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Bor’lu Max Faz Bileşiklerin Yapısal, Elektronik, Anizotropik Elastik Ve 

Örgü Dinamiksel Özelliklerinin İncelenmesi 
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Metalik ve seramik özellikler arasında ilişki kuran, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, oksitlenmeye 

ve termal şoklamaya direnç gösteren, iyi bir termal ve elektriksel iletkenlik özelliklere sahip 

MAX faz (burada, M= Ti, V, Zr, Cr veya Mn; A=Al veya Ga; X=C veya N) yapısındaki 

bileşikler, önemli endüstriyel uygulamalara sahiptir.   

MAX faz bileşikleri nüklear reaktörlerde kullanılan SiC malzemesine oldukça benzer özelliklere 

sahiptir.  Boron’un (B) yüksek nötron kesit alanına sahip oluşu, X=B nin kullanılması ile bu 

malzemenin nükleer reaktörlerdeki kontrol çubuklarında kullanılmak üzere yeni alternatif bir 

malzeme olabileceği düşünülmektedir.  

Bu çalışmada MAX faz ailesinden olan M2AB (M= Ti, Zr, Hf; A= Al, Ga, In) bileşiklerinin 

yapısal, elektronik, anizotropik elastik ve örgü dinamiksel özellikleri Yoğunluk Fonksiyonel 

Teorisi (DFT) ile incelendi. Yapısal parametreler, oluşum entalpileri, elektronik bant yapıları 

ve X-ray difraksiyon modelleri tüm bileşikler için hesaplandı. Hipotetik olan bu çalışmada, 

M2AB bileşikleri için hesaplanan negatif oluşum entalpileri ve bant dolgu teorisi sonuçları bu 

bileşiklerin deneysel olarak sentezlenebilir olduğunu gösterdi. Bu sonuçlara göre, dokuz 

bileşikten termodinamik olarak en kararlı bileşiğin Hf2InB olduğu bulundu. Ayrıca; yük 

yoğunluğu, elektronik bant yapısı ve DOS eğrileri bu bileşiklerin metalik karakterde ve baskın 

olarak iyonik bağlara sahip olduğunu gösterdi.  

Yönelime bağlı olarak mekanik özelliklerin belirlenebilmesi için elastik sabitleri zor-zorlanma 

tekniği ile elde edildi. Nümerik olarak tahmin edilen bu sabitlerden M2AB bileşiklerin mekanik 

olarak kararlı olduğu, Zr içerikli bileşikler dışında diğer bileşiklerin sert olduğu ve hesaplanan 

tüm bileşiklerin düşük termal iletkenliğe sahip olduğu görüldü. Bu bileşiklerin titreşimsel 

özelliklerin belirlenebilmesi için fonon dispersiyon eğrileri ve fonon PDOS eğrileri çizildi. 

Fonon dispersiyon eğrilerinden tüm bileşiklerin dinamik olarak kararlı olduğu görüldü. 

Gelecekte yapılacak deneysel çalışmalarla yeni fazların tahmin edilmesi için kullanılabilecek 

olan  noktasındaki tüm fonon frekansları sınıflandırıldı, Hiper Raman, Raman Aktif Mod ve 

Kızılötesi Aktif Modlar belirlendi. 

Kaynakça 

[1] A. S. Ingason, M. Dahlqvist, and J. Rosen, J. Phys. Condens. Matter 28, 433003 (2016) 

[2] G. Surucu and A. Erkisi, Mater. Res. Express 4, 106520 (2017) 

[3] V. Saltas, A. Chroneos, and F. Vallianatos, Sci. Rep. 7, 1374 (2017) 

[4] G. Surucu, Mater. Chem. Phys. 203, 106 (2018) 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/difraksiyon

