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BOR;

Kökeni Arapça’da Buraq ve Farsça’da Burah kelimelerinden gelen,
simgesi (B) olan, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 ve ergime
noktası 2300 derece olan bir madendir.

Bor minerallerinin varlığı 6 bin yıl öncesinden beri bilinmektedir. Eski
çağlarda Babiller, Mısırlılar, Çinliler, Tibetliler ve Araplar bu doğal
kaynaktan çeşitli amaçlar için yararlanmışlardır.
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Bor, obeziteye umut oldu
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Bor, doğada serbest olarak bulunmamaktadır. Doğada değişik
oranlarda bor oksit (B2O3) ile 150'den fazla mineralin yapısı içinde yer
almasına rağmen; ekonomik anlamda bor mineralleri, kalsiyum, sodyum
ve magnezyum elementleri ile hidrat bileşikleri halinde teşekkül etmiş
olarak bulunur.

Bor minerallerinden ticari değere sahip olanları;
Tinkal,
Kolemanit,
Üleksit,
Probertit,
Borasit,
Szyabelit,
Hidroborasit
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Mineral Formülü % B2O3 Bulunduğu Yer

Tinkal Na2B4O7(10 H2O) 32 Türkiye,ABD

Kernit Na2B4O7 (5 H2O) 51
Türkiye, ABD,

Arjantin

Kolemanit Ca2B6O11 (5 H2O 50,8 Türkiye, ABD

Uleksit
NaCaB5O9 (8 H2O)

43
Türkiye, ABD,

Arjantin

Propertit
NaCaB5O9 (5 H2O)

49,6 Türkiye, ABD

Szaybelit MgBO2 (OH) 41,4 Kazakistan

Hidroborasit CaMgBO11 (6
H2O)

50,5 Türkiye
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Tinkal Kolemanit
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TÜRKİYE’DE BOR MİNERALLERİNİN COĞRAFİ GÖRÜNÜMÜ

Türkiye’deki bor mineralleri yatakları coğrafi olarak genellikle Anadolu'nun
batısında yer almaktadır.
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DÜNYA BOR REZERVİ

ÜLKELER TOPLAM
REZERV
(Bin ton B2O3)

DAĞILIM
(%)

TÜRKİYE 955.300 72,8

A.B.D. 80.000 6,1

RUSYA 100.000 7,6

ÇİN 47.000 3,6

ARJANTİN 9.000 0,7

BOLİVYA 19.000 1,4

ŞİLİ 41.000 3,2

PERU 22.000 1,7

KAZAKİSTAN 15.000 1,2

SIRBİSTAN 24.000 1,7
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SO2 Ve CO2

• Yakın zamanlara kadar sadece kükürt dioksit ve azot
oksitler zararlı bir bileşen olarak insanların dikkatini
çekmiş, kükürt dioksit giderimine ilişkin olarak çeşitli
çalışmalar yürütülmüş ve giderim yöntemleri
geliştirilmiştir.

• Ancak günümüzde CO2 in, sebep olduğu sera etkisi ve
global ısınma nedeniyle çok daha önemli bir çevre
sorunu olduğu anlaşılmış, ülkeler aralarında CO2
emisyonunu kontrol için protokoller imzalamışlardır.
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• Dünya yüzeyine ulaşabilen güneş ışınları, yeryüzü
tarafından soğurularak ısıya dönüştürülür.

• Bu ısı, yeryüzündeki atomların titreşimine ve kızılötesi
ışıma yapmalarına neden olur.

• Bu kızılötesi ışımalar, oksijen veya azot gazı tarafından
soğurulmaz. Ancak havada bulunan CO2 ve diğer sera
gazları, kızılötesi ışımaların bir kısmını soğurarak,
atmosferden dışarı çıkmalarını engeller.

• Bunun sonucunda dünya, güneşin altına park edilmiş bir
arabanın içi gibi ısınır.
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• Atmosferdeki Karbondioksit seviyesinin 400 ppm
geçmemesi çok önemli  (Şu anda 385-390)

• Bunun için bütün dünyada karbon salınımının:
• 2030’a kadar %60

• 2050’ye kadar %80 Kısıtlanması gerekir.
• Son yıllarda atmosferdeki CO2 konsantrasyonunu

azaltmak için uluslararası stratejiler geliştirilmektedir.
• Bu stratejilerden biri de CO2 i karbonatlar şeklinde

cevherlere bağlamak ve bu suretle CO2 emisyonunu
azaltmaktır.
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• CO2 atmosfere salınımının azaltılması 3 aşamada yapılır.
1. CO2 nin baca gazından ayrılması(tutulması)
2. CO2 nin taşınması
3. CO2 nin depolanması

• Katı yakıt kullanılarak enerji temin edilen güç
santrallerinden çıkan CO2’nin atmosfere salınımından
önce uzaklaştırılmasında absorpsiyon, adsorpsiyon ve
membran teknolojileri kullanılmaktadır.
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Karbondioksitin tutulması için  metotlar

• Jeolojik formasyonlarda yer altı depolama,
• Okyanuslarda depolama,
• Katı mineral haline getirme
• Fotosentez esnasında kendi besin ihtiyaçları için

karbondioksiti kullanma kapasitesine sahip tarım alanları
veya ormanlar sağlamaktır.

• Son iki metod en güvenilir metottur.

Prof.Dr.Mehmet Çopur 16



Katı mineral haline getirme
(Mineral karbonizasyon)
• Mineral karbonizasyon karbondioksitin çözünmeyen

karbonatları oluşturmak için metal oksit içeren
materyaller ile reaksiyonuna dayanır.

• Kalsiyum ve magnezyum, en cazip metaller
konumundadır.

• MO + CO2 → MCO3 + ısı
• Kuru mineral karbonizasyon çok yavaştır.
• Yaş karbonizasyon çok daha hızlıdır.
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• 185 oC sıcaklık ve 15 MPa karbondioksit kısmi basıncı
altında 37 μm partikül boyutta olivin ile bir saat içerisinde
%81 maksimum dönüşme gözlenmiştir.

• Mg2SiO4 + 2CO2 → 2MgCO3 + SiO2 + 89 kJ mol-1 CO2

• Bor Cevherleri Ca, Mg kaynağı olarak
düşünülerek, CO2 tutulmasında kullanılabilir mi?
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Baca gazından SO2 uzaklaştırma metotları

• Baca gazının SO2'ten arındırılması amacıyla 200'ün
üzerinde proses geliştirilmiştir.

• Bu 200'ü aşkın prosesten bir kısmı ekonomik ve teknik
nedenlerle bırakılmış, bir kısmı ise, uygulamaya
geçmemiş, araştırma ve geliştirme safhasında olan
proseslerdir.

• Tablo 1’de, dünyada yaygın olarak uygulanmakta olan
bacagazı desülfürizasyon prosesleri gösterilmektedir .

• Bu prosesler, ıslak-kuru ve aktif maddenin atıldığı-geri
kazanıldığı sistemler olmak üzere iki şekilde
gruplandırılabilirler.
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Baca gazından SO2 uzaklaştırmak için yaygın
olarak kullanılan metotlar
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Proses Aktif Madde Ürün
Islak Sistemler

 Kireçtaşı
 Kireç
 Çift Alkali
 Sodyum Karbonat

 Mag-Ox

 Wellman-Lord

Kuru Sistemler
 Kireçtaşı
 Kireç
 Trona

 Püskürtmeli Kurutma

CaCO3 (atılıyor)
Ca(OH)2 (“    “)
Na2SO3 (Geri Kazanılıyor)
Na2CO3 /Na2SO3 (Na2CO3

/Na2SO3 Geri kazanılıyor)

MgO (Geri Kazanılıyor)

Na2SO3 (Geri Kazanılıyor)

CaCO3 (atılıyor)
Ca(OH)2 (“    “)
(Na2CO3- NaHCO3) (“    “)

Kireç, Kireçtaşı, soda (trona)

CaSO3 / CaSO4
CaSO3 / CaSO4(atılıyor)

CaSO3 / CaSO4
CaSO3 / CaSO4

SO2 (S veya H2SO4
üretiminde kullanılabilir)

H2SO4

CaSO4
CaSO4

Na2SO4

Kuru CaSO3 veya NaSO3



• Bor Cevherleri Ca, Mg kaynağı olarak
düşünülerek, CO2 ve SO2  tutulmasında
kullanılabilir mi?
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BACA GAZINDAKİ KARBONDİOKSİTİN KOLEMANİTLE
STABİLİZASYONU

M.Muhtar KOCAKERİM, Mehmet ÇOPUR, Hüseyin ELÇİÇEK

• Bu çalışmada kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O) cevherinin sulu
ortamda karbondioksitle reaksiyonunun  optimizasyonu için
Taguchi yöntemi kullanılmıştır.

• Kolemanitle CO2 arasındaki reaksiyon:
• 2CaO.3B2O3.5H2O(k) + 2CO2(g) + 4H2O → 2CaCO3(k) + 6H3BO3(aq) (1)

• Kolemanitin kalsiyum içeriği CaCO3 şekline dönüşürken B2O3 de borik
aside dönüşmüştür. 1 kg kolemanit cevheri başına 0.17 kg CO2 stabilize
edilmiştir.
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• Optimum şartlar; sıcaklık(110°C),basınç(15 bar), tane
boyutu(150 μm), katı sıvı oranı(0,2 g/ml), karıştırma
hızı(550 rpm) ve süre(35 dk) olarak bulunmuştur.

• B2O3 ün tamamı çözeltiye alınmış ve çözeltideki
kalsiyumun ppm mertebesinde olduğu tespit edilmiştir.

•
• Sülfürik asit kullanımına gerek duyulmayarak ilave bir

tasarruf sağlanmıştır.
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Endüstride Borik asit üretimi
• Ulkemizde borik asit kolemanitten uretilmektedir.
• Kolemanit 1 mm’ye kadar oğutulur. Karıstırıcılı bir

reaktorde %92,5’lik H2SO4’le 95°C’de reaksiyona girer.
• Ca2B6O11.5H2O+H2SO4+6H2O → 2CaSO4.2H2O+ 6H3BO3

• Reaktorden alınan reaksiyon karısımı filtreden suzulerek,
olusan jips suzuntuden ayrılır.

• Derisik suzuntu, kristallendiricide 30°C’ye kadar
soğutulup, kristallendirilir.
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BASINÇLI REAKTÖRDE KARBON DİOKSİTİN ATIK ULEKSİT
CEVHERİ İLE TUTULMASININ OPTİMİZASYONU

Mehmet ÇOPUR, M. Muhtar KOCAKERİM, İ.Hakkı KARAKAŞ

• Bu çalışmada değerlendirilemeyen -3 mm elek altı uleksit
cevheri (%25 B2O3 tenörlü) kullanılmıştır.

• Uleksit konsantrasyon tesislerinde üretilen, konsantre
cevherin 3 mm elek üstü fraksiyonu ihraç edilmekte, fakat
yaklaşık %25 B2O3 tenörlü 3mm elek altı fraksiyon
satılamamakta ve açık arazide biriktirilmektedir.

• 2007 yılı sonu itibariyle 213000 ton cevher bu şekilde atık
durumda stokta beklemekte ve her yıl 5000 ton cevher
eklenmektedir.
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• Uleksit suda kolay çözünebilen bir mineraldir. Dolayısıyla
açık alanlarda depolanması durumunda yağmur suları ile
çözünerek toprakta, yüzey sularında ve yer altı sularında
ciddi bor kirliliğine sebep olabilmektedir.

• Çevreye yayılan bor hem kendi toksititesinden dolayı
kirlilik oluşturmakta hem de çevredeki ağır metaller ile
birleşerek kirlilik yükünü sinerjistik olarak artırmaktadır.
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Na2O⋅2CaO⋅5B2O3⋅16H2O+3CO2(g)→2CaCO3(k)+NaHCO3+NaB5O6(OH)
+5H3BO3+6H2O

Na2O⋅2CaO⋅5B2O3⋅16H2O+3CO2→2CaCO3(k)+NaHCO3+NaB3O3(OH)4

+7H3BO3+3H2O

2CaO.3B2O3.5H2O(k)+2CO2(g)+4H2O→2CaCO3(k)+6H3BO3(aq)

• Atık uleksit kullanılarak bor konsantrasyonu yüksek bor çözeltisi elde
edilmiştir.  Ağaçların korunmasında ve gübre olarak kullanılabilir.

• CO2 kullanımı ile atmosfere salınımı azalır.
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Uleksitin CO2 gazı ile reaksiyonları



• CO2 ile basınç altındaki çalışmalarda  optimum şartlar
393 K sıcaklık, 0.5 g/mL katı/sıvı oranı, 10 bar basınç, -
150 µm tane boyutu 500 dev/dak karıştırma hızı ve 120
dakikadır.

• Bu şartlarda B2O3 ün % 91 i çözeltiye alınmış ve tutulan
CO2 miktarı 30,00 L /kg uleksit olarak bulunmuştur.
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Uleksitin ile CO2 gazı tutulması için optimum şartlar



ATIK ULEKSİTLE SO2 TUTULMASININ UYGUN ŞARTLARININ
BELİRLENMESİ

Mehmet ÇOPUR, M. Muhtar KOCAKERİM, Özlem IŞIK

• Bu çalışmada değerlendirilemeyen -3 mm elek altı uleksit
cevheri (%25 B2O3 tenörlü) ile SO2 nin tutulmasının
optimum şartlarını belirlemek için Taguchi metodu
kullanılmıştır.

• Baca gazlarındaki kükürtün tutulması için yapılacak
yatırımlar ise santralın yatırım maliyetinin yeni

• yapılacak santrallarda %15 oranında, eski santrallarda
ise %30 oranında artmasına neden olmaktadır.
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• Atık üleksitin bu desülfürizasyon amaçlı kullanılması
ekonomik olabilir.

• Elde edilen ürün çözünürlüğü daha yüksek bor bileşikleri
ve katma değeri yüksek NaSO3 olabilir.

• Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O(k) +3SO2 → 2CaSO3(k)
+NaHSO3(aq) +NaB5O6 (OH)4(aq) +5H3BO3(aq) +6H2O

• Na2O.2CaO.5B2O3.16H2O(k) +3SO2  2CaSO3(k)
+NaHSO3(aq) +NaB3O3 (OH)4(aq) +7H3BO3(aq) +3H2O
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• 2CaO.3B2O3.5H2O + 2SO2 + 4H2O → 2CaSO3+ 6H3BO3

• pH 5 in üzerindeki ortamlarda CaCO3 ve MgCO3 ün
çözünmeleri çok yavaştır.

• Optimum şartlara karşılık gelen parametre değerleri; 60
oC, -60 mesh, 400 dev/dk, 0.45 g/mL, 15 dk, pH=6 dır.
Bu optimum şartlarda B2O3 ün %86, uleksitin %100 ve
kolemanitin %50 sinin çözündüğü belirlenmiştir.

• Tutulan SO2 miktarı 75.20 L SO2/kg uleksit olarak
bulunmuştur.
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Termik Santral Baca Gazlarındaki CO2 ve SO2 nin
Kullanılamayan veya Satılamayan Uleksit ile
Giderilebilirliğinin İncelenmesi
Proje No: 108Y170

• Bu projede atmosfere CO2 ve SO2 emisyonunu azaltmak
için termik santrallerden yayılan baca gazlarının CO2 ve
SO2 içeriklerinin sulu ortamda atık uleksit cevheriyle
giderilmesi amaçlanmıştır
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• Sentetik baca gazı (SBG) ile atık uleksit cevherinin
çözündürülmesinin optimizasyonu ve kinetiği atmosferik
basınçta ve  20 bara kadar basınçlarda incelenmiştir.

• Çalışmalar sonunda atık cevherdeki B2O3 ün yüksek
oranda çözeltiye alınabileceği, çözeltiye alınan B2O3 e
paralel olarak CO2 ve SO2 nin bor minerallerindeki
kalsiyumla CaCO3 ve CaSO3 olarak katı bakiyede
tutulabileceği anlaşılmıştır.
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• Kinetik çalışmalarda B2O3 ve Na2O nun çözeltiye
alınmasını tanımlayan matematiksel modeller türetilmiş
ve kinetik veriler elde edilmiştir.
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Atmosferik basınçta tutulan CO2

• CO2 ile atmosferik basınçta çalışmalarda  optimum şartlar
333 K sıcaklık, -250 µm tane boyutu, 700 dev/dak
karıştırma hızı, 0.1 g/mL katı/sıvı oranı  ve 90 dakikadır.

• Bu şartlarda B2O3 ün % 77.55 i çözeltiye alınmış ve
tutulan CO2 miktarı 1 kg atık uleksit cevheri için  28,69 L
olarak bulunmuştur.
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Sentetik baca gazından atmosferik basınçta tutulan SO2

• Atmosferik basınçta SBG ile çalışmalarda optimum
şartlar 333 K sıcaklık, 0.2 g/mL katı/sıvı oranı, %3 SO2
konsantrasyonu, -250 µm tane boyutu 695 mL/dak gaz
akış hızı,  500 dev/dak karıştırma hızı ve 120 dakikadır.

• Bu şartlarda B2O3 ün %100 ü çözeltiye alınmış ve tutulan
SO2 miktarı 119.61 L SO2/kg uleksit olarak bulunmuştur.
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Sentetik Baca gazından basınç altında tutulan CO2

• Basınç altında SBG ile çalışmalarda optimum şartlar 373
K sıcaklık, 0.2 g/mL katı/sıvı oranı, %2 SO2
konsantrasyonu, -150 µm tane boyutu, 20 bar basınç,
500 dev/dak karıştırma hızı ve 30 dakikadır.

• Bu şartlarda B2O3 ün %74.65 i çözeltiye alınmış ve
tutulan CO2 miktarı 26,53 L CO2/kg uleksit olarak
bulunmuştur.
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Atmosferik basınçta ve 20 bara kadar basınçlarda SBG ile
çalışmalarda B2O3 ün çözeltiye alınması için bulunan
matematiksel modeller:
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Borakstan Sodyum Bikarbonat Üretimi

Mehmet Çopur Merve Aslandaş

• Bu çalışmanın amacı, boraks ve CO2 kullanılarak sodyum
bikarbonat yanı sıra bor oksitce zengin ürün elde
etmektir.

• Proses, bu iki önemli sanayi hammadde üretilmesinin
yanı sıra küresel ısınmaya neden olan CO2 kullanımıyla
da çevre kirliliğinin azalmasına  katkı sağlamaktadır.

• Türkiye’de ve dünyada mevcut çoğu sanayi kuruluşları
bu maddeleri kullanmaktadırlar.
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• Deney tasarımı fraksiyonel faktöriyel tasarım ve
ortogonal merkezi bileşkeli deney tasarım methoduna
göre yapılmıştır.

• Parametrelerin etkinliklerini belirlemek amacıyla hem
yüksek verim hem de yüksek saflık dikkate alınarak
optimizasyon kriteri

• Bu değerlere göre en etkin parametrenin basınç olduğu
olduğu görülmüştür.
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• İstatistiksel sonuçlara göre optimum şartlar; 60°C, 0.77
g/mL, 60dak, 28 bar ve 3,5 M dir.

• Bu şartlar altında %80 verime ve %96 saflığa sahip
sodyum bikarbonat üretilirken, geriye kalan katıda bor
oksitce zengin (%57,5B2O3) amonyum borat ve sodyum
boratların bir karışımının bulunduğu görülmüştür.
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[1] Optimum şartlarda üretilen 50°C de kristallendirilen NaHCO3

DTA- TGA analizi
[2] Merck NaHCO3

[3] Optimum şartlarda üretilen NaHCO3 DTA- TGA analizi[4] B2O3

zengin karışım DTA- TGA analizi



Solvay Prosesi Basınçlı reaktör prosesi

 Ham madde olarak tuz ve kireç taşı,

katalizör olarak amonyak kullanılır.

 Hammadde olarak boraks, CO2 ve amonyak

kullanılır.

 Oldukça yoğun işçilik gerektiren karmaşık

bir prosestir.

 Tek aşamada yüksek saflıkta NaHCO3 elde

edilmektedir.

 CO2 gazı çıkararak küresel ısınma sürecini

hızlandırır.

 CO2, boraks yapısındaki sodyum ile reaksiyon

girerek NaHCO3 oluşturur.

 Amonyak geri kazanımı için Solvay

prosesinde ön ısıtma işlemi ve Ca(OH)2 ile

muamele yapılır. Bu hem safsızlığa neden

olmakta hemde işçilik maliyetini

arttırmaktadır.

 90°C ısıtma ile kolay bozunabilen amonyum

bileşikleri kolaylıkla geri kazanılmaktadır.

 Yan ürün olarak elde edilen CaCl2 ticari

değeri bulunmayan bir atıktır.

 B2O3 oranı borakstan daha yüksek ürün elde

edilmektedir. Bor bileşiklerinin üretilmesinde

reaktif tüketimi az olacaktır.
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KOLEMANİTİN YÜKSEK BASINÇLI REAKTÖRDE
METANOLLÜ ORTAMDA CO2 İLE ÇÖZÜNDÜRÜLMESİNİN

OPTİMİZASYONU
Meltem KIZILCA, Mehmet ÇOPUR

• Kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O) cevherinin yüksek basınçlı
reaktörde metil alkollü ortamda CO2 ile reaksiyonu
incelenmiştir.

• Bu çalışmanın amacı yüksek basınçlı reaktörde metil
alkollü ortamda kolemanitin CO2 ile optimum çözünme
şartlarını araştırmak ve trimetil borat üretmek için
alternatif bir proses geliştirmektir.

• Bu çalışmada parametreler ve aralıkları; sıcaklık (130-
150˚C), basınç (10-30 bar), tane boyutu (80-120 mesh),
katı-sıvı oranı (0,05-0,25 g/mL), karıştırma hızı (500-700
dev/dak), %CaCl2/Kolemanit (12,5-37,5) ve süre (40-60
dak) olarak seçilmiştir.
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• Kolemanit, CO2 ve metil alkol arasındaki reaksiyon
aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

• 2CaO.3B2O3.11H2O+3CO2+3CH3OH→5H3BO3+B(OCH3)3
+Ca(HCO3)2+CaCO3+ 4H2O

• Bu çalışmalar sonucunda optimum şartlar; sıcaklık
(140˚C), basınç (20 bar), tane boyutu (120 mesh), katı
sıvı oranı (0,1 g/mL), karıştırma hızı (500 rpm), %CaCl2
miktarı (37,5 g) ve süre (50 dak) olarak bulunmuştur. Bu
koşullar altında B2O3'ün çözeltiye geçme oranı %99
olarak belirlenmiştir.

45Prof.Dr.Mehmet Çopur



TİNKALDEN BORİK ASİT ÜRETİMİNİN
OPTİMİZASYONU
Özlem Karagöz, Mehmet Çopur, Muhtar Kocakerim

• Konsantre Tinkal (Na2B4O7.10H2O) cevherinden saf halde
borik asit üretimi amaçlanmıştır.

• Çalışmanın ilk aşamasında konsantre cevher kırılarak
öğütülmüş ve elenmiştir.

• Çalışmanın ikinci aşamasında, Taguchi Metodu
kullanılarak, öğütülmüş cevherin SO2 ile doyurulmuş
sularda çözünmesinin optimizasyonu incelenmiş olup
reaksiyon sıcaklığı, katı/sıvı oranı, tane boyutu, pH ve
karıştırma hızı parametre olarak seçilmiştir.
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• Filtrasyon neticesinde ele geçen berrak çözeltiden
belirlenen karıştırma hızı, pH ve sıcaklıkta SO2 gazı
geçirilerek borik asidin kristallendirilerek çökmesi
sağlanmış ve elde edilen borik asidin saflığı
incelenmiştir.

• Üretilen borik asit kristallerinin kimyasal analiz
sonuçlarına göre borik asit içerisindeki %B2O3 miktarları
tespit edilerek optimum parametre değerleri
belirlenmiştir.
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• Optimum parametre değerlerinde  yapılan deneylerde
B2O3 ve Na2O in tamamı çözeltiye alınmış olup
kristalizasyon sonucunda elde edilen borik asit safiyeti
% 99 olarak bulunmuştur.
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Borun kullanım alanları
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Cam Endüstrisinde Kullanımı

• Boratların ana kullanım yeri cam endüstrisidir.
• Bütün dünyada bor kullanımının %42’si cam endüstrisindedir.
• Bor oksit; borosilikat camlar, tekstil cam elyafı ve yalıtım cam

elyafının önemli bir bileşiğidir.
• Bu üç ürün cam endüstrisinde bor bileşiklerinin ana tüketim

yeridir.
• Borik asit camın ısıl genleşme katsayısını düşürür. Bu yüzden

camın ısıya direnci artar.
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• Bor bileşikleri çizilmeye dayanıklılığı, yansımayı, renk ve
parlaklığı artırır. Kimyasallara direnci artırır.

• Cam tipine göre bor oksit içeriği %0,5 –23 bor oksit arasında
değişir.

• Bor ilavesi, bor bilesiklerinden borik asit ve bor
minerallerinden boraks, kolemanit veya bunların
kombinasyonları seklinde yapılır.

• Yalıtım cam elyafı, düz camların bilesimi ile aynı bileşimde ve
lifli şekilde üretilir.

• Borik asit, cam yapıcıdır ve eriyiğin viskozitesini düşürerek
lifleşmeye yardımcı olur.
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Sır ve emaye
• Sır ve emaye, sabit bir alt tabaka üzerinde erimiş ince bir

cam kaplamadır.
• Sır ve emaye hammaddeleri pişirme sıcaklığında erimeli ve

cam oluşturmalıdır. Boratlar cam yapıcıdır.
• Borosilikat camlar kimyasal şoklara dayanıklıdır. Bu yüzden

yüksek sıcaklık seramiklerinde değerlidir.
• Metallerin emaye ile kaplanması alt tabakayı kimyasal olarak

inert, ısıya dirençli hale getirir ve dekoratif görünüm sağlar.
Boraks, silika ve soda ile emaye friti oluşturulur. Modern
fritler %25 bor oksit içerebilir.
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Temizleme ve Beyazlatmada Kullanım

• Modern deterjanlar birçok maddeden oluşur. Bunlardan
yüzey aktif maddeler (sulfonatlar), suyun yüzey gerilimini
düşürür. Kumaşın ıslanmasını sağlar, yağ ve diğer lekeleri
kumaştan uzaklaştırır.

• Deterjan geliştiriciler, sert sularda kalsiyum ve magnezyum
iyonlarını sudan uzaklaştırır. Böylece yüzey aktif maddesinin
verimini artırır.

• Ağartıcılar (perborat ve hipoklorit), oksidasyon ile lekeleri
uzaklaştırır.

• Dünya deterjan endüstrisinde oksijen bazlı sodyum perborat
ve sodyum hipoklorit olmak üzere iki ana ağartıcı
kullanılmaktadır.
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İnşaat ve Çimento Sanayinde Kullanım

• Çimento üretiminde, bor kullanımı betonun dayanıklılığını
arttırıyor.

• Yapılan çalışmalarda borlu çimentonun potansiyel
kullanım alanları:

• Yüksek dayanım ve düşük hidratasyon ısısı nedeniyle tüp
geçitlerde, köprülerde, barajlarda ve yollarda
kullanılmaktadır.
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• Nükleer enerji santrallerinin inşasında ve güvenli olarak atık
depolanmasında.

• Özel amaçlı olarak(hastanelerin röntgen odalarında,
askeriyenin depolama bölümlerinde).

• Yüksek binaların inşasında.
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Yanmayı Önleyici/Geciktirici Malzeme
Olarak Kullanımı

• Polietilen polimerler, ev eşyaları, taşıma, elektrik
mühendisliği gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu
polimerler kimyasal bilesimi nedeniyle kolayca
alevlenebilmektedir.

• Günümüzde bu amaçla halojen bileşikleri yaygın olarak
kullanılmaktadır; ancak korozif (aşındırıcı) olması, yanma
ürünlerinin ve dumanının zehirli olması dikkatleri bu alana
çekmiştir.
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• Boratlar, değişik malzemelerde alev geciktirici olarak
kullanılır. Boratlar eriyerek malzemenin üzerini kaplar ve
oksijenle alevin temasını keserek alev almayı önler.
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Nukleer Uygulamalarda Kullanım

• Atom Reaktorlerinde
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Atom Reaktorlerinde Kontrol amaçlı
kullanım

• Tercih edilen malzeme, bor, kadmiyum, hafniyumdur. Bor,
atom ağırlığının ve yoğunluğunun düşük olması nedeniyle
tercih edilir.

• Atom reaktörlerinde kontrol işlemleri için kullanılan
çubuklar, yüksek dayanımlı bir çelik veya alaşımdan üretilir.

• Borkarbür;
• Borun en stratejik malzemesi olan bu malzemenin en önemli

özellikleri, elmastan sonra ikinci sertliğe sahip olması ve
nötron absorbsiyon yeteneğidir.
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• Nötron bombardımanı neticesi istenmeyen radyoaktif
bilesimler oluşturmaz.

• Borun çok zayıf bir gama radyasyonu vardır(478 kev).
Kadmiyum ise nötron bombardımanından sonra 6 MeV
şiddetinde gama ısınları yayar ve dayanıksız 4 izotop
verir.
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Notron İzolatorü Olarak Kullanılması

• Boral ; % 65 Al, % 35 borkarbürden yapılmış büyük
nötron kesitli bir malzemedir. Bu malzemeden yapılan
6.4 mm kalınlığındaki levha, 640 mm kalınlığındaki beton
plakların izolasyon gücüne sahiptir.

Prof.Dr.Mehmet Çopur 61



Borun Hidrojen Üretimi ve Depolanmasında
Kullanımı

 (Katalizor)

• NaBH4 (coz) + 2H2O → 4H2 + NaBO2 (coz) + Isı
• Yapısında bor olup hidrojen adsorbe eden ve açığa

çıkaran çeşitli maddeler olmasına rağmen, bu konuda söz
sahibi olan bor bileşikleri borhidrürlerdir.

• Bunların içinde de sodyum borhidrur en önemlisidir
(Owen, 2005).
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• Sistemin avantajları şunlardır:
• Bu sistemde, sodyum borhidrur, su ile oda sıcaklığında

yüksek basınç olmaksızın reaksiyona girmekte ve
hidrojen üretmektedir.

• Bu reaksiyon, kontrol edilebilir bir ısı salmakta ve zararlı
yan ürün ortaya çıkarmamaktadır

• Bu yöntemle hidrojen üretimi diğer kimyasal yöntemlere
göre daha güvenli, kolay ve kontrol edilebilir özelliğe
sahiptir.
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• Hacimsel ve kütlesel olarak depolanabilecek hidrojen miktarı
yüksektir.

• Sodyum borhidrur çözeltisi yanıcı-patlayıcı değildir.
• Hidrojen uretimi sadece katalizor varsa yapılır.
• Hidrojen üretim hızı kontrol edilebilir.
• Gaz halindeki yan urun sadece su buharıdır.
• Reaksiyon ürünleri çevre için zararsızdır (Ay ve ark., 2006)
• Katalizor ve sodyum metaborat tekrar kullanılır (MAM,2006).
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Sisteminin bircok avantajı olmasına rağmen, sistemle
ilgili bazı problemler mevcuttur.
• Kullanılan katalizör oldukça pahalıdır.
• Sodyum borhidrurun kendisi de pahalı olup sistemin

ekonomik olabilmesi sodyum borhidrur uretim maliyetinin
düşmesine bağlıdır (Zeybek ve Akın, 2005).

• 1 mol sodyum borhidrür üretmek için 4 mol sodyum
metaline ihtiyaç duyulması üretimi etkileyen ana faktördür
(Bilici, 2004).

• Su an için, yakıt pili ile çalışan bir arabada sodyum
bor hidrür maliyeti benzin maliyetinin 40 katıdır
(Owen, 2005).
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Borun Yakıt Pili Yakıtı Olarak Kullanımı

• Merit firması tarafından yakıt olarak sodyum borhidrür
kullanan Direct Borohydride Fuel Cell (DBFC) (Doğrudan
borhidrürlü yakıt pili) geliştirilmiştir (Merit, 2006).

• Doğrudan sodyum borhidrürlü yakıt pillinde, hidrojen
üretim ara kademesi olmadan elektrik üretilmektedir.

• Doğrudan sodyum borhidrürlü yakıt pili özellikle güç
gereksinimi düşük olan taşınabilir sivil ve askeri,
uygulamalarda öneme sahiptir (MAM, 2006).
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Borun Motor Yakıtı Katkı Maddesi Olarak
Kullanımı

• Bor, yandığı zaman diğer metallerden, petrolden ve
hidrojenden daha fazla enerji açığa çıkarır.

• Bor yandığında, petrole göre 5 kez fazla enerji salar
• B (katı) + 0.75 O2 → 0.5 B2O3 (camsı)
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Metalurji ve Makinede Kullanım

• Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak
kullanılmaktadır

• Borkarbur aşındırıcı zımpara taneleri veya tozu olarak
kullanılır.

• Bor karbür tozları çelik ve diğer demir malzemelerin
yüzeyini sertleştirmek için kullanılır.
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Sağlıkda Kullanım

• BNCT (Boron Neutron Capture Therapy) kanser
tedavisinde kullanılmaktadır. Ozellikle; beyin
kanserlerinin tedavisinde hasta hücrelerin seçilerek imha
edilmesine yaraması ve sağlıklı hücrelere zararının
minimum düzeyde olması nedeniyle tercih nedeni
olabilmektedir.
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Eti Maden Bor Kimyasalları ve Eşdeğeri Ürün Kurulu Kapasite ve
Üretimler
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Katma Değeri Yüksek Bor Ürünleri ve Konsantre Bor Satışlarının Yıllara
Göre Değişimi (2000-2013)
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Eti Maden'in Yurtiçi Bor Satışları (2013)
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Yıllara göre Dünya Bor Ürünleri Tüketimi (milyon ton)

Eti Maden’in Yıllar İtibariyle Dünya Bor Pazarındaki Payı(Miktar
Bazında, %)
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bin ton-B2O3

FİBERGLAS 168 97 37 302 20

DETERJAN 21 242 17 280 19

BOROSİLİKAT CAM 51 55 73 179 12

SERAMİK 13 69 80 162 11

TEKSTİL-TIP 67 7 87 161 11

TARIM 17 14 27 58 4

DİĞER 84 208 77 369 24

TOPLAM 421 692 398 1. 511 100

ÜRÜN AMERİKA AVRUPA DİĞER TOPLAM PAY
%

Sektörlerin Bor Mineralleri Kullanım Oranları
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Bor minerallerinin katma değeri uç ürünlere
dönüştürüldükçe artmaktadır. Ülkemizdeki uç ürün sayısı
sınırlıdır. Bor mineralini daha çok sayıda uç ürünlere
dönüştürerek ihraç edebilmek için devlet-özel sektör işbirliği
yaparak verimliliği arttırma yönünde çalışmalar yapılmalıdır.

Bu yöndeki gerçekçi yatırım projeleri hayata geçirilmeli,

Ar-Ge çalışmaları arttırılmalı,

Üniversitelerle birlikte mamul ürünler üretme
doğrultusunda laboratuar ve pilot çapta çalışmalar yapılmalıdır.
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Bor mineraliyle ilgili, en yüksek katma değerin yaratılması için
maden işletmeciliğinden başlayan, borun uç ürünlere dönüştürülerek
ihraç edilmesini kapsayan ve dünya pazarında daha önemli yere
ulaşmayı sağlayan ulusal bir BOR POLİTİKASI belirlenmelidir.


