilmişdir.  

Müəllifin töhfəsi. Dissertasiya işinin elmi ideyasını və məqsə-

dinin formülə edilməsi, onun həlli üçün metodoloji  yanaşmanın 

işlənməsi, təcrübi tədqiqatların böyük hissəsinin yerinə yetirilməsi və 

nəticələrin ümumiləşdirilməsi müəllifə məxsusdur.  

İşin həcmi və strukturu. Dissertasiya girişdən (18.753 işarələr), 

beş fəsildən (I Fəsil – 67.118, II Fəsil – 47.956, III Fəsil – 62.942, IV 

Fəsil – 54.124, V Fəsil – 103.526), əsas  nəticələrdən, istifadə olunan 

ədəbiyyat və dissertasiya üzrə çap olunmuş elmi əsərlərin siyahısından 
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(499 ad) və həmçinin əlavələrdən  ibarətdir. Disertasiya, 146 şəkil və 

51 cədvəl daxil olmaqla 382 kompüter səhifəsi həcmə malikdir.  

Əlavədə tədqiq olunan sistemlərin bəzi ərintilərinin toz difraksiya 

mənzərələri, tədqiq olunan üçlü sistemlərin faza diaqramlarının bəzi 

daxili politermik kəsikləri, binar və üçlü sistemlərin xəlitələrinin 

EHQ ölçmələrinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Əlavə 30 şəkil və 

21 cədvəldən ibarətdir. 

Təşəkkürlər. Müəllif rentgenoqrafik tədqiqatların aparılmasında və 

onların nəticələrinin şərh edilməsində göstərdikləri köməyə görə prof. 

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

Qasımova (AMEA-nın KQKÜİ) minnətdarlığını bildirir. Müəllimim 

və elmi məsləhətçim, AMEA-nın müxbir üzvü, professor  Məhəmməd 

Babanlıya dissertasiya işinə daim diqqət göstərdiyinə, faydalı məsləhət 

və müzakirələrə görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm.  

 

İŞİN ƏSAS MƏZMUNU 

Girişdə dissertasiya işinin mövzusunun aktuallığı əsaslandırılır, 

işin məqsədi, qarşıya qoyulan məsələlər, elmi yenilik, alınan elmi 

nəticələrin nəzəri və praktik əhəmiyyəti göstərilir, həmçinin nəti-

cələrin aprobasiyası haqda məlumat verilir. 

Birinci fəsildə Tl-Te, Ln-Te, Tl-B
V
-Te sistemlərində (Ln-Sm, Gd, 

Tb, Dy, Er, Tm, Yb; B
V
-Sb, Bi) faza tarazlıqları, həmçinin tallium və 

NTE telluridlərinin fiziki-kimyəvi xassələri (1.2-1.4-cü paraqraf) 

haqda ədəbiyyat məlumatları verilmişdir. 1.5 paraqrafda tallium-NTE 

telluridlərindən ibarət mürəkkəb sistemlərin öyrənilmə səviyyəsi haq-

qında məlumatlar verilmiş və tədqiqat obyektlərinin seçilməsi əsas-

landırılmışdır. Ayrıca bir paraqrafda (1.1) ağır metal xalkogenidlə-

rinin və onlar əsasında materialların müxtəlif funksional xassələrinin 

öyrənilməsinə aid yeni işlərə həsr edilmişdir.  

İkinci fəsil tədqiq olunan sistemlərin faza tarazlıqlarının və ter-

modinamik xassələrinin qarşılıqlı əlaqələndirilmiş tədqiqi sahəində 

təcrübi işlərin planlaşdırılmasının və təşkilinin metodoloji aspektlə-

rinə həsr edilmişdir. Burada sintez üsullarının (paraqraf 2.1), həmçi-

nin istifadə olunan tədqiqat metodlarının və müvafiq qurğu və cihaz-

ların (paraqraf 2.2) qısa təsviri verilmişdir. Təcrübi tədqiqat metodla-
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rı və müvafiq qurğu və cihazlar yuxarıda qeyd edilmişdir (səh. 5-6). 

2.3 paraqrafı üçlü tallium-NTE telluridlərinin və onlar əsasında 

ərintilərin sintezi metodikaları əsaslandırılmış və ətraflı təsvir edil-

mişdir. Göstərilmişdir ki, Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 tipli üçlü birləşmə-

lərin ənənəvi əridilmə üsulu ilə başlanğıc elementar komponentlər-

dən sintezi hətta uzun müddətli termik emaldan sonra da homogen 

nümunələrin alınmasına gətirib çıxarmır. Bu sintezin ilk mərhələsin-

də lantanoidlərin talliumla davamlı intermetallik birləşmələr əmələ 

gətirməsi və onların sonrakı proseslərin qarşısını alması ilə bağlıdır. 

Bunu nəzərə alaraq, üçlü birləşmələrin sintezi üçün xüsusi metodika 

işlənib hazırlanmışdır: sintez üçün başlanğıc maddələr olaraq tallium 

telluridləri, elementar NTE və tellur istifadə edilmişdir. Əridilmədən 

alınan kütlələr toz halına salınmış və həblər formasında preslənərək 

uzunmüddətli (təxminən 1000 saat) termiki emaldan keçirilmidir. 

Sintez zamanı Almaniyanın Alfa Aesar firmasının istehsalı olan  

yüksək təmizliyə malik elementar komponentlərdən istifadə edilmişdir 

(tellur, kataloq nömrəsi 13494-80-9; tallium-7440-28-0; stibium-7440-

36-0; bismut-7440-69-9; qurğuşun-7439-92-1; samarium -7440-19-9; 

qadolinium-7440-54-2;  terbium-7440-27-9;  disprozium - 7429-91-6; 

erbium-7440-52-0; tulium-7440-30-4; itterbium -7440-64-4). 

Tədqiq olunan sistemlərin ərintiləri vakuumlaşdırılmış (~10
-2

 Pa)  

kvars ampulalarında əvvəlcədən sintez və identifikasiya edilmiş binar 

və üçlü birləşmələrin birgə əridilməsilə hazırlanmışdır. Yüksək tem-

peraturda lantanoidlərin kvarsla qarşılıqlı təsirinin qarşısını almaq 

məqsədilə sintez qrafitləşdirilmiş ampulalarda aparılmışdır. Konkret 

sintez şəraitləri dissertasiyada verilmişdir. 

Üçüncü fəsildə Tl-Ln-Te üçlü sistemlərinin Tl2Te-Tl5Te3-

Tl9LnTe6 (Ln- Sm, Gd, Tb, Er, Tm), Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3  (Ln-

Sm, Dy, Tm) və Tl2Te-YbTe-Te tərkib sahələrində faza tarazlıqla-

rının təcrübi tədqiqinin nəticələri təqdim olunmuşdur. Nümunə olaraq, 

aşağıda Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6, Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 və Tl2Te-

YbTe-Te sistemləri üçün bəzi məlumatlar verilmişdir. 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 sistemi 

Tl2Te-Tl9SmTe6 kəsiyi (Şək.1) Tl9SmTe6 birləşməsinin peritektik 

əriməsi səbəbindən qeyri-kvazibinardır və Tl5Te3 quruluşlu geniş bərk 

https://www.alfa.com/en/catalog/010766/
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məhlul sahələrinin (-faza) əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. Lik-

vidus TlSmTe2 birləşməsinin, həmçinin müvafiq olaraq Tl2Te və 

Tl9SmTe6 əsasında - və - fazaların ilkin kristallaşma əyrilərindən 

ibarətdir. 703 və 755 K-dəki üfüqi xətlər L+ və L+TlSmTe2  

peritektik tarazlıqlara uyğundur. 

İlkin birləşmələrin mikrobərklik qiymətləri - və -fazalarının 

homogenlik sahələrində yüksəlir, α+ ikifazalı sahəsi daxilində isə 

sabit qalır ki, bu da orada mövcud olan fazaların tərkibinin sabitliyi 

ilə əlaqədardır (şək.1,b).  

 

     
Şəkil 1. Tl2Te-Tl9SmTe6 və Tl5Te3-Tl9SmTe6 sistemlərinin faza 

diaqramları (a), mikrobərkliyin (b) və kristal qəfəs parametrlərinin (c) 

tərkibdən asılılığı 

 

Tl5Te3-Tl9SmTe6 kəsiyi (şək. 1) də qeyri-kvazibinar olub, fasiləsiz 

bərk məhlulların (δ) əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 0-50 mol% 

Tl9SmTe6 qatılıq sahəsində ərintidən ilkin olaraq δ-bərk məhlulları, 

Tl9SmTe6  fazası ilə daha zəngin olan qatılıq sahələrində isə TlSmTe2 

birləşməsi kristallaşır. Bu sahədə L+TlSmTe2 monovariant pe-

ritektik reaksiyası nəticəsində 755 K-dən aşağıda L+TlSmTe2+ 

üçfazalı sahə formalaşmalıdır. Lakin temperatur intervalının çox 

kiçik olmasından bu sahə təcrübi olaraq aşkar edilməmiş və qırıq 
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xətlərlə göstərilmişdir (şək. 1).  

Mikrobərkliyin tərkibdən asılılıq diaqramı fasiləsiz bərk məhlullar 

üçün xarakterik olan yayğın əyri şəklindədir (şək.1,b).  

RFA nəticələri (Şəkil 2)  yuxarıda göstərilən sistemlərin faza diaq-

ramlarını (Şəkil 1) təsdiq edir. Tl2Te-Tl9SmTe6 sistemində (1-4 dif-

raktoqramları) 30mol% Tl9SmTe6 tərkibli ərintilər birfazalıdır və  

Tl5Te3 tipli difraktoqrama malikdirlər. 25 mol% Tl9SmTe6 tərkibli 

ərinti isə ikifazalı olub -faza ilə yanaşı  -fazanın zəif reflekslərindən 

ibarətdir. Tl5Te3-Tl9SmTe6  sistemində də ilkin birləşmələr və aralıq 

fazalar (4-6 difraktoqramları) reflekslərin cüzi sürüşməsi ilə eyni dif-

raksiya mənzərəsinə malikdirlər. Nümunə olaraq 50 mol%Tl9SmTe6 

tərkibli ərintinin difraktoqramı verilmişdir. Bərk məhlulların kristal qə-

fəs parametrləri Veqard qaydasına tabedir (şək.1,b). 

 
Şəkil 2. Tl2Te-Tl9SmTe6 (№1-4) və Tl5Te3-Tl9SmTe6 (№4-6) 

sistemlərində nümunələrin ovuntu difraktoramları.  

 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 sisteminin likvidus və solidus səthlərinin 

proyeksiyaları (Şək.3). Likvidus  səthi TlSmTe2 birləşməsinin, həmçi-

nin - və -fazaların ilkin kristallaşmasına uyğun gələn üç sahədən 

ibarətdir. Bu sahələri ayıran p2e və  p1p1' əyriləri müvafiq olaraq mono-



 

 

15 

variant peritektik L+δα və L+TlSmTe2δ  tarazlıqlarına uyğun gəlir.  

Dissertasiyada Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 sisteminin faza diaqramının 

bir sıra politermik kəsikləri qurulmuş və müzakirə edilmişdir.  

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 sisteminin 300 K-də bərkfaza tarazlıqları  

diaqramı üç faza sahəsindən ibarətdir. Qatılıq üçbucağının ən böyük 

hissəsini (90% -dən çox) perovskitəbənzər quruluşlu -bərk məhlul-

ların homogenlik sahəsi tutur. 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 sisteminin faza diaqramının 720, 730 və 

740 K-də izotermik kəsikləri üç sahədən ibarətdir və ikifazalı sahə-

lərdə konnodların istiqamətlərini aydın şəkildə göstərir. Konnodların 

istiqamətləri temperaturdan asılı dəyişir, bu da qeyri-kvazibinar 

sistemlər üçün xarakterikdir. 

 
Şəkil 3. Tl2Te-Tl5Te3-Tl9SmTe6 sisteminin likvidus (bütöv əyrilər) və 

solidus (punktirli əyrilər) səthlərinin proyeksiyası. İlkin kristallaşma 

sahələri: 1-α; 2-; 3- TlSmTe2. Qırmızı xətlər tədqiq olunan daxili 

politermik kəsikləri göstərir. 

 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 sistemində faza tarazlıqları. 

Faza diaqramının 300 K-də  izotermik kəsiyi . 

Göründüyü kimi, Tl5Te3-Tl4DyTe3 kəsiyində (şək.4) ilkin birləş-

mələr və aralıq ərintilər reflekslərin cüzi sürüşməsi ilə eyni difraksiya 

mənzərələrinə malikdir ki, bu da qeyri-məhdud bərk məhlulların əmə-
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lə gəlməsini göstərir. Tl2Te-Tl9DyTe6 və Tl2Te-Tl4DyTe3 kəsiklərin-

də  tərkibində 30 mol% Tl9DyTe6-dan çox olan ərintilər birfazalı, tər-

kibi 20 mol% Tl9DyTe6(Tl4DyTe3) olan ərintilər isə + ikifazalı 

qarışığından ibarətdirlər.  

 

 
Şəkil 4. Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 sisteminin Tl2Te-Tl9DyTe6 və Tl2Te-

Tl4DyTe3 kəsiklərinin nümunələrinin toz difraktoqramları  

 

Sərhəd sistemlərin və qatılıq sahəsinin daxilində bir sıra ərintilərin 

RFA nəticələrinə əsasən 300 K-də bərkfaza tarazlıqları diaqramı qu-

rulmuşdur (şək.5). Göründüyü kimi, Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 altsiste-

mində ,  və + faza sahələri əmələ gəlir. Tl5Te3- Tl4DyTe3  yan 

sistemində qeyri-məhdud -bərk məhlullar qatılıq üçbucağına nüfuz 

edir və onun sahəsinin 90%-dən çoxunu əhatə edir. Tl2Te əsasında 

dar homogenlik sahəsi (-faza) əmələ gəlir. Bu birfazalı sahələr + 

ikifazalı sahə ilə sərhədlənir. Bu sahədə mövcud olan fazaların tər-

kibləri Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 sisteminin elementar üçbucağının 

müstəvisində yerləşir. Beləliklə, tədqiq olunan qatılıq sahəsi solidus-

dan aşağıda Tl-Dy-Te sisteminin müstəqil alt sistemidir. 
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Şəkil 5. Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 sisteminin faza diaqramının 300K-də 

izotermik kəsiyi. Punktir xətlər- tədqiq olunan daxili kəsikləri, 

nöqtələr isə tədqiq olunan ərintilərin tərkibləridir. 

 

Likvidus və solidus səthlərinin proyeksiyaları. Tl2Te-Tl5Te3-

Tl4DyTe3 sisteminin likvidusu (şək. 6) - və -fazaların, həmçinin 

qatılıq sahəsindən kənarda mövcud olan TlDyTe2 və DyTe birləşmə-

lərinə uyğun gələn dörd ilkin kristallaşma sahələrinə uyğundur. Bu 

sahələr bir sıra monovariant tarazlıq əyriləri və nonvariant nöqtələrlə 

sərhədlənirlər. Bu tarazlıqların tipləri və temperaturları Cədvəl 1-də 

verilmişdir.  

TlDyTe2 və DyTe-un likvidus  səthlərini sərhədləndirən KU əyrisi 

bu qatılıq üçbucağından kənarda olan L+Dy2Te3TlDyTe2+DyTe  

nonvariant keçid tarazlığı nöqtəsindən başlayan evtektik əyrinin bir 

parçasıdır. KU əyrisinin p1U peritektik əyrisi ilə kəsişməsi sistemdə 

nonvariant keçid tarazlığının (U) yaranması ilə nəticələnir (şək. 6., 

Cədvəl 1). Digər peritektik əyri TlDyTe2 və -fazanın likvidus  

səthlərini səthədləndirir. Şək.6 bu əyrinin p3M fraqmentini əks edir. 

Bu əyri Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe qatılıq üçbucağının kənarında davam 

edir. 
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Cədvəl 1 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 sistemində non- və monovariant 

tarazlıqlar 

Şək.6-da nöqtə və ya 

əyri   

Tarazlıq T, K 

p1 L+DyTe↔Tl4DyTe3 767 

p2 L+↔ 706 

p3  L+TlDyTe2↔Tl9DyTe6 743 

p4 L+  703 

e L+ 693 

U L+DyTe↔TlDyTe2+ 750 

KU L↔DyTe+TlDyTe2 1180-750 

p2p4; p4e L+ 706-703; 703-693 

p1U L+DyTe↔ 767-750 

Up3; p3M L+TlDyTe2↔ 750-743; 743-735 

 

 
Şəkil 6.  Tl2Te-Tl5Te3-Tl4DyTe3 sisteminin likvidus və solidus  

səthlərinin proyeksiyası. İlkin kristallaşma sahələri: 1- DyTe;  

2-TlDyTe2; 3-; 4-. Qırmızı xətlər tədqiq olunan daxili politermik 

kəsikləri göstərir. 
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Beləliklə, bərkfaza tarazlıqları diaqramından fərqli olaraq (şək. 5), 

Tl-Dy-Te sisteminin tədqiq olunan qatılıq sahəsinin faza diaqramının   

proyeksiyası (şək. 6) müstəqil alt sistem deyil, çünki heterogen 

tarazlıqlarda bu sahədən kənarda yerləşən TlDyTe2 və DyTe bərk 

fazaları iştirak edir (Cədvəl 1). 

Tl5Te3-Tl4DyTe3 kəsiyi (şək. 7). Bu kəsik 2 səbəbdən maraq kəsb 

edir. Birincisi, sistemdə Tl5Te3 quruluşlu qeyri-məhdud bərk məhlul-

ların (-faza) meydana gəlməsidir. İkincisi isə, Tl5Te3-ün ikinci qu-

ruluş analoqu olan Tl9DyTe6 üçlü birləşməsinin -fazasının homo-

genlik sahəsində yerləşməsidir. Şəkil 7-dən göründüyü kimi, likvidus 

-fazanın, TlDyTe2 və DyTe biləşmələrinin ilkin kristallaşma əyrilə-

rindən ibarətdir. DyTe-un qızma DTA əyrisində likvidusa uyğun hər 

hansı istilik effekti aşkar olunmamışdır. Bu səbəbdən L+DyTe sahəsi 

bizim tərəfimizdən ümumi T-x-y diaqramına uyğun olaraq qırıq xətt-

lə verilmişdir. Həmçinin iki ikifazalı sahələri ayıran üç fazalı 

L+DyTe+ TlDyTe2 sahəsi də qırıq xəttlə göstərilmişdir.  

Termiki emaldan keçirilmiş ərintilərin qızma DTA əyrilərinin təh-

lili göstərdi ki, müəyyən temperatur intervalında əriyən -fazanın di-

gər ərintilərindən fərqli olaraq, 50 mol % Tl4DyTe3 (tərkibi 

Tl9DyTe6) tərkibli ərinti sabit temperaturda (767 K) parçalanma ilə 

əriyir. Digər tərəfdən, tetraqonal qəfəsdə kristallaşan -fazanın para-

metrlərinin tərkibdən asılılıq qrafikində bu tərkib üçün qırılma nöqtə-

ləri aydın şəkildə görünür. 

0÷50 mol% Tl4DyTe3 tərkib intervalında a parametrinin kəskin 

azalması, c parametrinin isə artması müşahidə olunur. Çox güman ki,  

bu, oktaedr mərkəzlərindəki Dy
3+

 və Te(2) atomları arasında kimyəvi 

rabitənin güclənməsi ilə əlaqədardır. >50 mol % Tl4DyTe3 tərkib inter-

valında a parametrinin azalması və c parametrin artımı nisbətən az də-

rəcədə müşahidə olunur. Bu, göstərilən tərkiblər intervalında oksidləş-

mə dərəcəsi +1 olan Tl(2) atomlarının ikinci yarısının disprosiumla 

əvəz edilməsi ilə və eyni zamanda Dy
3+

 ionlarının daha böyük kristal-

loqrafik radiusa malik Dy
2+

-ə keçməsi ilə izah edilə bilər. Bu, iki rəqa-

bətli prosesin məcmusu 0÷50 mol % Tl4DyTe3 tərkib intervalı ilə mü-

qayisədə qəfəs parametrlərinin nisbətən daha az  dəyişməsinə səbəb 

olur. 
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Şəkil 7. Tl5Te3-Tl4DyTe3 politermik kəsiyi. 

 

RFA nəticələri göstərdi ki, -fazanın Tl9DyTe6 və Tl4DyTe3 tərkib-

lərində digər tərkiblərdən fərqli olaraq bütün atomlar, o cümlədən Dy, 

müəyyən edilmiş kristalloqrafik mövqelərə malikdir. Bu isə kimyəvi 

birləşmə üçün xarakterikdir. Bundan əlavə, Tl9DyTe6 birləşməsində 

disprosiumun oksidləşmə dərəcəsi 3+, Tl4DyTe3 isə 2+ -dir. 

Dissertasiyada bəzi politermik kəsiklər təqdim olunmuş və müza-

kirə edilmişdir: Tl2Te-Tl4DyTe3, Tl2Te-Tl9DyTe6, Tl4DyTe3-[В] ([В] 

- Tl2Te-Tl5Te3 yan sisteminin 50 mol% Tl5Te3 tərkibli  ərintisidir). 

Dissertasiyanın üçüncü fəslində həmçinin Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 

(Ln-Gd, Tb, Er, Tm) və Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Tm) sistem-

lərində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin tədqiqinin nəticələri, likvidus 

və solidus səthlərinin proyeksiyaları, faza diaqramlarının bəzi poli- 

və izotermik kəsikləri də daxil olmaqla ətraflı təqdim edilmiş və 

müzakirə edilmişdir,  

Tl2Te-YbTe-Te sistemində fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsir bir qədər 

fərqli təbiətə malikdir (Şəkil 8 və 9). YbTe-Tl2Te (Tl5Te3, TlTe,  

Tl2Te3) sistemlərinin faza diaqramları dissertasiyada ətraflı şərh 
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edilmişdir. YbTe-Tl5Te3 və YbTe-Tl2Te  kəsikləri kvazibinar, TlTe-

YbTe və Tl2Te3-YbTe kəsikləri isə müvafiq talium telluridlərinin 

inkonqruent əriməsi səbəbindən qeyri-kvazibinardır, lakin solidusdan 

aşağıda stabildirlər.  

Təcrübi nəticələrə görə [TlYbTe2], [Tl9YbTe6] və [Tl4YbTe3]  

tərkibli ərintilər ikifazalıdırlar. Onların toz difraksiya mənzərələri 

binar  telluridlərin reflekslərinin cəmindən ibarətdir. 

Bərkfaza tarazlıqları diaqramından (şək. 8) görünür ki, bütün 

tallium telluridləri YbTe ilə stabil konnodlar əmələ gətirir. 

Sistemin likvidus səthi (şək. 9) YbTe, Tl2Te, , TlTe, Tl2Te3 və Te 

-un ilkin kristallaşmasına uyğun gələn 6 sahədən ibarətdir. Ən böyük 

ilkin kristallaşma sahəsi termodinamik və termiki cəhətdən davamlı 

olan YbTe birləşməsinə aiddir. 

Tl-Yb-Te üçlü sistemindəki fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin Tl-Ln-

Te tipli digər üçlü sistemlərdən bir qədər fərqli xarakteri itterbium 

atomunun 4f
14

5d
0
6s

2
 elektron konfiqurasiyasının stabilliyi ilə bağlı 

ola bilər. Tam dolmuş xarici 4f
14

 orbital kimyəvi rabitənin for-

malaşmasında praktiki olaraq iştirak etmir. Buna görə də, itterbium 

Tl9LnTe6 və TlLnTe2 tipli birləşmələrdə lantanoidlər üçün xarakterik 

olan +3 deyil, +2 oksidləşmə dərəcəsinə malikdir. 

III fəslin sonunda Tl5Te3-ün və onun üçlü struktur analoqlarının 

kristal quruluş xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilir. Məlumdur ki, bu bir-

ləşmə tetraqonal quruluşda kristallaşır (F.qr. I4/mcm) (şək. 10). Onun 

əsas struktur elementləri tellur oktaedrləridir. Oktaedrlərdə tellur 

atomları iki fərqli mövqe tutur: onların bir hissəsi (Te1) şaquli c oxu 

boyunca oktaedrin iki əks təpələrində yerləşir, digər hissəsi (Te2) isə 

qalan mövqeləri doldurur. Tallium atomları da kristal qəfəsdəki möv-

qelərinə görə 2 növə bölünür: onların bəziləri Tl(1) 16 koordinasiya 

ədədi, digər hissəsi Tl(2) isə 4 koordinasiya ədədinə uyğun ekviva-

lent pozisiyaları tutur. Elementar qəfəsin kimyəvi tərkibini 

Tl16Tl4Te8Te4 kimi göstərmək olar. Kristal quruluşun elektroneytral-

lığını nəzərə alaraq Tl
+
 və Tl

3+
 kationlarının 4 qat mövqedə növbələş-

diyini güman etmək olar: 43
3

5,0
1

5,016 ]Te)TlTl[(Tl  . Təpələrlə birləşən ok-

taedrlər Tl4Te12 və ya (TlTe3)4 tərkibi ilə karkas təşkil edir.  
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Şəkil 8. Tl2Te-YbTe-Te sisteminin bərkfaza tarazlıqları diaqramı 

 

 
Şəkil 9.  Tl2Te-YbTe-Te sisteminin likvidus və solidus  səthlərinin 

proyeksiyası. İlkin kristallaşma sahələri: 1-YbTe; 2-Tl2Te; 3-;  

4- TlTe; 5-Tl2Te3; 6-Te. Punktir xətt – Tl5Te3-YbTe kvazibinar kəsiyi. 

 



 

 

23 

Bu oktaedrlərin ətrafında tallium prizmaları, oktaedrin təpələ-

rindəki anionların ətrafında isə tallium antiprizmaları əmələ gəlir. Bu 

antiprizmalar oktaedrlərin şaquli c oxu boyunca birləşirlər. Nəticədə 

prizmalar və antiprizmalar c oxu boyunca növbələşirlər. Bu element-

lər birləşərək Tl16(TlTe3)4 kimyəvi tərkibli elementar qəfəsə malik 

Tl5Te3 tipli quruluş əmələ gətirirlər. 

 

           
                     а)                                                            b) 

Şəkil 10. Tl5Te3-ün kristal quruluşu.  

Əsas struktur elementi (a), b, c müstəvisinə proyeksiya (b). 

 

Bu quruluş xüsusiyyətlərinə görə Tl5Te3 bir sıra kation əvəzləməli  

Tl9BTe6 (B-Sb, Bi, In, Au) və Tl4ATe3 (A-Sn, Pb, Cu, Mo) analoqlar 

əmələ gətirir. Tl4ATe3 birləşmələri oktaedrlərin (Tl2) mərkəzlərində-

ki tallium atomlarının A
2+

 kationları ilə tam əvəzlənməsi nəticəsində 

əmələ gəlir. Tallium (Tl2) atomlarının yarısının B kationları ilə əvəz 

edildikdə isə Tl9BTe6 birləşmələr əmələ gəlir. Başqa sözlə, oktaedrin 

daxilində tallium atomları və üçvalentli element növbələşir. 

Məlumdur ki, lantanoidlər +2 və +3 oksidləşmə dərəcəsi göstə-

rirlər. Ln
2+

, Ln
3+

 və Tl
3+

 ionlarının kristalloqrafik radiusları arasın-
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dakı fərq 10-12%-dən çox deyil. Bunu nəzərə alaraq, bizim tərəfi-

mizdən Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 tipli tallium-NTE telluridləri proqnoz-

laşdırılmış və uğurla sintez olunmuşdur. Həmçinin göstərilmişdir ki, 

digər lantanoidlərdən fərqli olaraq itterbium göstərilən  tipli üçlü 

birləşmələr əmələ gətirmir. 

Bizim tədqiqatların nəticələri göstərdi ki, sintez olunan bütün 

Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 tipli birləşmələr Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 tərkib 

üçbucaqlarının  əhəmiyyətli hissəsini əhatə edən geniş homogenlik 

sahələrinə malikdirlər (-faza). Həmçinin müəyyən edilmişdir ki, 

Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 stexiometrik tərkiblərinə malik -fazalar digər 

tərkiblərdən fərqlənir: onlarda bütün atomlar, o cümlədən NTE, kim-

yəvi birləşmə üçün xarakterik olan dəqiq kristalloqrafik mövqelərə 

malikdir,  Tl9LnTe6 birləşmələrində NTE atomu +3, Tl4LnTe3 birləş-

mələrində isə +2 oksidləşmə dərəcəsi göstərir. 

Şəkil 11 və 12-də Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 birləşmələrinin kristal 

qəfəs parametrlərinin lantanoidin sıra nömrəsindən asılılığı göstəril-

mişdir. Üçlü birləşmələrin kristalloqrafik parametrlərinin bir-birilə  

və Tl5Te3 birləşməsi ilə müqayisəsi göstərir ki: 

1. Hər iki tip birləşmələrdə lantanoidin sıra nömrəsinin artması ilə 

kristal qəfəsin parametrləri qanunauyğun şəkildə azalır. Bu, lanta-

noid saxılması ilə izah oluna bilər.  

2. Tl5Te3 birləşməsinin müvafiq parametrlərilə müqayisədə Tl9LnTe6 

və Tl4LnTe3 birləşmələrinin a parametrinin azalması, c paramet-

rinin isə artması müşahidə olunur (Cədv.2). Bizim fikrimizcə bu 

onunla əlaqədardır ki, tellur oktaedrlərinin mərkəzində yerləşən 

(Tl2) atomunun NTE atomları ilə əvəz olunması zamanı (Te1) 

atomları ilə kimyəvi rabitənin güclənməsi baş verir. Bu da həmin 

rabitələrin uzunluğunun azalmasına və oktaedrin deformasyasına 

gətirib çıxarır.   

Dördüncü fəsildə Tl5Te3 quruluşunda kristallaşan əvəzolunma  

bərk məhlulların alınması məqsədilə Tl-Ln-Bi(Sb)-Te (paraqraflar 

4.1-4.3) və Tl-Pb-Bi-Ln-Te (paraqraf 4.4) sistemlərinin bəzi qatılıq 

sahəsində faza tarazlıqlarının tədqiqinin nəticələri verilmişdir.  Para-

qraf 4.5-də Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 sisteminin 3D modelləşdi-

rilməsinin nəticələri təqdim edilmişdir. 
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Şəkil 11. Tl9LnTe6 birləşmələrinin kristal qəfəs parametrlərinin 

lantanoidin sıra nömrəsindən asılılığı. 

 

 
 

Şəkil 12. Tl4LnTe3 birləşmələrinin kristal qəfəs parametrlərinin 

lantanoidin sıra nömrəsindən asılılığı. 
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Cədvəl 2 

Tl5Te3 və sintez edilmiş tallium-NTE telluridlərinin kristalloqrafik 

parametrləri 

Birləşmə Tetraqonal qəfəs parametrləri, Å  

a c Z 

Tl5Te3 8.930 12.589 4 

Tl9LaTe6 8.9220(4) 13.156(1) 2 

Tl9CeTe6 8.9002(9) 13.015(12) 2 

Tl9NdTe6 8.8976(8) 13.010(11) 2 

Tl9SmTe6 8.8881(8) 13.013(12) 2 

Tl9GdTe6 8.8707(9) 13.021(10) 2 

Tl9TbTe6 8.8711(8) 12.973(12) 2 

Tl9ErTe6 8.8501(8) 12.952(11) 2 

Tl9TmTe6 8.8910(9)  12.847(12) 2 

Tl4NdTe3 8.8885(7) 13.095(12) 4 

Tl4SmTe3 8.8752(6) 13.078(11) 4 

Tl4GdTe3 8.8766(7) 13.075(13) 4 

Tl4TbTe3 8.8652(7) 13.065(12) 4 

Tl4DyTe3 8.8588(7) 13.052(16) 4 

Tl4ErTe3 8.8421(6) 13.033(11) 4 

Tl4TmTe3 8.8354(7) 13.015(15) 4 

 

Tl5Te3-Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 sistemi. 
Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 kəsiyi (şək.13) Tl5Te3 quruluşlu fasiləsiz bərk 

məhlulların (-faza) əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 

Nümunələrin mikrobərkliyinin tərkibdən asılılığı qeyri-məhdud 

bərk məhlullar əmələ gətirən sistemlər üçün xarakterik olan yayğın 

maksimumdan keçən əyri formasındadır (şək. 13b). 

RFA nəticələri də qurulmuş faza diaqramını təsdiqləmişdir. 

TOPAS 3.3 proqramı ilə hesablanmış kristal qəfəs parametrlərinin 

tərkibdən asılılığı Veqard qanununa tabe olur (şək. 13c). 

Tl5Te3-Tl9BiTe6-Tl9TbTe6 sisteminin likvidus və solidus səthlərinin 

proyeksiyası TlGdTe2 birləşməsinin və -bərk məhlulların ilkin kristal-

laşma sahələrindən ibarətdir. Bu sahələr L+TlGdTe2 monovariant 
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peritektik reaksyanı əks etdirən ab əyrisi ilə sərhədlənir (şək.14). Soli-

dus -fazasının kristallaşmasının tamamlanmasına uyğun gələn bir səth-

dən ibarətdir. 

 
Şəkil 13. Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 sisteminin faza diaqramı (a),  

mikrobərkliyin (b) və kristal qəfəs parametrlərinin (c)  

tərkibdən asılılıqları. 

 
Şəkil 14.  Tl5Te3-Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 sisteminin likvidus və solidus  

səthlərinin proyeksiyası. İlkin kristallaşma sahələri: 1- TlGdTe2; 2-.  

Qırmızı xəttlər – tədqiq olunmuş daxili 
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Dissertasiyada həmçinin bir sıra daxili politermik kəsiklər ətraflı 

şərh olunmuşdur.  

740, 760 və 820 K-də faza diaqramının izotermik kəsikləri  ikifazalı 

sahə ilə sərhədlənmiş birfazalı L və δ sahələrindən ibarətdir. Qeyd et-

mək lazımdır ki, göstərilən izotermik kəsiklər L+δ ikifazalı sahəsində 

konnodların istiqamətlərinin T–x müstəvisindən kənara çıxdığını göstə-

rir ki, bu da qeyri-kvaziüçlü sistemlər üçün xarakterikdir. 

Sistemin 780 və 800 K-də izotermik kəsiklərində faza tarazlıqla-

rının  mənzərəsi bir qədər fərqlidir. Bu kəsiklər beş sahədən ibarətdir. 

L+δ ikifazalı sahəsində <60 mol.% Tl9GdTe6 tərkibli ərintilərdə kon-

nodların istiqamətləri tədqiq olunan tərkibin müstəvisində yerləşir. 

Buna görə də, kəsiyin bu hissəsi stabil hesab edilə bilər. İkifazalı 

L+TlGdTe2 sahəsində və Tl9GdTe6 ilə zəngin olan L+δ sahəsində 

konnodların istiqamətləri bu tərkibin müstəvilərindən kənara çıxır. 

Yuxarıda göstərilən ikifazalı sahələr  arasında yerləşən dar üçfazalı 

L+TlGdTe2+δ sahəsi qızma əyrilərində fiksə olunmur.  

Faza tarazlıqlarının oxşar nənzərəsi Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6  

(Ln- Sm, Dy, Tb, Er, Tm) və Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6  (Ln-Sm, 

Gd, Tb) sistemlərində də müşahidə olunur. 

 

 
Şəkil 15.  Tl5Te3-Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 sisteminin faza diaqramının 740 və 

780 K temperaturlarda izorermik kəsikləri 

 

Dissertasiyada Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Er) və 

Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd) tipli sistemlər də ətraflı mü-
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zakirə olunmuşdur. Sərhəd sistemlərin faza diaqramları, likvidus və 

solidus səthlərinin proyeksiyaları, bir sıra poli- və izotermik kəsiklər 

qurulmuşdur. Bu sistemlərdəki fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarak-

teri Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 tipli sistemlərə bənzəyir. Müəyyən edil-

mişdir ki, bu sistemlər qatılıq üçbucaqlarının böyük hissəsini tutan 

Tl5Te3 quruluşlu geniş bərk məhlullar (-faza) sahəsinin əmələ gəl-

məsi ilə xarakterizə olunur. 

Tl9GdTe6-2Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 sistemi Tl5Te3 quruluşlu fasiləsiz  

bərk məhlulların əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunur. 

Tl9GdTe6-2Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 sisteminin 3D modelləşdirilməsi. 

Sərhəd binar sistemlərin faza diaqramları və üçlü sistemin məhdud 

sayda nümunələrinin DTA nəticələri əsasında Tl9GdTe6-Tl4PbTe3  və 

Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 sərhəd sistemlərinin T-x faza diaqramlarının ana-

litik modelləri, həmçinin bərk məhlulların və TlGdTe2  birləşməsinin 

likvidus və solidus səthlərinin sərhədləri müəyyən olunmuşdur. Qey-

ri-molekulyar birləşmələrin requlyar məhlul modeli əsasında bərk 

məhlulların qarışma termodinamik funksiyaları müəyyən edilmişdir. 

Göstərilmişdir ki, Tl9GdTe6, Tl4PbTe3 və Tl9BiTe6 üçlü birləşmələr 

əsasında bərk məhlullar, tədqiq olunmuş qatılıq və temperatur inter-

valında termodinamik cəhətdən stabildir.  

Beşinci fəsildə Ln-Te və Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm)  sistem-

lərinin EHQ üsulu ilə termodinamik tədqiqinin nəticələri verilmişdir. 

Paraqraflar 5.1-5.6-da termodinamik xassələrin öyrənilməsi üçün 

təcrübi üsulların icmalı verilmiş, EHQ metodunun əsasları, mahiy-

yəti, onun üstünlükləri və çatışmayan cəhətləri, eksperimentin aparıl-

ması üçün tələblər, bərk və maye elektrolitlərin istifadəsinin kri-

teriyaları müzakirə olunmuşdur.  

Ln-Te və Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm) sistemlərinin termodi-

namik tədqiqi üçün müvafiq olaraq (1) və (2) tipli qatılıq dövrələri 

tərtib edilmiş:  

(-) Ln (b.) |qliserin + KCl + LnCl3 | (Ln ərintidə) (b.)  (+)          (1) 

(-) LnТе (b.) |qliserin + KCl + LnCl3 | (Ln ərintidə) (b.)  (+)       (2) 

və onların 300-450 K temperatur intervalında EHQ-si ölçülmüşdür.  

(1) tipli dövrələrdən LnTe+Ln2Te3 tərkib sahəsində, (2) tipli 

dövrələrdən isə Ln-Te sistemlərinin digər faza sahələrinin və Tl-Ln-
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Te üçlü sistemlərinin tədqiqində istifadə edilmişdir.  

(1) və (2) tipli dövrələrdə elektrolit kimi LnCl3 əlavə edilmiş KCl-un 

qliserin məhlulundan istifadə edilmişdir. Təcrübələrdən əvvəl qliserin 

vakuum şəraitində 450 K temperaturda qazdan təmizlənmişdir. Təd-

qiqatlarda susuz və kimyəvi təmiz KCl və LnCl3 duzlarından istifadə 

edilmişdir. (1) və (2) tipli dövrələrdə sağ elektrodlar kimi tədqiq olu-

nan faza sahələrinin tarazlıq halına gətirimiş ərintilərindən istifadə 

edilmişdir. 

Ərinti-elektrodların sintezi və elektrolitin hazırlanma metodikala-

rı, elektrokimyəvi yuvanın yığılması və EHQ ölçmələrinin aparılması 

dissertasiya işində  ətraflı şərh olunmuşdur. 

Sol elektrodlar Ln (LnTe) molibden naqilə bağlanaraq, anodlar isə 

toz halına salınmış və ~0,5 qramlıq həblər şəklində ~0,1 GPa təzyiq 

altında naqil üzərinə preslənərək hazırlanmışdır. 

Hər iki tip qatılıq dövrələrinin EHQ ölçmələri giriş müqaviməti 

10
14

 Ω və dəqiqliyi 0,1 mV olan Keihtley Model 193 rəqəmsal volt-

metrdən istifadə etməklə aparılmışdır. Ölçmələr dövrələrin 10 K-dan 

çox olmayan intervalla qızdırılması və soyudulması zamanı aparıl-

mışdır. Elektrokimyəvi dövrədə temperatur xromel-alumel termocüt-

ləri və 0,5 K dəqiqliklə civə termometri ilə ölçülmüşdür. Termocüt 

əvvəlcədən 300-510 K temperatur aralığında dərəcələnmişdir. 

İlk tarazlıq qiymətləri elektrokimyəvi yuvanın 350 К-də 40-60 

saat saxlanmasından sonra, növbəti ölçmələr isə lazımi temperatur 

stabilləşdikdən sonra hər 3-4 saatdan bir alınmışdır. Təkrar ölçmələr 

zamanı temperaturun dəyişmə istiqamətindən asılı olmayaraq bir-bi-

rindən 0.2 mV-dan çox fərqlənməyən EHQ qiymətləri  tarazlıq qiy-

mətləri hesab edilmişdir.  

Tərtib edilmiş dövrələrin dönərliyini ölçülmüş EHQ qiymətlərini  tək-

rarlanmasından başqa, həmçinin ölçmələrdən əvvəl və sonra elektrod 

ərintilərinin kütlələrinin sabitliyi və RFA nəticələri də təsdiqlənmişdir. 

EHQ-nin temperatur asılılıqlarının təhlili onların Er-Te sisteminin 

müxtəlif ərintiləri üçün xətti olduğunu göstərdi (şək. 16). Bu, EHQ  

ölçmələrinin temperatur intervalında elektrod ərintilərinin faza tərkibi-

nin sabitliyini göstərdi və ən kiçik kvadratlar metodundan istifadə edə-

rək termodinamik hesablamalar aparmağa imkan vermişdi. 
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Şəkil 16. Er-Te sisteminin ərintiləri üçün (2) tipli qatılıq dövrələrinin 

EHQ qiymətlərinin temperaturdan asılılıqları. Yaşıl dairələr və qara 

üçbucaqlar tədqiq edilən sahələrdən müxtəlif tərkibli ərintilərdir. 

 

Cədvəl 3-5-də digər Ln-Te binar sistemlər üçün də nəticələr 

verilmişdir. 

(3) tipli tənliklərdən və aşağıdakı termodinamik ifadələrdən 

istifadə etməklə  

zFEGi                                        (3) 

Hesablamalar “Microsoft Office Excel 2010” kompüter proqramı 

vasitəsilə aparılmışdır. Alınan xətti tənliklər  
2/1

22
b

2
E )TT(S
n

S
tbTaE












                      (4) 

şəklində cədvəl 3-də verilmişdir. 

 (3) tənliyində n– E və T-nin qiymətləri cütlərinin sayı; SE və Sb –

müvafiq olaraq, ayrı-ayrı EHQ ölçmələrinin və b əmsalının dispersi-

yası; T – orta temperatur, K; t– Stüdent kriteriyasıdır. 95% etibarlılıq 

səviyyəsində n≥20 olduqda t≤2 olur. 

 

zFa
T

E
TEzH

P

i 



















                        (5) 
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Cədvəl 3 

Ln-Te  sistemlərinin xəlitələri üçün (1) və (2) tipli qatılıq dövrələrinin 

EHQ-sinin temperaturdan asılılıq tənlikləri  
Faza sahəsi  2/12

b
2
E )]TT(n/[2bTamV,E   

*GdTe-Gd2Te3 2/1
25 )5,362T(106,2

24

80,0
2T089,05,991 








 

 

GdTe3+Te 2/1
25 )8.374T(1028.1

30

79.0
2T0264,0582.340 








 

 
TbTe3+Те   2/1

5 )62.375T(1013.1
30

67.0
2T01664.029.348 








   

TbTe2+TbTe3 2/1
5 )62.375T(1005.1

30

62.0
2T03379.099.386 








   

Tb2Te3+TbTe2 2/1
6 )62.375T(109.8

30

53.0
2T05492.019.425 








   

*TbTe+Tb2Te3 2/1
5 )89.374T(1018.1

30

69.0
2T07214.032.910 








   

 

ErTe3+Te 

2/1
26 )62.370Т(1002.1

30

60.0
2Т0597.04.441 








   

 

Er2Te3+ErTe3 

2/1
26 )14.377Т(1086.6

30

44.0
2Т0193.09.338 








   

 

ErTe+Er2Te3 

2/1
26 )84,362T(102.8

24

26,0
2T0838,073.979 








 

 
TmTe3+Te 2/1

25 )7.376Т(1002.1
30

65.0
2Т0446.002.428 








   

Tm2Te3+TmTe3 2/1
25 )7.376Т(1020.1

30

74.0
2Т0032.078.336 








   

*TmTe+Tm2Te3 2/1
25 )4.377Т(1074.1

30

11.1
2Т0731.056.924 








   

Yb-Te 2/1
24 )7.360Т(101.1

20

6.1
2Т1043.08.102 








 

 

*(1) tipli qatılıq dövrələri istifadə olunmuşdur. 
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zFb
T

E
zFS

P

i 











                                  (6) 

xəlitələrdə LnTe-un 298 K-də parsial molyar funksiyaları (cədv.4) 

hesablanmışdır. (4)-(6) ifadələrində z- mütəhərrik komponentin 

kationunun yükü; F- Faradey ədədidir.  
Cədvəl 4 

Ln-Te sistemlərində LnTe-un 298 K-də parsial molyar 

termodinamik funksiyaları 

Faza sahəsi  
LnTeG  LnTeH  LnTeS  

кC∙mol
-1

 кC∙mol
-1

∙K
-1

 

GdTe3+Te 100.860.18 98.580.78 7.642.07 

TbTe3+Te 127.820.15 123.080.65 15.901.72 

TbTe2+TbTe3 114.940.17 112.020.71 9.781.87 

Tb2Te3+TbTe3 102.260.17 100.820.74 4.821.95 

ErTe3+Te 132.940.16 127.790.69 17.291.85 

   Er2Te3+ErTe3 99.780.14 98.110.58 5.61.52 

TmTe3+Te 127.750.17 123.900.70 12.911.85 

Tm2Te3+TmTe3 97.76 0.18 97.490.75 0.931.98 

 

Bu kəmiyyətlər (2) tipli dövrələrin sağ və sol elektrodları üçün er-

biumun müvafiq parsial molyar funksiyaları arasındakı fərqi göstərir. 

Məsələn, 

)ErTe(Z)laTeEr(ZZ ErErErTe  яяринтиsinдзянэин  

Z  G (H). Buna görə ərintilərdə erbiumun parsial termodinamik 

funksiyaları 

ErTeEr Z)ErTe(Z)Er(Z  яринтидя  

ifadəsi əsasında hesablana bilər. 

ErTe3+Te və Er2Te3+ErTe3 ərintilərində erbiumun parsial  termo-

dinamik funksiyalarını hesablayarkən biz Cədv. 3-də verilmiş qiy-

mətləri ErTe-da Er-un müvafiq parsial molyar funksiyaları ilə top-

lamışıq (Cədv 5). Nəticələr Cədv. 5-də verilmişdir. 
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Cədvəl 5 

Ln-Te sistemlərinin lantanoidinin 298 K-də parsial molyar 

termodinamik funksiyaları 
Faza sahəsi 

LnG  
LnH  LnS  

кC∙mol
-1

 C∙mol
-1

∙K
-1

 

GdTe+Gd2Te3 279.000.30 287.301.6 -26.74.30 

GdTe3+Te 380.160.48 385.882.38 -19.186.37 

TbTe3+Te 385.100.33 386.581.40 -4.963.71 

TbTe2+TbTe3 372.220.35 375.521.46 -11.073.86 

Tb2Te3+TbTe3 359.540.35 364.321.49 -16.033.94 

TbTe+Tb2Te3 257.280.18 263.500.75 -20.881.99 

ErTe3+Te 409.300.28 411.381.29 -6.972.51 

   Er2Te3+ErTe3 376.140.26 381.701.18 -18.652.18 

ErTe3+ErTe  276.360.12 283.590.60 -24.250.66 

TmTe3+Te 389.060.39 391.521.62 -8.254.27 

Tm2Te3+TmTe3 359.070.40 365.111.67 -20.234.40 

TmTe+Tm2Te3 261.310.22 267.620.92 -21.162.42 

Yb-Te 288.770.41 297.812.2 -30.206.10 

 

Er-Te sisteminin faza diaqramına görə bu kəmiyyətlər  

Er+3Te=ErTe3                                      (7) 

Er+3ErTe3=2Er2Te3                                              (8) 

Er+Er2Te3=3ErTe                                (9) 

potensialəmələgətirici reaksiyanın termodinamik funksiyalarıdır 

(bütün maddələr kristallik haldadır).                                                               

(7)-(9) reaksiyalarına əsasən erbium telluridlərinin standard 

əmələgəlmə funksiyaları  

Er3
0 Z)ErTe(Z 

                                             
(10) 

)TeEr(ZZ)TeEr(Z2 3

0

Er32

0 
                       

(11) 

)TeEr(ZZ)ErTe(Z3 32

0

Er

0 
                        

(12) 

ifadələrindən hesablanmışdır. Burada 000 H,GZ  , 

,GZ ErEr 
 ErH . 

Standart entropiyalar isə  
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)Te(S3)]Er(SS[)ErTe(S 00

Er3

0                       (13) 

)Te(S3)]Er(SS[)TeEr(S2 00

Er32

0                     (14) 

)Te(S)]Er(SS[)ErTe(S3 00

Er

0                         (15) 

ifadələri vasitəsilə hesablanmışdır.  

Standart entropiyaların hesablanması zamanı təcrübi nəticələrlə 

yanaşı (Cədvəl  4), elementar erbiumun (73.14 ± 0.63 Cmol
-1
К

-1
) və 

tellurun (49.50.2 Cmol
-1
К

-1
) ədəbiyyatda verilən standart entropi-

yasından istifadə edilmişdir.  Dissertasiyada alınmış təcrübi nəticələr  

məhdud sayda ədəbiyyat məlumatları ilə müqayisəli təhlil olun-

mudur. Göstərilmişdir ki, bizim nəticələr EHQ metodu ilə aparılmış 

tədqiqatların nəticələrilə daha yaxşı uyğun gəlir.  

Binar sistemlər üçün alınmış termodinamik kəmiyyətlər (cədv.6) 

Tl-Ln-Te sistemlərində üçlü birləşmələrinin termodinamik funksiya-

larının hesablanması üçün istifadə edilmişdir. 
 

Cədvəl 6 

Binar NTE telluridlərinin standart termodinamik funksiyaları 

Birləşmə )K298(G0
f  )K298(H0

f  0
298S  

кC∙mol
-1

 C∙mol
-1

∙K
-1

 

GdTe3 380.20.5 385.92.4 197.37.8 

Gd2Te3 756.52.5 768.510.0 249.0±8.4   

GdTe 355.91.0 363.63.9 113.85.0 

TbTe3 385.10.3 386.61.4 194.94.8 

TbTe2 380.80.4 382.91.5 165.64.6 

Tb2Te3 750.90.7 756.53.0 277.09.3 

TbTe 336.10.3 340.01.3 109.93.9 

ErTe3 409.30.3 411.41.3 214.73.7 

Er2Te3 784.40.5 793.12.5 269.26.5 

ErTe 353.60.3 358.90.6 106.02.6 

TmTe3 389.10.4 391.51.6 214.35.1 

Tm2Te3 748.10.8 756.63.3 268.19.7 

TmTe 336.50.4 341.41.5 107.01.4 

YbTe 289.0±1.0 298.0±3.0 79.0±7.0 

 

http://www.chem.msu.ru/cgi-bin/tkv.pl?no=1921&show=biblist&joules=1&volno=8&globno=4029&fieldname=&brutto=Gd2Te3&pg=0&allow_no_ions=&tabno=72&allow_additional_elements=&letter=+&allow_more_atoms=&breftable=SCpH
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Nümunə kimi, Tl-Tb-Te sistemindən istifadə edərək, üçlü sistem-

lərin EHQ üsulu ilə tədqiqini şərh edək. Cədvəl 7-9-da, tədqiq olun-

muş digər Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Er, Tm) sistemləri üçün də nəticələr 

verilmişdir. 
Cədvəl 7 

298K-da Tl-Ln-Te ərintilərində LnTe-nin parsial  termodinamik 

funksiyaları 

Faza sahəsi 
TbTeG  TbTeH  TbTeS  

кC∙mol
-1

 C∙mol
-1

∙K
-1

 

(Tl9.8Gd0.2Te6) 236.040.22 217.750.91 61.342.40 

(Tl9.6Gd0.4Te6) 219.890.21 205.810.88 47.222.31 

(Tl9.4Gd0.6Te6) 208.530.24 198.211.00 34.612.64 

(Tl9.2Gd0.8Te6) 200.780.21 192.330.89 28.342.35 

(Tl9GdTe6) 193.950.20 186.140.86 26.192.26 

Tl2Te3+TlTe+TlGdTe2 199.130.16 193.810.68 17.841.80 

TlTe+Tl9GdTe6+TlGdTe2 189.410.20 181.890.85 25.222.26 

Tl2Te3 + TlTe + TlTbTe2 196.170.24 193.010.97 10.612.54 

TlTe+Tl9TbTe6+TlTbTe2 186.400.24 182.300.98 13.772.58 

Tl2Te3+TlTe+TlErTe2 197.530.19 190.910.81 22.212.13 

TlTe+Tl9ErTe6+TlErTe2 188.280.20 183.630.85 16.882.25 

Tl2Te3+TlTe+TlTmTe2 206.020.31 198.881.30 23.973.40 

TlTe+Tl9TmTe6+TlTmTe2 196.420.30 187.921.23 28.483.24 

 

(2) tipli dövrələrin EHQ-sinin temperaturdan asılılıqlarının xətti 

tənliklərindən (4)-(6) ifadələrinə  uyğun olaraq sistemin ərintilərində 

TbTe-un parsial molyar Gibbs sərbəst enerjisi, entalpiyası və 

entropiyası hesablanmışdır (Cədv.7). 

Alınmış nəticələri TbTe-da Tb-un parsiaı molyar funksiyaları ilə 
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kombinə etməklə ərintilərdə Tb-un parsial molyar funksiyaları 

hesablanmışdır (Cədv. 8).  
Cədvəl 8 

298K-də Tl-Ln-Te ərintilərində Ln-in parsial  termodinamik funksiyaları 

Faza sahəsi 
TbG  TbH  TbS  

кC∙mol
-1

 C∙mol
-1

∙K
-1

 

(Tl9.8Gd0.2Te6) 515.340.52 504.752.11 35.525.40 

(Tl9.6Gd0.4Te6) 499.190.51 492.811.98 21.405.31 

(Tl9.4Gd0.6Te6) 487.830.54 485.212.10 8.795.64 

(Tl9.2Gd0.8Te6) 480.080.51 479.332.00 2.525.35 

(Tl9GdTe6) 473.250.50 473.141.92 0.375.26 

Tl2Te3+TlTe+TlGdTe2 478.430.46 480.811.78 -7.984.80 

TlTe+Tl9GdTe6+TlGdTe2 468.710.50 468.891.95 -0.605.26 

Tl2Te3 + TlTe + TlTbTe2 453.450.42 456.601.72 -10.574.53 

TlTe+Tl9TbTe6+TlTbTe2 443.680.42 445.801.73 -7.114.57 

Tl2Te3+TlTe+TlErTe2 473.910.40 474.501.50 -2.012.81 

TlTe+Tl9ErTe6+TlErTe2 464.600.40 467.301.50 8.713.01 

Tl2Te3+TlTe+TlTmTe2 467.330.53 466.502.22 2.785.82 

TlTe+Tl9TmTe6+TlTmTe2 457.730.52 455.542.15 7.355.66 

 

TlLnTe2 və Tl9LnTe6 tipli birləşmələrin standart inteqral termodi-

namik funksiyaları potensialəmələgətirici reaksiyalar üsulu ilə hesab-

lanmışdır. Bərkfaza tarazlıqları diaqramına (şək. 17) əsasən, TlTe-

Tl2Te3-TlTbTe2 və TlTe-Tl9TbTe6-TlTbTe2 üçfazalı sahələrində terb-

iumun parsial molyar funksiyalar aşağıdakı potensialəmələgətirici  

reaksiyaların termodinamik funksiyalarıdır (bütün maddələr kristallik 

haldadır):                

Tb + Tl2Te3 =TlTe+TlTbTe2                                                     (16) 

Tb+3TlTe= 0.25Tl9TbTe6+0.75TlTbTe2                                        (17) 

Bu reaksiyaların tənliklərinə əsasən, TlTbTe2 və Tl9TbTe6  üçlü 

birləşmələrinin standart termodinamik əmələgəlmə funksiyaları  

)TlTe(Z)TeTl(ZZ)TlTbTe(Z 0
f32

0
fTb2

0
f  ,            (18) 
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)TlTbTe(Z3)TlTe(Z12Z4)TbTeTl(Z 2
0

f
0

fTb69
0

f 
        

(19) 
ifadələrindən (Z≡G,H), standard entropiyalar isə  

)TlTe(S)TeTl(S)Tb(SS)TlTbTe(S 0
32

00
Tb2

0                 (20) 

)TlTbTe(S3)TlTe(S12)Tb(S4S4)TbTeTl(S 2
000

Tb69
0  .     (21)        

ifadələrindən hesablana bilər. 

Hesablamalar zamanı alınmış təcrübi nəticələrlə yanaşı (cədv. 8) ədə-

biyyatda verilən terbiumun standart entropiyasının (73.51 0.42 Cmol
-

1
K

-1
) və TlTe və Tl2Te3 birləşmələrinin termodinamik kəmiyyətlərindən 

istifadə edilmişdir. Alınmış nəticələr cədvəl 9-da verilmişdir. 

 

Şəkil 17. Tl2Te-Tl2Te3-TlTbTe2 sistemi üçün bərfaza tarazlıqları diaqramı. 

Üçfazalı sahələrdə (2) tipli dövrələrinin EHQ qiymətləri (mV) göstəril-

mişdir.  

 

(19) və (21) tənlikləri üzrə hesablamalar apararkən, TlTe+ Tl9TbTe6+ 

TlTbTe2 üçfazalı sahəsində terbiumun parsial molyar funksiyaları ilə ya-

naşı (18) və (20) ifadələr üzrə  alınmış TlTbTe2 birləşməsinin standart in-

teqral termodinamik funksiyalarından (cədv. 9) da istifadə edilmişdir.  

Binar və üçlü birləşmələrin parsial və inteqral termodinamik funk-

siyalarının hesablanması zamanı xətalar səhvlərin toplanması üsulu 

ilə hesablanmışdır.  
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Cədvəl 9 

TlLnTe2 və Tl9LnTe6 tipli üçlü birləşmələrin standart inteqral 

termodinamik funksiyaları  

NTE telluridləri və üçlü tallium-NTE  telluridləri üçün aldığı-

mız standart inteqral termodinamik funksiyalar həmin birləşmələrin 

atomlaşma standart termodinamik funksiyalarının və nisbi termodi-

namik stabilliliyin hesablamanmasına imkan vermişdir (Cədvəl 10).
  

Hesablamalar  

  .)birl(H)elem(H.)birl(H 0

f

0

аt

0

аt                   (22)                          

  .)birl(S)qazatomar(S.)birl(S 000

.аt                  (23) 

.)birl(SТ.)birl(H.)birl(G 0

аt

0

аt

0

аt                     (24) 

ifadələri əsasında aparılmışdır. Üçlü birləşmələr üçün alınmış nəticələr 

Cədv.10-da verilir. Cədvəl 11-də isə həmin birləşmələrin atomlaşma, 

elementar komponentlərdən əmələgəlmə və binar Tl2Te və Ln2Te3 bir-

ləşmələrindən əmələgəlmə termodinamik funksiyalarının 1q-atoma he-

sablanmış qiymətləri verilir. Göründüyü kimi, bütün birləşmələrin 

atomlaşma entalpiyaları və Gibbs sərbəst enerjiləri onların elementlər-

dən termodinamik funksiyalarından, sonuncular isə binar birləşmələrdən 

əmələgəlmə termodinamik funksiyalarından bir neçə dəfə yüksək qiy-

mətə malikirlər. Bu onunla əlaqədardır ki, üçlü birləşmələrin binar bir-

ləşmələrdən əmələ gəlməsi kimyəvi rabitənin xarakterində dəyişikliyə 

səbəb olmur. Üçlü birləşmələrin müvafiq bəsit maddələrdən əmələgəl-

Birləşmə )K298(G0
f  )K298(H0

f  )K298(S0 , 

Cmol
-1
К

-1
 кCmol

-1
 

TlGdTe2 524.71.7 526.93.2 22710 

TlTbTe2 499.81.6 502.73.0 226.89.8 

TlErTe2 521.21.6 520.93.0 2356.0 

TlTmTe2  513.61.7 511.63.7 240.610.8 

Tl9GdTe6 862.83.7 866.36.3 93320 

Tl9TbTe6 809.111.0 801.321.5 974.89.8 

Tl9ErTe6 828.811.2 833.827.0 10135 

Tl9TmTe6  824.112.0 826.225.7 965.074.0 



 

 

40 

məsi zamanı isə kimyəvi rabitənin xarakteri kəskin dəyişir – nisbətən 

zəif olan "metal-metal" rabitələri dağılır və daha güclü "metal-tellur" ra-

bitələri yaranır, bu isə sistemin ümumi enerjisini kəskin azaldır.   
 

Cədvəl 10 

Tl-Ln-Te sistemlərinin  üçlü birləşmələrinin standart atomlaşma 

termodinamik funksiyaları 

Birləşmə атG
0

 атН
0
 атS

0
, 

C/(molК) кC/mol 

TlGdTe2 283.3 436.2 513.1 

TlTbTe2 295.0 450.4 521.0 

TlErTe2 209.5 360.0 504.8 

TlTmTe2  138.3 286.0 495.3 

Tl9GdTe6 3603.5 2311.3 1983.9 

Tl9TbTe6 2083.4 2664.8 1949.8 

Tl9ErTe6 1694.0 2261.6 1903.6 

Tl9TmTe6  1525.5 2106.2 1947.7 

 
Cədvəl 11 

Tl-Ln-Te sistemlərinin üçlü birləşmələri üçün atomlaşma, bəsit  

maddələrdən və qonşu birləşmələrdən əmələgəlmənin termodinamik 

funksiyaları 

Birləşmə аtG
0
 fG

0
 G' аtН

0
 fН

0
 ' 

кC/ q-atom 

TlGdTe2 334 131 27 373 132 26 

TlTbTe2 325 125 21 364 126 21 

TlErTe2 315 130 22 353 130 21 

TlTmTe2  290 128 25 327 128 23 

Tl9GdTe6 202 54 8 250 54 8 

Tl9TbTe6 198 51 5 245 50 4 

Tl9ErTe6 197 52 5 242 52 5 

Tl9TmTe6  190 52 6 236 52 5 

 

Diqqəti cəlb edən məqam ondan ibarətdir ki, hər bir birləşmə tipi 

daxilində atomlaşma entropiyasının qiyməti praktiki olaraq eynidir. 

Bu, onunla izah edilə bilər ki, nizamlı quruluşa malik eyni tip kristal 
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qəfəsdən atomların xaotik hərəkəti ilə xarakterizə olunan biratomlu  

qaz qarışıqlarının əmələgəlməsi zamanı sistemin nizamsızlıq dərəcəsi  

eyni tərtibdə dəyişir.   

V fəslin sonunda Tl9GdTe6, Tl9TmTe6  və Tl9Bi0.8Tm0.2Te6 tərkibli 

bərk məhlulunun maqnit xassələrinin tədqiqinin nəticələri təqdim 

edilmişdir. Maqnit həssaslığının və maqnit həssaslığının tərs qiymə-

tinin temperaturdan asılılıqlarının qrafikləri qurulmuşdur. Müəyyən 

edilmişdir ki, tədqiq olunan birləşmələr paramaqnitdir və Küri-Veys 

qanununa tabedirlər (cədvəl 11). 
Cədvəl 12 

Tl9TmTe6, Tl9GdTe6  və Tl9Bi0.8Tm0.2Te6 fazaları üçün bəzi maqnit 

xassələr 

Birləşmə χ N, m
-3 

µ, A·m
2
 µ/ µ B 

Tl9TmTe6 0.00121 1.97610
27

 4.88110
-23

 6.95 

Tl9GdTe6 0.00625 1.95010
27

 1.02810
-23

 1.11 

80 mol% Tl9BiTe6  + 

20 mol%Tl9TmTe6  
0.00392   1.98710

27
 5.13410

-23
 5.53 

 

ƏSAS NƏTİCƏLƏR 

1. Tl5Te3 birləşməsinin və onun məlum üçlü struktur analoqlarının 

kristal quruluş xüsusiyyətlərinin təhlili əsasında həmin struktura 

malik Tl9LnTe6 və Tl4LnTe3 tipli üçlü birləşmələrin mövcudluğu 

proqnozlaşdırılmış və təcrübi olaraq təsdiq edilmişdir. Bu birləş-

mələrin sintezi üçün xüsusi metodika işlənib hazırlanmış, onlar 

homogen halda alınmış və xarakterizə edilmişlər. Göstərilmişdir 

ki, hər iki tipə aid bütün sintez olunmuş birləşmələr Tl5Te3 tipli 

tetraqonal quruluşda kristallaşır və peritektik reaksiyalar üzrə  par-

çalanmaqla əriyir.  

2. Fiziki-kimyəvi analizin ənənəvi təcrübi üsulları (DTA, RFA, 

MSA, mikrobərkliyin ölçülməsi) ilə yanaşı iki müxtəlif müqayisə 

elektroduna nəzərən qatılıq dövrələrinin EHQ ölçmələrindən  isti-

fadə etməklə Tl-Ln-Te sistemlərinin tallium telluridləri ilə zəngin 

tərkib sahələrində faza tarazlıqlarına, aşkar edilən fazaların kris-

talloqrafik və termodinamik xassələrinə aid yeni qarşılıqlı tənzim-

lənmiş nəticələr kompleksləri alınmışdır.  
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3. Tl-Ln-Te sistemlərinin Tl2Te-Tl5Te3-Tl4LnTe3 (Ln-Sm, Dy, Tm) və 

Tl2Te-Tl5Te3-Tl9LnTe6 (Ln-Gd, Tb, Er) tərkib sahələrində fiziki-

kimyəvi qarşılıqlı təsir xarakteri müəyyən olunmuşdur. Sistemlərin 

bu fraqmentlərinin likvidus və solidus səthlərinin proyeksiyaları, T-

x-y faza diaqramlarının müxtəlif politermik və izotermik kəsikləri 

qurulmuş, fazaların ilkin kristallaşma sahələri, non- və monovariant 

tarazlıqların tipləri və koordinatları müəyyən edilmişdir. Göstəril-

mişdir ki, bütün sistemlər Tl4LnTe3 və Tl9LnTe6 birləşmələrinin in-

konqruent əriməsi səbəbindən müstəqil alt sistemlər deyillər, lakin 

onlar subsolidusda stabil olub, müvafiq qatılıq üçbucaqlarının sahə-

lərinin əhəmiyyətli hissəsini əhatə edən Tl5Te3 quruluşlu bərk məh-

lul sahələrinin əmələ gəlməsilə xarakterizə olunurlar.  

4. Tl-Yb-Te sisteminin Tl2Te-YbTe-Te tərkib sahəsində faza taraz-

lıqları xarakteri müəyyən edilmişdir. Bu alt sistemin faza diaqra-

mının müxtəlif politermik kəsikləri və likvidus səthinin proyeksi-

yası qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, digər nadir torpaq ele-

mentlərindən fərqli olaraq itterbium talliumla üçlü birləşmələr 

əmələ gətirmir. 

5. Tl5Te3 quruluşlu çoxkomponentli bərk məhlulların alınması məqsə-

dilə  Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb, Er, Tm) (I), 

Tl5Te3-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, Gd, Tb) (II), Tl2Te-Tl9LnTe6-

Tl9BiTe6 (Ln-Sm, Gd, Er) (III), Tl2Te-Tl9LnTe6-Tl9SbTe6 (Ln-Sm, 

Gd) (IV) və Tl4PbTe3-Tl9BiTe6-Tl9GdTe6 (V) sistemləri tədqiq 

olunmuş, onlarda fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsir xarakteri müəyyən 

edilmişdir. Bu sistemlərin faza diaqramlarının likvidus və solidus 

səthlə rinin proyeksiyaları, bir sıra politermik və izotermik kəsikləri 

qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, (I), (II) və (V) sistemlərində 

Tl5Te3 quruluşlu qeyri-məhdud, (III) və (IV) sistemlərində isə geniş 

əvəzolunma bərk məhlulları əmələ gəlir. Faza diaqramlarının izo-

termik kəsiklərində konnodların istiqamətləri təcrübi olaraq təyin 

edilmişdir ki, bu da ərintidən istiqamətli kristallaşma yolu ilə veril-

miş tərkibə malik bərk məhlullar almağa imkan verir. 

6. Tl9GdTe6-Tl4PbTe3-Tl9BiTe6 sisteminin likvidus səthinin termodi-

namik analizi və analitik 3D modelləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. 

O cümlədən Tl9GdTe6-Tl4PbTe3 və Tl9GdTe6-Tl9BiTe6 sərhəd sis-
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temlərinin T-x faza diaqramlarının analitik modelləri alınmışdır. 

Qeyri-molekulyar birləşmələr üçün requlyar məhlul modeli əsasın-

da bərk məhlulların qarışma termodinamik funksiyaları hesablan-

mışdır. Tl9GdTe6, Tl4PbTe3 və Tl9BiTe6 üçlü birləşmələri əsasında 

bərk məhlulların bütün qatılıq sahəsində və T=300÷780 K tempera-

tur intervalında termodinamik stabilliyi təsdiq olunmuşdur. 

7. Bir sıra “tərkib-xassə” diaqramları (kristal qəfəs parametrlərinin, 

mikrobərkliyin, qatılıq dövrələrinin EHQ qiymətlərinin, parsial 

molyar funksiyaların tərkibdən asılılıqları) qurulmuşdur ki, onla-

rın təhlili bərkfaza tarazlıqları diaqramlarında faza sahələrinin sər-

hədlərini təyin etməyə və aşkar edilmiş yeni fazaların homogenlik 

sahələrini dəqiqləşdirməyə imkan vermişdir. 

8. Alınmış təcrübi məlumatların kompleksləri əsasında verilmiş tər-

kibə malik bərk məhlullar fərdi şəklində alınmış, onların kristal 

qəfəs tipləri və parametrləri müəyyən edilmişdir. 

9.  () Ln (b.) | qliserin+KCl+LnCl3 | (Ln xəlitədə) (b.)  (+) 

() LnТе (b.) | qliserin+KCl+LnCl3 | (Ln xəlitədə) (b.)  (+) 
tipli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə binar Ln-Te və 

üçlü Tl-Ln-Te (Ln-Gd, Tb, Er, Tm) sistemlərində bərkfaza taraz-

lıqları və onlarda əmələ gələn tellurid fazalarının termodinamik 

xassələri öyrənilmişdir. Bu dövrələr üçün EHQ nəticələrini kom-

binə etməklə ərintilərdə NTE və LnTe-in parsial termodinamik 

funksiyaları hesablanmışdır. Bərkfaza tarazlıqları diaqramları əsa-

sında bu funksiyalara uyğun gələn potensialəmələgətirici reaksi-

yalar müəyyən edilmiş, onların əsasında tədqiq olunan sistemlərin 

13 binar və 8 üçlü birləşməsinin standart əmələgəlmə termodi-

namik funksiyaları və standart entropiyaları hesablanmışdır. Bərk 

məhlulların inteqral termodinamik funksiyaları Gibbs-Duhem tən-

liyininin inteqrallaması ilə hesablanmışdır. Tədqiq olunmuş birləş-

mələrin standart inteqral termodinamik funksiyaları əsasında  on-

ların standart atomlaşma enerjiləri və nisbi termodinamik davam-

lılıqları təyin olunmuşdur. 

10. Tl9LnTe6 birləşmələrinin maqnit xassələrinin təbiəti müəyyən 

edilmiş, onların paramaqnetik olmaları və Küri-Veys qanununa 

tabe olduqları göstərilmişdir 
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