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Tl5X2Hal, Tl6XHal4 (X-S, Se, Te; Hal-Cl, Br, I) və s. oxşar birləşmələr əsasında bəzi üçlü və kvaziüçlü
sistemlərdə faza tarazlıqları tədqiq edilmiş, onların hal diaqramları qurulmuşdur. Tədqiq edilən sistemlərdə
yeni qeyri-stexiometrik fazalar aşkar edilərək onların ilkin kristallaşma və homogenlik sahələrinin təyin
olunmuş, bir sıra kristalloqrafik və termodinamik xassələri öyrənilmişdir. Aldığımlz təcrübi nəticələr
kompleksi əsasında aşkar edilən fazaların istiqamətli sintezi və monokristallarının alınması metodları
işlənmiş, bir sıra optimal tərkiblər üçün bu prosesləri həyata keçirilmişdir. Aşkar edilən yeni kimyəvi
materialların tətbiqi xassələrinin öyrənilməsi məqsədilə onların bir sıra fiziki xassələri öyrənilmişdir.
Tədqiq etdiyimiz üç və dördkomponentli sistemlərdə yeni qeyri-stexiometrik fazaların axtarışı
məqsədilə müxtəlif fiziki-kiyəvi tədqiqat üsullarından istifadə edilmişdir. Belə ki, Tl-X-Hal (X-S,Se,Te; Hal Cl,Br,I) və Tl2Te-TlHal-TlHal/ (Hal, Hal/ – Cl,Br,I) sistemlərində faza tarazlıqları geniş temperatur və qatılıq
intervalında Differensial termiki analiz (DTA, Termoskan-2 cihazı, xromel-alümel termocütü), Differensial
skanəedici kalorimetriya (DSK, DSC 404 F1 Pegasus cihazı), Rentgen faza analizi (RFA, Bruker D8 ADVANCED
difraktometri, CuKα -şüalanma), elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçülməsi üsulu (EHQ, yüksəkomlu rəqəmli B734A voltmetri) və s. üsullarla tədqiq edilmiş, onların faza diaqramlarının bir sıra poli- və izotermik kəsikləri,
likvidus səthlərinin proyeksiyaları qurulmuşdur. Fazaların ilkin kristallaşma və homogenlik sahələri müəyyən
edilmişdir. Kristalloqrafik tədqiqatlar RFA üsulu aparılmış, DTA və DSK üsulları ilə isə aşkar edilən fazaların
ərimə temperaturları və istilikləri təyin edilmişdir. Bu fazaların parsial və inteqral əmələgəlmə
termodinamik funksiyaları isə EHQ üsulu ilə təyin edilmişdir.
Tədqiq edilən sistemlərdə aşkar edilən yeni fazaların kristalloqrafik və termodinamiki xassələri
tədqiq edilmişdir. Layihə çərçivəsində bir üçlü birləşmənin (Tl5Te2I) mükəmməl monokristalı yetişdirilmiş və
onun kristal quruluşu ilk dəfə olaraq İspaniyanın Donostiya Fizika Elmi Mərkəzində açılmışdır.
Təqdim olunan layihədə alınmış yeni kimyəvi materiallar termoelektrik generatorları və
termoelektrik soyuducuları istehsalında tətbiq oluna bilər. Belə materiallardan istifadə olunması yararsız
istilik enerjisindən elektrik enerjisinin istehsal edilməsinə, eləcə də ətraf mühit üçün zərərsiz və
uzunömürlü soyuducuların istifadəsinə geniş imkanlar yaradır. Alınan yeni materiallar həmçinin nüvə və şüalanma detektorları kimi istifadə edilə bilər.
Layihə çərçivəsində (12 ay) tədqiq edilən sistemlərə aid alınmış nəticələr tamamilə yeni olub
müxtəlif elektron-informasiya banklarına, həmçinin sorğu-məlumat kitablarına salına bilər. Aşkar edilmiş
çoxkomponentli aralıq fazalar tərəfimizdən ilk dəfə alınmışdır. Onlar fərdi şəkildə sintez edilmiş və müxtəlif
tədqiqat üsulları ilə identifikasiya edilmişlər. Həmin fazaların kristalloqrafik, termodinamik və digər fizikikimyəvi parametrləri yeni olub müxtəlif elektron-informasiya banklarına, həmçinin sorğu-məlumat
kitablarına salına bilər.
Layihənin yerinə yetirilməsi zamanı istifadə olunan əsas üsul və yanaşmalar differensial termiki
analiz, elektrik hərəkət qüvvəsinin ölçülməsi üsulu, mikroquruluş analizi, təklif və artıq tətbiq olunan yeni
monokristal yetişdirilməsi metodikası, rentgen-quruluş analizi və elektron quruluşunun kvant-mexaniki
hesablamalarıdır.
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