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ÖZET  

ERGĠMĠġ ÇĠNKO HALOJENÜRLERDE POTANSĠYEL MODELLEMESĠ VE 

AĞ-YAPISI ANALĠZĠ 

 

Tezde deneysel verilerin yardımıyla iyonlar arası ayrıntılı etkileşmeleri içeren bir rafine 

iyonik potansiyel modeli belirlenecek ve bir molekül dinamiği programı kullanılarak 

potansiyel parametreleri tayin edilecektir. Potansiyel modelleme çalışmaları sonucunda 

elde edilecek iyonik kuvvet modeli ile, Çinko halojenürlerin (ZnX2; X=F, Cl, Br, I)  

birim yapısı ve bunların çeşitli geometrilerdeki bağlı durumlarının kararlılığı, 

sistemlerdeki ağ yapısı düzeninin araştırılması doğrultusunda incelenecektir.   
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SUMMARY 

In this thesis a refined ionic potential model including the detailed interactions between 

ions will be determined with the help of experimental data by using a molecular 

dynamics program. Within the ionic force model which will be built at the end of 

potential modelling studies, the  unit structure of zinc halides (ZnX2; X=F, Cl, Br, I) 

and the stability analysis of these bound states in various geometries will be analyzed in 

according to arrangement of network structure order. 
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1. GĠRĠġ 

Teknolojide önemli kullanım alanlarına sahip olan ergimiş çinko halojenür tuzları 

üzerine çok sayıda deneysel çalışma bulunmaktadır. Sistemlerdeki, iyonik ve moleküler 

sıvıların anlaşılmasında katkılar sağlayacak,  farklı bir yapı olan ağ yapısının varlığı bu 

sistemlerin deneysel ve teorik çalışmalardaki yerinin önemini arttırmıştır. Çinko 

halojenürler (ZnX2; X=F, Cl, Br, I) iyonik tuzlardaki simülasyon çalışmalarında halen 

güncelliğini korumaktadır. 

 

Tezde bir molekül dinamiği programında kullanılmak üzere iyonlar arası ayrıntılı 

etkileşmeleri içeren bir rafine iyonik potansiyel modeli belirlenecektir. Belirlenecek 

iyonik kuvvet modeli ile, çinko halojenürlerin birim yapısı ve bunların çeşitli 

geometrilerdeki bağlı durumlarının kararlılığı incelenecektir.   

 

Çinko halojenürlerin katı, sıvı ve gaz fazlarındaki yapıları üzerinde yapılmış deneysel 

ve teorik çalışmalarla ilgili ayrıntılı bir literatür araştırması yapılacaktır. Tez konusu 

sistemlerin teknolojideki kullanım alanlarından bahsedilerek teorik çalışmaların 

teknolojideki yerinin önemi tartışılacaktır. Bazı deneysel yapı ve spektra deneylerinden 

bahsedilerek deneysel çalışmalara yön veren teorik araştırmalardan sonuçlar 

verilecektir. Sistemlerdeki ağ yapısı analizi hesaplamalarında kullanmak üzere 

geliştirilecek iyonik potansiyel modeli ayrıntılı olarak tartışılacak ve bu modelin bir 

molekül dinamiği programında kullanılmasıyla elde edilecek denge geometrisi, 

bağlanma enerjileri ve titreşim frekansları sonuçları deneysel verilerle karşılaştırmalı 

olarak verilecek ve tartışılacaktır. 

 

Bu tezin amacı;  ergimiş çinko halojenürlerlerin (ZnX2; X=F, Cl, Br, I) birim yapısı ve 

bunların çeşitli geometrilerdeki bağlı durumlarının kararlılığını incelemek, 

sistemlerdeki ağ yapısı ve düzenin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacak iyonlar 

arası ayrıntılı etkileşmeleri içeren iyi bir iyonik potansiyel modeli belirlemektir. 
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Tezin genel kısımlar bölümünde ergimiş tuzların genel yapısal özelliklerinden ve 

moleküler bağlardan kısaca bahsedilmektedir. 

 

Tezin malzeme ve yöntem bölümünde çinko metali ve özelliklerinden, üretim 

yöntemleri ile kullanım alanlarından kısaca söz edilmiştir. Ayrıca iyonlar arası 

etkileşme türleri ve çalışmada kullanılan potansiyel modeli açıklanmaktadır. Ek olarak 

simülasyon yöntemi ve kullanılan bilgisayar programından da kısaca bahsedilmektedir. 

 

Tezin bulgular bölümünde potansiyel modelleme çalışmaları sonucunda elde edilen 

iyonik kuvvet modeli ile, Çinko halojenürlerin (ZnX2; X=F, Cl, Br, I)  birim yapısı ve 

bunların çeşitli geometrilerdeki bağlı durumlarının kararlılığı, sistemlerdeki ağ yapısı 

düzeninin araştırılması doğrultusunda incelenmiştir. Çinko halojenürler için elde edilen 

sonuçlar literatürdeki verilerle karşılaştırılmıştır. 

 

Tartışma ve sonuç bölümünde tezde elde edilen sonuçlar literatürdeki verilerle 

karşılaştırılarak değerlendirmesi yapılmıştır. 
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2. GENEL KISIMLAR 

2.1.ERGĠMĠġ TUZLARIN YAPISI 

 

İyonik sıvılar genel olarak suyun kaynama noktası göz önüne alındığında “düşük 

sıcaklıkta iyonik sıvılar” ve “yüksek sıcaklıkta iyonik sıvılar” olarak adlandırılabilir. 

Oda sıcaklığındaki iyonik sıvı çalışmaları oldukça eski tarihlerde başlamıştır. Bunlar 

basit eriyikler (solventler) gibi incelenebilir. İyonik sıvılar sözcüğü; düşük sıcaklıkta 

ergimiş tuzlar, yüksek sıcaklıkta ergimiş tuzlar, iyonik akışkanlar, sıvı organik tuzlar 

gibi tanımların hepsini kapsar. 

 

Elektriği iletebilmesi, çözücü gibi davranabilmesi, akışkan özelliği göstermesi, yüksek 

sıcaklıklara ulaşabilir olması, kimyasal katalitik gibi davranması ve iyi ısı 

iletkenliklerinin olması sebebiyle ergimiş tuzlar endüstride çok yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla ergimiş tuz karışımları üzerindeki deneysel çalışmalar; 

teknolojik gereksinimleri nedeniyle literatürlerde önemli yer tutmaktadır.  

 

Sistemlerin yapısının ve ergime mekanizmasının anlaşılması için çeşitli deneysel 

ölçümler yapılmaktadır. Bunlardan bazıları X-ışını difraksiyonu, Nötron difraksiyonu, 

Raman spektroskopisi, elektron difraksiyonu deneyleridir. 

 

Deneysel olarak bir molekülün yapısını belirlemek için kullanılabilecek olan  

spektroskopik yöntemler üç ana grup altında yer alır, bunlar sırasıyla “Difraksiyon 

(Kırınım) Metodları”, “Moleküler Spektroskopik Yöntemler” ve “Resonans Metodları” 

olarak adlandırılır.
  
Bu üç deneysel yöntem de kendi içinde alt bölümlere ayrılmaktadır. 

 

Difraksiyon (kırınım) metodları içinde yer alan “X-ışınları Difraksiyon” yöntemi 

özellikle ağır atomlardan oluşan ve kristal haldeki  moleküler yapıların incelenmesinde 

etkili bir biçimde kullanılmaktadır. “X-ışınları” difraksiyon yönteminin kullanılamadığı 

durumlar olan gaz fazdaki moleküllerin, katı cisim yüzeylerinin ve ince filmlerin 
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incelenmesinde “Elektron Difraksiyon” yöntemi kullanılmaktadır. Bir diğer  yöntem ise, 

özellikle hafif atomlardan (atom numarası küçük) oluşan moleküllerin yapısal 

parametrelerinin belirlenmesinde kullanılan  “Nötron Difraksiyon” yöntemidir.       

 

Spektroskopi bir molekül içindeki atomların dağılımı ile ilgili bilgi elde etmenin iyi bir 

yoludur. Günümüzde Optik (Görünür bölge) Spektroskopisi, Raman Spektroskopisi, 

Kırmızı–altı (IR) Spektroskopisi ve Mikrodalga Spektroskopisi olarak adlandırılan 

moleküllerin yapısı ve kimyasal özellikleri ile ilgili bilgiler elde etmek amacıyla 

kullanılan farklı teknik özelliklere ve farklı teorik yaklaşımlara sahip olan deneysel 

spektroskopik metodlar kullanılmaktadır.  

 

Bu spektroskopik yöntemler birbirlerine alternatif olarak değil, birbirini tamamlayan bir 

bütünün parçaları olarak görülmektedir. Bir metodun diğerine göre daha üstün olduğunu 

söylemek yanılgı olacaktır. İnceleme konusu olacak olan moleküler özelliğe göre ve 

molekülün elektronik ve yapısal özellikleri göz önüne alınarak uygun spektroskopik 

yöntem kullanılır. Örneğin Mikrodalga, Uzak IR ve Yüksek çözünürlüklü Raman 

spektroskopik yöntemleri dönü enerjilerinin belirlenmesinde etkilidir. Diğer taraftan 

titreşim enerji düzeyleri arasındaki geçişler orta ve yakın kırmızı altı bölgede 

gerçekleşir ve bu geçişler IR spektroskopisi ve Raman spektroskopisi ile oldukça detaylı 

incelenebilir. Elektronik enerji düzeyleri arasında gözlenen geçişler “Optik 

Spektroskopi” ve “Mor ötesi Spektroskopisi” ile incelenmektedir. 

 

Molekül içindeki atom çekirdeği hakkında detaylı bilgi elde etmek için NMR (Nükleer 

Magnetik Resonans) spektroskopik yönteminden faydalanılır. NMR yöntemi atom 

çekirdeğinin sahip olduğu çekirdek spini hakkında ve buna bağlı olarak da molekül 

hakkında çok önemli bilgiler vermektedir. NMR yöntemi kullanılarak molekül içinde 

yer alan atomların çekirdeklerine ait ince yapı yarılmaları hakkında da bilgi 

edinilebilmektedir. 

 

Deneysel yöntemlerin yanı sıra materyalin yapısını anlamak için geliştirilen simülasyon 

yöntemleri ise iyonik model temel alınarak basit ve kompleks yapılı tuz karışımları 

üzerindeki kuramsal potansiyeli iyileştirme çalışmaları ve iyonlar arasındaki ayrıntılı 

etkileşmeleri içeren bir potansiyel enerjinin oluşturulması esasına dayanır.  
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2.2. MOLEKÜLER BAĞLAR 

 

Aynı ya da farklı cins atomların aralarında bir bağ kurarak oluşturdukları yapıya 

"molekül" denir. Oluşturulan molekülün kararlı olabilmesi için, atomların birbirine 

çekici bir kuvvetle bağlanması gerekir. Moleküller, içerdikleri atom sayılarına göre "iki 

atomlu" , "üç atomlu",......."çok atomlu" moleküller şeklinde adlandırılırlar. Molekülü 

oluşturan atomların cinsine göre de moleküllere "aynı atomlu" veya "farklı atomlu" 

moleküller de denir. 

 

Bir moleküldeki bağlanma öncelikle atomlar (veya iyonlar) arasındaki elektrostatik 

etkileşme kuvvetlerine dayanır. İki atom arasındaki uzaklık sonsuzsa, aralarındaki 

kuvvet ve sistemin elektrostatik potansiyel enerjisi sıfırdır. Atomlar birbirine 

yaklaştığında, çekici ve itici kuvvetlerin her ikisi de etkili olur. Atomlar arasındaki 

uzaklığa bağlı olarak, sistemin potansiyel enerjisi pozitif veya negatif olabilir. 

 

Sistemin toplam enerjisi; 

 

eşitliği ile verilir. Burada r çekirdekler arası uzaklık, A ve B çekici ve itici kuvvetler ile 

ilgili sabitler, n ve m küçük tamsayılardır. Toplam potansiyel enerjinin çekirdekler arası 

uzaklığa göre değişimini (Şekil 2.1) incelersek, uzaklık büyükse, potansiyel enerji 

negatif olur ve bu durum net bir çekici kuvvete karşı gelir. Denge uzaklığında, çekici ve 

itici kuvvetler dengederir, potansiyel enerji minumum değerdedir. 
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                                   Şekil 2.1: Toplam Potansiyel Enerji 

 

Moleküler bağların oluşumunda dört çeşit moleküler bağ vardır. Bunlar; iyonik bağ, 

kovelent bağ, Van der Waals bağı ve metalik bağdır. 

 

2.2.1. Ġyonik Bağ: İyonik bağlar, zıt yüklü iyonlar arasındaki çekici Coulomb 

etkileşmesinden dolayı meydana gelir. En belirgin örnek sofra tuzu olarak bilinen NaCl 

(Sodyum klorür) dür. Sodyum atomundan Na+ iyonu oluşturmak için gerekli olan 

enerji 5,1 eV tur. Klor için elektron ilgisi 3,6 eV tur. Bu yüzden, yüksüz (nötr) Na ve 

Cl atomlarını sonsuz uzakta Na+ ve Cl- iyonlarına dönüştürmek için 5,1 - 3,6 = 1,5 eV 

enerji verilmelidir. 

 

2.2.2. Kovalent Bağ: Bir veya daha çok elektron çiftinin iki atom tarafından ortaklaşa 

kullanılmasıdır. H2, N2 ve SiC gibi moleküller ya da kristaller kovalent bağ ile 

bağlanırlar.H2O, CO2 ve CH4 gibi karmaşık, kararlı moleküllerde kovalent bağlarla 

oluşur. Metan (CH4), tipik bir organik molekül olup dört kovalent bağın uzaysal 

elektron dağılımı ile Şekil 2.2'de görülmektedir. Dört hidrojen çekirdeği düzgün dört 

yüzlünün köşelerinde ve karbon çekirdeği merkezdedir. 
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Şekil 2.2: CH4 Molekülünde Dört Kovalent Bağın Oluşu 

 

2.2.3. Van der Waals Bağı: Van der Waals tipi bağlanma, dışarıya karşı nötr olan gaz 

ortamlarda görülür. Bütün atomlar ve moleküller helyum ve argon gibi asal gaz atomları 

Van der Waals kuvvetlerinden dolayı birbirini zayıf, kısa -mesafe çekimlerle etkilerler. 

Bu kuvvetler iyonik, kovalent veya metalik bağlanma mekanizmaları olmadan gazların 

sıvılara dönüşümü ve sıvıların donarak katılaşmalarından sorumludur. Sürtünme, yüzey 

gerilimi, viskozite, adhezyon ve kohezyon Van der Waals kuvvetlerinden doğar. Van 

der Waals kuvvetleri, iyonik ve kovalent bağlarda bulunan kuvvetlerden çok daha 

zayıftırlar ve bunun sonucunda moleküler kristaller genellikle düşük ergime ve kaynama 

noktalarına sahiptirler. 

 

2.2.4. Metalik Bağ: Metal atomları metal içinde birbirine çok yakın olduğundan, 

herhangi bir metal atomunun elektronu, komşu atom çekirdeğinin de etkisinde kalır. 

Metal atomlarında valans elektronları atomun çekirdeğine çok zayıf bağlı olduğundan, 

komşu çekirdeğin de etkisinde kalan valans elektronları metal içinde belirli sürelerde 

hangi atoma bağlı olduklarını bilemezler. Bu durumda metal içinde bir "serbest elektron 

denizi" oluşur. Metale küçük bir gerilim uygulandığında bu elektronlar kolaylıkla etkili 

kuvvetin yönünde hareket eder ve bu sebepten metallere iyi iletkendir denir. Metal 

atomları arasında valans elektronlarının paylaşımı da metallere özgü bir bağ türünü 

oluşturur ve bu da metalik bağ olarak adlandırılır. 
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3. MALZEME VE YÖNTEM : 

3.1. ÇĠNKO 

Çinko, mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metaldir. Elementlerin periyodik 

tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Düşük kaynama sıcaklığı dikkat 

çekicidir. Bu değer özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir 

etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 °C'de şekillendirilebilir. 

Elektrokimyasal potansiyel dizisinde demirden daha negatif değerdedir. Böylece çinko 

anot olarak katodik korozyon korumada önemli bir kullanım bulur. Galvanizleme bu tür 

uygulamalardan biridir. 

Çinko, bileşiklerinde +2 değerlikli olarak bulunur. Oluşturduğu bileşiklerde genelde 

iyonik bağ yapar. Amonyak, amin, siyanür ve halojen iyonları ile kompleks bileşikler 

meydana getirir. Mineral asitlerinde H2 çıkışıyla çözünür. Ancak nitrik asitte NOx çıkışı 

olur. Dolayısıyla çinko, özellikle toz halde çok etkili bir ingirdeyicidir. Normal 

sıcaklıkta havada bırakılan metalin yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluştuğundan bu 

sıcaklıkta halojenlere bile dayanıklıdır. HCl gazı çinkoyu çok çabuk korozyona uğratır. 

Toz çinkonun reaksiyona girme kabiliyeti oldukça fazla ise de yanıcı değildir. Yüksek 

sıcaklıkta oksijen, klor ve kükürt gibi elementlerle şiddetle reaksiyona girer. Civa ile 

sert bir amalgam meydana getirir. Klorür ve sülfat tuzları suda yüksek miktarda 

çözünür. Buna karşılık çinko oksit, silikat, fosfat ve organik kompleksleri ya suda hiç 

çözünmezler ya da çok az çözünürler. Bileşikleri arasında çinko oksitin teknik ve 

ekonomik değeri vardır. Organik bileşikleri arasında çinko sabunu en önemli kullanıma 

sahiptir. 

Çinko, yerkabuğunda en çok bulunan elementler arasında 23. sıradadır. En çok 

kullanılan cevheri sfalerit (ZnS) olup %40-50 çinko ve yaklaşık %10 demir içerir. 

Çinkonun ayrıştırıldığı diğer mineraller smitsonit (çinko karbonat), hemimorfit (çinko 

silikat) ve franklinit ((Fe,Mn,Zn)(Fe,Mn)2O4) dir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirometalurji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektrokimyasal_potansiyel_dizisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galvaniz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amonyak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Siyan%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/Halojen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nitrik_asit
http://tr.wikipedia.org/wiki/HCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oksijen
http://tr.wikipedia.org/wiki/Klor
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCk%C3%BCrt
http://tr.wikipedia.org/wiki/Civa
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amalgam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Klor%C3%BCr
http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BClfat
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_oksit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Silikat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fosfat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Organik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sfalerit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demir
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Smitsonit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemimorfit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Franklinit&action=edit&redlink=1
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Sfalerit (çinko sülfür) minerali. 

 

 

 

Smitsonit (çinko karbonat) minerali. 

 

Çinko, antik çağlardan beri bilinen ancak üretimi ve kullanılması tam 

anlaşılamadığından diğer metallerle karıştırılan bir elementtir. Metalin ilk tarifi, 

Strabos'un yazdığı Mysia adlı eserin Andriera adlı bölümünde "Sahte gümüş" (False 

silver, Yunanca: Pseudargyros) olarak yapılmıştır. 

Avrupa'da ilk kez Basilius Valentinius metalik çinkoyu tariflemeden "Zinck" terimini 

kullandı. "Zinck" isminin bir metal olduğu ve bu metalin fiziksel özellikleri Paracelsus 

(1490-1541) tarafından yazıldı. "Doğunun Plinius'u" (Romalı tabiatçı ve yazar Goius 

Plinius Secundus'a (M.S. 23-M.S. 79) benzetme) olarak tanınan Kazwiui (ölümü M.S. 

630) Çinlilerin çinkodan sikke ve aynalar ürettiklerini söyler. Hintliler 1000-1300 yılları 

arasında çinkoyu ticari boyutta üretmişlerdir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Basilius_Valentinius&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Paracelsus
http://tr.wikipedia.org/wiki/1490
http://tr.wikipedia.org/wiki/1541
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goius_Plinius_Secundus&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Goius_Plinius_Secundus&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M.S._23&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=M.S._79&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kazwiui&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/1000
http://tr.wikipedia.org/wiki/1300


10 

 

 

3.1.1. ÜRETĠM YÖNTEMLERĠ : 

Günümüzün en büyük çinko cevher üreticileri Avustralya, Kanada, Çin, Peru ve 

ABD'dir. Avrupalı üreticiler arasında ise; Belçika'da Vieille Montagne, İrlanda'da Tara 

ve İsveç'te Zinkgruvan sayılabilir. Çinko metali ekstraktif metalurji yöntemleri ile elde 

edilir. Çinko sülfür minerali, flotasyon tekniği kullanılarak zenginleştirilir ve ardından 

pirometalurjik yöntemlerle kavurma işlemi uygulanarak çinko sülfürün, çinko okside 

kavrulması sağlanır. Çinko oksit daha sonra sülfürik asitte liç edilir ve elde edilen 

çözelti çinko tozu ile arındırılır. Nihayet çinko metali, bu temiz çözeltiden elektroliz 

yoluyla katot levhalar halinde kazanılır. Çinko katotlar ya doğrudan dökümhaneye 

gönderilerek ingotlar halinde dökülür ya da alüminyum ile alaşımlandırılır. 

Bir diğer çinko üretim prosesi de pirometalurjik bir proses olan flaş ergitme yöntemidir, 

ancak bu yöntemle elde edilen çinko oksit, hidrometalurjik alternatifine göre daha düşük 

safiyette çinko üretimine yol açar. 

 

3.1.2. KULLANIM ALANLARI  

Çinko, dünyada yıllık kullanım miktarı açısından demir, alüminyum, ve bakırdan sonra 

gelir. Çinko: 

 korozyondan korunma amacıyla, çelik gibi diğer metallerin galvanize 

edilmesinde, 

 pirinç, nikelli gümüş, değişik lehimler, alman gümüşü gibi alaşımların 

yapımında, 

 genellikle otomotiv endüstrisinde döküm kalıplarında, 

 pillerin gövdelerinin yapımında kullanılır. 

 Çinko oksit, sulu boyalarda beyaz pigment olarak ve lastik sanayiinde aktivatör 

olarak kullanılır. Reçetesiz satılabilen bazı merhemlerin bileşiminde bulunur ve 

ince bir tabaka halinde uygulandığında cildin su kaybetmesini önler. Yazın 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Avustralya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87in
http://tr.wikipedia.org/wiki/Peru
http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A7ika
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Vieille_Montagne&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rlanda
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tara&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0sve%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Zinkgruvan&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekstraktif_metalurji&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Flotasyon
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pirometalurjik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavurma
http://tr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektroliz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Katot
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fla%C5%9F_ergitme&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrometalurjik&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Demir
http://tr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BCminyum
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bak%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87elik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Galvanize
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirin%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikelli_g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lehim&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alman_g%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ala%C5%9F%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/Otomotiv
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pil
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_oksit&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulu_boya&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pigment
http://tr.wikipedia.org/wiki/Lastik
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Merhem&action=edit&redlink=1
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güneş, kışın da soğuk yanıklarına karşı koruyucudur. Bebeklerin bez bağlanan 

bölgelerinde çok az miktarda kullanılarak ciltte meydana gelebilecek 

kızarıklıklar önlenebilir. Yaşa bağlı göz hastalıklarının tedavisinde de kullanılır. 

 Çinko klorür, deodorantlarda ve ahşap koruyucu olarak kullanılır. 

 Çinko sülfür, karanlıkta parlayan pigment olarak saatlerin akrep ve 

yelkovanlarında kullanılır. 

 Çinko metil, (Zn(CH3)2) pek çok organik maddenin sentezinde kullanılır. 

 Çinko, pek çok günlük vitamin ve mineral ilaçlarının bileşenidir. Cildin ve 

kasların erken yaşlanmasını önleyen anti-oksidan özellikler taşıdığına 

inanılmaktadır. 

 

3.1.3.ÇĠNKO KLORÜR (ZnCl2)  

 

Susuz halde elde edilmesi oldukça güçtür. Çinko metali ile kuru klor gazının veya çinko 

sülfat ile sodyum klorür karışımının ısıtılması ile elde edilir. Çok kolay olarak, metalik 

çinkonun hidroklorik asitte çözünmesiyle elde edilir. Çinko klorür koku giderici ve 

mikrop öldürücü (dezenfektan) olarak kullanılır. Fenol veya kromatlarla galvaniz 

yapımında amonyum klorür ile berâber lehimcilikte kullanılır. Aktif kömür elde 

edilmesinde, ateşe dayanıklı eşyâ yapımında, dişçi alçılarının yapımında, parşömen 

kağıt imalinde, tekstil boyacılığında mordan olarak, merserize pamuk elde edilmesinde, 

kauçuk vulkanizasyonunda, pil yapımında, mantar öldürmede ve rafinasyonunda 

kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_klor%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%87inko_s%C3%BClf%C3%BCr&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vitamin
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0la%C3%A7
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cild&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Erken_ya%C5%9Flanma&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-oksidan&action=edit&redlink=1
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3.2. SĠMÜLASYON YÖNTEMĠ 

 

Bir materyalin özelliklerini doğru bir şekilde öngörmek, onun şekillerini çıkarmayı veya 

nasıl geliştirileceğini elde etmek için materyalin mikroskobik yapısı hakkında ayrıntılar 

bilinmelidir. Örneğin; parçacıkların yerel yapısının açık bir resmi ve komşu 

parçacıkların etkisi altındaki dinamikleri. 

 

Bilgisayar simülasyonları bir diğer şekilde mikroskobik yapının ve atomların ya da 

iyonların bireysel davranışlarının direkt olarak gözlemlenmesine izin verir. Ve böylece 

mikroskobik ve makroskopik davranışlar arasındaki ilişki çalışılabilir. Bileşiklerin 

yararlı özellikleri yanında fiziksel olayların bu büyük anlamı ile teorik olarak 

bileşimlere uyarlamak ve istenen uygulamalar için en etkili bileşikleri elde etmek için 

metotlar hazırlamak mümkündür. 

 

Serbest haldeki bir molekülün yapısal özellikleri ile ilgili birçok önemli bilgi o 

molekülün titreşim hareketini inceleyerek elde edilebilmektedir.  Bunun temel dayanak 

noktası,  molekülü oluşturan atomların cinsleri, sahip oldukları elektronik özellikler,  

buna bağlı olarak molekülün sahip olduğu üç boyutlu geometrisi, sahip olduğu kuvvet 

alanı, elektriksel dipol moment, kutuplanma ve molekülün kararlılığı gibi  çok önemli 

fiziksel parametrelerin tümünün molekülün sahip olacağı titreşimsel davranışın 

belirleyicileri olmasıdır.  

 

Molekülün iç koordinatlarına ait kuvvet parametreleri ise molekülün sahip olduğu  

potansiyel enerjiye bağlı olarak ifade edildiğinden potansiyel modelleme çalışmalarında 

kullanılan modelin önemi çok büyüktür. 

 

Bu nedenle, metal halidlerin sıvı fazdaki yapılarını açıklayabilmek için sistemde mevcut 

moleküler yapıların denge durumları incelenmekte ve yerel yapı analizi çalışmaları 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar küçük moleküler kümeler için geliştirilen bir molekül 
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dinamiği programında, iyonlar arası ayrıntılı etkileşmeleri içeren potansiyel modeli ve 

bilgisayar programı kullanılarak yapılır.  

 

 

 

3.3. KULLANILAN POTANSĠYEL MODELĠ : 

 

Bir molekülün yapısını kuantum fiziği yöntemiyle açıklayabilmek için molekül içindeki 

tüm elektron ve çekirdekler dikkate alınarak toplam dalga fonksiyonu yazıldıktan sonra 

Schrödinger denkleminin çözülmesi gerekir. Ancak molekülün dalga fonksiyonu 

birbirinden bağımsız çok sayıda değişken içeren uzun bir ifade olarak karşımıza çıkar ve 

bu durumda Schrödinger denkleminin çözülmesi olanaksız duruma gelir.  

 

Kuantum kimyası çalışmalarında çeşitli yaklaşıklıkların kullanıldığı modeller 

kullanılmaktadır. Klasik Fizik yaklaşımıyla molekülün yapısının incelenmesi atomlar 

arası farklı etkileşimleri içeren potansiyel modeline bağlıdır. Tüm moleküller sürekli 

hareket halindedir. Molekülün tamamında gözlenen bu hareket, valans bağları ve valans 

açıları üzerindeki titreşim hareketi ve valans bağlar üzerindeki burulma hareketi sonucu 

meydana gelir. Titreşim hareketi nedeniyle, valans bağları ve açıları denge noktasından 

küçük sapmalara uğramaktadırlar. Bu sapmalar, molekülün uzaysal yapısında çok az da 

olsa bir değişiklik yaratacağından, genel olarak molekülün enerjisini hesaplarken 

dikkate alınmalıdır. Molekülü oluşturan atomlar arasında, bağ oluşumu nedeniyle ortaya 

çıkan etkin yükler ve molekülde bulunan yüklü iyon grupları bir elektrostatik etkileşim 

içinde bulunurlar. Bunların dışında birbirleriyle doğrudan kimyasal bağ oluşturmayan 

atomlar arasında çekme yada itme olarak kendini gösteren Van der Waals etkileşmesi de 

bulunmaktadır.  

 

Tüm bu etkileşimler göz önüne alındığında bir iyonik kümenin, iyonlar arası ijr , bağ  

uzunluğu ve iyonların ip , dipol momentlerinin fonksiyonu olarak }){},({ iij prU ,  

toplam potansiyel  enerjisi,  

 

  
cl

polsvwrcciij UUUUUprU }){},({                                                      (3.1) 



14 

 

    

bağıntısı ile verilir [5] ve 5 kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar sırasıyla Coulomb 

etkileşme potansiyel enerjisi (Ucc), iyonlar arası kısa mesafe itici potansiyel enerjisi 

(Ur), Van der Waals etkileşme potansiyel enerjisi (Uvw), kabuk deformasyon potansiyel 

enerjisi (Us) ve yük-dipol (Ucd) ile dipol-dipol (Udd) etkileşme potansiyel enerjilerinin 

toplamı olan klasik polarizasyon enerjisidir ( cl

polU ). 

 

Potansiyel enerjiyi oluşturan kısımlar tezin bu bölümünde alt başlıklar halinde kısaca 

açıklanmaktadır. (3.1) bağıntısı ile verilen toplam potansiyel enerji ifadesinin iP


‟ye 

göre minimizasyonu ile hesaplanan bir halojen iyonu üzerindeki denge dipol momenti 

hP


,  

 

 





ji hi

hihi
ihsiijhhh

rd

rd
rPrEP

)(
ˆ}){,}({                                        (3.2) 

 

bağıntısı ile verilir [3]. Burada, hE


; halojen üzerindeki elektrik alanı, 
h

 ; halojen 

elektrik polarizebilitesini ve s ; kısa mesafe polarizebilitesini tanımlamaktadır. (3.2) 

eşitliğinin sağındaki ikinci terim ise, kısa mesafede elektron kabuklarının örtüşme 

yapması durumunda kesişim  bölgesinde oluşan kabuk-deformasyon dipolüdür.  

 

 

3.3.1. Coulomb EtkileĢme Potansiyel Enerjisi : 

 

İyonik sistemlerde Coulomb etkileşmesi en temel etkileşme türüdür. Elektrik yükleri 

arasındaki itme veya çekme kuvvetleri, yüklerin çarpımı ile doğru, aralarındaki 

uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Buna göre, Coulomb etkileşme potansiyeli,  

 

 2

,2

1
e

r

zz
U

N

ji ij

ji

cc                                                  (3.3) 
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bağıntısı ile verilir. Formülün önüne 1/2 çarpanı yazılmasının nedeni, i. atom ile j. atom 

arasındaki Coulomb etkileşme potansiyel enerjisini hesaba bir kez katmak içindir. 

Burada N, molekülün içerdiği toplam atom sayısını, iz  ve jz , etkileşmekte olan i. ve j. 

atoma ait etkin yükleri ve  e, elektron yükünü tanımlamaktadır. 

 

3.3.2. Kısa Mesafe Ġtici Potansiyel Enerjisi : 

 

Bu etkileşme tüm kısa mesafe etkileşmelerini düzenler. İki iyon birbirine yeterince 

yaklaşınca elektron yoğunlukları birbirini örtmeye başlar. Pauli ilkesinden dolayı aynı 

enerji ve aynı spin durumunda olan iki elektron bir arada bulunamayacağı için itici 

etkileşmeler ortaya çıkar. İyonik sıvılarda kısa mesafe etkileşmeleri için Bussing 

potansiyeli yaygın olarak kullanılmaktadır ve 

 

 )]/()exp[)()( jijijiijij rRRfr         (3.4) 

 

bağıntısı ile verilir. Kısa mesafe itici potansiyel enerjinin (3.1) bağıntısı ile verilen 

toplam potansiyel enerjiye olan katkısı, 

 

 



ji

ijijr rU )(                                                                                     (3.5) 

 

bağıntısı ile verilir. Burada f = 0.05 e
2
 / A

2
 sabit bir değere sahip olan kuvvet sabiti, 

sırasıyla i ve j ile karakterize edilen atomların iyonik yarıçapları iR  ve jR , iyonların 

birbirine yaklaşabilme sertlik derecesi i  ve j  ile tanımlamaktadır.  

 

3.3.3. Van der Waals EtkileĢme Potansiyel Enerjisi : 

 

Van der Waals kuvveti, maddeyi oluşturan moleküller arasındaki elektrostatik kökenli 

bir çekim kuvvetidir. Çekirdeğin pozitif yükü, çekirdek çevresinde bir bulut oluşturan 

elektronların negatif yükleriyle denkleştiğinden, atomlar ve moleküller elektriksel 

olarak yansızdır. Pozitif ve negatif yükler aynı yerde olmadığından, moleküller bir 

elektrik dipolü oluşturabilirler. Bazı moleküller de, negatif yüklerin ağırlık merkezi 
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ortalama olarak, pozitif yüklerin ağırlık merkezi ile çakışır ve kalıcı dipol yoktur. 

Bununla birlikte, belli bir anda elektronların konumundaki dalgalanmalar nedeni ile 

yüklerin ağırlık merkezi tam olarak çakışmaz ve molekül çevresindeki uzayda elektrik 

alanı yaratan bir dipole sahip olur. İki elektrik dipolü, birbirine birtakım kuvvetler 

uygularlar dipol-dipol etkileşimi ve kalıcı dipolleri olmayan iki atom yada molekül 

arasındaki dipol etkileşim kuvvetinin zaman  içindeki ortalama değerine Van der Waals 

kuvveti denilir. Van  Der  Waals  etkileşme  potansiyel enerjisi,  

 

 
ji ji

ji

VW
r

CC
U

,
62

1
                                                                                           (3.6) 

 

bağıntısı ile verilir. Burada, ji CC ,  kuvvet sabitleridir. Van der Waals kuvvetleri, 

çekimsel kuvvetlerdir ve moleküller arasındaki uzaklık ile çok çabuk değişirler. Van der 

Waals kuvvetleri, elektron ve spinlere bağlı olan iyonik ve kovalent bağlarda bulunan 

kuvvetlerden çok daha zayıftırlar. Van der Waals kuvvetleri, zayıf olmalarına karşın 

sıvıların ve bazı katıların kohezyonunu sağlamada çok önemli bir rol oynarlar.  

 

 

 

 

3.3.4. Kabuk Deformasyon Potansiyel Enerjisi : 

 

}){},({ iijs prU  Deformasyon potansiyel enerjisi ise pozitif ve negatif iyonların elektron 

kabuklarının örtüşme yapması durumunda ortaya çıkan enerji terimidir ve 
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                                                         (3.7) 

 

bağıntısı ile verilir. Burada,  )( jirB , halojen ve metal iyonunun kısa mesafede üst üste 

gelmesiyle oluşan deformasyon  dipolünün enerjisini tanımlamaktadır ve  
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bağıntısı ile verilir. Buna  göre }){},({ iijs prU  deformasyon  potansiyel enerji; (3.7) ve 

(3.8) bağıntıları kullanılarak, 
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bağıntısı ile verilir. 

 

 

3.3.5. Klasik Polarizasyon Potansiyel Enerjisi : 

 

Yüklerin ve dipollerin oluşturduğu elektrik alanlar nedeniyle Ucd, yük-dipol etkileşme 

potansiyel enerjisi ve Udd, dipol-dipol etkileşme potansiyel enerjisi ortaya çıkar. Yük-

dipol etkileşme potansiyel enerjisi, yüklerin oluşturduğu elektrik alanlar ile bu alanların 

dışındaki bir dipolün etkileşmesi sonucu oluşur ve  
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(3.10) 

 

bağıntısı ile verilir. İyonik sistemlerde dipol-dipol kuvvetleri pozitif ve negatif iyonların 

birbirlerini çekmeleri sonucu ortaya çıkar. Her bir iyon, bir bölümü negatif ve bir 

bölümü de pozitif yük kazanır ve böylece bir elektrik dipolü haline gelir böyle dipollere 

sahip bir sistemde iyonlar arası dipol-dipol çekim kuvvetleri oluşur. Dipol-dipol  

etkileşme  potansiyel enerjisi, 
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bağıntısı ile verilir. Klasik polarizasyon enerjisi, (3.10) ve (3.11) bağıntıları ile 

tanımlanan bu iki etkileşme potansiyelinin toplamından elde edilir ve  
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bağıntısı ile verilir. 

 

 

 

 

3.3.6. TOPLAM POTANSĠYEL ENERJĠSĠ 

Yukarıda yazdığımız ifadeleri toplarsak, moleküler bir yapının toplam potansiyel 

enerjisini, 
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şeklinde yazabiliriz. 
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3.4. BĠLGĠSAYAR PROGRAMI 

 

Moleküler sistemlerin denge yapısı, bağlanma enerjisi ve frekans hesapları için 

kullandığımız "küçük moleküller için bir molekül dinamiği (MD) programı" olan 

bilgisayar programı, yapı ve frekans hesabı yapan iki temel kısımdan oluşmaktadır. 

İyonlar arası ayrıntılı etkileşmeleri içeren potansiyellerin ele alındığı MD programı 

verilen başlangıç koordinatlarını kullanarak, içindeki minimizasyon algoritması ile 

moleküler kümeler üzerinde toplam kuvvetin sıfır olduğu (Fnet=0) konfigrasyona 

karşılık gelen statik denge durumunu bulmaktır. Statik denge kararlı veya kararsız 

olabilir. Kararlı olup olmadığını görmek için moleküllerin titreşim frekansını 

hesaplıyoruz. Tüm titreşim modlarının gerçek olduğu molekül yapıları kararlı, bazı 

modların sanal(imajener) olduğu yapılar da dengede fakat kararsız yapılar olarak tesbit 

edilir. 

 

Bilgisayar programı minimizasyon ve dinamik algoritmasına sahiptir. Statik denge için 

lokal minimizasyon algoritmasına, dinamik denge için verlet algoritmasına sahiptir. 

Sistemlerde mümkün olabilecek denge yapılarını (Fnet=0) bulabilmek için dinamik 

algoritma ile denge yapıları araştırılır. 

 

Bu program ile moleküler iyonik kümelerin geometrisi ve bağlanma enerjisi 

hesaplanarak, sıvılarda küçük kümeler üzerinde kararlılık analizleri ile yerel yapı 

çalışmaları yapılmaktadır. 
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4. BULGULAR 

 

3. Bölüm‟de ayrıntılı olarak açıklanan potansiyel modelinde kullanılacak, sistemler 

arası transfer edilebilir halojen parametrelerin belirlenmesi çalışmalarına, daha önceki 

çalışmalarda [5-19] kullanılan  iyonlar arası kuvvet parametrelerinin tüm metal halid 

sistemleri için sistemler arası transfer edilebilir parametreler olup olmadıkları 

incelenerek başlanmıştır. Daha önceki çalışmalarda [5-19] kullanılan halojen 

parametreleri ve önceki model çalışmalarında kullanılan halojen parametreleri 

incelendiğinde Rx, x ve Cx halojen parametrelerinin değişmediği sadece x ve s 

parametrelerinin değişik değerler aldığı görülmüştür. Toprak alkali halidlerin kristal 

yapısında Yuen et al. [20] tarafından tayin edilen Rx, x ve Cx halojen parametrelerinin 

daha önce yapılmış tüm iyonik model çalışmalarında sistemler arası transfer edilebilir 

parametreler olarak kullanıldığı belirlenmiştir.  

 

Rx ve x, Cx halojen parametreleri sabit tutularak x ve s parametrelerinin farklı 

değerlerlerinde yapılan PM hesaplamaları sonucunda tüm metal halid sistemlerinde 

mevcut deneysel veriler ile daha uyumlu sonuçlar vermesi nedeni ile tablo 4.1.‟de 

verilen halojen parametreleri sistemler arası transfer edilebilir parametreler olarak kabul 

edilmiştir.  

 

 

Tablo 4.1'de Çinko halojenürler (ZnX2 ) için iyonlar arası kuvvet parametreleri 

verilmiştir (X =F, CI, Br, I olmak üzere halojen iyonunu göstermektedir.) [5, 21]. 

Burada 
o

( A )  h sıkıştırılabilirlik katsayısı, R h iyonik yarıçap, 
o  

3( A )h  halojen polarizebilitesi, 
o  

3( A )s  

kısa  mesafe  polarizebilitesi, 
o     

5/2( A )hC  van der waals kuvvet sabitidir.  
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Tablo 4.1: İki değerlikli çinko halojenürler için iyonlar arası kuvvet parametreleri 

X 
o

( A )  
o

(A)iR  

o  
3( A )h  

o  
3( A )s  

o     
5/2( A )hC  

F 0.215 1.32 0.64 0.40 2.08 

Cl 0.238 1.71 2.96 0.83 5.50 

Br 0.258 1.84 4.16 1.2 7.17 

I 0.289 2.02 6.43 1.7 10.1 

 

 

 

PM hesaplarında genel olarak 18.6m mR   oranı [23] sabit tutulup, ZnX2 ( X=F, Cl, 

Br, I ) sistemlerinde tablo 4.1‟de verilen halojen iyon kuvvet parametreleri kullanılarak 

deneysel rZn-X bağ uzunluklarına fit yapılmış ve (cm
-1

), titreşim frekansları 

hesaplanmıştır. 2 değerlikli çinko halojenürler için iyonik potansiyel modeli 

kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 4.2.‟de 

verilmiştir [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4.2. ZnX2 moleküllerinin bağ uzunluğu (rZn-X (A
o
)) ve titreşim frekansları ((cm

-1
)).  

 

Molekül  Zn (A
o3

)  rZn-X 1 2 3 

ZnF2 [1]   1.727 150 595.5 758 

 PM 0.001 0.05542 1.727041 132.525 568.560 693.876 

ZnCl2 [1]   2.064 103 361 516 

 PM 0.001 0.0514 2.064854 98.19 427.38 582.48 

ZnBr2 [1]   2.194 80 230 413 

 PM 0.001 0.05143 2.194277 74.823 210.779 437.594 

ZnI2 [1]   2.389 67.6 168 340 

 PM 0.001 0.05335 2.389357 69.048 190.317 394.76 
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Şekil 4.1: ZnX2 denge yapısı 

 

 

 

Tablo 4.1de verilen halojen iyon kuvvet parametreleri kullanılarak Zn2Cl4  ve Zn2F4 

moleküllerinin deneysel rZn-X
T
 ve rZn-X

B
 bağ uzunluklarına fit yapılıp uygun  değerleri 

belirlenmiştir. Her iki molekül için bulunan  değerlerinin ortalaması alınıp tüm sisteme 

uygulanmış ve mevcut deneysel sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür [1]. Zn2X4 için 

elde edilen sonuçlar Tablo 4.3.‟de verilmiştir [1]. 

 

 

Tablo 4.3. Zn2X4 moleküllerinin bağ uzunlukları (rZn-X
T
 (A

o
) ve rZn-X

B
 (A

o
)) ve geometrik 

parametreler. 

 

Molekül   rZn-X
T
 rZn-X

B 
<X

B
-Y-X

B
 <X

B
-Y-X

T
 <X

T
-Y-X

T
    

Zn2F4 [1]  1.763 1.937    

 PM 0.0542 1.706616 1.869666 77.4 141.3 102.6 

Zn2Cl4 [1]  2.111 2.305    

 PM 0.0542 2.145535 2.314974 95.8 132.1 84.2 

Zn2Br4 PM 0.0542 2.279822 2.454417 98.4 130.8 81.6 

Zn2l4 PM 0.0542 2.441846 2.625318 102.4 128.8 77.6 
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Şekil 4.2: Zn2F4 denge yapısı 

 

 

Şekil 4.3: Zn2Cl4 denge yapısı 
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Şekil 4.4: Zn2Br4 denge yapısı 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.5: Zn2I4 denge yapısı 
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5. TARTIġMA VE SONUÇ: 

 

İyonik tuzlardaki simülasyon çalışmalarında halen güncelliğini korumakta olan ergimiş 

çinko halojenür (ZnX2; X=F, Cl, Br, I) tuzları üzerine çok sayıda deneysel çalışma 

bulunmaktadır. Sistemlerdeki, iyonik ve moleküler sıvıların anlaşılmasında katkılar 

sağlayacak,  farklı bir yapı olan ağ yapısının varlığı, teknolojide önemli kullanım 

alanlarına sahip olan bu sistemlerin deneysel ve teorik çalışmalardaki yerinin önemini 

arttırmıştır. 

 

Tezde bir molekül dinamiği programında kullanılmak üzere iyonlar arası ayrıntılı 

etkileşmeleri içeren bir rafine iyonik potansiyel modeli belirlenmiştir. Belirlenen iyonik 

kuvvet modeli ile, çinko halojenürlerin birim yapısı ve bunların çeşitli geometrilerdeki 

bağlı durumlarının kararlılığı incelenmiştir.   

 

3. Bölüm‟de ayrıntılı olarak açıklanan potansiyel modelinde kullanılmak üzere, 

sistemler arası transfer edilebilir halojen parametrelerin belirlenmesi çalışmalarına, daha 

önceki çalışmalarda  kullanılan  iyonlar arası kuvvet parametrelerinin tüm metal halid 

sistemleri için sistemler arası transfer edilebilir parametreler olup olmadıkları 

incelenerek başlanmıştır. Daha önceki çalışmalarda  kullanılan halojen parametreleri ve 

önceki model çalışmalarında kullanılan halojen parametreleri incelendiğinde Rx, x ve 

Cx halojen parametrelerinin değişmediği sadece x ve s parametrelerinin değişik 

değerler aldığı görülmüştür. Toprak alkali halidlerin kristal yapısında Yuen et al. [20] 

tarafından tayin edilen Rx, x ve Cx halojen parametrelerinin daha önce yapılmış tüm 

iyonik model çalışmalarında sistemler arası transfer edilebilir parametreler olarak 

kullanıldığı belirlenmiştir.  

 

Rx ve x, Cx halojen parametreleri sabit tutularak x ve s parametrelerinin farklı 

değerlerlerinde yapılan PM hesaplamaları sonucunda tüm metal halid sistemlerinde 
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mevcut deneysel veriler ile daha uyumlu sonuçlar vermesi nedeni ile tablo 4.1.‟de 

verilen halojen parametreleri sistemler arası transfer edilebilir parametreler olarak kabul 

edilmiştir.  

 

Wang Li ve M. P. Tosi‟nin [23] yapmış oldukları çalışmada ortaya koydukları 

RM/M=18.6 oranı sabit tutulup, ZnX2 ( X=F, Cl, Br, I ) sistemlerinde tablo 4.1‟de 

verilen halojen iyon kuvvet parametreleri kullanılarak deneysel rZn-X bağ uzunluklarına 

fit yapılmış ve (cm
-1

), titreşim frekansları hesaplanmıştır. PM ile bulunan yapı ve 

titreşim frekansları değerleri mevcut deneysel verilerle oldukça iyi uyum sağlamıştır.  

 

PM‟nin sistemler arası transfer edilebilir olması nedeniyle gelecek çalışmalara 

kolaylıklar sağlanacak ve böylece literatürde önemli bir yer alabilecektir. Bu 

çalışmaların amaçlarından biri de PM‟nin gelecek molekül dinamiği simülasyon 

çalışmalarında kullanılmasıdır.  

 



27 

 

KAYNAKLAR 

[1] Hargittai M., Chemical Reviews, Vol. 100 , 2233-2301 (2000). 

 

[2] Balazs Réffy, Colin J. Marsden, and Magdolna Hargittai, J. Phys. Chem. A, 

107, 1840-1849 (2003) 

 

[3] Adya A. K., Proccedings;  International Symposium on Ionic Liquids in Honour 

of Marcelle  Gaune-Escard, Edit By: M. Gaune-Escard, 411 (2003). 

 

[4] S.N. Yannopoulos, A.G. Kalampounias, G.N. Papatheodorou, Journal of Non- 

Crystalline Solids 307–310 142–147 (2002). 

 

[5] Z. Akdeniz, A. Karaman, and M. P. Tosi, (2001), “Ionic Interactions in Actinide 

 Tetrahalides”, Z. Naturforch, 56a, 376-380. 

 

[6] A. Karaman, Z. Akdeniz and M. P. Tosi, Physics and Chemistry of Liquids 

Vol. 44, No. 4, 353–359 (2006) 

 

[7] Z. Akdeniz, Pastore G. and M. P. Tosi, Nuovo Cim., D 20 , 595 (1998). 

 

[8] Hansen, J. P., McDonald, I. R., 1986, Theory of Simple Liquids, Academic 

Press, Great Britain 

 

[9] Mamatov, G., Braunstein, J., (1981), Advanced in Molten Salt Chemistry Vol. 4, 

 Plenum, New York 

 

[10] Enderby, J. E., Biggin, S., (1983), “In Advanced in Molten Salt. Chemistry” , 

 Part 5, ed. G. Mamatov, pp. 1-25, New York: Elvesier 

 

[11] Akdeniz, Z., Tosi, M.P., (1992), Proc. R. Soc. London Ser. A437: 85-96 

 

[12] Cassir M, Belhomme C, (1999), “Technological Applications of Molten Salts: 

 The case of Molten Carbonate Fuel Cell”, Plasma and Ions, 1, 3-15, 

 

[13] Lomba, E., Given, J. A., Stell, J. J., at all, (1993), Phys. Rev E, 48, 233 

 



28 

 

[14] Urbic, T., Vlachy, V., Pizio, O., 2004, Journal Of Molecular Lıquıds 112 (1-2): 

 71-80 JUN 15 2004 

 

[15] Pastore, G., H.Tatlıpınar, M. P. Tosi “ Local Coordinatin and Medium Range 

 Order in Molten Trivalent Metal Chlorides: The Role of Screening by the 

 Chlorine Component.”, (1996), Physics and Chemistry of Liquids, Vol.31, 189-

 200. 

 

[16] MacPherson, (1985), Nuclear Science and Engineering, Vol:90, 374-380. 

 

[17] SERT Y., 2008, Hatree Fock ve Yoğunluk Fonksiyon Teori Metodlarıyla 2-3-4-

Triflorometilbenzaldehit Moleküllerin Titreşimsel Analizleri ve Moleküler 

Yapıları, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi. 

 

[18] Akdeniz Z. , Pastore G. ,Tosi M. P., (1996), 'An lonic Model for Molecular 

Units in Molten Alumimum Trichloride and Alkali Chloroaluminates', Phys. 

Chem. Liq., 32, 191-209. 

 

[19] AKDENİZ Z., ÇİÇEK Z., KARAMAN A., PASTORE G., TOSI M. P., (1999), 

“Ionic Interactions in Alkali-Aluminium Tetrafluoride Clusters”, Z. Naturforsch, 

54a, 570.   

 

[20] YUEN P. S., MURFITT R. M. and COLLIN R. L., 1974, Interionic Forces and 

Ionic Polarization in Alkaline Earth Halide Crystals, The Journal of Chemical 

Physics, 61, 2383-2393. 

 

 

[21] Karaman, A., Akdeniz, Z. and Tosi, M. P., (2006), “Tests of the deformation-

 dipole  model for metal-halide molecular clusters”, Physics and Chemistry of 

 Liquids, 44:4, 353 – 359 

 

[22] CLARK J., 2000, covalent bonding - single bonds, [online],  

 www.chemguide.co.uk/atoms/bonding/covalent.html, [Ziyaret Tarihi: 9 Mart 

2009]. 

 

[23] LI W. and TOSI M. P., (1988), “Binding of Tetrahedral Halocomplexes of 

Polyvalent Metal Ions in an Ionic Model”, Nuovo Cim., D 10 , 1497.  

[24]     Akdeniz Z., Pastore G. and Tosi M. P., (1998), "Structure and binding of 

molecular clusters of trivalent metal halides in an ionic model", II Nuova 

Cimento V.20D N.5, 595-605 .. 

 



29 

 

EKLER 

Çinko (Zn) 

H Periyodik cetvel He 

Li Be  B C N O F Ne 

Na Mg  Al Si P S Cl Ar 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 

Cs Ba   Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn 

Fr Ra   Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo   
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Temel özellikleri 

Atom numarası {{{Atom_numarası}}} 

Element serisi Geçiş metalleri 

Grup, periyot, blok 12, 4, d 

Görünüş Mavimsi açık gri 

[[Resim:Zn,{{{Atom_numarası}}}.jpg|125px|Çinko]] 

Atom ağırlığı 65,409(4) g/mol 

Elektron dizilimi Ar 3d
10

 4s
2
 

Enerji seviyesi başına 

Elektronlar 
2, 8, 18, 2 

Fiziksel Özellikleri 

Maddenin hali katı 

Yoğunluk 7,14 g/cm³ 

Sıvı haldeki yoğunluğu 6,57 g/cm³ 
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419,53 °C 

787,15 °F 

Kaynama noktası 

1180 °K 

907 °C 

1665 °F 

Ergime ısısı 7,32 kJ/mol 

Buharlaşma ısısı 123,6 kJ/mol 

Isı kapasitesi 25,390 (25 °C) J/(mol·K) 

Atom özellikleri 

Kristal yapısı Hegzagonal 

Yükseltgenme seviyeleri (2+) Amfoter oksit 

Elektronegatifliği 1,65 Pauling ölçeği 

İyonlaşma enerjisi 906,4 kJ/mol 

Atom yarıçapı 135 pm 

Atom yarıçapı (hes.) 142 pm 

Kovalent yarıçapı 131 pm 

Van der Waals yarıçapı 139 pm 

Diğer özellikleri 

Elektrik direnci 59,0 nΩ·m (20°C'de) 

Isıl iletkenlik 116 W/(m·K) 

Isıl genleşme 30,2 µm/(m·K) (25°C'de) 

Ses hızı 3850 m/s (25 °C'de) 

Mohs sertliği 2,5 

Vickers sertliği  ? MPa 

Brinell sertliği 412 MPa 
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