
 
 
 
 
 
 
 
 

Temel Prensipler Yöntemiyle Magnezyum ve Demir – 
Titanyum Hidrürlerinin Modellenmesi, Tasarımı ve Üretimi 

 
 
 
 

Proje No: 106M174 
 
 
 

Prof.Dr. Kadri Aydınol 
Fatih Şen 

Alper Kınacı 
Hasan Akyıldız 

Serdar Tan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EYLÜL 2008 
ANKARA 

 
 
 

 



 
 
 
 

ÖNSÖZ 
 
 

“Temel Prensipler Yöntemiyle Magnezyum ve Demir – Titanyum Hidrürlerinin 

Modellenmesi, Tasarımı ve Üretimi” isimli projede magnezyumun hacim içi ve yüzey 

yapılarında, dehidrürlenme kinetiğinde iyileştirme sağlayan alaşım elementleri 

sistematik bir biçimde ve temel prensipler yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca 

FeTi arametal sisteminde bilinen hidrürün iki katı kadar hidrojen depolayabilecek 

FeTiH4 bileşiğinin kararlılığını arttıracak alaşım elementleri incelenmiştir. 

 Deneysel çalışmalarda FeTi bileşiğinin elektrodeoksidasyon yöntemiyle üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca teorik çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında 

magnezyumun hidrürlenme kinetiğini hızlandıracak alaşım elementi katkılarından 

kobaltın etkisi, ince film olarak incelenmiştir. 

Proje TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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ÖZET 
 
 

İdeal bir hidrojen depolayıcı malzemede aranılan özellikler, temel olarak 

yüksek depolama kapasitesi ve hızlı dehidrürlenme kinetiğidir. Bu anlamda, yavaş 

dehidrürlenme kinetiğine ve hidrojeni yüksek sıcaklıkta bırakmasına rağmen; 

magnezyum hidrür (MgH2) ağırlık bazında % 7,66 depolama kapasitesi ile öne çıkan 

bir malzemedir. Dolayısıyla bu çalışmada amaç, hacim içi ve yüzey yapılarda, 

dehidrürlenme kinetiğinde iyileştirme sağlayan alaşım elementlerini sistematik bir 

biçimde incelemektir. Temel prensipler yöntemiyle yapılan hesaplamalarda, 

alaşımlanan magnezyum hidrür yapılarının hidrürlenme reaksiyon enerjileri 

hesaplanmış, saf MgH2’ye göre hangilerinin mutlak olarak oluşum enerjilerini 

düşürdüğü saptanmıştır. Buna göre, otuz iki adet element içerisinde, Sr 

haricindekilerin bir düşüşe sebep olduğu, bir diğer deyişle hidrür kararlılığını 

azaltabileceği gözlenmiştir (hidrürlenme enerjisinde yaklaşık 37 kJ/mol-H2‘ye kadar 

bir düşüş olduğu saptanmıştır). Bu bağlamda öne çıkan elementler; P, K, Tl, Si, Sn, 

Ag, Pb, Au, Na, Mo, Ge ve In olarak sıralanabilir. Çalışmanın diğer kısmında, çeşitli 

biçimlerde alaşımlandırılmış Mg ve MgH2 yüzeylerinde, temel prensipler 

psödopotansiyel ve moleküler dinamik yöntemleri kullanılarak hesaplamar yapılmıştır. 

Buna gore, Mo ve Ni elementlerinin, -9.2626 and -5.2995 eV olarak hesaplanan 

soğurulma enerjileri doğrultusunda yüzeye tutunma olalıkları yüksek olan elementler 

arasında oldukları görülmüştür. Buna ek olarak, yine sistematik bir biçimde, seçilen 

alaşım elementlerinin magnezyum yüzeyinde hidrojenin ayrışmasına ne gibi bir etki 

göstereceği moleküler dinamik yöntemiyle incelenmiştir. Buna gore, Co elementinin 

hidrojeni atomlarına ayrıştırması için 50 fs geçtiği ve hidrojen atomlarından birinin 

derhal yüzeye çekildiği görülmüştür. Son olarak, yüzeyde çalışılan yük dağılımı 
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farklılıklarının 3d ve 4d geçiş elementlerinin katalizör etkisi göstermedeki başarılarını 

destekler nitelikte olduğu bulunmuştur. 

 Deneysel çalışmalarda FeTi bileşiğinin elektrodeoksidasyon yöntemiyle üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca teorik çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında 

magnezyumun hidrürlenme kinetiğini hızlandıracak alaşım elementi katkılarından 

kobaltın etkisi, ince film olarak incelenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Magnezyum Hidrür, Hidrojen Depolama, Temel Prensipler, 

Moleküler Dinamik, Yüzey Soğurulması. 
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ABSTRACT 
 
 

A candidate hydrogen storing material should have high storage capacity and 

fast dehydrogenation kinetics. On this basis, magnesium hydride (MgH2) is an 

outstanding compound with 7.66 wt % storage capacity, despite its slow dehydriding 

kinetics and high desorption temperature. Therefore in this study, bulk and surface 

alloys of Mg with improved hydrogen desorption characteristics were investigated. In 

this respect, formation energies of alloyed bulk MgH2 as well as the adsorption 

energies on alloyed magnesium (Mg) and MgH2 surface structures were calculated 

by total energy pseudopotential methods. Furthermore, the effect of substitutionally 

placed dopants on the dissociation of hydrogen molecule (H2) at the surface of Mg 

was studied via Molecular Dynamics (MD). The results displayed that 31 out of 32 

selected dopants contributed to the decrease in formation energy of MgH2 within a 

range of ~ 37 kJ/mol-H2 where only Sr did not exhibit any such effect. The most 

favorable elements in this respect came out to be; P, K, Tl, Si, Sn, Ag, Pb, Au, Na, 

Mo, Ge and In. Afterwards, a systematical study within adsorption characteristics of 

hydrogen on alloyed Mg surfaces (via dynamic calculations) as well as calculations 

regarding adsorption energies of the impurity elements were performed. Accordingly, 

Mo and Ni yielded lower adsorption energies; -9.2626 and -5.2995 eV for 

substitutionally alloyed surfaces, respectively. MD simulations presented that Co is 

found to have a splitting effect on H2 in 50 fs, where the first hydrogen atom is 

immediately adsorbed on Mg substrate. Finally, charge density distributions were 

realized to verify the distinguished effects of most 3d and 4d transition metals in 

terms of their catalyzer effects. 
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In experimental studies, the FeTi compound was produced by the 

electrodeoxidation method. In addition, the catalyzer effect of Co in the hdriding of 

magnesium was investigated in thin film form. 

 

 

Keywords: Magnesium Hydride, Hydrogen Storage, First Principles, Molecular 

Dynamics, Surface Adsorption. 
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GİRİŞ 
 
 

Hidrojenin kolay ve güvenli şekilde depolanabilir ve taşınabilir bir enerji 

kaynağı olması, günümüzdeki enerji sorununa bir çözüm getirmesi açısından büyük 

bir önem taşımaktadır. Son yıllarda hidrojenin katı fazlar içinde depolanmasının ön 

plana çıkması ışığında arametal hidrür sistemlerinin çalışılması üzerinde 

durulmaktadır. Bu projede de amaçlanan magnezyum (Mg) sisteminde hidrürün 

oluşum enerjisinin düşürülüp, depolama sürecinin pratikleştirilmesi ve proje 

kapsamında yapılan ön çalışmalarda ortaya çıkan FeTi sisteminde düşük pozitif 

oluşum enerjili ve bilinen kararlı hidrürün iki katı depolama kapasitesine sahip FeTiH4 

yapısının kararlı hale getirilmesidir. 

 

GENEL BİLGİLER 
 

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının hızla tükenmesiyle birlikte alternatif 

kaynaklara ihtiyaç gün geçtikçe artmakta, güneş, rüzgar, su, hidrojen  gibi olası enerji 

kaynakları daha önemli hale gelmektedir. Dünyanın giderek artan enerji ihtiyacını 

çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek en ileri teknolojinin 

hidrojen enerji sistemi olduğu bugün birçok bilim adamınca ifade edilmektedir. 

Hidrojen, evrenin en temel ve en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, 

havadan 14.4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır. Hidrojen bilinen tüm 

yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir. Fosil 

yakıtların aksine, hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında 

çevreyi kirletici ve sera etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi 

söz konusu değildir. Fakat, araştırmalar, günümüz koşullarında hidrojenin diğer 

yakıtlardan yaklaşık üç kat pahalı olduğunu ve yaygın bir enerji kaynağı olarak 

kullanımının hidrojen üretiminde maaliyet düşürücü teknolojik gelişmelere ve 

depolanabilme kapasitesinde elde edilecek iyileştirmelere bağlı olacağını 

göstermektedir. 

Hidrojen, gaz veya sıvı olarak saf halde tanklarda depolanabileceği gibi, 

kimyasal olarak hidrür şeklinde de depolanabilmektedir. Metal hidrür depolarının 
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hidrojenin gaz veya sıvı depolandığı sistemlere karşı dikkate değer üstünlüklere 

sahiptir : 

- Ek güç kaynağına ihtiyaç duyulmaz 

- Hidrojen kaybı sıfıra yakındır 

- Hidrojen salınımı sabit ve en uygun basınçta sağlanabilir 

- Gaz ve sıvı depolamaya oranla çok daha güvenlidir (Güther ve Otto [1])   

 

Dünyadaki gelişim hidrojeninin yakıt olarak kullanıldığı yakıt pili teknolojisi 

doğrultusundadır. Yakıt pilleri, temiz, çevreye zarar vermeyen ve yüksek verime 

sahip enerji dönüşüm teknolojileridir.  

1950'lerin sonlarında, NASA tarafından uzay çalışmalarında kullanılmaya 

başlayan yakıt pilleri, son yıllarda özellikle ulaştırma sektörü başta olmak üzere 

sanayi ve hizmet sektörlerinde başarı ile kullanıma sunulmuştur.  2000'li yıllarda 

ülkelerin enerji politikalarında önemli yer tutmaya başlamıştır. Günümüzde, yakıt 

pilleri, taşınabilir bilgisayarlar, cep telofonları gibi mobil uygulamalarda kullanılabilir 

hale gelmiştir. 

Güvenilirlik ve hafiflik göz önüne alındığında hidrojeni özellikle kimyasal olarak 

(metallerde, alaşımlarda ve arametallerde) depolamak caziptir (Güvendiren ve 

diğerleri [2]). Metalik hidrürler hidrojen barındırmak için çok uygun malzemeler 

olmalarına karşın, yakıt pili olarak kullanılabilmeler için bazı ölçütleri tam olarak 

karşılamaları gerekir. Ivey ve Northwood [3]  uygun bir metallik depolayıcı ortamın 

özelliklerini şöyle sıralamıştır: 

- Olabildiğince yüksek geri dönüşümlü depolama kapasitesine sahip olması 

- Oluşumunun ve bozunumunun kolay olması (pratik kullanım için uygulanabilir 

basınç ve sıcaklıkta) 

- En az diğer enerji taşıyıcıları kadar güvenli olması 

- Hidrojen emilim ve geri emiliminin yeterli hızda olması 

- Servis ömrü boyuna depolama ve geri alma döngüsü sıcaklık ve basınçlarında 

önemli değişiklikler olmaması  

- Emilim ve geri emilimde hidrojen basınçları arasındaki farkın az olması    
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- O2, H2O ve CO gibi kirleticiler yüzünden oluşacak bozunmayan karşı dirençli olması 

- Fiyatının uygun olması  

  

Günümüze dek pek çok metal ve arametal hidrür sistemi çalışılmasına karşın 

bu ölçütlerin tümünü mükemmel şekilde karşılayan bir malzeme henüz 

geliştirilememiştir. Depolama reaksiyonu basit olarak 

 22
x

xM H MH+ →  

şeklindedir. Bu reaksiyon, basınca ve sıcaklığa bağlı olarak yön değiştirmekte ve 

metalin cinsine göre reaksiyon endotermik veya ekzotermik olabilmektedir. Hidrojen 

depolama açısından değişik türdeki arametal (AB5 , AB , AB2 , AB3 ve A2B7 ve Mg 

– tabanlı bileşikler) hidrürlerin termodinamik, kinetik, depolama koşulları ve ölçütleri 

değerlendirmesi Ivey ve Northwood [3] tarafından verilmektedir. Deneysel çalışmalar 

sonucunda, AB5 arametallerinde kütlece %1.4-1.9 hidrojen depolanabilmekte, 

depolama reaksiyonu  hızlı gerçekleşmekte ve görece kararlı yapılar elde 

edilmektedir. AB tipinde is kütlece en fazla %1.8 hidrojen depolanabilmekte, orta 

hızda reaksiyon vermekte ve kararlılıkları değişkenlik göstermektedir. AB2 

arametallerinde kütlece %1.5-2.0 hidrojen depolanabilmekte, depolama reaksiyonu  

hızlı gerçekleşmekte ve  kararlı yapılar elde edilmektedir. AB3 ve A2B7 tipi 

arametallerde kütlece en fazla %1.6 hidrojen depolanabilmekte ve kararlı yapılar elde 

edilmektedir. Mg tabanlı bileşiklerde ise kütlece %7’ye kadar hidrojen 

depolanabilmesine ve kararlı yapılar oluşmasına  karşın reaksiyon hızları çok 

yavaştır.  

Bowman ve Fultz [4] bazı arametal hidrürlerin hidrojen depolamaya yönelik, 

deneysel olarak bulunmuş, özelliklerini Tablo  1’deki gibi vermiştir. Tabloda bulunan 

yapılmış çalışma sayıları Sandia National Laboratories’deki metal hidrür 

veritabanından alınmıştır. 

Deneysel araştırmaların yanı sıra, bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle paralel 

olarak teorik modelleme çalışmaları büyük yaygınlık kazanmıştır. Bilgisayar kullanımı 

çalışılan sistemi açıklamada deneysel yöntemlere göre hem daha hızlı hem de daha 

ucuzdur. Deneysel yöntemlerin kullanımının imkansız olduğu koşullarda bile, gerekli 

teorik bilgi mevcutsa, bilgisayar modellemesi kolaylıkla kullanılabilir. Bunun yanında, 

deneysel yöntemlerin aksine, sistem üzerinde etkili parametler tamamen kontrol 
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altında tutulup, sonuçlar yorumlanırken parametrelerin etkileri daha kolay 

ayırdedilebilir.   

 

Tablo 1 -  Farklı alaşım yapılarının hidrojen depolamaya dair özellikleri. 

 

Alaşım 
Çeşidi 

Yapılmış 
Çaışma 
Sayısı 

Kristal 
Yapısı Örnek Hidrür 

Maks. H 
Kapasitesi 
(%kütle) 

Geridönüşümlü 
H kapasitesi 

(%kütle) 

PGeriemilim 
298K (bar) 

Tgeriemilim(K) 
1.013 
bar’da 

-ΔHplato 
(kj/molH2) 

A A3(hP2) MgH2 7.66 <7.0 ~10-6 552 74.5 
A  A2(cI2) VH2 3.81 1.9 2.1 285 40.1 

A2B  Ca(hP18) Mg2NiH4 3.59 3.3 ~10-5 528 64.5 
AB B2(cP2) TiFeH2 1.89 1.5 4.1 265 28.1 
AB 179 Bf(oC8) ZrNiH3 1.96 1.1 ~5 x 10-6 573 68.6 
AB2 C14(hP12) TiMn1.4V0.62H3.4 2.15 1.1 3.6 268 28.6 
AB2 

625 C14(hP12) ZrMn2H3.6 1.77 0.9 0.001 440 53.2 
AB5 D2d(hP6) LaNi5H6.5 1.49 1.28 1.8 285 30.8 
AB5 

477 D2d(hP6) LaNi4.8Sn0.2H6.0 1.40 1.24 0.5 312 32.8 

 
Bilindiği üzere elektronların ve iyonların kuantum mekaniği, katı hal fiziği, 

kimya ve biyolojide pek çok fenomeni açıklamada başarıyla kullanılmaktadır. Ab-initio 

modellemesi de, kuantum mekaniği esas alınarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu 

yöntem sadece sistemde varolan iyonların (atom numaralarıyla) tanımlanmasını 

gerektirir. Yöntemin çıktıları teorik olarak yorumlanarak sisteme ait pek çok fiziksel 

özellik kolaylıkla hesaplanabilir. Ab-initio yöntemler içinde belki de en sık kullanılanı 

toplam-enerji psödopotansiyel metodudur. Son yirmi yılda metodun hesaplama 

kapasitesi, bilgisayarların gelişmesiyle paralel olarak, bir kaç atomlu sistemlerden 

binlerce atomlu sistemlere erişmiştir.  

Ab-inito yöntemler son on yıl içinde hidrojen depolama konusunda da 

kullanılmaya başlamıştır. Depolama sistemlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 

ab-initio ile  hızlı ve ucuz şekilde belirlenebilmesi araştırmacıları bilgisayar 

modellemesini kullanmaya yönlendirmiştir. 

Min ve Ho [5] yitriumdaki hidrojen yayınımını ab-initio yöntemlerle 

değerlendirerek toplam oluşum enerjisi ve yayınım için aktivasyon enerjisi 

hesaplamış ve bu değerlerin deneysel verilerle uyumluluğunu göstermiştir.     

Smithson ve diğerleri [6] çeşitli metal (alkali, toprak alkali ve geçiş) hidrürlerin 

kararlılık ve elektronik yapılarını ab-initio yöntemlerle değerlendirmiştir. Bu hidrürlerin 

elektonik yapıları ve buna bağlı oluşum enerjileri çeşitli kristal yapılar öngörülerek 

hesaplanmıştır. Hidrür oluşumundan kaynaklanan elektronik band yapısı ve elektron 

yoğunluğundaki değişim göz önüne alınarak hidrürleşme enerjisi üç etken bazında 
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ifade  edilmiştir. Metal kristal yapısının, sadece metal iyonlarından oluşan hidrür 

yapısına dönüşüm enerjisi, metal yapısının genişlemesinden kaynaklanan kohesif 

enerji kaybı ve hidrojenin sisteme girmesiyle oluşan hidrojen ve metal arasındaki bağ 

enerjisi göz önüne alınan üç etmendir. Çalışma sonucunda erken geçiş metallerinin 

hidrür oluşturma eğilimlerinin daha yüksek olduğu ve bu eğilimin periyodik tabloda 

sağa gidildikçe azaldığı belirlenmiştir. Benzer bir çalışmada, Nagasako ve diğerleri [7] 

C14 tipi Laves fazlı Ti-Mn hidrürlerini ab-initio yöntemlerle incelemişlerdir. Oluşum 

enerjisi Smithson ve diğerlerinin [6] varsıyımına benzer olarak ifade edilmiştir. Bu 

enerjinin belirlenmesinde metalin denge hacminin ve hacim modülünün iki önemli 

etken olduğu çıkarsanmıştır.     

  Dompablo ve Ceder [8], AMH4 ve A3MH6 [A= Li, Na, K  M=B, Al, Ga] tipi 

alanate hidrürlerin termodinamik kararlılıklarını ab-inito yöntemlerle incelemişlerdir. 

Çalışma sonucunda kristal yapıdaki sodyum ve aluminyum atom pozisyonlarına 

yapılan eklemelerin, genel kararlılığın ve buna bağlı olarak hidrürleşme sıcaklığının 

ve basıncının değiştirilebileceği çıkarsanmıştır. Böylece daha büyük miktarlardaki 

hidrojenin dar bir sıcaklık ve basınç aralığında salınabileceği öngörülmüştür.   

Hong ve Fu [9], ZrX2 [X= V, Cr ,Mn , Fe, Co, Ni ] Laves fazlı bileşiklerinde 

hidrojenin  elektronik ve manyetik yapıya olan etkisini ab-initio yöntemlerle incelemiş, 

hidrojenin kristal yapıdaki değişik pozisyonlarında kararlılığını karşılaştırmıştır. Buna 

benzer bir çalışmada Huang ve diğerleri [10] ZrV2 arametalinde değişik hidrojen 

kompozisyonlarıyla oluşan hidrürlerin elektronik yapılarını ve kararlılıklarını ab-initio 

yöntemlerle incelemiştir.  

Vajeeston ve diğerleri [11] tüm Alkali-Alüminyum ve Alkali-Galyum 

tetrahidrürlerinin kristal ve elektronik yapısını ab-initio yöntemlerle incelemişlerdir. 

Başlangıçta öngörülen kristal yapıları için toplam-enerji hesaplamaları yapılmış ve bu 

sistemler için çalışılan yapılar arasında en karalı olanları belirlenmştir.    

Hidrojen depolama ve taşıma amacıyla bir çok metal hidürün arasından MgH2 

yüksek teorik saklama kapasitesi, wt %7.6, ekonomikliği ve hafifliği ile dikkat 

çekmektedir. Ancak MgH2 nin hidrojen emme ve geri bırakma kinetiklerinin ihtiyaçları 

karşılamaktaki yetersizligi ve çalışma sıcaklıgının yüksek olması nedeniyle bu 

sistemin pratik kullanımı kısıtlanmaktadır.  

MgH2 de yapılan iyileştirme çalışmaları ile bu yetersiz kalan özelliklerinin 

giderilmesine veya azaltılmasını sağlamaktadır. İyileştirme çalışmaları genel olarak 
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magnezyumun değişik elementler ile alaşımlandırılması üzerinde yogunlaşmıştır. 

Ancak, bu elementlerin tamamının deneysel olarak çalışılması ve hepsinin başarıya 

ulaşması uzun zaman almaktadır. Denenebilecek onlarca element ve yüzlerce faz 

vardır. Burada moleküler modelleme çalışmaları önem kazanmaktadır.  Sayısal 

ortamda bu elementlerin çalışılması deneysel araştırmalardan çok daha az süreler 

içerisinde mümkün olmaktadır. Sayısal ortamda yapılacak çalışmalar deneysel 

faliyetlerde başarıya ulaşıma olasılığını büyük oranda artıracaktır. 

 

 
GEREÇ VE YÖNTEM 

 
 
 Projede ilk olarak, Mg hidrürlerin depolama kapasiteleri, kararlılıkları ve 

hidrürlenme termodinamiği temel prensipler psödopatansiyel toplam enerji yöntemleri 

ile modellenerek araştırılmıştır. Mg hidrürlerin oluşum enerjisinin ve dolayısıyla 

hidrürlenme ve dehidrürlenme sıcaklığının düşürülmesi hedeflenmeştir. Bu amaç 

doğrultusunda, sayısal ortamda Mg hidrür 32 değişik element (M) ile 

alaşımlandırılmış ve oluşum enerjilerini düşürenler belirlenmiştir. 

  Sayısal ortamdaki hesaplamaların gerçekleştirilebilmesi için Avusturya Viyana 

Üniversitesi’nde Prof. J. Hafner ve ekibi tarafından geliştirilmiş olan VASP (Vienna Ab 

Initio Simulation Package) yazılımı satın alınmıştır. Ardından periyodik tablodan  -

magnezyumla çözünürlüğü bulunanlara öncelik verilerek- çeşitli elementler seçilmiş 

ve ab initio yöntemle bu elementlerin saf haldeki deneysel kristal yapılarındaki kafes 

parametreleri, atomik koordinatlar ve toplam enerjileri hesaplanmıştır. 

 Alaşımlandırma aşamasında, magnezyum hidrür kafesinin 2x2x2 katı 

büyüklüğünde ve 16 Mg, 32 H atomundan oluşan bir hücre oluşturulmuş ve seçilen 

alaşım elementi bu hücredeki bir Mg atomunun yerini alarak atomik olarak %6.25 M 

elementi içeren bir alaşım elde edilmiştir (Sekil 1). Aynı şekilde, bu alaşımların da 

hücre parametreleri, atomik pozisyonları ve toplam enerjileri hesaplanmıştır. Her bir 

Mg15MH32 yapısı için ayrı ayrı oluşum enerjileri hesaplanmış ve bunlar 

alaşımlandırılmamış Mg16H32 yapısının oluşum enerjisiyle karşılaştırılmıştır. Aşağıda 

hidrürlenme reaksiyonu, reaksiyon enerjisinin hesaplama metodu ve denenen 32 

alaşım elementi (M) için elde edilen sonuçlar verilmektedir: 
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15/2 Mg + 16 H2 + M                Mg15MH32 

 
ΔH(Mg15MH32) = Etot(Mg15MH32) – [15/2 Etot(Mg) + 16 Etot(H2) + Etot(M)] 
 

 
Sekil 1- Hacimici magnezyum hidrur. 

 

Daha sonra, yüzeyde temel prensipler moleküler dinamik çalışmaları üzerinde 

durulmuştur. Daha önce belirtilen 32 alaşım elementine eklenen Rh ve Ru ile 

beraber, toplam 34 elementin hidrojen molekülünün metal yüzeyine emilimi açısından 

katalizör etkisi gösterip göstermeyeceği, yine VASP yazılımı ile, temel prensipler 

moleküler dinamik yöntemiyle araştırılmıştır. 

Bu anlamda, magnezyum kafesinin 3x3x3 katı büyüklüğünde, 54 Mg atomu 

içeren ve bu atomların üzerinde, bir yüzey oluşturacak şekilde, boş bir hacim bulunan 

simülasyon hücresi oluşturulmuştur. Bu hücrede, seçilen her alaşım elementi bu 

hücredeki en üst atom düzlemindeki (0001) bir Mg atomunun yerini alarak atomik 

olarak %1.85 M elementi içeren bir alaşım elde edilmiştir. Ayrıca, yüzeyin üst 

kısmında kalan vakum aralığı yaklaşık 10 Å olarak belirlenmiştir. Bir bilgisayar 

simülasyonu olan ve belirli bir süreyle atomların etkileşmesine izin verilen moleküler 

dinamik yöntemi, laboratuar deneyleri ve teorik çalışmalar arasında bir ara yüzey 

görevi görmesi sebebiyle görsel bir deney olarak da nitelendirilebilir. Söz konusu 

sistem için, sıcaklık başta 300 K olarak belirlenmiştir. Yüzeydeki bir Mg atomunun 

yerine alaşım elementleri yerleştirilmiş, hidrojen molekülü de vakumun içerisine, 

yüzeye 1.5 Å mesafede konumlandırılmıştır. Simülasyon süresince en alt düzlem 

hariç diğerlerinin hareket etmesine izin verilmiştir. 
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Moleküler dinamik hücresinin şematik gösterimi aşağıdaki gibidir (Sekil 2). En 

üst düzlemde ortadaki bir magnezyum atomunun yerine yerleştirilen alaşım 

elementinin yanısıra vakumda yer alan hidrojen molekülü de açıkça görülmektedir. 

 

 
Şekil 2- Hidrojen molekülünün Mg (0001) yüzeyine emilimini modellemek üzere 

oluşturulan moleküler dinamik hücresi. 
 

Moleküler dinamik çalışmalarını takiben, söz konusu 32 alaşım elementi, Mg 

(0001) yüzeyinden belli bir mesafede (1.6 Å ve 1.8 Å olarak değişen) ve x-y-z atomik 

koordinatları bakımından, “Hollow, Top ve Bridge” gibi üç ayrı konumda  

yerleştirilmiş, toplam enerji metoduyla alaşımlanmış Mg (0001) yüzeylerinde normal 

soğurulma enerjileri hesaplanmıştır (Sekil 3). Bu enerjilerin hesaplanma metodu 

aşağıdaki gibidir: 

Enor-soğ = EM/Mg(0001) - EMg(0001) - EM-atom 

Burada, Enor-soğ, üç ayrı konumda (H, B, T) yerleştirilen M atomlarıyla alaşımlanan her 

bir sistemin normal soğurulma enerjisini ifade etmektedir. EM/Mg(0001) ise alaşımlanmış 

Mg sisteminin toplam enerjisini ifade ederken EMg(0001), saf Mg (0001) yüzeyi 

oluşturulan sistemin enerjisini göstermektedir, değeri ise -68.892189 eV olarak 

bulunmuştur. Son olarak, EM-atom, M elementlerinin serbest atom enerjilerini 

sembolize etmektedir.  
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Sekil 3 – Top, hollow ve bridge pozisyonları. 

Mg (0001) yüzeyindeki normal soğurulma enerjilerinin hesaplanmasına ek olarak, 

“substitutional” soğurulma enerjilerinin hesabı için gereken çalışmalar da 

gerçekleştirilmiştir. Bu sistemlerde ise, en üst Mg atom düzleminde, ortadaki bir Mg 

atomunun yerine yerleştirilen M elementlerinin yarattığı etkiyi görmek açısından, Mg 

(0001) yüzeylerindeki “substitutional” soğurulma enerjileri hesaplanmıştır. 

Hesaplamada kullanılan denklem aşağıdaki gibidir: 

Esub-soğ,Mg(0001) = EM/Mg(0001) - EMg(0001) - EM-atom + EMg-vakum 

Esub-soğ,Mg(0001), M ile alaşımlanmış Mg (0001) yüzeyindeki “substitutional” soğurulma 

enerjisini ifade etmektedir. EM/Mg(0001), alaşımlanmış Mg sisteminin toplam enerjisini, 

EMg(0001) ise, yine saf Mg (0001) yüzeyi oluşturulan sistemin enerjisini göstermektedir. 

EM-atom, yine M elementlerinin serbest atom enerjilerini sembolize etmektedir. Son 

olarak,   EMg-vakum, yüzeyden kopartılıp vakumda konumlandırıldığı düşünülen tek bir 

Mg atomunun enerjisini ifade etmektedir, bu değer ise -0.599105 eV olarak 

hesaplanmıştır.  

Mg (0001) yüzey yapılarına ek olarak, MgH2 (001) yüzey sistemleri için de 

“substitutional” soğurulma enerjileri hesaplanmıştır. Hesaplama yöntemi bir öncekine 

benzer biçimde, aşağıdaki gibidir: 

Esub-soğ,MgH2(001) = EM/MgH2(001) - EMgH2(001) - EM-atom + EMg-vakum(hidrür) 

Burada da yine aynı şekilde, Esub-soğ,MgH2(001), M ile alaşımlanmış MgH2 (001) 

yüzeyindeki “substitutional” soğurulma enerjisini ifade etmektedir. EM/MgH2(001), 

alaşımlanmış MgH2 sisteminin toplam enerjisini, değeri -463.189022 eV olarak 
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hesaplanan EMgH2(001) ise saf MgH2 (001) yüzeyi oluşturulan sistemin enerjisini 

göstermektedir. EM-atom, yine M elementlerinin serbest atom enerjilerini sembolize 

etmektedir. Son olarak, EMg-vakum(hidrür), magnezyum hidrür yüzeyinden kopartılıp 

vakumda konumlandırıldığı düşünülen tek bir Mg atomunun enerjisini ifade 

etmektedir ve değeri -0.279743 eV olarak bulunmuştur.  

 
BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
 
 Tablo 2’ de, hesap edilen metal sistemlerin kafes parametrelerinin deneysel 

verilerle karşılaştırılması verilmektedir. Alaşımlandırılmamış magnezyum hidrürün 

hesaplama sonucu bulunan kafes parametreleri, deneysel değerlerle 

karşılaştırıldığında a kafes parametresinde %1 den daha az, c kafes parametresinde 

ise %1.3 farklılık olduğu bulunmuştur. Yüzde bir civarındaki bu hata oranları, hiç bir 

deneysel verinin kullanılmadığı psödopotansiyel yöntemleri için oldukça büyük bir 

başarıdır.  Ayrıca, yine alaşımsız magnezyum hidrür için hesap edilen -72.06 kJ/mole 

H2 oluşum enerjisi, deneysel değer olan -75.2 kJ/mole H2 değerine oldukça yakındır. 

 
Tablo 2 – Metal Sistemlerin Karşılaştırılmalı Kafes Parametreleri ve Enerji Değerleri. 

 
Deneysel Değerler Teorik Değerler 

Sistem Kafes parametreleri 
(Å) 

Kafes parametreleri 
(Å) 

Toplam enerjiler 
(eV/kafes) 

Mg a = 3.213 
c = 5.213 

a = 3.190 
c = 5.192 -3.0157 

Ag a = 4.086 a = 4.128 -10.8633 

Al a = 4.050 a = 4.036 -14.7011 

Au a = 4.072 a = 4.143 -12.7415 

Ca a = 5.559 a = 5.497 -7.7219 

Cd a = 2.979 
c = 5.617 

a = 3.001 
c = 5.613 -1.5348 

Co a = 2.506 
c = 4.069 

a = 2.493 
c = 4.041 -14.0924 

Cr a = 2.884 a = 2.845 -18.8625 

Cu a = 3.608 a = 3.617 -15.0218 

Fe a = 2.932 a = 2.855 -16.6017 
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Ge a = 5.651 a = 5.748 -36.0809 

Hf a = 3.230 
c = 5.120 

a = 3.173 
c = 5.017 -19.7687 

In a = 3.246 
c = 4.943 

a = 3.300 
c = 5.027 -5.1490 

K a = 5.328 a = 5.269 -2.0591 

Li a = 3.111 
c = 5.093 

a = 3.033 
c = 4.957 -3.8127 

Mn a = 8.894 a = 8.568 -517.9909 

Mo a = 3.145 a = 3.148 -21.6504 

Na a = 3.767 
c = 6.154 

a = 3.742 
c = 6.106 -2.5976 

Nb a = 3.300 a = 3.288 -20.3420 

Ni a = 3.524 a = 3.514 -21.8874 

P 
a = 3.310 

b = 10.500 
c = 4.380 

a = 3.321 
b = 10.613 
c = 4.382 

-42.5719 

Pb a = 4.805 a = 5.033 -14.2496 

Pd a =3.890 a = 3.927 -20.7535 

Sc a = 3.309 
c = 5.268 

a = 3.307 
c = 5.113 -12.2626 

Si a = 5.430 a = 5.445 -43.2992 

Sn a = 5.830 
c = 3.175 

a = 5.922 
c = 3.220 -30.9074 

Sr a = 6.080 a = 6.013 -2.4904 

Ti a = 2.950 
c = 4.683 

a = 2.923 
c = 4.632 -15.4650 

Tl a = 3.456 
c = 5.539 

a = 3.512 
c = 5.607 -4.5012 

V a = 3.303 a = 2.988 -17.8116 

Y a = 3.647 
c = 5.731 

a = 3.613 
c = 5.641 -12.8034 

Zn a = 2.665 
c = 4.947 

a = 2.656 
c = 4.941 -2.2357 

Zr a = 3.232 
c = 5.148 

a = 3.209 
c = 5.118 -16.9977 

  

 

 Alaşımlı sistemlerde hesap edilen toplam enerjiler, yukarıdaki oluşum enerjisi 

denklemi kullanılarak, element ilavesi yapılmış hidrürlerin oluşum enerjileri 

bulunmuştur ve Tablo 3’ de verilmiştir. [Etot(H2) değeri, 6.740399 eV olarak alınmıştır.] 
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Tablo 3 – Mg Hidrürlerin Kafes Parametreleri, Toplam Enerji ve Oluşum Enerjisi 

Değerleri, parantez içindeki değerler deneysel değerlerdir. 

Sistem Kafes parametreleri 
a, c (Å) Toplam enerji (eV) ΔH(Mg15MH32) 

(kJ/mol-H2) 
8.811, 5.952 -72.0163 

Saf 
(8.901, 6.025) 

-142.5935 
(-75.2) 

P 8.752, 6.015 -141.7219 -34.6751 
K 8.908, 6.087 -138.2720 -39.7519 

Tl** 8.911, 5.997 -139.7576 -41.3475 
Si 8.785, 6.002 -143.1381 -42.6663 

Sn* 8.885, 6.058 -141.7588 -43.6888 
Ag* 8.805, 5.976 -140.6589 -43.9764 
Pb** 8.915, 6.067 -141.5711 -44.3723 
Au 8.807, 5.979 -141.2460 -44.6857 
Na 8.818, 6.030 -139.3660 -44.7252 
Mo 8.767, 5.941 -148.9621 -45.1457 
Ge 8.838, 6.001 -142.6641 -45.2482 
In** 8.873, 5.999 -140.8471 -45.9638 
Nb 8.794, 5.968 -148.6770 -47.3710 
Cr 8.776, 5.929 -148.0653 -48.1433 
Li** 8.746, 5.972 -140.5752 -48.3449 
Cu 8.805, 5.941 -142.4702 -48.6295 
V 8.776, 5.939 -147.8483 -50.0025 

Pd* 8.769, 5.946 -144.1710 -50.2446 
Mn* 8.755, 5.913 -148.1413 -51.6184 
Ni 8.809, 5.915 -144.7640 -52.1112 

Al** 8.768, 5.975 -142.9848 -52.2154 
Hf 8.805, 5.999 -149.2120 -52.3252 
Fe 8.832, 5.948 -147.6645 -52.5422 

Cd** 8.850, 5.967 -140.1537 -52.6785 
Zr* 8.819, 6.007 -148.0668 -53.7742 
Co 8.765, 5.918 -146.6566 -54.0302 
Ti* 8.783, 5.960 -147.4430 -54.6338 
Zn* 8.806, 5.921 -140.9758 -55.5222 
Y* 8.784, 6.094 -147.0545 -60.3149 

Sc** 8.797, 6.008 -146.9030 -61.0321 
Ca* 8.856, 6.037 -143.5710 -66.2704 
Sr 8.898, 6.097 -145.5478 -82.3215 
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 Yukarıdaki tabloda elementlerin yanında yer alan sembol o elementlerin Mg 

içindeki çözünürlük oranlarını ifade etmektedir (Mg ve alaşım elementlerinin ikili faz 

diyagramlarından yola çıkarak edinilen bilgiye dayanmaktadır): 

 
**   Orta derece çözünürlük (%2 - %10) 

*    Az derecede çözünürlük (%1’ in altıda) 
 
 Toplam 32 farklı Mg hidrürün enerji değerleri incelendiğinde, Sr dışındaki diğer 

tüm alaşım elementlerinin hidrürlenme enerjisini düşürdüğü görülmüştür. Hidrür 

oluşma enerjisinde düşürme etkisi en fazla olan 10 alaşım elementini sıralayacak 

olursak bunlar; P, K, Tl, Si, Sn, Ag, Pb, Au, Na, Mo, Ge and In’dur. Hidrurlenme 

enerjisindeki düşüşleri göz önüne alıcak olurs; P ve In ile alaşımlanmış sistemler için 

sırasıyla, ~ 37.3 ve ~ 26.1 kJ/mol-H2 olduğu görülmüştür. Elde edilen bu teorik bilgiler 

ışığında, bahsi geçen element katkılarının deneysel anlamda hidrürlenme enerjisine 

nasıl etki edeceği çalışılmıştır. Bu anlamda alaşımlandırmanın pratiği açısından, 

alaşım elementinin saf magnezyumla Mg15M bileşiği oluşturup oluşturmadığı da 

teorik olarak incelenmiştir. Burada Mg15M bileşiğinin oluşum enerjisi hesap edilerek, 

elde edilen değerler Tablo 4’ te verilmiştir. 

 
Tablo 4 – Mg15M Alaşımlarının Oluşma Enerjileri. 

Sistem ΔH(Mg15M)  (kJ/mol formül) 

Ag* -6.349 

Al** -0.883 

Au -16.512 

Ca* 0.528 

Cd** -5.295 

Co 9.636 

Cr 25.602 

Cu 0.920 

Fe 19.306 

Ge -3.836 

Hf 5.811 

In** -3.533 

K 17.804 
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Sistem ΔH(Mg15M)  (kJ/mol formül) 

Li** -1.822 

Mn* 22.685 

Mo 17.118 

Na 4.359 

Nb 11.764 

Ni 0.390 

P -4.884 

Pb** -1.713 

Pd* -17.957 

Sc** -2.840 

Si 2.377 

Sn* -4.585 

Sr 2.112 

Ti* 6.294 

Tl** - 

V 18.080 

Y* -2.755 

Zn* -2.498 

Zr* - 
 

 Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi, çözünürlüğü olmayan veya çok sınırlı 

olan elementlerin, magnezyum ile alaşımlandırıldığında hesap edilen oluşum 

enerjileri de oldukça pozitif bir değer olarak bulunmuştur. Dolayısıyla kullanılan 

yöntemin kabul edilemeyecek oranda hata içermediği görülmektedir. Ayrıca bu 

şekilde pozitif oluşum enerjisine neden olan elementlerin, magnezyum ile 

alaşımlanmasının zor olacağı anlaşılmalıdır. Bu durumda bahsi geçen element, 

hidrürün kendisinde düşük oluşum enerjisine neden oluyorsa; magnezyum, alaşım 

elementi ve hidrojenin aynı anda reaksiyona sokularak alaşımlı hidrür bileşiğinin 

oluşturulması gerekmektedir. Öte yandan, negatif oluşum enerjisi veren elementler 

için, magnezyum ile kolay alaşım oluşturabilecekleri söylenebilir. Doğal olarak bu 

durum üretim açısından kolaylık getirmektedir. 
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  Alaşım elementlerinin Mg (0001) yüzeyinde substutional ve normal soğurulma 

enerji hesaplamaları sonuçları Tablo 5’ de verilmektedir. Bunlara ek olarak, aynı 

hesaplamalar magnezyum hidrür sistemleri için de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 34 

farklı M elementi için gerçekleştirilen moleküler dinamik simülasyonlarının sonucu da 

aynı tabloda özetlenmektedir.  

Tablo 5 - Yüzey Mg & MgH2 sistemlerinin soğurulma enerjileri (eV) ve MD 
Sonuçları. 

Element MD Esub-ads,Mg(0001) 
Esub-

ads,MgH2(001) 
Enor-ads,Mg(0001) 

Pure NS - - - 
Li NS -1.4426 1.3732 -1.7091 (B) 
Na NS -0.9249 2.2768 -1.2978 (H) 
Al NS -2.8573 -1.1102 -2.8290 (B) 
Si NS -4.8953 -2.5662 -4.6039 (B) 
P NS -6.1820 -1.4335 -6.2662 (B) 
K NS -0.7052 2.3435 -1.3025 (B) 

Ca NS -1.6708 -1.3106 -1.3743 (H) 
Sc NS -4.4122 -2.2925 -2.7642 (H) 
Ti S, L -5.7472 -3.0307 -3.7261 (T) 
V S, L -6.8671 -4.4498 -6.2998 (H) 
Cr S, E -7.5106 -5.5632 -7.4238 (H) 
Mn S, E -7.5063 -5.9046 -7.7339 (B) 
Fe S, E -7.0414 -6.1371 -7.3799 (B) 
Co S, E -6.2140 -4.9816 -7.4789 (H) 
Ni S, E -5.2995 -4.3469 -5.2916 (B) 
Cu NS -3.072 -1.2367 -3.2239 (B) 
Zn NS -0.6010 0.1849 -0.9770 (B) 
Ge NS -4.4386 -1.8120 -4.2877 (B) 
Sr NS -1.2212 -1.3349 -1.2513 (H) 
Y NS -4.5639 -2.4357 -2.8338 (H) 
Zr S, L -6.8608 -3.5707 -4.6825 (H) 
Nb S, E -8.3449 -4.6551 -8.2461 (H) 
Mo S, L -9.2626 -5.6705 -9.2706 (H) 
Pd S, L -4.6656 -1.4628 -4.6930 (T) 
Ag NS -2.6550 1.1780 -2.8060 (B) 
Cd NS -0.5628 1.4451 -0.9120 (B) 
In NS -1.8208 0.6247 -2.2433 (B) 
Sn NS -3.3616 -1.2689 -3.5007 (B) 
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Hf S, E -6.3668 -3.1866 -3.8109 (T) 
Au NS -3.8270 0.2809 -4.0928 (B) 
Tl NS -1.8947 1.4301 -2.6318 (B) 

Pb NS -2.8062 -0.8597 -3.2776 (B) 
  

Yukarıdaki tablo incelendiğinde otuziki alaşım elementinin hepsinin Mg yüzeyine 

soğurulabildiği anlaşılmaktadır. Bu elementlerden en etkin olanlarının ise Mo, Nb, Cr, 

Mn, Fe, V, Zr, Hf, Co, P, Ti ve Ni olduğu görülmektedir. Bahsi geçen elementlerin 

soğurma enerjilerinin -9.2626 (Mo) ve -5.2995 eV (Ni) arasında olduğu belirlenmiştir. 

Geçiş elementlerinin dışında en yüksek soğurma enerjisinin Cd (-0.5628 eV) 

elementinde olduğu dolayısıyla Mg yüzeyine soğurulma ihtimalinin daha az olduğu 

görülmüştür.  

 Diğer taraftan, substitutional olarak alaşımlandırılan MgH2 yüzeyine, Zn, Au, 

In, Ag, Li, Tl, Cd, Na ve K elementleri dışındaki diğer elementlerin soğurulduğu 

görülmektedir. Hidrür yüzeyine soğurulan elementler arasında yine geçiş 

elementlerinin önemli oranda etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar Fe, Mn, Mo, Cr, 

Co, Nb, V ve Ni elementleridir. İlginç olan bir başka bulgu ise soğurma enerjileri ile 

soğurulan elementlerin magnezyum yüzeyine olan konumu ile aralarında olan 

ilişkidir. Mo, Cr ve Mn gibi düşük soğurma enerjisi olan elementlerin magnezyum 

yüzeyinin altlarına doğru daha fazla çekildirği; Cd, K ve Na gibi soğurma enerjisi 

yüksek elementlerin ise yüzeyden biraz daha bir yüksek konumda soğurulduğu 

görülmüştür. 

 Normal soğurma enerjilerinden spesifik olarak hangi pozisyondaki elementin 

daha düşük enerjiye sahip olduğu Tablo 5’ teki ilgili sütünda parantez içinde hollow, 

top veya bridge pozisyonlarının baş harfi ile verilmiştir. Yine bütün elementlerin 

normal olarak yüzeye soğrulabildiği görülmektedir. Substitutional soğurmayla paralel 

olarak, burada da Mo, Nb, Mn, Co, Cr, Fe, V, P ve Ni elementlerinin en düşük 

enerjiye sahip olduğu ve -9.2706 (Mo) and -5.2916 eV (Ni) enerji aralığında olduğu 

görülmüştür. Ayrıca yine Cd elementinin en yüksek enerjiye sahip olduğu 

bulunmuştur. Alaşım elementlerinin Mg yüzeyine soğurulma enerjilerinin değerleri 

periyodik tabloda Şekil 4’de verilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi normal soğurma 

genellikle bridge konumunda elde edilmektedir. Daha sonra hollow ve top konumu 

gelmektedir. Substutional soğurmanın ise genellikle geçiş elementleri arasında 
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periyodik tablonun VIA sütünü ve solundaki elementlerde yoğunlaştığı 

gözlenmektedir.  

Moleküler dinamik simülasyonlarında ise substitutional olarak soğurulan 

alaşım elementlerinin, hidrojen molekülünün yüzeyde ayrışmasına 

kolaylaştırılmasında bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Öncelikle temiz Mg 

yüzeyinde 300 K’de 10 ps süre ile simülasyon gerçekleştirilmiş, ancak hidrojen 

molekülünün vakumda salındığı ve ayrışmadığı görülmüştür. Alaşımlandırılmış 

yüzeylerde ise, bazı elementlerin molekülün ayrışmasında etkili olmadığı bazılarının 

ise etlili olduğu görülmüştür. Bu etki kendisini, moleküldeki iki hidrojen atomu 

arasındaki mesafe ile göstermektedir. Denge halindeki moleküldeki bu mesafe 

yaklaşık 0.75 Å iken, ayrışan molekülde 2-3 Å aralığında olduğu görülmüştür. 

Ayrıştırma etkisi göstermeyen elementler Tablo 5’de NS, gösterenler ise S harfi ile 

gösterilmiştir. Ayrıştırma etkisi gösteren elementler içerisinde ise iki ayrı davranış 

tespit edilmiştir. Bu davranış, elementlerin hidrojenin ayrışmasında ne kadar hızlı etki 

gösterdiği ile ilgilidir. Mn, Fe, Co ve Nb elementlerinin bu ayrıştırmayı 30-200 fs süre 

içerisinde gerçekleştirdiği dolayısıyla hızlı bir etki gösterdiği (Tablo 5’de E ile 

gösterilen),  Ti, V, Zr, Mo, Ru, Rh ve Pd elementlerinin ise ayrıştırmayı 250-500 fs 

süre içerisinde gerçekleştirdiği  (Tablo 5’de L ile gösterilen) tesbit edilmiştir. Ancak 

genel olarak geçiş elementlerinin hidrojenin ayrışmasında bir şekilde etkili olduğu 

görülmüştür. 

MD sonuçları Şekil 5’ te grafiksel olarak verilmektedir. 

Genel olarak bütün geçiş elementlerinin hidrojenin ayrışmasında etkili olduğu 

ancak serinin orta elementlerinin daha etkili olduğu görülmektedir. Bu etkinin 

nedenlerini anlamak açısından, çalışılan sistemlerin elektron yoğunluk dağılımları 

hesaplanmıştır. Yüzeyde gerçekleşen alaşımlanma reaksiyonu sonucu sistemlerdeki 

atomlar arasındaki elektron transferini anlamak için alaşımlandırılmış ve alaşımsız 

yüzeylerde elektron dağılımı farkı alınmış ve ( )2110  kristal düzleminde bu dağılım 

hesap edilerek Şekil 6’ da verilmiştir. Elektron fark dağılımları incelendiğinde 

karakteristik bir davranış göze çarpmaktadır. Hidrojenin ayrışmasında çok etkil 

olmadığı görünen Ag, Au, Cd, Cu, P, Tl, Zn, Al, Ge, In, Pb, Si ve Sn gibi elementlerle 

alaşımlandırılmış yüzeylerde, yüzeyden vakuma doğru taşan ve küresel simetriye 

sahip bir elektron yoğunlaşması görülmektedir. Li, Na, K, Ca ve Sr gibi hem 

substutional soğurma enerjisi çok düşük olmayan hemde hidrojenin ayrışmasında 
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etkili olmayan elementlerde de, bu sefer tam tersine yüzeyde elektron yoğunluğunda 

bir azalma söz konusudur.  

 
Şekil 4 - Substutional ve normal soğurma enerjilerinin periyodik tablo 

gösterimi. 
 

 

 26



 
Şekil 5 - MD sonuçları. 
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Şekil 5 – devamı 
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Şekil 6 – Alaşımlandırılmış sistemlerde 2110 kristal düzleminde elektron 
yoğunluk farkının dağılımı. 
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Şekil 6 - devamı 
 

Hidrojenin ayrışmasında etkli olan elementlerde ise elektron transferi 

sonucunda ağacın dallarını andıran bir yoğunluk dağılımı olduğu belirlenmiştir. Bu 

dallantılı elektron dağılımının, vakumdaki hidrojen molekülünü bir anlamda yakalama 

ve ayrıştırmada etkili olduğu anlaşılmaktadır. Co, Fe ve Mn gibi bu işlemi hızlı 

gerçekleştiren elementlerde ise bu dalların yukarıya doğru yöneldiği, daha yavaş 
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gerçekleşenlerde ise bu dalalrın daha yatay bir konumda olduğu görülmektedir, 

bakınız Şekil 7. 

 

 

 

 
 

Şekil 7 – Hidrojenin yüzeydeki ayrışımında hızlı ve nispeten yavaş olan Co ve Zr 
ile alaşımlandırılmış sistemlerdeki elektron transferi sonucu oluşan dallantılı 

yoğunluk dağılımı. 
 

 

Hidrojen depolamada kullanılan metal hidrürler içerisinde FeTi bileşiği, 

hidrürlenme/dehidrürlenme koşullarının oda sıcaklığında ve düşük basınçlarda 

olması sebebiyle literatürde en çok çalışılan sistemlerden birisidir. Bu bileşiğin 

deneysel olarak bilinen iki hidrürü vardır, FeTiH ve FeTiH2. Bu bileşikler içerisinde en 

yüksek hidrojen depolama kapasitesine sahip olan FeTiH2 ancak kütlece %1.9 

hidrojen depolayabilmektedir. Projenin bir diğer amacı da, daha önceki dönemlerde 

yapılan simülasyon çalışmalarında bulunan ve kararlı hidrürün iki katı depolama 

kapasitesine sahip, ancak çok fazla kararlı olmayan FeTiH4 yapısının daha kararlı 

hale getirecek alaşım elementlerini araştırmaktır. 

Proje kapsamında, ön çalışmalarda ortaya çıkan FeTi sisteminde düşük pozitif 

oluşum enerjili FeTiH4 yapısının oluşum enerjisini bir miktar artırarak kararlı hale 

getirilmesi amacı ile FeTiH4 bileşiği 16 değişik metal elementi ile bilgisayar 

simülasyon çalışmaları aracılığıyla alaşımlandırılmıştır. 

Bilgisayar simülasyonlarında temel prensipler psödopotansiyel yöntemlerini 

kullanan VASP (Vienna Ab Initio Simulation Package) yazılımı kullanılmıştır. Önceki 
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çalışmalarda FeTiH4 yapısı P4/mmm uzay grubunda, kafes parametresi 2.927 Å 

olan, tetragonal kristal yapısına sahip olarak hesaplanmıştır ve birim hücresinde; Fe 

1a, Ti 1b ve H 4i Wyckoff pozisyonlarında olmak üzere toplam 6 atom bulunmaktadır. 

Bu yapıda alaşımlandırma aşamasında FeTiH4 kafesinin 2 2 2× ×  katı büyüklüğünde 

ve 8 Fe, 8 Ti, 32 H atomundan oluşan (Fe8Ti8H32) bir hücre oluşturulmuş ve seçilen 

alaşım elementi (M) bu hücrede birbirinden bağımsız olarak hem bir Fe atomunun 

yerine hem de Ti atomunun yerine yerleştirilerek atomik olarak % 2 M elementi içeren 

alaşımlar elde edilmiştir. Bu çalışmada alaşım elementleri olarak Al, Co, Cr, Cu, Ge, 

Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pd, Pt, Si, Sn, V, Zr kullanılmıştır. Daha sonra, bu alaşımların 

hücre parametreleri, atomik pozisyonları ve toplam enerjileri hesaplanmıştır. 

Hesaplamalardaki sonuçların deneysel olarak bulunan değerlerle 

uygunluğunun karşılaştırılması için deneysel olarak bilinen FeTiH2 yapısının oluşum 

enerjisi -28.06 kJ/mol-H2 olarak hesaplanmıştır. Bulunan değer, deneysel olarak tayin 

edilen -28.1 kJ/mol-H2 (http://hydpark.ca.sandia.gov; Hydride information center, 

Ağustos 2007) değerine oldukça yakındır ve bu da simülasyon çalışmalarının 

yapıların oluşum enerjilerini oldukça doğru tahmin ettiğini göstermektedir. Saf FeTiH4 

yapısının oluşum enerjisi -19.64 kJ/mol-H2 olarak hesaplanmıştır ki bu değer 

FeTiH4‘ün FeTiH2’ye göre daha kararsız olduğunu göstermektedir. 

FeTiH4 bileşiğini daha kararlı hale getirmek için yapılan alaşımlı sistemlerin 

oluşum enerjileri aşağıdaki kimyasal tepkimelerin oluşum entalpileri olarak 

hesaplanmıştır. 
 

Fe7MTi8 + 16H2 → Fe7MTi8H32       ( )7 8 32 7 8 2f Fe MTi H Fe MTi H
1E E E 16E

16
Δ = − −  

 

Fe8Ti7M+ 16H2 → Fe8Ti7MH32           ( )8 7 32 8 7 2f Fe Ti MH Fe Ti M
1E E E 16E

16
Δ = − − H  

 
Bu denklemlerde ortaya çıkan her bir Fe7MTi8, Fe8Ti7M, Fe7MTi8H32, Fe8Ti7MH32 

yapısı için ayrı ayrı oluşum enerjileri hesaplanmış ve alaşımlı sistemlerin enerjileri saf 

Fe8Ti8H32 yapısının oluşum enerjisiyle Tablo 6’ da karşılaştırılmıştır. Bu tablodanda 

anlaşılacağı üzere bazı alaşım elementleri FeTiH4’ün oluşum enerjisini düşürürken 

(daha negatif değer) bazıları artırmıştır.  Aynı zamanda bu etki,  alaşım elementinin 

Fe veya Ti yerine konmasına bağlı olarak da farklılık göstermektedir. Örneğin Nb 

elementi Fe yerine yerleştirildiğinde oluşum enerjisini -19.64’den -35.05 kJ/mol-H2‘ye 
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kadar düşürmektedir. Ancak Nb, Ti yerine yerleştirildiğinde, oluşum enerjisinde 

yaklaşık 2 kJ/mol-H2‘lik bir artış görülmektedir. 

Yapılan alaşım çalışmalarında, Fe yerine yerleştirilen Cr, Mg, Mo, Nb, V ve Zr 

elementleri ve Ti yerine yerleştirilen Co, Mg, Mn, Ni ve Zr elementleri oluşum 

enerjisini düşürmüştür. Ancak alaşım elementleri Fe yerine yerleştiğinde Ti yerine 

göre oluşum enerjisinde daha dikkate değer bir düşüş yaratmaktadır. Bütün alaşım 

elementleri içinde, Zr, her iki atomun, Fe ve Ti, yerine yerleştiğinde FeTiH4 yapısının 

oluşum entalpisini düşürmektedir. Özellikle Zr, Fe yerine yerleştiğinde oluşum 

enerjisini yaklaşık olarak 2 kat düşürmektedir. FeTiH4 yapısının 

hidrürlenme/dehidrürlenme kinetiği göze alındığında, oluşan yapının çok kararlı 

olmaması istenmektedir. Bu kriter de dikkate alındığında en uygun alaşım elementleri 

Fe yerine eklendiğinde Cr, Mg, Mo ve V; Ti yerine eklendiğinde Zr olarak 

önerilmektedir. 
 

Tablo 6 - Saf ve alaşımlı FeTiH4 yapısınıın oluşum enerjileri. 

ΔEf (kJ/mol-H2) Alaşım 
Elementi Fe yerine Ti yerine 

Saf -19.64 -19.64 
Al 9.98 -3.42 
Co -18.59 -21.98 
Cr -27.10 -18.69 
Cu -17.03 -16.65 
Ge 1.07 5.32 
Mg -29.10 -21.12 
Mn -21.65 -20.74 
Mo -27.35 -16.88 
Ni -18.01 -20.70 
Nb -35.05 -17.87 
Pd -16.19 -18.63 
Pt -8.65 -10.47 
Si 2.94 10.23 
Sn -4.62 2.48 
V -32.81 -17.85 
Zr -40.11 -23.66 

 

Proje kapsamında saf FeTi’nin üretimi için elektrodeoksidasyon yöntemi 

uygulanmıştır. Bu amaçla 1:2 molar oranda Fe2O3 ve TiO2 spex değirmeninde 30 

dakika süreyle karıştırılmış, sonra PVA çözeltisiyle tekrar elde karıştırılarak 24 saat 

süreyle kurumaya bırakılmış ve son olarak yaklaşık 2 gr oluşturacak bir tutar silindirik 
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olarak 100 Mpa basınçta soğuk presle pellet haline getirilmiştir. Bu pelletler daha 

sonra, değişik porosite değerleri elde edebilmek amacıyla, 900 °C, 1100 °C ve 1300 

°C iki saat süreyle sinterlenmiştir. Elde edilen pelletlerin deoksidasyon deneyleri, 

argon atmosfer altında  atmosfere kapalı olarak çalışan bir tuz banyosunda 

gerçekleştirilmiştir. Elektrolit olarak 1 kg CaCl2 kullanılmıştır ve banyo 900 °C ye 

ısıtıldıktan sonra 6 saat süreyle ön elektroliz edilerek tuz saflığı artırılmıştır. Daha 

sonra hazırlanan numuneler 3.2 V uygulanarak 0.5, 6 ve 24 saat sürelerle deokside 

edilmiştir. Bu işlemler sonucunda elde edilen malzeme elektron mikroskop ve x-

ışınları kırınımı yöntemleriyle analiz edilmiştir. Elde edilen x-ışınları kırınımları, oluşan 

fazların miktarlarını tespit etmek amacıyla Rietveld yöntemiyle analiz edilmiştir. X-

ışınları kırınımı sonuçlarının analizinden, 900 °C ve 1100 °C de sinterlenen 

numunelerin 0.5, 6 ve 24 saat süren deoksidasyon işlemlerinin sonucunda istenilen 

FeTi bileşiğine ulaşılamadığı anlaşılmıştır. Ancak 1300 °C de sinterlenen numunede 

24 saat süreyle uygulanan deoksidasyon sonucu önemli oranda FeTi oluştuğu 

görülmüştür, bakınız Şekil 8 ve Tablo 7. 

 

Şekil 8 - 1300°C de sinterlenmiş ve 24 saat deokside edilmiş numunenin x-
ışınları rietveld analizi. 
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Tablo 7 - Elektrodeoksidasyon sonucu oluşan fazların % miktarları. 

 Sinter 0.5 saat Deoksid. 6 saat Deoksid. 24 saat Deoksid. 
TiO2 24.93 11.48 - - 
FeTiO5 75.07 30.96 - - 
CaTiO3 - 16.20 51.83 - 
FeTiO3 - 32.04 - - 
Fe2TiO4 - 9.32 - - 
TiC - - 0.70 2.44 
CaCO3 - - 22.09 - 
Fe2Ti - - 9.12 28.86 
FeO - - 4.27 0.14 
Fe - - 11.99 1.20 
FeTi - - - 67.36 
 
 

Magnezyum ve alaşımlarının hidrürlenmesi çalışmaları da ince filmler 

üretilerek gerçekleştirildi. Bu anlamda buharlaştırma yöntemiyle üretilen alaşımlar, 

değişik sıcaklıklarda 1 bar hidrojen basıncına maruz bırakılarak, aynı anda elektrik 

dirençleri zamana karşı ölçüldü. Saf metalik magnezyumum elektrik iletkenliği çok 

yüksek olmasına karşın, magnezyum hidrür oldukça iyi bir yalıtkan malzemedir. 

Dolayısıyla hidrürlenen magnezyumun elektrik direnci artacaktır. Yukarıda da 

bahsedildiği gibi magnezyumun hidrürlenme reaksiyonundaki en kritik aşama 

hidrojen  molekülünün ayrışarak metalik yüzeye soğrulması aşamasıdır. Saf 

magnezyum 1 bar hidrojen basıncı altında 450 °C ye kadar çıkana kadar hidrojeni 

soğurmadığı yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkmıştır. Literatürde de oldukça iyi 

bilinen bu durumun aşılması anlamında magnezyum yüzeyine Pd ve Ni gibi 

elementlerin çok ince bir tabaka oluşturacak kadar kaplanması çok sıklıkla kullanılan 

bir yöntemdir. Özellikle Pd çok etkin katalizör etkisi göstererek düşük sıcaklıklarda 

bile hidrür oluşturulmasına olanak sağlamıştır. Proje kapsamında yapılan çaılmalarda 

bir çok elementin katalizör etkisi araştırılmış ve bu anlamda geçiş elementlerinin pek 

çoğunun benzer etki gösterdiğ tesbit edilmiştir. Özellikle Co ve Mn gibi elementlerin 

çok etkin olabileceği ortaya çıkmıştır ve bu elementlere  literatürde pek 

rastlanmamaktadır. Dolayısıyla deneysel çalışmalarımız, Co ve Pd nin katalizör 

etkilelerinin karşılaştırması şeklinde devam etmiştir. Hidrürleme çalışmaları 90 ve 150 

°C de gerçekleştirilmiştir. Ölçülen elektrik direnç değerleri zamana göre Şekil 9’da 

verilmektedir. 90 °C’ de yapılan hidrürleme çalışmasında Pd’ un Co’ a göre daha 
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etkin olduğu görünmektedir. Bu sıcaklıkta Co çok etkin görünmemekte beraber, 

deneyden sonra çekilen X-Işınları difraktogramında, Şekil 10, her iki numunede de 

hidrür bileşiğinin varlığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla az da olsa Co’ın  hidrürlenmeyi 

kolaylaştırıcı bir etki gösterdiği anlaşılmaktadır. 150 °C’ de yapılan hidrürleme 

çalışmasında ise Co’ın çok hızlı ve güçlü bir etki gösterdiği görülmüştür, bakınız Şekil 

11.  
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Şekil 9 - Co ve Pd kaplanmış magnezyumun 90 °C’ de  ve 1 bar hidrojen altında 

elektrik direncinin değişimi. 
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Şekil 10 - Co ve Pd kaplanmış magnezyumun 90 °C’ de hidrürlenmesinden 
sonra çekilen X-Işınları difraktogramı. 
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Şekil 11 -  Co ve Pd kaplanmış magnezyumun 150 ve 90°C’ de  ve 1 bar hidrojen 

altında elektrik direncinin değişimi. 
 

 

 

SONUÇ 
 
 

Magnezyumun dehidrürlenme kinetiğinde iyileştirme sağlayan alaşım 

elementlerini tespit etmek amacıyla, hacim içi alaşımlanan magnezyumun 

hidrürlenme reaksiyon enerjileri temel prensipler yöntemiyle hesaplanmış ve saf 

MgH2’ye göre hangilerinin mutlak olarak oluşum enerjilerini düşürdüğü saptanmıştır. 

Buna göre, otuz iki adet element içerisinde, Sr haricindekilerin bir düşüşe sebep 

olduğu, bir diğer deyişle hidrür kararlılığını azaltabileceği gözlenmiştir (hidrürlenme 

enerjisinde yaklaşık 37 kJ/mol-H2‘ye kadar bir düşüş olduğu saptanmıştır). Bu 

bağlamda öne çıkan elementler; P, K, Tl, Si, Sn, Ag, Pb, Au, Na, Mo, Ge ve In olarak 

sıralanabilir. Çalışmanın diğer kısmında, çeşitli biçimlerde alaşımlandırılmış Mg ve 

MgH2 yüzeylerinde, temel prensipler psödopotansiyel ve moleküler dinamik 

yöntemleri kullanılarak hesaplamar yapılmıştır. Buna gore, Mo ve Ni elementlerinin, -

9.2626 and -5.2995 eV olarak hesaplanan soğurulma enerjileri doğrultusunda yüzeye 
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tutunma olalıkları yüksek olan elementler arasında oldukları görülmüştür. Buna ek 

olarak, yine sistematik bir biçimde, seçilen alaşım elementlerinin magnezyum 

yüzeyinde hidrojenin ayrışmasına ne gibi bir etki göstereceği moleküler dinamik 

yöntemiyle incelenmiştir. Buna gore, Co elementinin hidrojeni atomlarına ayrıştırması 

için 50 fs geçtiği ve hidrojen atomlarından birinin derhal yüzeye çekildiği görülmüştür. 

Buna ek olarak Mn ve Fe gibi elementlerin de hidrojen molekülünün ayrışımında 

katalizör etki gösterdiği bulunmuştur. Literatürde bu amaçla kullanılan Pd ve Ni 

yanında bu çalışmada ilk olarak Co, Mn ve Fe’ in de etkili olabileceği gösterilmiştir. 

Ayrıca FeTi arametal sisteminde bilinen hidrürün iki katı kadar hidrojen 

depolayabilecek FeTiH4 bileşiğinin kararlılığını arttıracak alaşım elementleri 

incelenmiştir. Bu anlamda Zr ve Nb elementlerinin etkili olduğu bulunmuştur. 

 Deneysel çalışmalarda FeTi bileşiğinin elektrodeoksidasyon yöntemiyle üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca teorik çalışmalarda elde edilen bilgiler ışığında 

magnezyumun hidrürlenme kinetiğini hızlandıracak alaşım elementi katkılarından 

Co’ın etkisi, ince film olarak incelenmiştir. Yapılan ölçümler sonucu Co ile çok ince bir 

şekilde kaplanan Mg filmlerinin 1 bar hidrojen basıncı altında ve 150 °C de çok hızlı 

bir şekilde hidrürlendiği tespit edilmiştir. 
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