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ÖNSÖZ 

 

Hazırlanan Tezde; Ülkemizde ve Dünyada Bor’un Stratejik ve Ekonomik Önemi 

alanında detaylandırılmış çalışmalar yer almaktadır. Bor doğası gereği tüm 

toplumun, halkın malı olması gereken zenginliklerden birisidir. Ülkemizde de 

yaklaşık 150 yıldır üzerinde mücadele edilen ve çalışılan bir bir konudur. Bor 

doğanın Anadolu’ya hediyesidir. Gerek ülkemizde, gerek dünyada stratejik ve 

ekonomik önemi ise gün geçtikçe artmaktadır. 

Bir ülkenin gelişmişliğinin ölçütlerinden biri sanayi ve enerji üretiminde kat ettiği 

yoldur. Ancak ülkemizde Bor alanında yıllardır kayda değer çalışmalar 

yapılmamıştır. Üstelik ülkemiz, Bor rezervleri konusunda Dünyanın ilk sırasında yer 

almaktadır. 

Ülkemizde Bor ham madde olarak çıkartılıp, diğer ülkelere çok ucuz fiyatlarla 

satılmaktadır. Borun devletimizin teşvik ve Ar-Ge yatırımları, nano teknolojik alt 

yapı ile desteklenerek, saf Bor elde edilip, katma değeri yüksek ürünler elde edilerek, 

diğer ülkelere pazarlama potansiyeli vardır. 

Bu doğrultuda, hem savunma sanayi, hem uzay teknolojileri, hem de tarım, sağlık 

gibi sektörlerde sürdürülebilinir bir devlet politikası ile ülke ekonomimize katkı 

sağlanması hedeflenmeli, bu alana yönelik yeni iş sahaları açılmalı, işsizliğe de fayda 

sağlanmasının önü açılmalıdır. 

Bugüne kadar çıkartılan Bor ile ilgili çeşitli yasalarla; Bor’un devletçe işletilmesi 

konusu birincil öncelik olmuş ve çalışmalar için gerekli payın devlet tarafından 

ayrılması önem arz etmiştir.  

Bu doğrultuda Bor’un önemi amacından sapmaksızın, bugünün ve yarının nesline 

doğru aktarılmalı ve akademik dünyada, özel sektörde Bor’un stratejik ve ekonomik 

önemi doğru aktarılmalıdır. 

Bor elementleri yerkabuğunda bulunduğu gibi değil sadece ekonomik ve stratejik 

önemini yanı sıra kulanım alanları kapsamın da dünya ölçeğin de dünyanın 

gelişiminde ve oluşumundaki en etkili maddendir dünyanın iskeletini 

oluşturmaktandır. 

Bu perspektif te bor,un ekonomik önemini ve stratejik konumuna sıkca yer 

vermekteyim hem ülkemizin ve çocuklarımızın yarınlarımızı vurgulayarak aktarmak 

istedim. 

Tez, bu konunun önemini detaylandırırak anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak 

için hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bor, borun kullanım alanları, boraks, üleksit. 
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I. BÖLÜM 

GİRİŞ 

 

1.1. Tezin Konusu 

 

Bor madenlerinin Türkiye’nin geleceği açısından ne kadar önemli bir maden 

olduğunun ve doğru şekilde değerlendirildiği takdirde ülke ekonomisine yapacağı 

olumlu katkıların incelenmesidir. Ayrıca bor’un ar-ge çalışmaları yapılarak uç ürün 

olarak katma değeri yüksek ürünlere ulaşılması mümkündür.  

 

Bu kapsamda mutlak olarak nitelikli çalışmalar yapılmasına olanaklar 

sağlanması ve beyin göçü önlenmesi gerekmektedir. Ülkemiz bor rezerv bakımında 

dünya birincisiyken ama ne yazık ki makale ve ar-ge konusunda çok gerilerde 

kalmıştır, bu maddenin hem stratejik önemini hem de ekonomik önemini ya doğru 

kavrayamamış olsa gerek ki bu maddeyi sadece hammadde olarak ihraç etmiştir.    

 

1.2. Tezin Amacı 

 

Bor madenlerinin ülkemiz için ne kadar değerli olduğu, ülkemizin ekonomisi 

ve sosyal refahı açısından önemi vurgulanmakta. Stratejik önemi çok fazla olan bu 

madenlerin Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda daha verimli ve etkin bir şekilde 

kullanılması için kamuoyunun dikkatinin çekilmesi ve yetkili makamların ilgilerinin 

artırılması amacı güdülmektedir. 

 

İnanıyorum ki bu tez çalışmanın çok yararlı olabileceğine inancım tamdır, 

çok vicdanlı devlet adamları ve bürokratları bu konu ile ilgili çalışmama katkı 

sağlayacaklardır ve bu çalışma sonrasında ülkemizin ekonomisine çok önemli katma 

değer ve stratejik faydaları sağlanacaktır. 

 

Bor konusunu devletçe ele alınmalı, ilkokullarda çocuklara matematik, 

kimya, fizik, fen bilimleri anlatılmalı; bu kapsamda komposiyon ödevleri verilerek 

ayrıca laboratuarlarda deneylerle tanışmalarına olanaklar sağlanmalıdır. 
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Bor ayrıca ulusal bir maden de önce ülkemiz için ekonomik önemi ve 

stratejik önemini sıkca vurgulanarak ele alınması gerekmekte olup, ulusal ve 

toplumsal bir politika ile güvence altına alınmalıdır. 

 

Bor ve elementleri konusunda devlet olarak bilimsel çalışmaların önünü 

açmalı akademik boyutuyla ele almalıyız; bu perspektifte ilerlenmesi hususunda 

hammadde olarak değil,  saf bor olarak piyasalara işleyip tüm kulanım alanlarının 

tedareklerini karşılamak en doğru iştir.  İleri teknolojiye uygun uç ürünler her daim 

ülke ekonomisine katma değer sağlamaktadır. 

 

1.3. Konunun Önemi 

  

Bor madeni, Türkiye için ekonomik değeri ve stratejik önemi çok büyük olan 

bir madendir. Dünya bor rezervlerinin %73.8’inin ülkemiz topraklarından 

çıkarılması, çıkarılan bor cevherlerinin kalitesinin yüksek olması, bugünkü dünyada 

kulanım alanlarının çok geniş bir yelpazede yayılması, uzay teknolojisinden, bilişim 

sektörüne, nükleer teknolojiden savaş sanayine kadar pek çok alanda vazgeçilmez 

oluşu bu madenin önemini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Stratejik önemi olan 

bu madenin ülkemizin geleceğinde çok aktif bir rol üstleneceğine kesin gözü ile 

bakılabilir. Uç ürünler elde edilebilirler. 

 

  Günümüz dünyasında, gelişmiş ülkelere bakıldığında ekonomilerini tüm tümü 

ile öz kaynakları üzerine kurdukları görülür. Ekonomilerinde dengeyi bulmuş ülkeler 

mamul ve yarı mamul olarak maden ürünlerine büyük önem vererek, madencilik 

sektörlerini diğer sanayi kolları ile bütünleştirmişlerdir. Sadece zengin kaynaklara 

sahip olunması yetmez onlardan zenginlik üretebilecek yeteneğe ve güce de sahip 

olunması gereklidir. 

 

Türkiye, dünyanın en önemli yer altı zenginliklerinden biri olan bor madeni 

alanında en güçlü ülke konumunda olmasına karşın; gerek ekonomik ve teknolojik, 

gerekse siyasi ve sosyal sorunlardan dolayı bu madenden gerektiği şekilde 

faydalanamamaktadır. Bu madenin işlenmesi önce yarı mamul, sonra da mamul 

ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi kollarında kullanımının 

desteklenmesi gibi uluslararası piyasalarda rekabet gücümüzü artıracak önlemlerin 
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alınması gerekmektedir. Ayrıca bu mamullerin yeni kullanım alanlarının 

belirlenmesine yönelik bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapılmasının teşvik 

edilmesine ihtiyaç vardır. 

 

Bor madeni bugün ülkemizde üretim–maliyet ilişkisini oluşturmadan, 

araştırma ve geliştirme çalışmaları göz ardı edilerek, uç ürünlere gidiş ve ürün 

çeşitliliği sağlanmadan, metalürji, kimya ve diğer sektörlerle bütünleşme olmadan 

toprak altından çıkarıldığı gibi satılması şeklinde bir uygulama içerisinde 

bulunmaktadır. Dünya pazar payı paylaşımında birinci sırada olması gerekirken 

neden daha alt sırada yer alıyor? Bu gibi sorunların nedenleri araştırıldığında ve bu 

sorunlara uygun çözümler getirildiğinde bor madeninin önemi çok daha iyi bir 

şekilde anlaşılacak ve gereken çalışmaların yapılması sonucu bor madeninden 

maksimum faydalanma yollarına gidilecektir. Ülke geleceğinin sigortası olan bor 

madeni her yönü ile en iyi biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bor 

minerallerinden ticari değere sahip olanları; Tinkal, Kolemanit, Üleksit, Probertit, 

Borasit, Pandermit, Szyabelit, Hidroborasit ve Kernit’tir Ayrıca bor sadece maden 

değil, aynı zamanda yarı metal olaraktan bor izo topları bilinmektedir. Bu anlamıyla 

hem hidrojen, magnezyum, sodyum, kalsiyum boratlar olaraktan yer almaktadır. 

 

Bor, metalle ametal arası yarı iletken bir elementtir. Genel olarak doğada 

çeşitli bileşikler halinde bulunmaktadır.  254 ile 284 çeşit bor minerali bilinmektedir. 

Oksijenle bağ yapmaya yatkın olması sebebiyle çok sayıda farklı bor oksijen bileşimi 

bulunmaktadır. Bor-oksijen bileşimlerinin genel adı “borat”tır.  

 

Borun 900'ü aşkın alanda kullanıldığı bilinmektedir. Bor; kâğıt hamurunun 

ağartılması, çözeltilerden altın gümüş gibi değerli metallerin geri kazanılması, atık 

sulardan kadmiyum cıva gibi ağır metallerin ayrılması, vitamin, antibiyotik gibi 

organik kimyasalların üretilmesi gibi pek çok alanda ticari olarak kullanılmaktadır. 

Günümüzde bor ürünleri tıp, cam, nükleer sanayi, kimya ve deterjan, otomotiv, 

izolasyon, seramik ve polimerdik maddeler, metalürji ve inşaat, gıda ve tarım gibi 

alanlara ek olarak uzay ve hava araçları, askeri araçlar, füzeler, radarlar, iletişim 

teknolojileri, nano teknolojiler ve enerji alanlarında kullanılmaktadır. 
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 Bazı özel bor bileşiklerinin, bilgi teknolojilerinde kullanılan süper iletkenler 

ve mikroçiplerde kullanıldığında verimlilik ve kullanışlılığı artırdığı tespit edilmiştir. 

 

 En yaygın cam sanayinde kullanılmakta olan bor, camın genel olarak 

dayanıklılığını arttırmaktadır. Evlerimizde kullanmakta olduğumuz borcamlar bunun 

örneğidir. Bor ayrıca yüksek sıcaklığa karşı dayanıklı, esnek ve hafif olması ile spor 

malzemelerinde, tekstilde ise kurşungeçirmez kumaşlarda kullanılmaktadır.  

 

“Türkiye’de Borun İktisadi Olarak Değerlendirilebilirliği ve Yasal 

Düzenlemeler” başlıklı çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk 

bölümünde dünyada ve Türkiye’de bulunan bor rezervlerine ilişkin bilgi verildikten 

sonra; borun sanayideki farklı kullanım alanlarına yer verilerek, enerji politikaları 

için önemi belirtilmekte ve borun iktisadi önemi vurgulanmatadır. İkinci bölümde ise 

Türkiye’de bora ilişkin yasal düzenlemeler incelenmektedir. Önerilerin yer aldığı 

sonuç bölümü ile çalışma tamamlanmıştır. 

 

Türkiye’de Bora İlişkin Yasal Düzenlemeler  

Türkiye’de ilk Bor işletmesi 1861 yılında çıkartılan Maadin Nizannamesi 

uyarınca 1865 yılında bir Fransız şirketine 20 senelik işletme imtiyazının 

verilmesiyle faaliyete geçmiştir (BOREN, agis, 2013b): 1887’de Boraks 

Consolidated Ltd. İngiliz şirketi bölgeye yerleşmiş ve 1958’e kadar işletme imtiyazı 

alarak faaliyetini sürdürmüştür. 1927’ye kadar 624 yabancı şirkete imtiyaz 

verilmiştir.  

1944 yılında ise bu şirketlerin büyük kısmı millileştirilerek, yabancı 

sermayeye yeni imtiyazlar verilmemiştir. 1935 yılında MTA ve Etibank 2804 ve 

2805 Sayılı Kanunlarla arama ruhsatlarını alarak, II. Dünya Savaşı’ndan sonra arama 

faaliyetlerini yaygınlaştırmışlardır. 1950 yılında Bigadiç’te, 1952’de Mustafa Kemal 

Paşa Bölgesi’nde kolemanit yatakları bulunmuştur.   

 

1956 yılında MTA Enstitüsü Emet-Kütahya bölgesindeki linyit etüdleri 

sırasında Hisarcık ve Hamamköy yakınlarında kolemanit yataklarına rastlanmış, 

1958‟de bu yatakların işletme imtiyazı Etibank’a verilmiştir. 1965 yılında Balıkesir 

Bölgesinde Boraks yataklarına sahip İngiliz Boraks Consolidated Ltd. şirketi Boraks 
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cevherlerinin arttığını görünce Kırka Sodyum tuzu yataklarını özel madencilerin 

elinden devralmaya başlamış ve bu yatakları Türk Boraks adı altında işletmiştir. 

 

 Ancak saha devir işlemlerinde kanuni noksanlıklar ve yolsuzlukların tespit 

edilmesiyle Türk Boraks’ın imtiyazı düşmüş ve 1968 yılından itibaren işletme 

imtiyazları Etibank’a verilmiştir.  1969 yılında proje çalışmaları başlamış, 1970 

yılında ise tesis kurulumuna geçilmiştir. 1978 yılındaki devletleştirme sonrasında bor 

madenleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  

Doğal servetlerin devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması kararı ile 

4.10.1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun; bor 

tuzları, maden kömürü, asfaltitler ve demirlerin devletçe aranması ve işletilmesi, 

daha önce gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş arama ruhsatnameleri 

ve işletme haklarının geri alınarak belirtilen madenlerin sırasıyla Etibank, Türkiye 

Kömür işletmeleri Kurumu ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

eliyle aranması ve işletilmesi için 31.10.1978 tarih ve 7/16681, 7/16682, 7/16699 

sayılı ve 28.11.1978 tarih ve 7/16826 sayılı Bakanlar Kurulu kararnameleri 

çıkarılmıştır. (Türk, agis: s:41). İzleyen dönemde düzenlemeler devam etmiştir 

(KMO, 2013) 13.06.1983 tarihinde 2840 sayılı “Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit 

Madenleri ile Nükeer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir 

Sahalarının Bazılarının İadesini” başlıklı kanun 18076 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 15.06.1985 tarih 18785 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan 3213 sayılı Maden Kanunu ile, 2840 sayılı kanun hükümleri saklı 

tutularak, 2840 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve 

asfaltit madenlerinin aranması ve işletilmesi bu kanun hükümlerine tabi olmakla 

birlikte, bunların ihracatına ait usul ve esasların bakanlar kurulunca tespit edilmesi 

kararlaştırılmıştır. 04.06.2003 tarih 4865 sayılı yasa ile “Türkiye’de ve dünyada bor, 

ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini 

ve geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli 

bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma 

yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları 

yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak amacıyla, 

kamu tüzel kişiliğini haiz, idarî ve malî özerkliğe sahip ve bu Kanun ile kendisine 

verilen görevleri yerine getirmek üzere.”  
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Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur (BOREN, 2013c). 

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı 

kanun 5 Haziran 2004 tarihli 25483 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış; bor 

madenlerinin aranması ve işletilmesi konusu madde 22 ile yeniden 2840 sayılı yasa 

ile belirlenen şekilde kabul edilmiştir (KMO, agis, 2013): -“MADDE 22.- Maden 

Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2840 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce 

bulunmuş ve sonra bulunacak bor madenlerinin aranması ve işletilmesi 2840 sayılı 

Kanun hükümlerine tâbidir. 

 

2840 sayılı kanun “Madde 2 - (Değişik birinci cümle:16/2/1994-3971/1 md.) 

Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle 

yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk 

tüzel kişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir.” şeklindedir. 2012’de “Bor 

Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin 

İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

tarafından hazırlanmış ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılarak T.B.M.M. 

Başkanlığı”na gönderilmiştir.  Buna göre (T.B.M.M.2013): “MADDE 1- 10/6/1983 

tarihli Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin 

işletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunun 

2. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: Bu madenlerin üretimi ve 

zenginleştirilmesi teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat 

sahibinde kalmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 

ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara gördürülebilirler. Ancak üçüncü şahıslara 

gördürülecek işlerin ihale süresinin üç yıldan fazla olması durumunda konuya ilişkin 

talepler Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanır.”  

 

Bu değişikliğe ilişkin genel gerekçede ise (T.B.M.M. 2013):  2840 sayılı 

kanunun 2. maddesinde yer alan “devlet eliyle işletme” kavramından ne anlaşılması 

gerektiği konusunda tartışmalar yaşanmaya başlanması ve farklı görüşlerin ortaya 

çıkması sonucu çok önemli yeraltı zenginliklerimizden olan anılan kanun 

kapsamındaki madenlerden beklenen gelirin sağlanamaması riskinin ortaya çıktığı,  
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söz konusu madenleri işletmekle görevli kamu iktisadi teşebbüslerinin madenlerin 

üretim ve satışının kontrolü kendilerinde kalmak kaydıyla günün gelişen ve değişen 

şartları ile ekonominin gereklerine uygun olarak belirleyecekleri yöntemlerle üretim 

yapabilmeleri hususunda imkân tanınması ihtiyacının doğduğu, tasarı ile kamu 

iktisadi teşebbüslerine yetkili organlarının alacakları gerekçeli karar üzerine cevher 

mülkiyetini üçüncü şahıslara devretmemek kaydıyla üretim ve zenginleştirme 

aşamalarında hizmet alımı yöntemi kullanabilme imkânı tanındığı, bu şekilde temel 

faaliyet alanı olan üretim aşamasında günün teknolojisine uygun üretim yöntem ve 

şekillerini kullanmak ya da ekonomik fayda sağlamak suretiyle 2840 sayılı Kanun 

kapsamındaki madenlerden beklenen gelirin elde edilmiş olacağı, böylece özellikle 

bor madeninde pazar payının azalması riskinin ortadan kalkacağı ve kamu iktisadi 

teşebbüslerinin dinamik bir yapıda üretim yapabilecekleri ve yaptırabilecekleri ifade 

edilmiştir.  

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2010-2014 dönemi stratejik planında 

bora ilişkin aşağıdaki hedefler açıklanmıştır (ETKB, 2009: 24): Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü yatırımlarına  öncelik verilecektir. Bor madeninin AB 

tarafından toksik madde olarak sınıflandırılmasına karşı gerekli girişimler 

sürdürülecektir. Bor ticari ürün yelpazesinin genişletilmesine yönelik ar-ge 

çalışmaları artırılarak sürdürülecektir. Çevreye duyarlı bir şekilde bor kimyasalları 

üretim kapasitesi ve pazar payının artırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

 

Ayrıca, AB katılım süreci çerçevesinde, “Endüstriyel Mineraller Birliği 

Avrupa” (IMA-Europe)‟nın bir alt oluşumu olan “Avrupa Boratlar Birliği” (EBA) 

üyeliği ile AB içinde bor ve bor ürünleri alanındaki yeni gelişmelerden haberdar 

olabilmek, 

 

Avrupa’daki diğer üretici ve tüketicilerle yakın işbirliği sağlayarak bor ve bor 

ürünleri kullanımını olumsuz etkileyecek düzenlemelere karşı ortak hareket 

edebilmek amaçlanmıştır. Halen yürürlükte olan haliyle bor madenlerinin arama ve 

işletme çalışmaları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yürütülmektedir. 
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Dünya ham bor ihtiyacının yüzde 95'ini Eti Holding karşılamaktadır 

(T.B.M.M. Tutanak Dergisi, 2002, 21: 84). Araştırmalar dünyada en fazla bor 

rezervine sahip ülke Türkiye’nin rezervlerinin 400 yıl, ikinci sırada yaralan ABD ve 

Rusya’nın rezervlerinin ise 77 yıl ömrü olduğunu göstermektedir. Dünya bor 

talebinin yaklaşık olarak %40’ının Eti Maden, %27’sinin RT Borax, %33’ünün ise 

diğer kuruluşlar tarafından karşılandığı tahmin edilmektedir.1  

 

Bilindiği gibi bir ülkenin gelişmişliğinin ölçütü sayılan sanayi ve enerji 

üretiminin temel hammaddelerimizin talanı emperyalizmin sömürü alanlarından 

biridir. İşbirlikçileri vasıtasıyla halkımızı yanlış bilgilendirerek tüm yer altı 

zenginliklerimizi yani geleceğimizi bu sömürgeci veya yarı sömürgeci ülkelerce çok 

ucuza temin ederek hammaddeler işlenerek kendilerinin kontrollerindeki piyasa 

mekanizmalarından belirlenen fiyatlarla yine aynı ülkelere mamul madde ve ileri 

teknoloji ürünü olarak satılmaktadır. 

 

Doğası gereği tüm toplumun veya halkın malı olması gereken bu zenginlikler 

genelde mülkiyet ilişkileri nedeniyle egemen sınıfların ya da işbirliği içerisinde 

oldukları ulus ötesi şirketleri hizmetinde ya da kontrolündedir. Bor madenlerimiz 

küreselleşme ideolojisinin ülkemizin madencilik alanındaki uygulamalarının 

yumuşak karnıdır. 

 

(150) yıldır üzerinde mücadele edilen bu yer altı zenginliğinin birkaç 

işbirlikçi aracılığıyla egemen güçlere peşkeş çekilmesine olanak sağlayan 3 Kasım 

seçimleri sonrası iktidara gelen AKP hükümetlerinin aceleyle özelleştirme 

programlarına alması kabul edilemez bir durum göstergesidir.   

  

 

  

                                                           

1 TBMM Tutanakları Daire Başkanlığı, 2020 
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II. BÖLÜM 

BOR MADENİ 

2.1. Bor Madeni Hakkında Genel Bilgiler 

 

 

Şekil 2.1: Bor ve özellikleri (Wikipedia, 2020) 

 

Bor, periyodik cetvelde B simgesiyle gösterilen ve 3-A grubunun bir 

elementidir. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10.81, yoğunluğu 2.84 gr/cm3, özgül 

ağırlığı 2.30-2.46, ergime noktası 2200oC ve kaynama noktası 2250oC olan, siyah 

renkte, metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. 3-A 

grubunda silisyum ve karbon elementlerine benzerliği en fazla olan ve oksijene karşı 

afi nitesi yüksek olan bir alamettir. Genellikle doğada tek başına değil, başka 
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alametlerle bileşikler halinde bulunur. Tabiatta yaklaşık (254 ile 284)  çeşit bor 

minerali vardır. Oksijenle bağ yapmaya yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-

oksijen bileşimi bulunmaktadır. Bor-oksijen bileşimlerinin genel adı borattır. 

  

Şekil 2.2: Bor madenleri 27.07.2019-Eskişehir ETİ Maden Bor Tesisleri 

 

Bor, doğada serbest element olarak değil, tuz şeklinde bulunuyor. Bor 

tuzlarına bor madenleri, bor madenlerinin kimyasal olarak işlenmesi sonucunda elde 

edilen ürünlere ise bor ürünleri deniyor. Çeşitli metal veya ametal elementlerle 

yaptığı birleşiklerin gösterdiği farklı özellikler, endüstride birçok bor bileşiğinin 

kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bor bileşiklerinde, metal dışı bileşikler gibi 

davranır. Ancak bundan farklı olarak saf bor, karbon gibi elektrik iletkenidir. 

Kristalize bor görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve neredeyse 

elmas kadar serttir. 

 

Bor, ülkemizin sahip olduğu en önemli madenlerden biridir. Bünyelerinde 

değişik oranlarda bor oksit (B2O3) içeren bor minarelerinin en önemlileri tinkal, 

kolemanit ve üleksittir. Bor mineralleri bazı alanlarda ham olarak kullanılabildiği 

gibi, genel olarak rafine bor bileşiklerine ve uç ürünlere dönüştürüldükten sonra 

geniş bir kulanım alanı bulmaktadır. Çıkarılan bor madeni, bilimsel ve teknolojik 

yollarla ne kadar çok işlenip zenginleştirilirse o kadar maddi katkısı da artmış olur. 

 

Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, ABD ve Rusya’dadır. Dünyadaki en 

önemli bor üreticileri, US Borax Inc. (ABD) ve Eti Maden İşletmeleri (Türkiye)’dir. 

Dünya bor üretiminin yaklaşık %74’ünü ABD ve Türkiye gerçekleşmektedir. 
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Dünya Bor üretimi ABD %34 Türkiye %40 olarak ayrılmaktadır. Türkiye’nin 

bor pazarını gelişmiş ülkeler oluşturmakta ve ihracatının büyük çoğunluğunu bu 

ülkelere yapmaktadır. 

 

Türkiye’nin bor rezervleri Kırka-Eskişehir, Bigadiç-Balıkesir, Kes telek 

Bursa ve Emet-Kütahya Hozat, Pertek, Pülümür, Tunceli’de yer almaktadır. 

Ülkemizde kolemanit, boraks üleksit ve hidrojen boratlar minerallerini içeren büyük 

ve ekonomik değere sahip yataklar, özellikle Batı Anadolu Bölgesi’nde bulunmakta, 

dünyanın en büyük boraks cevheri ise Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinin Kırka 

bucağında yer almaktadır ve ayrıca doğu Anadolu havzasında Tunceli il sınırlarında 

bulunmaktadır. 

 

Bor; sert bir yapıda olan ve ısıya dayanıklı olmasıyla bilinen bir yapıya sahip 

bir elementtir. 4000 yıl öncesine dayanan bir geçmişi olan maden; ilk olarak Tibet’te 

kullanılmıştır. Daha sonraları da Hitit ve Sümerler bu madenin gümüş ve altın 

işçiliğinde kullanılmasını sağlamışlardır. Eski Yunan’da temizlik işlerinde, Romalılar 

cam yapım işlerinde, eski Mısırlılar mumyalamada, Araplar ise; ilaç yapımlarında 

kullanmışlardır. Yeni bir element olmayan bor elementi; günümüzde son yıllarda 

popüler bir hale gelmiştir. 

 

Bor; 2500°C de kaynayan ve 2500°C’de de eriyebilen bir elementtir. Bor 

elementi doğada 254 ile 284 çeşide sahiptir. Doğada bulunması serbest halde 

değildir; tuz halinde diğer madenlerle bileşik bir halde görülür. 

 

Bor elementi; Türkiye, Amerika ve Rusya’da en çok bulunan madendir. 400 

den fazla alanda kullanılan bor elementi; Türkiye’de %73,8 oranında rezerve 

sahiptir. Üretim ve ihracat açısından düşük seviyede olması getirisi fazla olmaması 

anlamına gelmektedir. 

 

Türkiye’de en çok bulunan bor yatakları; Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, 

Kütahya- Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç’dir. 

 

Kestelek Bor işletmeleri:  100.000 ton üretim kapasitesine bir yılda 

ulaşmaktadır. 
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Bigadiç bor işletmeleri: 200.000 ton bir yıllık üretim kapasitesi sağlar. 

 

Emet Bor İşletmeleri: 500.000 ton üretimi bir yılda karşılar. 

 

Kırka Bor İşletmeleri: 800.000 ton bir yıllık üretim miktarıdır. Ayrıca Kırka 

dünyada en büyük bor yatağı olarak önemli yer tutar. 

 

Türkiye Bor elementi rezervleri açısından dünyada %72’lik bir oranla birinci 

sırada yer almaktadır. Ancak MTA araştırmalarının devam etmesi bu rezervlerin 

daha da fazla aratacağı yönünde belirmektedir. Bor madenlerinin ülkemizdeki bu 

kapasitesi stratejik olarak ülkemizin daha üst seviyelere taşındığını göstermektedir. 

 

Amerika bor elementini askeriye ve uzay teknolojisi konusunda kullanım 

sağlarken; Türkiye’de ise, deterjan ve sabun imalatında kullanılmaktadır. Bor madeni 

ekonomik olarak bir gelir getirmiyor sözlerine rağmen dünyada bu elementin 

oldukça ileri alanlarda yer aldığı yönündedir. Orun sürtünmeye ve ısıya dayanıklı 

olması bilgisayar teknolojisi ve askeri alanlarda kullanımı oldukça önemlidir. 

 

Bor Madeni Hangi Alanlarda Kullanılır? 

● Temizleme ve beyazlatma sanayinde 

● Metalürji alanlarında 

● Havacılık ve uzay araştırmalarında 

● Elektrik ve elektronik sektöründe 

● Bilgisayar sektöründe 

● İletişim alanlarında 

● Otomobil sektöründe 

● Enerji alanlarında 

● İlaç sektöründe ve kozmetik sanayinde 

● Tekstil alanlarında 

● Kimya sanayinde 

● Tıp dallarında 

● Kâğıt sanayinde 

● Tarımsal sektörde 

● Askeriye ve zırhlı araçlarda 

● Cam sanayinde 



 13 

● Seramik sektöründe 

● Plastik sektöründe 

● Çimento ve inşaat alanlarında 

● Nükleer sanayinde 

● Fotoğrafçılıkta 

● Boya sanayinde 

● Mumyalama alanında 

● Kauçuk sektöründe 

● İleri teknolojik araştırma sektöründe 

● Fiber optiklemede 

● Patlayıcı maddelerde 

● Manyetik cihazlarda 

 

Tüm bu kullanım alanlarında ayrıca kendi içerisinde birçok bölüm ve kısımda 

kullanım alanı bulan bor elementi; oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olması 

nedeniyle değerli bir maden olmasının önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bu 

durum açıkça ortadır. Bor madenin ülkemizde yeterli bir kullanım alanı 

oluşturmaması önemli olan bir eksikliktir. Tabi yıllar sonra bu durumun değişmesi 

mümkün olabilecektir. En azından ihraç konusunda etkili bir durum oluşturabilir.  

 

Dünyadaki toplam boraks rezervinin büyük bir bölümünü barındıran bu 

cevher, Eti Holding AŞ.’nin bağlı ortaklıklarından Eti Bor A.Ş. tarafından 

işletilmektedir. Bir borat rezervinin ekonomik değere sahip olması, bor oksit 

içeriğine bağlıdır. Ticari özellik taşıyan bor mineralleri kolemanit, üleksit, tinkal, 

kernit ve pandermittir. 

 

 Endüstride kullanılan bor ürünleri ise, üretim aşamaları ve kullanım alanları 

göz önünde bulundurularak ham bor,  konsantre bor, rafine bor ve özel bor ürünü 

(özel bor kimyasallar ya da uç ürünler) olmak üzere dört grupta incelenmektedir.  

 

Ülkemizde bulunan bor cevherleri; konsantre bor ürünleri olan kolemanit, 

üleksit, tinkal ve rafine bor ürünleri olan borik asit, boraks pentahidrat ve boraks 

dekahidrata dönüştürülerek iç ve dış pazarlarda satılmaktadır.    
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Bor madeni, ilave edildiği ürünlere yüksek oranda katma değer sağlaması 

nedeniyle “sanayinin tuzu” olarak nitelendirilmektedir. 21. yüzyılın petrolü olarak 

adlandırılan borun endüstriyel kullanım alanları aşağıda sıralanmaktadır:  

 

Cam Sanayi - Seramik Sanayi - Temizleme ve Beyazlatma Sanayi - Alev 

Geciktiriciler - Tarım - Metalürji - Nükleer Uygulamalar - Bor Fiberleri - Uzay ve 

Havacılık - Enerji - Sağlık - Çimento Sanayide oldukça çeşitli ve sınırsız olarak 

nitelendirilebilecek kadar fazla alanda kullanılan bor mineralleri, özellikle nükleer 

alanda, savunma sanayisinde, jet ve roket yakıtı, mikrop öldürücü (jermisit) ve su 

yumuşatıcı etkisi nedeniyle sabun ve deterjanlarda, lehimde, fotoğrafçılıkta, tekstil 

boyalarında, camın ısıya dayanmasını, imalat esnasında çabuk erimesini önlemesi ve 

camın yansıtma, kırma, parlama gibi özelliklerini arttırması, camı asite ve çizilmeye 

karşı koruması nedenleriyle cam sanayinde, kâğıt sanayinde, antifrizde, seramik 

sanayinde, spor malzemelerinde ise kayaklar ve tenis raketlerinde kullanılmaktadır. 

Mohs sertlik skalasında 9,5 derece ile yer alan ve elmastan sonra bilinen en sert 

malzemelerden biri olan Bor on Garbide tank zırhında ve kurşungeçirmez yeleklerde 

kullanılmaktadır. Borun otomobillerde kullanımı araçlarda paslanmayı 

geciktirmesinin yanı sıra; arabaların ağırlığını dolayısıyla yakıt tüketimini 

azaltmaktadır.  

 

Otomobiller, fırınlar, çamaşır makineleri, çanak/çömlek gibi ürünlerde 

borosilikat camlar tercih edilmektedir. Temizleme ve beyazlatma sanayinde çamaşır 

yıkamada kullanılan deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) 

aktif bir oksijen kaynağı olması nedeniyle etkili bir ağartıcıdır. Ancak sodyum 

perboratlar ancak 55°C’nin üstünde aktif hale geçmektedirler. Dolayısıyla çamaşır 

yıkamada, sodyum perboratların klorlu temizleyicilerin yerini almaları suyun sıcak 

ya da soğuk olarak kullanılmasına bağlıdır. 

 

 ABD’de tetracetylethylenediamine isimli aktivatör ile ancak 55°C'nin 

üstünde aktive olan sodyum perboratların daha düşük sıcaklıklarda da aktive olması 

sağlanmıştır. Bor, otomobil hava yastıklarının anında şişmesini sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bor yüksek manyetik gücü nedeniyle; bilgisayar disk sürücüleri, 

otomobillerde direk akım - motorları ve ev eşyaları ile portatif güç aletlerinde 

kullanılmaktadır.  
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Atık temizlemede kullanılan sodyum borohidrattan, atık sulardaki cıva, 

kurşun, gümüş gibi ağır metallerin sulardan temizlenmesinde faydalanılmaktadır. 

Sodyum tetraboratın yakıt katkı maddesi olarak kullanıldığı ve Amerikan donanması 

tarafından uçak yakıtı olarak kullanıldığı bilinmektedir.    

 

Türkiye Bor Haritası: 

 

Şekil 2.3: Bor Türkiye rezerv alanları haritası 

 

Borun üretiminden nihai tüketimi aĢamasına kadar maliyetleri etkileyen 

temel faktörler rafine bor üretiminde veya nihai tüketimde girdi olarak kullanılan bor 

terörü, -cevher maliyeti - üretim teknolojisi - ürünü nihai tüketiciye ulaştırma 

kanalları - ürünü nihai tüketiciye pazarlama kanalları - reklam ve promosyon -

satıştır. 

 

 Bor madeninin yeraltından çıkarılmasından pazarlanmasına kadar işleyen 

süreç,  yeni ürünler elde edilmesi birbirinden farklı bilgi, teknoloji, sermaye ve farklı 

organizasyon yapıları gerektirmektedir. 

 

 Bor ürünlerine ait teknolojiler, borun yukarıda da sıralanan çok çeşitli 

kullanım alanları ile stratejik bir kaynak olma özelliğini taşıması nedeniyle, bu 

teknolojileri geliştiren ve kullanan ülkeler tarafından pazar paylarını korumak 
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amacıyla gizlendiğinden uluslararası bor pisasasında kontrol gücü bor madenine 

sahip ülkelerden ziyade bu madeni işleme teknolojilerine sahip ülkelerin elindedir).  

Bor madenini stratejik kılan borun dünyanın gelecekteki enerji kaynağı olacağı 

düşüncesidir.2  

 

Günümüzde enerji gereksinimini büyük ölçüde karşılayan fosil ya da diğer bir 

adıyla yenilenemeyen enerji kaynaklarının rezervlerinin hızla azalmakta olması, bu 

kaynakların çıkarma, taşınma ve kullanım süreçlerinde CO2, SO2, NO2, 

hidrokarbonlar, kül, katran salımına neden olarak çevreyi tehdit etmeleri, dışa 

bağımlılık yaratmaları gibi dezavantajları nedeniyle yenilenebilir enerji 

kaynaklarından enerji elde edilmesi ve hidrojen enerjisi ön plana çıkmıştır. 

 

Evrenin temel enerji kaynağı olarak nitelendirilen hidrojen, bilinen tüm 

yakıtlar içerisinde birim kütle başına enerji içeriği en yüksek olan kaynak olup, üst 

ısıl değeri 140.9 MJ/kg, alt ısıl değeri ise 120.7 MJ/kg’dır Araştırmalar yakıt 

pillerinde kullanılan hidrojenin depolanması üzerinde yoğunlaşmakta, bu noktada 

bordan faydalanılmaktadır. 

 

Bor; hidrojen üretimi ve depolamasında, yakıt pili yakıtı, motor yakıtı ve 

motor yakıtı katkı maddesi olarak enerji üretiminde kullanılmaktadır. 

 

Yakıt pilleri; temiz, çevreye zarar vermeyen ve yüksek verime sahip enerji 

dönüşüm teknolojileri olarak tanımlanmaktadır. 

 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Borun hem hidrojen hem de yakıt pili 

teknolojileri için önemi giderek artmaktadır. 

 

Bor, demir ve nadir toprak elementleri kombinasyonu (METGLAS) 

bilgisayar disk sürücüleri, otomobillerde doğru akım-motorları ve ev eşyaları ile 

portatif güç aletlerinde kullanılmakta ve %70 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Son 

yıllarda, borun pil ve akülerde kullanılması ile çevre dostu pil ve aküler üretilmeye 

                                                           

2 Inka Boron Peru, Buluttekin, 2008:16 
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başlanmasının yanısıra, maliyetler de düşürülerek hem kaynak hem enerji tasarrufu 

sağlanmıştır. Enerji tasarrufu da ayrı bir enerji kaynağı olarak değerlendirilmelidir. 

 

Bor, yandığı zaman petrolden ve hidrojenden daha fazla enerji açığa 

çıkarmaktadır. Aşağıdaki şekilde çeşitli elementlerin enerji miktarları 

karşılaştırılmaktadır:3  

 

   Dünya Bor Haritası: 

 

Şekil 2.4: Bor dünya rezerv elanları haritası (Google) 

 

                                                           

3 Eti Maden, agis, 2013. 
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Bor madenleri, topraktan çıkarıldıktan (tüvenan cevher) sonra kırma, eleme, 

yıkama ve öğütme işlemlerinden sonra ilgili sanayilerin kullanımına hazır hale 

getirilmektedir. Arapça’da boraks anlamına gelen Burag kelimesi kullanılmaktadır. 

 

 Baurach, Farsça’da Burah kavramı ile tanımlanan bor bileşikleri 

günümüzden altı bin yıl öncesinden, Babilliler döneminden bu yana bilinmektedir. 

Mısırlılar, Çinliler, Tibetliler ve Araplar da bu doğal kaynaktan yararlanmıştır. 

 

 Örneğin Mısırlılar ve Mezopotamya uygarlıkları bazı hastalıkların 

iyileştirilmesinde ve ölülerin mumyalanmasında kullanılmıştır. M.Ö.800 yılarında 

Çinlilerce porselen sırı olarak yararlanılan ve Himalaya topluluklarınca değerli 

metallerin eritilmesinde akla ilk gelen bu kaynak M.S.13. yüzyılda Tibet’ten 

Avrupa’ya getirilmiştir. 

 

İkibin yıl öncesinden gelen Arapça ve Farsça yazıtlarda borakstan söz edildiği 

ve Sanskritçe yazıtlarda tinkal deyimini ‘tincanae’ sözcüğünün karşıladığı 

bilinmektedir. 

 

Ancak element yakın bir dönemde, 1808 yılında İngiliz Kimyacı Sir. 

Humpery Davy ve Fransız Kimyacı Gay- Lussac tarafından bulunmuş, Boran Louis 

Thenard ise bor trioksidin potasyum ile indirgenmesi ve borok asidin elektrolizi ile 

boru elde etmiştir. Bu ilk ürünün saflık derecesi ise %50 olmuştur. 

 

1828 yılında İtalya (Tuscany)  yakınlarındaki sıcak su kaynaklarında borik 

asit varlığı Franceska Lardoret tarafından saptanmış ve sanayi hammaddesi 

anlamında ilk boraks işletmeciliği ise 1852 yılında Şili’de başlamıştır. 1864 yılında 

ABD (California) tuzlu göllerinde bor varlığı bulgulanmış ve üretime geçilmiştir. 

 

Ülkemizde ise ilk bor işletmeciliği Susurluk yakınlarında, 1865 yılında bir 

Fransız şirketi aracılığı ile olmuştur. Değişik ülkelerde 1927 yılına değin dağınık ve 

küçük ölçekli işletmeler biçiminde sürdürülen boraks madenciliği, bu dönemde 

California’daki boraks ve kemit yataklarının bulunması sonucunda değişip dünya 

tüketiminin büyük bölümü bu yataklardan karşılanmaya başlanmıştır. 
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Bor elementi tetragonal-hexagonalkristal yapısında olup, doğada kristalin ya 

da amorf bulunuşludur. Doğada serbest olarak bulunmaz. Bunun yerine volkanik 

kökenli kaynak sularında ortoborik asit ya da bor ve kolemanit türünden boratlar 

olarak içerilir. Silikatlar ya da O2 ile birleşmiş olarak bor tuzları bileşikleri de söz 

konusudur. Na, Ca ve Mg ile oluşturduğu bileşikler en yaygın bulunanlardır. Na-Na-

Ca-, Mg-, Mg-Ca-, Sr-borat minarelerinin sayısı yüzü aşkındır. 

 

 Borosilikat mineralleri (Turmalin, Aksinit, Grandidierit), soğuyan bir magma 

odasını çevreleyen kayaçların alterasyonu ile oluşan çökellerde içerilir. Buna karşın 

borat mineralleri (Boraks, Kolemanit, Üleksit) ise kara içlerindeki evaporit 

havzalarında oluşmaktadır. 

 

Bor doğada %19.78 saflıkta B izotopu ya da %80.22 saflıkta B izotopu olarak 

bulunmaktadır. Yüksek saflıktaki kristalin bor, bor triklorit ya da bor tribromitin 

hidrojen ile buhar evresinde indirgenmesi sonucunda hazırlanabilmektedir. 

Kahverengimsi siyah bir toz olan amorf bor ise bor trioksiti magnezyum tozu ile 

ısıtma süreci sonucunda elde edilebilmektedir. Bu yöntenler ile %99,99 saflıkta bor 

elde edilebilmektedir. 

 

 Bor, silikon ya da germanyumdan daha yüksek düzeyde bir enerji bandı 

sergiler. Borun elektrik iletkenliği normal oda sıcaklığında düşük, yüksek ısılarda ise 

yüksektir. Bor elementinin ya da boratların zehirli olmadığı düşünülmektedir. Buna 

karşılık hidrojenli bor bileşikleri belirgin ölçüde zehirlidir. 

 

Endüstriyel açıdan önemli bor bileşikleri arasında boraks (tinkal, sodyum 

kökenli bor bileşikleri), kolemanit (kalsiyum kökenli bor bileşikleri), üleksit 

(sodyum-kalsiyum kökenli bor bileşikleri) ana gruplaması altında kernit, propetit, 

szyabelit, datolit, sasolit, tüvenan, boraks dekahidrat, boraks pentahidrat, susuz 

boraks, borik asit, sodyum perborat, susuz borik asit, hidroborasit sayılabilir. Bor 

madenlerinin değeri genellikle içindeki (B2O3) (bor oksit) ile ölçülmekte, yüksek 

oranda B2O3 bileşiğine sahip olanlar daha değerli kabul edilmektedir. Yer kabuğunda 

254 ile 284 yaygın element olarak boratlar ve borosilikatlar halinde yer alan bor 

elementi yaklaşık 3 ppm’lik konsantrasyon değerine sahiptir. Bor yeryüzünde toprak, 
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kayalar ve suda yaygın olarak bulunan bir elementtir. Genellikle toprakta ortalama 

10-20 ppm, deniz suyunda 0.5-9.6 ppm, tatlı sularda 0.01-1.5 ppm bor bulunur. 

 

Bor mineralleri, bünyelerinde değişik oranlarda bor oksit (B2O3) içeren 

mineraller olup, ülkemizde yaygın olarak bulunan bor mineralleri, tinkal, kolemanit 

ve üleksitdir. Doğada yaklaşık 254 ile 284 mineral bor elementini içermektedir. 

Ancak ticari açıdan en çok değerlendirilen bor mineralleri tinkal, kemit, kolemanit, 

üleksit, propetit, szaybelit, pamdermit, borasit, datolit, sasolittir. 

 

Toz deterjan sanayinde aktif oksijen taşıyıcısı olarak kullanılan sodyum 

perborat dışında bor ürünlerinin nihai kullanımında asıl işlev bünyelerindeki (B2O3) 

içeriği olduğu için, çeşitli bor ürünlerinin birbirlerini ikame özelliği mevcuttur. Bir 

başka ifadeyle, bir bor ürünü aynı zamanda başka bir bor ürününün ticari rakibi 

olabilmektedir. 

 

Bor madenleri, çeşitli ortamlarda ve farklı koşullarda oluşmaktadır. 

Ekonomik olarak en önemli yataklar orojenik kuşaklardaki tersiyer volkanik 

aktiviteleri ile çok yakından ilgilidir. Söz konusu yataklar, yakınsayan levha 

kenarlarına yakın bölgelerde yer almaktadır. Ayrıca belirtilen bu bölgeler andeztik- 

riyolitik volkanizma, kurak veya yarı kurak iklimler ve denizel olmayan evaporit 

ortamları ile karakterize edilmektedirler. Türkiye, ABD, Güney Amerika’daki 

yatakların ve diğer birçok ekonomik bor yataklarının tümü volkanik aktivite ile 

birlikte bulunan denizel olmayan evaporitlerdir. 

 

Dünyadaki bor yatakları denizel olmayan kil ve kireç taşı tabakaları arasında 

sıkışmış evaporitler halinde oluşmuşlardır. 

 

Denizel olmayan boratlar genellikle tinkal ve kolemanit gibi sodyum ve 

kalsiyumca zengin ve ticari olarak işlenen bor mineralleridir. Bor mineralleri karasal 

veya denizel tortulaşma ortamlarında doğal bor çözeltisi kapsayan suların 

buharlaşması sonucu çökelirler. Borların büyük bölümü sulu borat minarelerinin 

egemen olduğu yataklarda genellikle volkanızmanın etkili olduğu kurak bölgelerdeki 

kapalı havzalarda oluşurlar. 
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Bor mineralleri ve bunlardan elde edilen ticari ürünlerin gruplandırılması 

konusunda literatürde kesin bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün bor literatüründe en çok kulanılan tanımlamalar ve 

açıklamaları şöyledir. 

 

2.2. Ham Bor Cevheri  

 

Bor minerallerince zengin yataklardan, uygun madencilik yöntemleriyle 

çıkarılması sonucunda elde edilmiş olan ve herhangi bir zenginleştirme ve 

sınıflandırma gibi işlemlere tabi tutulmamış bor ürünleridir. Örneğin, tinkal cevheri, 

kolemanit cevheri, üleksit cevheri. 

 

2.3. Rafine Bor (Bor Kimyasalı ) 

 

Uygun yapıdaki ham bor cevheri veya konsantre bor cevheri kullanılarak 

kimyasal reaksiyon yapılmaksızın veya yapılarak ana mineral harici maddelerin 

uzaklaştırılması sonucunda elde edilen veya bir kimyasal reaksiyonla girdilerdeki ve 

reaksiyon sonucu oluşan yabancı maddelerin, uzaklaştırılmasına yönelikrafinasyon 

işlemleri sonucu üretilen ürünlerdir. Bu ürünler genel olarak ekonomik bazda bor 

sağlayıcısı (kaynağı) ve özel bor ürünlerinin (özel bor kimyasallarının) üretiminde 

kulanılırlar. Örnek, boraks dekahidrat, boraks pentahidrat, borik asit, bor oksit. 

 

2.4. Konsantre Bor  

 

Cevher hazırlama ve zenginleştirme işleminin (kırma, eleme, öğütme, 

yıkama, sınıflandırma) tabi tutulan bor cevherinden, gang minerallerinin 

uzaklaştırılması ve B2O3 içeriğinin yükseltilmesiyle teknolojik olarak doğrudan veya 

dolaylı olarak kulanılabilir duruma getirilmesi sonucunda elde edilen üründür. 

Örnek, konsantre tinkal, konsantre kolemanit, konsantre üleksit, öğütülmüş 

kolemanit. 
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Özel Bor ürünü (özel bor kimyasalı): 

Rafine bor ürünlerinin daha ileri rafinasyona veya metalurjik veya kimyasal 

bir işleme tabi tutulmasıyla elde edilen spesifik bir amaç için kulanılan ürünlerdir. 

Örnek çinko borat, bor nitrür, bor karbür, sodyum bor hidrür, ferrobor. Bor üretim ve 

tüketimi ile dünya ticareti konusunda rezervlerin ülkelere göre dünyadaki dağılımı 

aşağıdaki tablo gibidir: 

 

.

1. Türkiye

2. Amerika

3.Rusya

4. Çin

5.Japonya

6.Şili

7.Arjantin

 

Şekil 2.5: Bor rezervlerinin ülkelere göre dağılım grafiği 

 

2.4.1 Bor Literatüründe Araştırmalar 

 

Simgesi (B) olan borun atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 ve ergime 

noktası 2473 ± 20 K olup, periyodik sistemin üçüncü grubunun başında yer alan 

metalle ametal arası yarı iletken özelliklere sahip bir elementtir. Doğada bulunan bor, 

kütle numaraları 10 (%19,8) ve 11 (%80,2) olan iki kararlı izotopun karışımından 

oluşmaktadır. 

 

 Bor elementinin özellikleri aşağıdaki çizelgedeki gibidir: 
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Tablo 2.1: Bor elementlerinin özellikleri 

Atom Ağırlığı  10.811+0.005 g/mol 

Kaynama Noktası 2773 K 

Yoğunluğu 2,34 g /cm3 

Oksidasyon Sayısı  3 

Elektro Negatifliği  2,0 

İyonlaşma Enerjisi 191 k cal  / g atom  

Sertlik  9,3 Mohs  

Atom Yarıçapı 0,98 

Füzyon Isısı  5,3 k cal / g atom  

Buharlaşma Isısı  128 k cal /g atom  

Kristal Yapısı  Hekzagonal 

 

 

 

Şekil 2.6: Bor tuzlar beyaz saf bir mineraldir 

 

Bor, biri amorf ve altısı kristalin polimorf olmak üzere, çeşitli allotropik 

formlarda bulunur. Kristal bor, önemli ölçüde hafiftir, serttir, çizilmeye karşı 

dayanıklıdır ve ısıya karşı kararlıdır. Bor kırmızıötesi ışığın bazı dalga boylarına 

karşı saydamdır ve oda sıcaklığında zayıf elektrik iletkenliğine sahiptir. Yüksek 

sıcaklıkta iyi bir iletkendir. Bor elementinin kimyasal özellikleri, morfolojisine ve 

tane büyüklüğüne bağlıdır. Mikron boyutundaki amorf bor kolaylıkla ve bazen 
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şiddetli olarak reaksiyona girerken bor kristali kolay reaksiyon vermez. Bor yüksek 

sıcaklıkta su ile reaksiyona girerek borik asit ve bazı diğer ürünler oluşturur. Mineral 

asitleri ile reaksiyonu, konsantrasyona ve sıcaklığa bağlı olarak yavaş veya patlayıcı 

olabilir ve ana ürün olarak borik asit oluşur   

 

Tabiatta yaklaşık 254 ile 284 çeşit bor minerali vardır. Oksijenle bağ 

yapmaya yatkın olması sebebiyle pek çok değişik bor-oksijen bileşimi 

bulunmaktadır. Bor-oksijen bileşimlerinin genel adı borattır. Çeşitli metal veya 

ametal elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği değişik özellikler, endüstride pek 

çok çeşit bor bileşiğinin kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Endüstriyel açıdan 

önemli bor bileşikleri arasında boraks (tinkal, sodyum kökenli bor bileşikleri), 

kolemanit (kalsiyum kökenli bor bileşikleri), üleksit (sodyum-kalsiyum kökenli bor 

bileşikleri) ana gruplaması altında kernit, probertit, szyabelit, datolit, sasolit, tüvenan, 

boraks dekahidrat, boraks değerli kabul edilmektedir. Bor minerali çeşitleri ve 

bulunduğu yerler gösterilmiştir; pentahidrat, susuz boraks, borik asit, sodyum per 

borat, susuz borik asit, hidroborasit sayılabilir. Bor madenlerinin değeri genellikle 

içindeki B2O3 (bor oksit) ile ölçülmekte, yüksek oranda B2O3 bileşiğine sahip olanlar 

daha.  

 

Tablo 2.2: Bor minerallerinin formüllerle gösterilmesi ve önemli bor minerallerinin 

ve bulunduğu yerler  

Mineral Adı Kimyasal 

Formülü 

B2O2   

( %) 

Bulunduğu 

Ülkeler 

Tinkal Na2B4 O7 -10H2O 36,5 Türkiye-ABD-Arjantin 

Kernit Na2B4 O7-4H2O 51,0 ABD- Arjantin 

Kolemanit Ca2B6O11-5H2O 50,8 Türkiye- ABD-Meksika 

Üleksit NaCaB5O9-8H2O 43,0 Türkiye-ABD  

Probertit NaCaB5O9-5H2O 49,6 ABD 

Szaybelit MgBO2(OH) 41,4 Kazakistan-Çin 

Pandermit Ca4B10O19-7H2O 49,8 Türkiye 

Dadolit Ca2B4Si2O12-2H2O 26,7 Kazakistan-Rusya 

Sasolit 

(Doğal B-Asit) 

H3BO3 56,3 İtalya 

Göl Suları Erimiş tuzlar  ABD-Şili-Bolivya 
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2.5. Türkiye ve Dünyadaki Bor Rezervleri  

 

Dünya bor mineralleri rezervleri hakkında güvenilir kesin bir rakam vermek 

güç olmakla birlikte, dünya rezervinin 1,2 milyar ton civarında olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye bor kaynaklarında dünyanın en büyük rezervine sahip 

ülkesidir. Dünya toplam rezervinin %65-70’i Türkiye’de bulunmaktadır. 

Türkiye’deki bor rezervlerinin yerlerini ve miktarlarını belirleyen kapsamlı bir 

araştırmanın henüz yapılmadığı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin aslında 

dünya rezervlerinin daha da büyük bir kısmını elinde tutuyor olabileceği 

düşünülmektedir. Türkiye’den sonra ikinci kaynak ülke ABD olup, dünya 

rezervlerinin %13-24’ü arasında bir payı olduğu bilinmektedir. Türkiye’deki bor 

madenlerinin kalitesi ABD’dekinden yüksektir. Dünya bor rezervlerinin kalan kısmı 

Arjantin, Bolivya, Şili, Çin, İran, Kazakistan, Peru ve Rusya’da bulunmaktadır. 

Dünyada işletilen toplam 488*106 tonluk rezervin 320*106 tonu Türkiye’dedir.  

Bor yatakları, milyonlarca yıl önce volkanların etkisi altında kalan 

bölgelerdeki uygun kimyasal koşullara sahip göllerde biriken malzemelerin kurak 

dönemlerde sularının buharlaşması sonucu oluşmuştur. Bu yatakların kapalı olması, 

borun günümüze kadar erimeden gelmesini sağlamıştır. Bor mineralleri atmosferik 

koşullara dayanıksız olduğundan, hava ve su ile temas ettiği zaman erir. 

 

Minerallerini arama çalışmaları diğer maden arama çalışmalarından biraz 

farklıdır. Bor, hava ve suya karşı dayanıksız olduğu için yer yüzeyinde görülemez. 

Bu nedenle, rutin olarak yapılan arama çalışmalarının yanı sıra mutlaka sondajlı 

çalışmalar yapmak gerekir. Türkiye bor yataklarının jeolojisi Balıkesir, Bursa, 

Eskişehir, Kütahya, Tunceli illerinde yer alır. Bu yataklardan Eskişehir-Kırka bor 

yatağı bugüne kadar bilinen dünyanın en büyük yatağıdır.  

 

Bor minerallerinden ticari değere sahip olanları; Tinkal, Kolemanit, Üleksit, 

Probertit, Borasit, Pandermit, Szyabelit, Hidroborasit ve Kernit’tir. 

  

Son 30 yılda dünya üretiminin büyük bölümü Rusya, Türkiye ve ABD 

tarafından gerçekleştirilmiş olup iki ana üretici Rio Tinto / ABD ve Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü/Türkiye’dir.  
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2.5.1. Bor’un Kullanım Alanları 

 

Bor bileşiği olarak, ilk tanınan ve kullanılan bileşik olan Tinkal’in (Sodyum 

Tetraborat-Boraks) bazı medeniyetlerce çok eski zamanlardan beri kullanıldığı 

bilinmektedir. Sümerler ve Etiler dönemlerinde metallerin yüzeyindeki oksit 

tabakasını çözme işlevi nedeniyle altın ve gümüş işletmeciliğinde lehim elemanı 

olarak, yine Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinde antiseptik olarak, Çin’de 

seramik ve cam üretiminde, Romalılarda arenaların tabanına dezenfektan olarak ve 

cam yapımında, Arap doktorların ise ilaç olarak boraks kullanıldığına dair kaynaklar 

bulunmuştur. Bu dönemlerdeki bor bileşenlerinin Tibet’ten getirildiği 

belirtilmekteyse de, Romalıların Anadolu kaynaklarını da kullanmış olmaları büyük 

bir olasılıktır. Bor ve bileşiklerinin endüstride çok çeşitli kullanım alanları 

bulunmaktadır. Üretilen bor minerallerinin %10’a yakın bir bölümü doğrudan 

mineral olarak tüketilirken geriye kalan kısmı bor ürünleri elde etmek için 

kullanılmaktadır.  

   

Borun kullanım alanları, deterjan ve cam endüstrisi, uzay-uçak endüstrisi, 

seramik eşya endüstrisi, yanmaz eşya yapımı, tekstil endüstrisi, metalurji endüstrisi 

ve ilaç endüstrisidir  

 

2.5.1.1. Cam Endüstrisi  

 

Bor, pencere camı, şişe camı vb. endüstrilerinde ender hallerde 

kullanılmaktadır. Dünya bor üretiminin %42’si cam endüstrisindedir. Özel camlarda 

ise borik asit vazgeçilemeyen bir unsur olup, rafine sulu/susuz boraks, borik asit veya 

kolemanit/boraks gibi doğal haliyle kullanılmaktadır. Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, 

gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı nedeniyle plastiklerde, 

endüstriyel elyaf vb. de, lastik ve kâğıtta yer edinmiş olan cam elyaf, kullanıldığı 

malzemelere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır.  

 

2.5.1.2. Seramik Endüstrisi  

 

Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan bor oksit %20’ye 

kadar kullanılabilmektedir. Özellikle emayeye katılan hammaddelerin %17-32’si bor 

oksit olup, sulu boraks tercih edilir. Bazı hallerde bor oksit veya susuz boraks da 
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kullanılır. Metalle kaplanan emaye paslanmayı önler ve görünüşüne güzellik katar. 

Çelik, alüminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile kaplanabilir. Emaye aside karşı 

dayanıklılığı arttırır. Mutfak aletlerinin çoğu emaye kaplamalıdır. Banyolar, kimya 

endüstrisi teçhizatı, su tankları, silahlar vb. de kaplanır. Seramiği çizilmeye karşı 

dayanıklı kılan bor %3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır. 

 

2.5.1.3. Temizleme ve Beyazlatma Endüstrisi  

 

Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi 

nedeniyle %10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara 

%10-20 oranında sodyum perborat katılmaktadır. Çamaşır yıkamada kullanılan 

deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı 

olduğundan etkili bir ağartıcıdır. Perboratların çamaşır yıkamada klorlu 

temizleyicilerin yerini alması sıcak veya soğuk su kullanımına bağlıdır. Çünkü 

perboratlar ancak 328 K'nin üstünde aktif hale geçerler. 

 

2.5.1.4. Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler  

 

Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. 

Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan 

kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri 

plastiklerde de yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu 

amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum metaborat, 

borfosfatlar ve amonyum fluoborat gelir. 

 

2.5.1.5. Gübre Endüstrisi  

 

Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. 

Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellikle şeker pancarı) 

kaba yoncalar, alfaalfalar, meyva ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve pamuk 

sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidrat içeren karışık bir 

gübre kullanılmaktadır. Bu da, suda çok eriyebilen sodyum pentaborat 

(NaB5O8.5H2O) veya disodyum oktaboratın (Na2B8O13) bitkinin üzerine 

püskürtülmesi suretiyle uygulanmaktadır. Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi 
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bileşiklerle birlikte otların temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken 

durumlarda da kullanılmaktadır. 

 

2.5.1.6. Metalurji Endüstrisi  

 

Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız 

bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal endüstrisinde koruyucu bir 

cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Bor 

bileşikleri, elektrolit kaplama endüstrisinde, elektrolit elde edilmesinde sarf 

edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay 

kurşun, bakır, nikel gibi demir dışı metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır. 

Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda 

ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin 

sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir. Kanada, Batı Almanya, Japonya ve 

ülkemizde çelik üretiminde florit yerine kolemanit kullanılmaktadır. 

 

2.5.1.7. Nükleer Endüstrisi 

 

Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları 

kullanılır. Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. 

Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir. Atom reaktörlerinin 

kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında 

(B10) bor kullanılır. 
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Laboratuvar Deneyleri 

 

Şekil 2.7: Bor laboratuvar çalışmaları (03.02.2020) 

 

Bor minerallerini farklı perspektiflerde ele almak gerekiyor. Labarotuvar 

çalışmaları sonucunda elde edilecek sonuçların geçmişe dönük çalışmalar 

gözetlenerek, daha verimli, sonuç odaklı sonuçlara ulaşmak mümkündür. 

 

Yukarıdaki deney çalışması, tamamen doğal olup, Anadolu uygarlığından 

esinlenerek, bilimin de ışığından faydalanılarak elde edilmiştir. Deney çalışmasında; 

bor kolomenit, ulekis, boron kullanılmıştır. Bu karışımdan elde edilen çalışma, 

tarafımızca birkaç hastalık tedavisi için kullanılmış, olumlu sonuçlar 

gözlemlenmiştir. Prostat, rahim, alzaymır, parkinson, akciğer hastaları üzerinde 

faydalı sonuçlar sağlanmıştır. Bu doğrultuda; geleceğe yönelik Ar-Ge yatırımları 

yapılmalı, insanlık yararına önemli kazanımlar elde edilmelidir. 

 

Birçok bilimsel çalışma, Ar-Ge çalışmaları yapılarak, Laboratuvar deneyleri 

ile toplumsal ve kamu yararına nitelikli ileri uç ürün olarak ve ilaç sanayisinde ilaç 

olarak formülüze edilmiştir. 

 

Boron ile birden çok çalışma yapılmıştır; bu çalışmalardan biri Japon Bilim 

insanı tarafından yapılmıştır. Çalışmasının kapsamı aşağıdaki gibidir: 

 

ABD’nin Northern Illinois Üniversitesinden Prof. Dr. Narayan Hosmane, 

“Boron nötron yakalama terapisi” yöntemi ile kanser tedavisinin başarılı sonuçlar 

verdiğini belirterek, “Japonya'daki ortaklarımızla beyin kanseri olan hastalarda bunu 
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denedik. Bor elementiyle kanser tedavisinde çok güzel sonuçlar aldık. 18 ay içinde 

kanser tamamen ölüyor. Eğer tamamen öldürüldüyse kanserin yenileme şansı da 

yok.” dedi. 

 

Hosmane, Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Anorganik 

Kimya Kongresi için geldiği Çorum'da yaptığı açıklamada, bor elementi ile kanser 

tedavisinde önemli mesafe kat edildiğini söyledi. 

 

Bor elementinin sağlık alanında nasıl kullanılabileceğine dair uzun yıllardır 

araştırma yaptığını belirten Hosmane, dünyanın farklı bölgelerindeki ortaklarıyla 

yürüttükleri çalışmalar neticesinde bor ile kanserli hücreleri yok etmeyi 

başardıklarını aktardı. 

 

Hosmane, dünyadaki bor rezervinin yüzde 75'inin Türkiye'de, kalanının ise 

ABD sınırları içerisinde yer aldığının altını çizdi. 

 

Pek çok alanda kullanılan borun son yıllarda sağlık alanında da önemli bir 

elemente dönüştüğünü vurgulayan Hosmane, şöyle devam etti: 

“Borun, boron 10 ve boron 11 olarak iki izotopu var. Birinde 10, diğerinde 11 

nötron var. 10 nötronu olan, bir nötron almaya çalışırsa patlayabilir. Patladığında alfa 

partikülleri yayıyor. Bu partiküller de 2,79 mega elektron voltluk enerjiye sahip. Bu 

enerji herhangi bir hücreyi öldürebilecek güçte. Eğer bu bor elementi kanser 

hücresine girerse onu, sağlıklı hücreye girerse bu hücreyi öldürür. Kimyacılar olarak 

bizim görevimiz, onu kanser hücresine yönlendirmek. Aksi takdirde zararı olacaktır.” 

 

Hosmane, 100 yıl yaşayan bir insanın kemiklerini güçlendirmek için sadece 

24 gram bora ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, “Bunun haricinde insan vücudunun 

bora ihtiyacı yok. Bu nedenle boru vücuda gönderdiğimizde sağlıklı hücreler bunu 

24 saat içinde vücuttan atıyor ancak kanser hücresinin seveceği şekilde 

biyomoleküllere bağlarsanız, hücre bu biyomoleküllerde bor olduğunun farkına 

varamıyor ve içine alıyor. Dolayısıyla şeker ya da organik asitler gibi 

biyomoleküllere bağlayıp kanser hücresinin içine soktuğumuzda fark edilmediği için 

saatlerce içerisinde kaldığı kanser hücresini öldürüyor.” diye konuştu. 
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“Herhangi bir yan etkisi yok” 

İnsan vücudundaki bir gram tümörün yok edilmesi için 35 mikrogram bora 

ihtiyaç duyulduğunu aktaran Hosmane, şunları kaydetti: 

 

“35 mikrogram boru kanser hücresine gönderiyoruz. Bu da kanser hücresinin 

ölmesi için yeterli. Bu yöntem, 'Boron nötron yakalama terapisi olarak 

isimlendiriliyor. Japonya’daki ortaklarımızla beyin kanseri olan hastalarda bunu 

denedik. Bor elementiyle kanser tedavisinde çok güzel sonuçlar aldık, 18 ay içinde 

kanser tamamen ölüyor. Eğer tamamen öldürüldüyse kanserin yenileme şansı da yok. 

Eğer tedavi tam uygulanmadıysa, bor miktarı yeterli gelmediyse kanser tekrar 

yenileyebilir. 7-8 sene önce kanser tedavisinde kullanılan bor miktarı 24 mikrogram 

civarındaydı. Bu yetersiz geldiği için kanser hücreleri ölmüyordu ve yenileniyordu 

ancak bu yöntemle böyle bir şey yok. Bu tedaviyi uyguladığımız hiç kimse ölmedi. 

Herhangi bir yan etkisi yok. Tedaviyi yarıda kesenler sıkıntı yaşadı ama tam 

uygulayanlar sıkıntı yaşamadı.”4                                                                                                             

Diğer yapılan çalışmalardan biri ise; Balıkesir Fen Lisesi 4’üncü sınıf 

öğrencisi olan ve üstün zekâlı öğrencilerin eğitim gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan 

Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nde Laboratuvar çalışmaları yürüten Alperen 

Berberoğlu, radyasyondan etkilenmeyen hamam böceklerinden esinlenerek  

radyasyon zırhlı yelek üretti. Bilim merkezinde görevli kimya öğretmeni Pınar 

Sabaz’ın da yardımıyla iki yıldır sürdürdüğü çalışmalar sonrası yaptığı radyasyon 

yeleğiyle TÜBİTAK projelerinde bölge birinciliği alan Berberoğlu, şimdi yeleği 

ürettiği maddenin patentini almak için çalışmalara başladı. Kurşundan üretilerek 

yapılan ve insan vücuduna zararı olduğu tespit edilen radyasyon yeleklerinin 

piyasada ortalama 600 liraya mal olduğunu söyleyen Berberoğlu, ürettiği yeleği ise 

20 liraya mal ettiğini belirtti. 

 

“Hamam Böceklerinden Esinlendi” 

Rusya’nın Çernobil şehrinde yaşanan ve dünyanın en büyük radyoaktif 

felaketi olarak görülen Çernobil faciası sonrası yaşamayı sürdüren hamam 

böceklerinden esinlenerek böyle bir çalışmaya başladığını anlatan Berberoğlu, iki 

yıldır bu proje üzerinde çalıştığını söyledi. Hamam böceklerini incelediğinde 

                                                           

4 Northern Illinois Üniversitesinden Prof. Dr. Narayan Hosmane Bor Çalışması, 2019. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/alperen-berberoglu
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/alperen-berberoglu
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/radyasyon
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kabuklarında kitosan adlı bir madde olduğunu ve bu maddenin radyasyondan 

etkilenmediğini belirlediğini belirten Berberoğlu, şöyle konuştu: “Bundan yola 

çıkarak içinde kitosan ve ayrıca milli değerimiz olan bor bulunan bir polimer 

üretmek istedim. Ardından polimerle ne yapabileceğimizi düşündüm ve bununla 

hastanelerde röntgen cihazlarını kullanan radyoloji teknikerlerinin gördüğü zararı 

minimuma indirmek amacıyla üç farklı bor bileşiğini bulunduran yelek dolgusu 

tasarladık. Yaptığımız yeleğin içerisinde yapmış olduğumuz dolgu var. Ayrıca 

polimerleştirici malzeme olarak kitosan bulunuyor. Bu da asetik asitte çözünmüş 

biçimde. Bunun yanında bir de sıvı ürettik. Bunları da hastanelerde şu anda 

duvarlarda kurşun bloklar kullanılıyor. Onların yerine kullanmak amacıyla ve 

maliyeti minimum amacıyla bu sıvıları ürettik. Ayrıca kurşun yeleklerin maliyetine 

göre çok daha ucuz ve kurşun yeleklerin ağırlığına göre çok daha hafif bir materyal 

ürettik. Kurşun yeleklerin maliyeti yaklaşık 600 TL civarında. Ancak biz bu yeleği 

20 TL’ye mal edebiliyoruz. Ayrıca kurşuna göre çok daha hafif olma avantajı var. Bu 

proje geliştirilerek ileride savunma sanayiinde ve sağlık sektöründe kullanılabilir.” 

 

“Yüzde 98.25 oranında radyasyondan korunma sağlıyor” 

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi’nde kimya öğretmeni 

olarak görev yapan ve Alperen Berberoğlu’na projesinde danışmanlık yapan Pınar 

Sabaz da bor bileşikleri ve kitosan adı verilen malzemeyle birlikte radyasyondan 

koruyan kumaş dolgu malzemesi ve sıvı ürettiklerini söyledi. Yaptıkları test 

sonuçlarında üretilen maddenin radyasyona karşı yüzde 98.25 oranında koruma 

sağladığını tespit ettiklerini belirten Sabaz, "Dolayısıyla da bu çalışmayı geliştirerek 

patent noktasına getirdik ve patent başvurusunu gerçekleştirdik. Çalışmanın ilk 

aşamasında öğrencim hamam böceklerinin radyasyonun zararlı etkilerinden hiçbir 

şekilde olumsuz etkilenmediğini fark etmiş ve bununla ilgili bunun nedeni ne olabilir 

diye araştırırken hamam böceğinin kabuğunda bulunan kitosan maddesinden 

kaynaklandığını keşfettik. Bu kitosanın içerisine de milli değerimiz olan, dünya 

rezervlerinin yüzde 72’sinin ülkemizde bulunduğu bor bileşiğini ekleyerek 

radyasyon zırhı üretmeyi başardık. Bu malzeme yüzde 98.25 oranında radyasyona 

karşı koruma sağlıyor" dedi.5 

 

                                                           

5 Balıkesir Fen Lisesi 4’üncü Sınıf Öğrencisi Alperen Berberoğlu Bor Çalışması, 2019. 

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/alperen-berberoglu
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Bor kolomenit ile bir başka çalışma ise; Sabancı Üniversitesi, Eti Maden’den 

aldığı destekle başlattığı uluslararası bir projeyle, toprakta bitki köklerine yavaş 

yavaş bor sağlayan “kolemanit” adlı yeni bir bor mineralini dünyaya tanıtıyor. Eti 

Maden’in ürettiği kolemanit ve beş ayrı bor gübre kaynağı, Sabancı Üniversitesi 

tarafından 10 farklı ülkede 15 bitki üzerinde araştırılıyor. 

 

Dünyadaki kolemanit rezervlerinin tamamına yakını Türkiye’de bulunuyor ve 

dünya, kolemanit kaynağı bakımından Türkiye’ye çok büyük bir oranda bağımlılık 

gösteriyor. Bor yeterli düzeyde bitkisel verime ulaşmada mutlak gerekli olan bir 

besin elementidir. Dünya gübre endüstrisi, artık standart gübrelere bor kaynağı 

olarak kolemaniti katmaya başladı. 

 

Sabancı Üniversitesi ve Eti Maden ortak bor projesi, Brezilya, Güney Afrika, 

Etiyopya, Uganda, Ukrayna, Hindistan, Tayland, Çin, Malezya ve Türkiye’de değişik 

tarla ve bahçe bitkilerinde bir yıldır devam eden proje olup, üç yıl içinde 

tamamlanacak. Sabancı Üniversitesi, belirtilen ülkelerde çoğunlukla üniversitelerle 

birlikte ortak çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar, Eti Maden tarafından üretilen 

başta kolemanit olmak üzere 6 farklı bor kaynağının bitkiler üzerindeki etkisini, 

bitkisel verimi ve topraktaki dinamiğini incelemeyi kapsıyor. Bu araştırmaların bir 

bölümü de Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü BOREN tarafından destekleniyor. 

Kolemanit: Yeni Borlu Gübre Kaynağı 

Aşağıdaki iki nedenden dolayı bitkiler kolemanit gibi yeni bor kaynağına 

ihtiyaç duyuyor: 

a)  Bor, toprakların büyük bir bölümünde bitkilere yeteri düzeyde fayda 

sağlayamadan çok çabuk biçimde yıkanıp kaybolan bir elementtir. 

 

b)  Bitkiler, çimlenmeden başlayarak meyve oluşturma aşamasına kadar 

toprakta az da olsa sürekli çözünür durumda bora ihtiyaç duyar. 
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Şekil 2.8: Bahçe bitkileri - Sabancı Üniversitesi-ETİ Maden Çalışması, 2019 

 

Belirtilen iki duruma karşı kullanılabilecek en uygun borlu gübre kaynağı, 

kolemanit bor kaynağıdır. Kolemanit toprakta yavaş yavaş çözünerek bitkilere 

düzenli biçimde bor sağlayan tek borlu gübre kaynağı olarak dikkate alınıyor. 

Kolemanitin toprakta yavaş çözünme özelliği; hem borun topraktan yıkanıp 

kaybolma riskini azaltıyor,  hem de bitkiye büyüme süresi boyunca yavaş yavaş bor 

vererek daha iyi bir bor beslenmesi sağlıyor.  

 

Bu durum bitkilerin verimi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Dünyadaki 

kolemanitin tamamına yakını neredeyse Türkiye’de bulunuyor ve dünya, kolemanit 

kaynağı bakımından Türkiye’ye çok büyük bir oranda bağımlılık gösteriyor. 

 

Bitkiler boru neden sever; bor neden bitkiler için çok önemli?: 

Projenin yürütücüsü, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri 

Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Çakmak bor mineralinin bitkiler için 

önemini şu şekilde anlatıyor: “Bor minerali sadece endüstriyel alanda değil, aynı 

zamanda bitkisel üretimde de önem taşıyor. Toprakta bor noksanlığı söz konusu 

olduğunda bitkilerin büyümesinde ve verim oluşturabilmesinde önemli azalmalar, 

duraksamalar ortaya çıkıyor. Bor bitkilerin sağlam ve stabil bir yapıya sahip 
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olmasında vazgeçilmez bir rolü olan hücre duvarlarının en önemli yapı 

elemanlarından biridir. Bor besin elementi için, bitki hücre duvarının çimentosudur 

diyebiliriz. Bilindiği üzere, tohum ve meyve oluşumu için tozlaşma ve döllenme en 

önemli süreçlerdir. Bor, her iki süreci de doğrudan etkileyen bir besin elementtir. 

Bor, bitki içinde rahatlıkla taşınamadığından çiçek organları bor yetersizliğine karşı 

aşırı duyarlıdır ve bor noksanlığında özellikle meyve ağaçlarında çiçek dökülmesi 

sıklıkla ortaya çıkar.” 

 

Projenin hedef aldığı ülkeler ve bitkiler aşağıda verilmektedir: 

Brezilya: kahve, pamuk,  soya, şeker kamışı ve okaliptüs; Çin: kolza, domates 

ve çay; Güney Afrika: Bağ; Etiyopya: Kahve; Uganda: Fasulye: Ukrayna: Ayçiçeği; 

Tayland: Pirinç/Çeltik; Hindistan: Soya; Malezya: Palm yağı ağaçları, Türkiye: 

fındık, ayçiçeği ve patates. 

  

Projenin nihai hedeflerinden biri de, aynı gübre granülünde  %50 oranında 

çözünürlüğü yavaş olan kolemanit boru ve diğer % 0’sinde de çözünürlüğü kolay 

olan bir bor kaynağı olacak şekilde çok yeni karma bir bor gübresi oluşturmak ve 

dünya pazarına sunmak.6 

 

Türkiye bor madenlerini çıkaramıyor mu? 

Türkiye'nin bor madeni rezervleri ve bu rezervleri çıkarması geçmişten 

günümüze her zaman tartışma konusu olmuştur. Kimine göre Türkiye bor madenini 

kendisi çıkaramıyor, kimine göre de dış güçler tarafından çıkarması engelleniyor. 

Peki bu söylemler ne kadar doğru, gerçekliği nedir? Bor madenini ve bor üzerine 

yapılan 'senaryoların' gerçekliğini sabah.com.tr sizler için araştırdı... 

 

“Her yerde Bor madeninin çıkarılmadığına dair sorular soruluyor ve 

konuşuluyor. Bor ve petrol yatakları gibi madenlerimiz var, çıkarılmıyor deniyor. 

Ben bunları ilkokuldayken de dinlerdim, üniversitedeyken de. Böyle bir şey mümkün 

değil. Türkiye gelişmesin diye madenlerin çıkarılmaması imkânsız. Ekonomik olan 

her şey açığa çıkarılır.” 

 

                                                           

6 Sabancı Üniversitesi Müh. Doğa Bilimleri Fak.Öğr.Üyesi Prof.Dr.İsmail Çakmak, 2019 
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Bu yanlış bir söylentidir. Sadece bor madenlerimiz için değil bütün 

madenlerimiz için geçerlidir. Bugün her şey muntazam olarak takip ediliyor." 

“Bence bu söylentiler efsanedir. Kendi kendimize, kendimizi mazur 

göstermek için ürettiğimiz bir düşüncedir. Bugün Türkiye bor madenlerini yeterli 

düzeyde üretiyor.” 

 

“Türkiye'yi kimse engellemiyor” 

“Dünya'da Bor üretiminde birinci sıradayız. Madenciliğimiz gelişerek böyle 

bir konuma geldi, kimse de bizi engellemiyor.” 

Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesi gerekmektedir. Tabii ki rakibimiz 

olan ülkelerden teknolojiyi alamayız bu konuda, ama biz kendimizi geliştirirsek çok 

daha iyi yerlere gelebiliriz. Bugün Türkiye bor üretiminde birinci sıraya gelmiştir. 

Zaten en büyük rezerv Türkiye'dedir. Dolayısıyla tüm bu söylentiler geçerli değildir." 

 

“Neler yapılmalı”  

Bor üzerine daha fazla araştırmalar yapılmalı. Borun ileri teknolojide 

kullanımı için gelişmiş ülkelerde çalışmalar yürütülüyor. Bu teknolojiyi elinde 

bulunduranlar bunu bize vermez. Zaten Türkiye'deki Bor Enstitüsü'nün kurulma 

nedeni de buydu. Bor'un çok yüksek değerli ürünlere dönüştürülebileceği 

araştırmalar ve Bor'un “hidrojen tutucu” olarak kullanımına yönelik ve değişik 

alanlarda kullanımını geliştirecek araştırmalar yapılmalı...” 

 

Bor Enstitüsü'nün Çalışmaları 

Bu araştırmaların sonuçlarını Türkiye'de uygulamaya giderek dünyadaki 

diğer ülkelere bu ürünlerin pazarlanması sağlanmalıdır. Bor enstitüsünün kurulma 

nedeni de budur. Bor'da bizim en büyük rakibimiz Amerika'dır. Şu anda. 2. sırada 

olan ABD uzun yıllar ilk sırada olma özelliğini korumuştu. Bugün ise ilk sırada 

Türkiye yer alıyor. 

 

İleri teknolojide kullanamıyoruz 

Her ne kadar ABD'den daha fazla üretim yapsak da bunu ileri teknolojide 

kullanamıyoruz. Bu teknolojiyi ABD bize vermez. Onu da verirse elimizdeki bütün 

bor madenlerini değerlendiririz ve onlar devre dışı kalır. Onun için o teknolojileri 

Türkiye'de geliştirip onları Türkiye'de üretmek ve pazarlamak zorundayız. 
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“Bor olayını abartıyoruz” 

“Gelişmiş ülkelerde 100 yıllık tarihi olan bor işletmeler bulunuyor. Bizim 

onların ulaştığı teknolojiye ulaşmamız için zamana ihtiyacımız var. Bor olayı 

Türkiye'de biraz abartılıyor. Borun çok kullanım alanı var, tüm bu alanlara 

girebilmemiz için hem büyük yatırımlara hem de bilgilere ihtiyaç var. Bor enstitüsü 

bu görevi yürütüyor yatırımı yapmaksa şu anda devlet kuruluşu olan Eti Maden 

İşletmeleri'ni görüyoruz. Çünkü halâ özel işletmelere açılmıyor.” 

 

“Bor nedir, nerelerde kullanılır?” 

İlk üretimi Bor madeni dünyadaki 109 elementten biri olan oluşumu 60 

milyon yıl öncesine ulaşan madendir. Bu nedenle hemen yakın çevremizde yer alan 

toprakta, suda, bitkilerde ve diğer canlılarda Bor'a rastlamak mümkündür. Dünyada 

ilk borik asit üretimi İtalya'da gerçekleştirilmiştir. 

 

“Türkiye'de tarihi” 

Bor işletmeleri'nin kamulaştırılması: 

Yurdumuzda ilk işletmenin 1861'de çıkartılan Maadin Nizannamesi 

uyarınca 1865 yılında bir Fransız şirketine 20 senelik işletme imtiyazı verilmesiyle 

başlamıştır. 1968 yılına kadar yabancı şirketler tarafından iletilen bor madenlerimiz 

bu tarihten sonra kamulaştırılarak Eti Maden İşletmeleri adını almıştır. Fotoğraf: 

(1890) Sultançayır Bor ocağından pandermit taşınırken… 

 

“Türkiye'nin Bor ticareti” 

Yılda 750.000 tondan fazla işlenmiş ürün yurtiçi ve yurtdışı piyasalara 

tonu 450 dolar gibi  bir fiyatla satılmaktadır. Ürünün Türkiye'ye maliyeti 120 

TL civarındadır. Bor Ürünlerinin Toplam Satışlarının sektörel (%) dağılımının 

başında cam gelmektedir. 
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2.6. Bor'un Kullanım Alanları 

 

“1200 yıl önce ilaç yapılmış” 

Bor ve türevleri uzun yıllardan beri farklı alanlarda kullanılmaktadır. 

Tarihçesine bakılınca, Bor tuzlarının 4 bin yıl önce ilk kez Tibet’te kullanıldığı, 

Babiller tarafından değerli eşyaların ergitilmesinde, Mısırlılarca mumyalamada, Eski 

Yunan ve Romalılarca da zemine serpilerek arena temizliği için kullanıldığı 

saptanmıştır. 875 yılında ise, Araplar ilk kez bor tuzlarından ilaç yapmışlardır. 

 

“Bor'un diğer kullanım alanları” 

Cam sanayinde pek çok önemli sanayi dalına girdi sağlayan cam sanayi bor 

tüketimi için en önemli endüstri dalıdır. Bor, borosilikat camlar, cam yünü ve tekstil 

tipi cam elyafı üretiminde çok önemli bir bileşendir. Tüketilen bor ürünlerinin %80’e 

yakını cam, seramik-frit, tarım ve deterjan sektörlerinde yoğunlaşmıştır. 

 

“Sağlık alanında” 

Bor minerallerini farklı perspektiften ele alınmasının çok farklı faktörlerle 

ortaya çıktığı görülmüştür. Bunlar başlıca MÖ 4000 yıllarında başlayan birçok haşere 

ve veba hastalıklarına karşı dezenfekte olarak da kullanılmış olup, ardından Mısırlılar 

tarafından ilaç veya sağlık çalışmalarında da kullanılmıştır. Günümüz dünyasında ise 

sağlık alanında başta medikal olmakla birlikte diş implantlarında ve diğer tedavi 

metodlarında da kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcası kanserli hücrelerde kasın 

rahim hastalıkları, erkek prostat hastalıkları ve akciğer iç organlarındaki iç hastalıklar 

alzermır, parkinson ve kua hastalıkları üzerinde de çalışmalar çeşitli deneyler ve 

laboratuvar çalışmaları ile sürdürülmektedir. 

 

“Seramik ve polimerik malzemelerde” 

Bor ürünleri seramik endüstrisinde, çoğunlukla seramik sırı ve emaye 

yapımında kullanılmaktadır. 

 

“Tarımda” 

Bor ürünleri, tarım ve ormancılıkta yaygın olarak kullanılmakta olup gübre 

olarak ve istenmeyen otlar ve böceklerle mücadelede kullanılmaktadır. 
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“Temizlik ve Beyazlatma Sanayiisinde Kullanım” 

Bor ürünleri temizlik sektöründe mikrop öldürücü (jermisit) ve ağartıcı gibi 

çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Boraks dekahidrat, sabun ve deterjanlara su 

yumuşatma ve mikrop öldürücü özelliğinden dolayı %10’a kadar eklenmektedir. 

Sodyum perborat, çamaşır makinalarında kullanılan toz deterjanlara aktif oksijen 

kaynağı olarak %10 civarında eklenmektedir. 

 

“Füze Uçuş Yakıtları” 

Bor kimyasalları özellikle füze yakıtı olarak kullanılmaktadır. Sodyum 

tetraborat, özel uygulamalarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar. 99 

milyon yıllık kehribar içinde dünyanın "en küçük dinozor fosili" keşfedildi 

 

“İnşaat-Çimento Sektöründe” 

Mukavemet artırıcı ve izolasyon amaçlı (daha sağlam, hafif ve depreme-ısıya 

dayanıklı binaların yapılmasında, yalıtımda). 

 

“Cam Elyafı” 

Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere 

dayanıklılığı nedeniyle plastiklerde, sinai elyaf vb. de, lastik ve kâğıtta yer edinmiş 

olan cam elyaf, kullanıldığı malzemelere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır. 

Böylece sertleşmiş plastikler otomotiv, uçak sanayilerinde, çelik ve diğer metalleri 

ikame etmeye başlamıştır. Ayrıca spor malzemelerinde de (kayaklar, tenis raketleri 

vb.) kullanılmaktadır. 

 

“Ahşap Koruma” 

Bakteri ve çürümeye karşı koruyucu ve alev geciktirici olarak 

kullanılmaktadır. 

 

“Nükleer Uygulamalar” 

Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları 

kullanılır. Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. 

Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir. Atom reaktörlerinin 

kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında 
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(B10) bor kullanılır. Ayrıca, nükleer atıkların depolanması için kolemanit 

kullanılmaktadır. 

 

“Metalurji” 

Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız 

bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayiinde koruyucu bir cüruf 

oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. 

 

“Otomobil Hava Yastıkları, Antifriz” 

Bor hava yastıklarının hemen şişmesini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. 

Çarpma anında, elementel bor ile potasyum nitrat toz karışımı elektronik sensör ile 

harekete geçirilir. Sistemin harekete geçirilmesi ve hava yastıklarının harekete 

geçirilmesi için geçen toplam zaman 40 milisaniyedir. Ayrıca otomobillerde antifriz 

olarak ve hidrolik sistemlerde de kullanılmaktadır. 

 

“Atık Temizleme” 

Sodyum borohidrat, atık sulardaki civa, kurşun, gümüş gibi ağır metallerin 

sulardan temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. 

 

“Borlu Katı Yakıtlar/Hücre Yakıtları/(Fuel Cells)” 

Son günlerde sodyum borohidritin’in kullanıldığı, sodyum borohidrattan 

enerji üreten hücre yakıtıyla ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Sodyum borohidratın 

kimyasal bağlarında hidrojen mevcut olup, katalist hidrojeni açığa çıkarmakta veya 

elektrik üretmektedir. Bu üretim de temel prensip ise su ile boraksın reaksiyonudur. 

Bu reaksiyondan üretilen hidrojen direk içten yanmalı motorlara beslenebilir veya 

hücre yakıtlarında kullanılabilirler. 

 

“Enerji Üretimi ve Isı Depolama” 

Bor, demir ve nadir toprak elementleri kombinasyonu (METGLAS) %70 

enerji tasarrufu sağlamaktadır.  

 

Bu güçlü manyetik ürün; bilgisayar disk sürücüleri, otomobillerde doğru 

akım-motorları ve ev eşyaları ile portatif güç aletlerinde kullanılmaktadır. Son 
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yıllarda borların piller/aküler de kullanılması ile maliyetler düşürülmüş ve çevre 

dostu piller/aküler üretilmeye başlanmıştır. 

 

Poliakrilnitril (PAN) lifi, yumuşaklığı, yüne benzer tuşesi, diğer sentetik 

liflere kıyasla daha iyi anti-bakteriyel özellik göstermesi ve güneş ışığına karşı 

mükemmel dayanımı ve nispeten düşük fiyatı nedeniyle önemli bir sentetik liftir. 

 

PAN lifi, genellikle ev tekstili ürünlerinde, triko ve hazır giyim ürünlerinde 

kullanılmaktadır Bunlar arasında, PAN lifinin yoğunlukla kullanıldığı ev tekstili 

ürünleri için güç tutuşurluk özelliği kazandırılması ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu 

konuda geliştirilen yeni yasalara paralel olarak birçok standart da ortaya konmuştur 

Günümüzde uygulanan standartlar ve yasalarda, tutuşma esnasında ve sonrasında 

oluşan kimyasallar ve bunların toksisite değerleri de göz önünde bulundurulmaktadır. 

Örneğin, güç tutuşurluk amacıyla kullanılan yardımcı kimyasallar arasında, halojen, 

fosfor veya sülfür içerenler genellikle çevre dostu değildir  

 

Güç tutuşurluk kazandırma çalışmalarında son yıllarda yapılan çalışmalarda 

daha az maliyetli ve ekolojik güç tutuşur maddelerin üretimi üzerinde durulmuş, 

toksik maddeler içermeyen güç tutuşur madde kullanımı geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

Ayrıca plazma işlemi ile yüzey modifikasyon ve sol-jel yöntemi kullanımı da 

çevre dostu yeni yöntemler olarak alternatif olabilir. Plazma, temel veya uyarılmış 

halde bulunan elektronlar, iyonlar ve moleküllerden oluşan ve toplam yükü nötr olan 

iyonize gaz olarak tanımlanmaktadır. 

 

 Maddenin dördüncü hali olan plazma, materyallerin yüzey modifikasyonu 

için uygun bir ortamdır. Üretim yöntemlerine, elde edilen gazın sıcaklığına, 

basıncına, parçacık yoğunluğuna ve iyonlaşma derecelerine göre sınıflandırılabilen 

plazmalar, polimerizasyon, aşılama, temizleme ve aşındırma gibi amaçlar için 

kullanılabilmektedir. Sol-jel yöntemi, son yıllarda, tekstil ürünlerinde uygulanmaya 

başlamış ve oldukça ilgi görmüştür. 
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  Sol-jel yöntemiyle tekstil materyallerine kalıcı antimikrobiyellik, 

antiultraviyole, süperhidrofobluk, buruşmazlık gibi özellikler kazandırılması üzerine 

çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

 

  Sol-jel yöntemi, materyalin yapısını bozmadan farklı tekstil yüzeylerine 

organik ve inorganik bileşiklerin etkili bir şekilde hapsedilmesini sağlamakta, ılıman 

işlem koşullarında uygulanabilmektedir. 

 

Sol-jel yöntemi, tetraetoksisilan (TEOS), titanyum tetraizopropoksit, 

tetraetoksisilan ve alüminyum izopropoksit gibi (yarı) metal alkoksitler gibi 

başlatıcıların hidrolizi ve kondenzasyonunu içeren, tamamen hibrid inorganik veya 

organik-inorganik kaplamalar oluşturacak şekilde gerçekleşen iki adımlı reaksiyon 

esasına dayanmaktadır 

 

İlk adımda herhangi bir inorganik veya organik maddenin homojen bir 

şekilde çözelti veya süspansiyonu hazırlanmakta ve jelleştirme yapıldıktan sonra bu 

madde katılaşan matris içerisine fiziksel olarak bağlanmaktadır  

 

Bu yöntem kullanılarak, farklı bileşimdeki güç tutuşurluk sağlayan 

kimyasallar çeşitli kumaş yüzeylerine homojen bir şekilde kaplanabilmektedir. 

 

Soljel yöntemi aynı zamanda liflerin veya kumaşların termal ve yanma 

davranışlarını geliştirebilmektedir. Sol-jel yöntemi ile oluşan kaplamalar, yalıtkan 

olarak fiziksel bir bariyer oluşturmakta, böylece polimer yüzeyini korumaya 

yardımcı olmaktadır. 

 

Ayrıca güç tutuşur içerikli bileşiklerin ısıl parçalanma işlemi sırasında 

malzeme yüzeyine göç etmesiyle, tekstil malzemesinin güç tutuşurluk ve yanma 

davranışı gelişmektedir. Dünyada bor rezervlerinin %72’sine sahip ülkemiz, dünya 

üretiminin de %32’sini karşılamaktadır. 

 

Daha çok metalimsi davranış gösteren bor (B) elementi, doğada oksijen ile 

birleşik halinde bulunmaktadır. Bor alaşımları, bor tuzları ve organometalik bor 

kompleksleri genellikle kimya, enerji, deterjan, ilaç, kozmetik, askeri, inşaat, uzay ve 

havacılık sektörlerinde ileri teknoloji malzemesi olarak birçok kullanım alanı 
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bulmaktadır. Isıya dayanıklı cam yapımında kullanılan bor minerali motor yağları ve 

çelik jantların yapısında da bulunmaktadır.  

 

Araç dış boyalarına ilave edilen bor minerali, parlaklığı arttırmasının yanı sıra 

çizilmesini engellemektedir. 

 

Bor bileşikleri tekstil sanayinde, güç tutuşurluk maddesi, ağartıcı, nişasta 

esaslı haşıl maddelerinin viskozite değerlerinin ayarlanması, gibi çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. Son yıllarda bor bileşiklerinin tekstil endüstrisinde konvansiyonel 

güç tutuşurluk maddelerine alternatif olarak sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. 

 

  Tutuşma sıcaklığının yüksek olması ve çevreyi kirletecek emisyon açığa 

çıkarmaması gibi özelliklere sahip olan borun güç tutuşurluk maddesi olarak 

kullanımı konusunda çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır.  

 

Düşük uçuculuk değerine sahip, çevre dostu ve toksik gaz salınımına neden 

olmayan borlu bileşikler, polimer zincir oksidasyonu için bariyer görevi gören camsı 

koruma tabakası oluşturmakta ve yanan malzemenin üzerini oksijenle temasını 

kesecek şekilde kaplayarak yanmayı bastırmaktadırlar. 

  

Bu çalışmada, komonomer içeren poliakrilik liflerinden üretilen kumaşlara 

güç tutuşurluk özelliği kazandırılmak amacıyla bor oksit ve borik asit bileşikleri 

kullanılmıştır. 

 

Kumaşlara uygulama yöntemi olarak emdirme, atmosferik plazma, sol-jel ve 

bunların kombinasyonları kullanılmıştır. 

 

  Kumaşların kimyasal yapısı Kızıl Ötesi Fourier Dönüşüm spektrumları 

(FTIR-ATR) ile karakterize edilmiş, yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu 

(SEM) ve termal dayanımı termogravimetrik analiz (TGA) ile araştırılmıştır. 

 

İşlem gören ve görmeyen numunelerin tutuşma ve hidrofilite özellikleri de 

incelenerek birbirleri ile karşılaştırılmıştır. 2.Malzemeler ve yöntemler (Materials 

and methods) 2.1. Malzemeler (Materials) Çalışmada, komonomer içeren poliakrilik 

liflerinden üretilmiş (PAN) örme kumaş kullanılmıştır. 
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III. BÖLÜM 

PERLİT 

 

3.1. Perlit  

 

Perlit M.Ö. 300’den beri bilinen doğal yollarla oluşmuş silisyum içeren camsı 

volkanik kayaçların genel adıdır ve amorf aluminyum silikattır. Perlit ismi bazı perlit 

tiplerinin kırıldığında inci parlaklığında küçük küreler elde edilmesi nedeniyle inci 

anlamına gelen perle kelimesinden türetilmiştir. Ham perlit hidrasyona uğramış 

camsı silika yapısında %2-5 oranında bileşik halinde su içermektedir ve bu su 

perlitin kararlılığını sağlamaktadır. Perlit içerdiği su miktarına bağlı olarak hacminin 

10 ile 20 katına kadar genleşebilmektedir. Genleşme sıcaklığı 760 ile 1100oC 

arasındadır. Camsı griden parlak siyaha kadar değişen renkler gösteren ham perlit, 

genleşme sıcaklık aralığında ısıtıldığında içerdiği su buharlaşır ve bu genleşme 

esnasında kar beyaz ya da grimsi beyaz bir renge dönüşen çok hafif ve gözenekli 

hale geçen bir kayaçtır. 

 

Tablo 3.1: Perlitin genel kimyasal yapısı 

İçerik Yüzde   (%) 

SiO2 71-75 

AI2O3 12.5-18 

Na2O 2,9-4,0 

K2O 4,0-5,0 

CaO 0,5-2,0 

Fe2O3 0,1-1,5 

MgO 0,03-0,5 

TiO2 0,03-0,2 

MnO2 0,0-0,1 

SO3 0,0-0,1 

FeO 0,0-0,1 

 

Perlit minerali ile ilgili yapılan çalışmalarda ağır metal giderimi ve polimerik 

madde adsorpsiyonu gibi çalışmalar literatürde mevcuttur. Tekin ve diğ. (2006) 

yaptıkları çalışmada, poli(vinilimidazol)’ün perlit mineraline adsorpsiyonu üzerine 
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çalışılmıştır. Elektrostatik etkileşimler sonucunda negatif yüklü perlit yüzeyi, poli 

(vinilimidazol) adsorpsiyonu ile pozitif yüklü hale gelmiştir (Tekin ve diğ., 2006).  

 

(2010) yaptığı bir başka çalışmada ise katyonik poliakrilamid’in perlit üzerine 

adsorpsiyonu incelenmiştir. Elektrostatik etkileşim mekanizmasıyla poliakrilamidin 

perlit yüzeyine adsorpsiyonunun gerçekleştiği gözlemlenmiştir (Koref & 

Elektrochem, 1922). Alkan ve diğ. (2005) yaptıkları çalışmada perlit üzerine CTAB 

adsorpsiyonu çalışılmıştır. Elektrostatik etkileşimler sonucu CTAB perlit yüzeyine 

tututanarak adsorpsiyon işlemi gerçekleşmektedir (Parthe ve diğ. 1958). 

Ghassabzadeh ve diğ. (2010), Ag, Cu, Hg metallerinin adsorpsiyonu, Mathialagan ve 

diğ. (2002) Cd giderimi üzerine çalışmalarda bulunmuşlardır. Cd için elde edilen 

maksimum giderim %55 iken, Ag ve Cu için %90’larda, Hg için %40’larda 

maksimum giderim elde edilmiştir. 

 

 

3.2. Perlit Rezervleri  

 

Dünya perlit rezervleri tersiyer-erken orta kuvaterner yaşlı volkanik 

bölgelerde yoğunlaşmıştır. ABD, Ermenistan, Japonya, İtalya, Türkiye, Yunanistan 

perlit kaynakları bakımından zengin ülkelerdir. 

 

Tablo 3.2: Dünyada ülkelere göre bor rezervleri 

Ülkeler Görünür Rezervler (%) 

ABD                30,5 

Türkiye                16,6 

Yunanistan                27,7 

Japonya                5,5 

Filipinler                5,5 

 Afrika ve Okyanusya                13,8 
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 Yüzölçümünün yaklaşık %25’inin volkanizmalarla kaplı Türkiye’de perlitik 

oluşumlar oldukça yaygındır. Bu oluşumlara imkân veren volkanizmalar Batı, Orta 

ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Batı Anadolu perlitleri özellikle 

konum olarak Türkiye’nin en iyi değerlendiriliebilir koşullarına sahip yatakların 

önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Halen işletilmekte olan ve Türkiye ham perlit 

üretiminin %90’ını veren Koyuneli, Örlemiş, Kocaköy ve çevresindeki oluşumlar bu 

bölgededir. 

 

 Bu bölgedeki en önemli perlit oluşumlarından bir tanesi Cumaovası 

perlitleridir. Bir diğer önemli yatak ise Demirci perlitleridir. 

 

3.3. Türkiye Perlit Rezervleri   

 

Bölge Rezerv (%) Ankara-Çamlıdere 0,17 Ankara-Çubuk 0,70 Ankara-

Kızılcaham 0,75 Balıkesir-Evrindi 0,55 Balıkesir-Savaştepe-Sındırga 1,03 Bitlis-

Adilcevaz-Tatvan-(Van-Erçiş) 30,60 Çankırı-Orta 0,65 Çanakkale-Biga 0,074 

Eskişehir-Seyitgazi 0,44 Erzincan-Merkez 0,59 Erzurum-Pasinler 2,18 İzmir-

Bergama 0,36 İzmir-Dikili 0,17 İzmir-Foça 0,36 İzmir-Menderes (Cumaovası) 1,31 

Kars-Sarıkamış 32,78 Manisa-Demirci-Soma 0,41 Manisa-Saruhanlı 0,39 Nevşehir-

Acıgöl 18,84 Nevşehir-Derinkuyu (Niğde-Gölcük) 7,65. 

  

Perlit üretiminde en büyük üretici durumundaki ülke ABD’dir. Üretim 

merkezleri olarak Arizona, California, Colorado ve Nevada gösterilebilmektedir. 

ABD’de Grefco Refractories Co., ve Manville Corp. iki büyük üretici şirkettir. Batı 

dünyasının ikinci büyük perlit üretici ülkesi Yunanistan’dır. Milos adası, Kos adası 

ve Kimolos ve Lesbos önemli perlit yataklarının bulunduğu yerlerdir. Büyük üretici 

ülkelerden biri ise Türkiye’dir. Türkiye’de perlit işletmeciliği yapan devler kuruluşu 

Etibank’ın yanında, özel sektörün de yatırımları mevcuttur. Ülkelere göre üretim 

miktarları Tablo 3.2’de belirtilmiştir.  
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3.4. Ülkelere Göre Perlit Üretim Miktarları 

Ülke üretim miktarı (%) ABD 37,64 Yunanistan 23,35 Japonya 10,98 Türkiye 

8,24 Macaristan 8,24 İtalya 3,30 Slovakya 2,75 Diğerleri 5,49.  

 

3.5. Perlit Kullanım Alanları 

 

Perlit en yaygın olarak inşaat, ziraat, endüstri ve kimyasal alanlarda 

kullanılmaktadır. Genleştirilmiş perlite ticari değer kazandıran en önemli özellik az 

hacimdeki düşük yoğunluğu, fiziksel esnekliği, kimyasal sabitliği, düşük ses 

geçirgenliği ve ateşe karşı dayanıklılığıdır. 

 

Perlitin en büyük özelliği ses ve ısı izolasyonu sağlamasıdır. Ayrıca 

yanmadığı için yangına karşı koruyucu bir malzemedir. Bu özelliklerinden 

dolayıözellikle inşaat sektöründe kullanılmaktadır. Çatı ve zemin izolasyonunda, 

hafif yalıtım betonu yapımında, yüzey döşemelerinde kullanılmaktadır. 

 

Ziraat alanında toprağın fiziksel özelliklerini arttırıcı substrat maddesi olarak, 

gerekli uygun toprak koşullarını sağlamak, topraktaki sıkılığın artmasına yardım 

ederek su drenajını azaltmak ve nemi muhafaza etmek, fideler için üreme ortamı 

oluşturmak, toprağı havalandırmak gibi nedenlerle kullanılmaktadır. 

 

Endüstride gıda, ilaç ve kimya sanayinde filtre yardımcı maddesi ve dolgu 

maddesi olarak, seramik ve cam sanayinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 
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IV. BÖLÜM 

BOR OLUŞUMU 

 

4.1. Doğada Bor Oluşumu 

 

Bor, çoğu toprakta iz element olarak ortaya çıkar, deniz suyunda milyonda 

birkaç parçaya kadar bulunur ve yer kabuğunun yaklaşık 10 ppm'sini oluşturduğu 

tahmin edilir. 

 

4.2. Bor Mineralleri Formülleri  

 

Bor mineralleri (Silikat dışında) formüller aşağıdaki gibidir: 

 

Tablo 4.1: Bor minarelleri (silikat dışında) analizleri 

İSİM FORMÜL BULUNMA 

Sulu Boratlar Kernit (Rasorit)  

Na2B4O7.4H2O 

Bor, California ve Tincalayu,Arjantin 

Tinkalkonit (Mohavit) Na2B4O7.5H2O Bunların bulunduğu yerde boraksın 

dehidrasyon ürünü 

Boraks(Tinkal) Na2B4O7.10H2O Tibet,GüneyAmerika,California, 

Nevada,vb. 

Sborgite Na2B10O16.10H2O Larderello,Toskana 

Ezcurrite Na4B10017.7H2O Tincalayu,Arjantin 

Probertit(Kramerit) NaCaB5O9.5H2O Bor, California 

Uleksit(Hayesin,Franklandit) NaCaB5O9.8H2O California, Güney Amerika ve başka 

yerler 

Nobleit CaB6O10.4H2O Ölüm Vadisi, California 

Gowerit CaB6O10.5H2O Ölüm Vadisi,California 

Frolovit Ca2B4O18.7H2O Ural Dağları,Sovyetler Birliği 

Kolemanit Ca2B6O11.5H2O California ve başka yerler 

Meyerhofferit Ca2B6O11.7H2O Ölüm Vadisi,California ve Küçük 

Asya 

İnyoit Ca2B6O11.13H2O Ölüm Vadisi, California  

Inder Gölü Bölgesi, Sovyetler 

Birliği;Küçük Asya  ve Peru 

Priseit 

(Pandermit,Kriptomorfit) 

Ca4B10O19.7H2O Küçük Asya, Oregon, vb. 

Tertschit Ca4B10O19.20H2O Küçük Asya 

Ginorit Ca2B14O23.8H2O Larderello,Toskana 

Pinnoit MgB2O4.3H2O Stassfurt,Almanya 

Paternoit MgB8O13.4H2O Mt.Sambuco,Sicilya 

Kurnakovit(Triklinik) Mg2B6O11.15H2O Inder Göl Bölgesi,Sovyetler Birliği; 

Bor, California ve Arjantin 

İnderit,(Lesserit) 

(Monoklinik)  

Mg2B6O11.15H2O Inder Göl Bölgesi, Sovyetler Birliği; 

ve Bor,California 

Preobrazhenskit Mg3B10O18.4 1/2H2O Inder Göl Bölgesi,Sovyetler Birliği 

Hidroborasit CaMgB6O11.6H2O Inder Göl Bölgesi,Sovyetler Birliği 

İnderborit CaMgB6O11.11H2O Inder Göl Bölgesi,Sovyetler Birliği 
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Kahborit(Hemtzit)  KMg3B11O19.9H2O Stassfurt,Almanya 

Larderelit (NH4)2B10O16.4H2O Larderello,Toskana 

Amonyoborit (NH4)2B10O16.5 1/3H2O Larderello, Toskana 

Veatchite SrB6O10.2H2O Lang,California 

p- Veatchite (Sr,Ca)B6O10.2H2O Reyershausen,Almanya 

2.Bileşik Boratlar (hidroksil 

ve / veya diğer tuzlarla) 

Teepleit 

 

 

Na2B2O4.2NaCl.4H2O 

 

 

Boraks Gölü, California 

Bandilit CuB2O4.CuCl2.4H2O Mina Quetena,Şili 

Hilgardit(monoklinik) 3Ca2B6O11.2CaCl2.4H2O Choctaw Tuz Kubbesi, Los Angeles 

Parailgardit (triklinik) 3Ca2B6O11.2CaCl2.4H2O Choctaw Tuz Kubbesi,Los Angeles 

Borasit Mg5B14O26.MgCl2 Stassfurt,Almanya ve diğer okyanus 

yatakları 

Flüoborit Mg3(BO3)F,OH)3 İsveç, New Jersey, Malay Devletleri 

ve Kore 

Hambergit Be2(BO3)(OH) Norveç 

Süsseksit Serisi  Franklin,NewJersey;Stassfurt 

Süsseksit 

 

(AschariteCamsellite) 

(Mn,Zn)(BO2)(OH) 

 

Mg(BO2)(OH) 

Almanya; Inder Gölü 

Bölgesi,SovyetlerBirliği;California ; 

Norveç 

Szaybelit Mg(BO2)(OH) Macaristan vb. 

Roweit (Mn,Mg,Zn)Ca(BO2)2(OH)2 Franklin,New Jersey 

Seamanit Mn3(PO4)(BO3).3H2O Ironİlçesi,Mich. 

Wiserit Mn4B2O5(OH,Cl)4 Gonzen,İsviçre 

Lüneburgit Mg3B2(OH)6(PO4)2.6H2O Luneburg,Almanya;PermianBasin, 

New Mexico; ve Stebnik Potasyum 

birikintisi, Sovyetler Birliği 

Kahnit Ca2B(OH)4(AsO4) Franklin,New Jersey 

Sülfoborür Mg6H4(BO3)4(SO4)2.7H2O  Stassfurt,Almanya 

Johachidolit H6Na2Ca3Al4F5B6O20 Johachido,Kore 

3.Borik Asit 

Sasolit 

 

H3BO3 

Larderello,Toskana 

California,Nevada vb. 

Susuz Boratlar   

Jeremejevit(Eichwaldite) AlBO3 Doğu Sibirya 

Kotoit Mg3(BO3)2 Kore ve Macaristan 

Nordenskioldit CaSn(BO3)2 Norveç 

Rodizit NaKLi4Al4Bi3B10O27(?) Ural Dağları,Sovyetler Birliği 

Warwikit (Mg,Fe)3TiB2O6 Edenville,New York ,Macarist. 

Ludwigit Serisi   

Ludwigit(Ferroludwigit,Vons

enit) 

(Mg,Fe II) 2Fe III BO5 Macaristan 

Paigeit (FeII,Mg)2FeIIIBO5 Birçok yerleşim 

Pinakiyolit Mg3Mn II Mn2 III B2O10 Wernland,İsveç 

Hulsit (FeII,Ca,Mg)4(FeIIISn IV)2 

B2O10(?) 

SewardYarımadası,Alaska 

Borofulorides   

Avogadrit (K,Cs)BF4 Vesuvius Dağı, İtalya 

Ferüksit NaBF4 Vesuvius Dağı, İtalya 
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Bor doğada yaygın olmasına rağmen, ticari olarak değerli bor mineralleri 

birikintileri çok az yerde bulunmuştur, örneğin; İtalya'da Lardarello, Kaliforniya'da 

çeşitli yerler ve ABD, Tibet ve Türkiye'de izole edilmiş yerler. Zaman zaman 

Arjantin, Bolivya, Kanada, Çin, İngiltere, Almanya, Hindistan, İran, Kore, Yeni 

Meksika, Yeni Zelanda, Papua, Peru ve Suriye'de küçük maden yatakları kullanılmış, 

ancak cevherlerin kalitesizliği, sınırlı ölçüde veya yerlilerin uzaklığı, ticari sömürüyü 

masa üstü hale getirmiştir. Uzun yıllardır dünyanın en büyük bor cevheri üreticisi 

olan Kaliforniya'nın, öngörülebilir gelecekte dünyanın boratlar için temel 

gereksinimlerini sağlamaya devam edeceği konusunda çok az şüphe var. 

Silisli olmayan temel bor mineralleri, yaklaşık bileşimleri ve oluşma yerleri ile 

birlikte Tablo 1'de listelenmiştir. Borosilikat mineralleri, Tablo 4.2’de alfabetik 

olarak listelenmiştir, ancak bunların bileşimleri genellikle oldukça değişkendir. 

Normalde biriken birincil mineral. 

 

4.2.1. Borosilikat Mineraller  

 

Boraksilikat mineraller aşağıda tablodaki kodlar ile belirtilmiştir: 

 

Tablo 4.2: Borasilkat kodlar 
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a) Birkaç tür içeren bir grup ismi. 

b) Çeşitlilikliviluit en büyük bor yüzdesini (% 4.2'ye kadar) içerir, ancak 

geniş ölçüde ayrılmış bölgelerden gelen diğer çeşitler daha küçük miktarlar içerir. En 

fazla miktarda çift tuzlu uleksit, Na2B4O7-Ca2B5O11-16H2O idi, fakat bu genellikle 

boraks (Na2B4O -; - 10H2O) gibi daha az miktarda başka boratlarla karıştırıldı. 

Maruz kalma ve müteakip hava koşulları (örneğin, Mojave Çölü, Kaliforniya), daha 

az çözünür kalsiyum borat mineral kolemanitinin (Ca2B6O11-5H2O) bir tortusu 

bırakarak yüzey sularının sızmasıyla sonuçlanmıştır. Sızan (sekonder) boraks bazen 

biriktirilir ve bazen Kramer, California'daki ticari açıdan önemli kernit 

(Na2B4O7‘4H2O) gibi diğer sekonder mineralleri oluşturmak için başka değişikliklere 

tabi tutulur. Kramer'deki (şimdi adı Bor olan) cevher gövdesi, 1925 yılında 12 yıl 

önce açılan küçük bir kolemanit madeninin yaklaşık 3 mil doğusunda bulundu. 

Depositais 1 mil genişliğinde ve 4 mil uzunluğunda ve 80 ila 150 feet kalınlığında 

değişmektedir. Cevher, kaliteye göre değişmekte olup, dekahidrat (boraks veya 

tincal) ve tetrahidrat (kernit) karışımı halinde %75 hidratlanmış sodyum tetraborat 

içermektedir. Bu, dünyanın en büyük tek botan kaynağıdır ve ayrıntılı olarak 

açıklanmıştır. 

 

4.2.2. Bor İzolasyonu ve Saflaştırılması 

 

İlk safha borunun Davy ve Gay-Lussac ve Thénard tarafından 1808'de ilk 

izolasyonu ile 1908'de Weintraub tarafından makul derecede saf borun hazırlanması 

arasında bir asırdan fazla bir süre geçti. Analitik zorluklarla, ancak borun amorf 

formda ve en az dört kristalli şekilde var olabileceği gerçeğiyle. Element, indirgeme 

için gereken yüksek sıcaklıklarda çok reaktiftir: yüksek stabiliteye ve etkisizliğe 

sahip istenmeyen bor bileşikleri sıklıkla oluşur ve bunlar ayrılmaya son derece 

zordur. 

 

Daha sonra elemandan tarafından iyi bir şekilde incelenmiştir. Kulak 

çalışmasına daha çok atıfta bulunmak, artık ağırlıklı olarak tarihsel ilgiden Mellor ve 

Gmelin'de bulunabilir. En son yapılan yorum tarafından yapılmıştır. 
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Boru bileşiklerinden izole etmenin dört ana yöntemi vardır: 

(i) metallerle veya diğer çeşitli reaktiflerle indirgenme;  

(ii) elektroliz azalması;  

(iii) uçucu bor bileşiklerinin hidrojen ile indirgenmesi;  

(iv) bor bileşiklerinin termal ayrışması. 

 

Bu dört yöntem sırayla ele alınacaktır: her biri özel amaçlar için önemlidir, 

ancak yüksek saflıkta borun en etkili genel hazırlığı hiç şüphesiz sıcak bir karışımda 

bor tribromürünün hidrojen tarafından azaltılmasıdır. 

 

4.3. Metallerin ve Diğer Reaktiflerin Azaltılması 

 

Boru bileşiklerinden izole etmek için çok sayıda reaksiyon kullanılmıştır, 

ancak ürün nadiren %95'ten daha saftır ve çoğunlukla şekilsizdir. Borun kaynağı 

genellikle boraks, borik asit, bir bor halojenür veya metal-üoroborattır. İndirgeme 

için kullanılan metaller arasında Li, Na, K; Be, Mg, Ca; Al; Fe; Zn ve Hg. Karbon, 

silikon ve fosfor da kullanılmıştır (Newkirk 1961). 

 

Alkali metallerin, yaklaşık 350°C'nin üzerindeki bor bileşikleri ile reaksiyonu 

kuvvetli bir şekilde ekzotermiktir, ancak ürün sıklıkla çok saftır (% 30-90)  Bununla 

birlikte, sodyumun bir bor halojenür veya flüororat ile reaksiyonu için %98 kadar 

yüksek bir saflık talep edilmiştir. 

 

 En sık kullanılangeçmişte kullanılan yöntem, magnezyum ve borik oksidin 

kuvvetli bir şekilde ekzotermik reaksiyonu ve ardından sulu asidik liçlemedir"; 

Dikkatlice tanımlanmış koşullar altında saflık %95-98'e ulaşabilir (Moissan bor)  

Boraks veya borik oksidin alüminyuma indirgenmesi de geçmişte yarattığı karışıklık 

nedeniyle özel olarak bahsedilmeyi hak ediyor; reaksiyon, bor20 olduğu düşünülen, 

ancak daha sonra esas olarak alüminyum boridler olduğu gösterilen çeşitli kristalli 

ürünler üretir.  Buna karşılık, AlB12'nin monoklinik formunun, / 3-rhombohedral bor 

olduğu gösterilmiştir. Kütle kristalli bor ‘(96‘ X, saflık) bor triklorür ve çinko 850-

900°C sıcaklıktaki bir sistemde reaksiyona sokularak hazırlanmıştır. 

 

Bor ayrıca çeşitli çeşitli reaksiyonlarda (14), ör. B2O3'ün CaC2 veya WC ile 

azaltılması ve BN'nin sodyum format ile reaksiyonu. Bor ve/veya boritler, 
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borohidritlerin sulu inorganik tuzlarla, örneğin “LiBH4 + FeCl3 ile reaksiyona 

sokulmasıyla oluşturulur. Bor trioritin kalsiyum hidrid ile indirgenmesi ilgi çekicidir, 

çünkü bor 300°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda oluşur. 

 

4.3.1. Elektroliz ile İndirgeme 

 

Erimiş boratların veya metal veya karbon elektrotları arasındaki oroboratların 

elektrolizi, değişken saflıkta amorf, toz halindeki boru üretir. Bor doğrudan 

üretilmez, ancak birincil elektrokimyasal işlemde üretilen borat ile aktif metal 

arasındaki kimyasal reaksiyonla oluşur. Saf (%99.5) borun ticari elektrolitik üretimi, 

ilk önce KCl + KBF4 oksit içermeyen bir eriyik kullanan Cooper24'ün 

çalışmasından; Daha sonra B2O3'ün eklenebileceğini gösterdi, ancak sodyum tuzları 

zararlıydı. 

 

Elektrolitik işlem, borun büyük çapta hazırlanmasında kullanılan hazırlama 

işleminden önemli ölçüde daha ucuzdur, ancak ürünün bir toz olması ve birçok amaç 

için yetersiz derecede saf olması çift dezavantajından muzdariptir. Seri üretim 

skalasına dair bazı fikirler, aşağıdaki şekillerden elde edilebilir (Newkirk 1961): 

ağırlıkça %70KCl artı %12 KF, 17.8, KBF4 ve %0.2 H2O içeren 14 kg elektrolit, 

750'de elektrolize edildi. Monel metal arasında -800°C. 3.5 saat 5-6 V'de 550 A (-

80A dm-2) kullanılarak anot ve ince taneli grafit katot. Şu andaki bilim, oldu. % 74, 

enerji tüketimi kg başına 55 kWhr ve yıkamadan sonra ürün % 94-96 bor olmuştur. 

Daha saf, kristalimsi borun ticari miktarlarda hazırlanması, aşağıdaki iki alt bölümde 

açıklanan yöntemlerden birinin kullanılmasını gerektirir. 

 

4.3.2. Uçucu Bor Bileşiklerinin Hidrojen ile Azaltılması 

 

Serbest enerji hesaplamaları, borik asit, boratlar veya bor nitrür gibi involaitil 

bileşiklerin hidrojen indirgenmesinin bor vermesi muhtemel olmadığını ve bunun 

pratikte onaylandığını göstermektedir. Başarılı deneyler neredeyse tamamen bor 

trihalidleri ve özellikle de kullanımı kolay ve triklorürden daha kolay indirgenmiş 

tribromid ile sınırlandırılmıştır. Serbest enerji hesaplamaları, BF3'ün herhangi bir 

pratik sınırın ötesindeki sıcaklıkları gerektireceğini ve B13'ün de tatmin edici 

olmadığını, çünkü hem saf hem de saf olarak hazırlamak için zor olduğunu 
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göstermektedir. 

 

Üç ana reaktör tipi kullanılmıştır: (a) elektrik veya kıvılcım, (b) sıcak boru 

veya (c) sıcak alevlenme. Bunlardan sonuncusu, her üç işlem de başarıyla 

gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, yüksek saflıkta kristal borun toplu hazırlanması 

için tercih edilir.  

 

Sıcak yakma yöntemi, ilk olarak 1922'de genel bir yöntem olarak tanımlandı 

ve kilogram miktarlarında yüksek saflıkta bor (%99.9 +) verecek şekilde kapsamlı 

bir şekilde geliştirildi. İlk deneylerin tipik hali, 1300-1.850oC'de 250-300 mm 

uzunluğunda ve 0.75 mm çapında bir tungsten borunda bor triklorür ve hidrojenin 

kullanılmasıydı. Daha sonra tantalum, karbon ve hatta bor mentslaları, özellikle bor 

‘tribromit ile birlikte kullanılmıştır, elde edilen nihai saflık, gaz halindeki tepkenlerin 

saflığına ve ment bağına bağlıdır. 

 

Sıcak alevleme metodu ile hazırlanan borun özel kristal modifikasyonu, 

sıcaklığın en önemli olduğu birkaç değişkene bağlıdır. Kristallik, sıcaklıkta artış, 

trihalid konsantrasyonunda azalma ve triklorür yerine tribromür ikamesi gösterir. Bu 

değişkenler değiştiği için üründe keskin veya süreksiz değişiklikler yoktur, ancak 

sıcaklık arttıkça amorf tozlar (600-800°C), büyük amorf ürünlere (850-1000oC) ve 

ardından bir eşkenar dörtgen kristallere yol açar. (-1000°C), / 3-rhombohedral 

kristaller (1100-1200°C), tetragonal I kristalleri (150-l300°C) ve tetragonal III 

kristalleri (1280-l500°C). Bu aralıklar tanımlayıcı olmak yerine,  açıklayıcı olarak 

alınmalıdır; çünkü bunlar, gaz bileşimi, akış hızı, substlamentsübstratın yapısı ve 

sıcaklık gradyanı gibi birçok faktörün hepsi kristal çizgisi formundadır ve ürün 

genellikle çeşitli karışımlardan oluşur. 

 

4.3.3. Bor Bileşiklerinin Isıl Ayrışması 

 

Bor hidritlerinin ve halojenürlerin termal ayrışması, yüksek saflıkta bor 

hazırlamak için kullanılmıştır, ancak diğer bileşikler, ayrışması daha nadirdir ve 

nadiren saf ürünler verir. İlk olarak, boranların termal olarak bozunmasını borda 

gözlemlemişlerdir, ancak hidroksitleri ve hava ile şiddetli reaksiyonları ile birlikte, 

hidridlerin hazırlanmasındaki zorluk ve masraflar, bu yolun ticari olarak yüksek 

saflıkta bor haline gelmesini engellemiştir. 
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Trihalidlerden BF3 verimli bir şekilde ayrıştırılamayacak kadar stabildir, 

ancak diğerleri iyi çalışır. Bor tribromür, önceki alt bölümde belirtilen nedenlerden 

dolayı tercih edilmektedir, ancak proses, büyük ölçekli üretim için sıcak hidrojen 

azaltma yönteminin yerini almamıştır. Nitrojen ve karbondioksit, geçici bor nitrür ve 

karbür oluşumundan dolayı trihalidde istenmeyen kirletici maddelerdir ve düşük 

halojenür oluşumundan da kaçınılmalıdır. BI3'ün 800-100 ° C'de tantalum üzerinde 

ayrışması ile hazırlandı, 99.95 'X'den daha büyük kristaller elde edildi, saflık sadece 

0.003 C ve%0.04 I (McCarty & Carpenter 1960) ihtiva etti. Bu, hala saf kırmızı bor 

formunun mükemmel bir özel preparasyonu. 1100-1300°C30'da tungsten veya 

molibden karışımları üzerinde BBr3 kullanılarak başka bor fazları ile karıştırılmış 

yeni bir boron (tetragonal II) modifikasyonu da bu teknikle hazırlandı. 

27 A. Stock , Bor ve Silikon Hidritleri, Cornell Üniversitesi basın, Ithaca, New York 

(1933). 

28 L. V. McCarty ve D. R. Carpenter, J. Electrochem. Soc. 107 (1960) 38. 

29 E. Amberger ve W. Dietze, Z . anorg. allgem. Kimya. 332 (1964) 131. 

30 St. V. Nary-Szabo ve C. W. Tobias, J. Amer. Kimya. Soc. 71 (1949) 1882. 

31 J. L. Hoard ve R. E. Hughes, Baron ve bileşiklerinin kimyasında bölüm 2, Ed. E. 

L. Muetties, John Wiley & Sons Inc., New York (1967). 

32 A. E. Newkirk, Bor, Metallo-Bor Bileşikleri ve Boranlar Bölüm 4, Ed. R.M. 

Adams, Intersci. Publ., New York (1964). 

 

 

 

 

 
 

 



 56 

 

V. BÖLÜM 

SAF BORUN YAPISI 

 

5.1. Elementsel Saf Borun Yapısı 

 

Bor, bağlanma için mevcut olan atomik yörüngelere göre daha az elektron 

olma sorununu çözme yollarını çözen, şaşırtıcı sayıda yapısal polimorf gösterir. Bu 

durumda, elementler normal olarak metalik bağlamayı benimser, ancak küçük boyut 

ve yüksek iyonizasyon bor enerjileri metalik bağlanma yerine kovalenti dikte eder. 

Ortaya çıkan allotropik değişiklikler ikosahedral dizilere ve fragmanlara dayalıdır 

Bora elementler arasında benzersiz olan yapısal bir karmaşıklık kazandırır.7  

 

5.2. Bor Allotropları İçin Birim Hücre Boyutları 

 

Borun allotropları için hücre boyutları aşağıdaki tablo ile belirtilmiştir. 

 

Tablo 5.1: Borun allotropları için hücre boyutları 

 

 

 

 

                                                           

7 Adams R.M. & Loening K.L., 1968. İnorganik Kimya 7, 1945. 
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İkosahedral geometrinin, borun yapısında ve bileşiklerinin birçoğunda 

oynadığı baskın rol göz önüne alındığında, başlangıçta bu polihedron simetrisinin 

temel unsurlarını belirtmek istenir. İkosahedron, normal konveks Platonik 

polyhedralardan biridir, diğerleri ise tetrahedron, küp, oktahedron ve 

dodecahedron'dur. Hepsinin eşkenar üçgen yüzleri vardır ve etrafını çevreleyen 

kürenin yüzeyine eşit aralıklarla yerleştirilmiş bir dizi eşdeğer köşeye sahiptir. 

Ikosahedron on iki köşeye ve otuz kenar tarafından belirlenen yirmi üçgen yüze 

sahiptir. On iki köşenin karşıt çiftlerini birbirine bağlayan çizgilerle belirlenen altı 

kat dönme eksenli simetri ekseni vardır; yirmi üçgen yüzün zıt çiftlerinin 

merkezlerini birbirine bağlayan çizgilerle tanımlanan on üç katlı dönme ekseni 

vardır; ve otuz kenarın zıt çiftlerinin merkezlerini simetriğin ortasından birleştiren 

çizgilerle tanımlanan on iki adet iki-eksenli eksen vardır. Bu toplam otuz bir dönme 

simetri eksenini oluşturur. Ayrıca her biri zıt kenar çiftlerinden geçen on bir adet 

ayna düzlemi vardır. İki veya üç boyutlu bir periyodik ağda beş katlı rotasyon 

simetrisi kullanmak mümkün değildir ve bu nedenle icosahedra paketlenir.8 

 

 

Şekil 5.1: B12 bor ikosahedron üç katlı bir eksen boyunca görüntülendi; r ve ȓ 

eşkenar dörtgen köşelerini ve e ve é ekvator köşelerini ifade eder. [1] 

                                                           

8 Adams R.M. & Siedle A.R., 1964. Bölüm 6'da Bor, Metallo-Bor Bileşikleri ve Boranlar, R.M. 

Adams (Ed.), Interscience, New York. 
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Şekil 5.2: Bir ikosahedral bor atomu için tercih edilen beşgen-piramidal 

koordinasyon polihedronu 

 

Verimsiz kafes içinde. Elde edilen yapılar, yapılması gereken detaylı 

konaklama nedeniyle karmaşıktır ve ayrıca ilave bor veya diğer atomları içerecek 

kadar düzenli aralıklarla açılan deliklerle açıktırlar.  

 

Bir B12 icosahedron içinde her bir bor atomu en yakın komşu bor atomuna 

sahiptir ve üç boyutlu bir genişletilmiş yapıda her bir bor karakteristik olarak diğer 

bir icosahedron'a veya bir araya getirilmiş bir çerçeve atomuna bir ek bağ oluşturur. 

Bu yüzden, bu tür yapılardaki borun tipik koordinasyon sayısı altıdır ve altıncı 

atomun tercih edilen yönü, icosahedron içindeki beş bor atomunun tanımladığı beş 

katlı eksen boyunca doğrudan dışa doğrudur. Bu tercih edilen düzenleme tüm bor 

atomları tarafından gerçekleştirilmez, ancak detaylı yapının tespit edildiği 

durumlarda atomların en az yarısı bu şekilde düzenlenir. Borun bu tercih edilen 

koordinasyon polihedronu, bu, altı atomdan oluşan beşgen bir piramittir, beşinci 

bazal atomları, 60°'lik açılardan merkez atomuna eksiltilir ve benzersiz interatomik 

eksene 12.1.7°’de eğilir.  

 

Literatürde tanımlanmış olan borun çok sayıda polimorfundan tanımlayıcı X-

ışını yapısal verileri üçe göre temin edilebilir ve bu yapılar şimdi tarif edilecektir.9 

 

 

                                                           

9 Akitt J.W.&  Greenwood N.N., Yayımlanmamış gözlemler.; Allen R.D., 1953. J. Amer. Chem. Soc. 

75, 3582 sayılı belgeler. 
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a- Rombohedral Bor 

Bu bor formunun yapısı Decker ve Kasper (33) tarafından belirlendi ve hafif 

deforme kübik kapama ambalajında neredeyse düzenli olan bor atomlarının 

icosahedra'sını oluşturdu. En basit birim hücre eşkenar dörtgen ao = 5.057 A, a = 

58.06°, icosahedronun köşelerinde on iki bor atomlu R3m uzay grubu. İcosahedra'nın 

düzenlenmesi en iyi Şekil 5.3’de gösterildiği gibi üç icosahedra içeren ilgili altıgen 

hücre a0 = 4.908 A, co = 12.567 A cinsinden tanımlanmaktadır. B-B, her 

ikosahedronVafy içindeki mesafe 1.73 ila 1.79 A arasındadır (Şekil 5.3b). Hücrenin 

bazal düzlemindeki icosahedra, Şekil 5.34c'de gösterildiği gibi bir icosahedra 

tabakası oluşturan kapalı paketli diziler halindedir. Bu ikosahedra, tabaka içine, 

ekvator bor atomları arasındaki 2.025 A mesafesindeki altı diğer icosahedra 

arasındaki üç merkez bağ ile bağlanmıştır. İcosahedra tabakaları, ve her birinin 

diğerinin üstünde istiflenmiştir. icosahedron levhalar arasına altı eşkenar dörtgen 

yönelimli normal BB bağları ile 1.71 A uzunluğunda, üstte üç ve icosahedron'un 

altında üç bağlanmıştır. Yapı, özdeş bir uzay grubuna ve çok benzer kafes 

parametrelerine sahip olan bor karbür ile yakından ilgilidir  

 

 

Şekil 5.3: a-Rombohedral bor. 

(a) Rombohedral ve altıgen birim hücreler. elde “ (b) Bağ mesafeleri. (c) bazal düzlem yukarıdan 

bakıldığında. Noktalı çizgiler / üç Merkez bağları, uzunluk 2.03 A. kesik çizgiler altıgen birim 

hücrenin tabanını gösterir. Bazal düzlemde üç Merkez bağı paraleldir, ancak 1 işaretli olanlar 2 işaretli 

olanlardan daha düşüktür. Yukarıdaki katmandaki İcosahedra 1'in üzerinde ortalanır, aşağıdaki 

katmandaki olanlar 2'nin altında ortalanır. (d) C yönünde icosahedra arasındaki düzenli bağ gösteren 

A—C düzlemine dik görünümü. 

Çalışmada genel olarak tartışılacak olan bağlanma teorisi bağlamında, B12 

ünitesinin otuz altı değerlik elektronu aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır: yirmi altı 

elektron sadece onüç elektronu, ikosahedron içindeki mevcut bağlanma moleküler 
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yörüngelerinde, altı elektron paylaşır eşkenar dörtgen şeklinde normal iki merkezli 

iki elektronlukovalent bağları oluşturmak için altı komşu icosahedra'dan altı diğer 

elektron ile, kalan dört elektron ise tam olarak altı ekvator üç merkezli iki elektronlu 

bağa katkı için gereken sayıdır (6 x 2). / 3 = 4).10 

 

5.3. Rhombohedral (Eşkenar Şeklinde) Bor 

 

Bu muhtemelen termodinamik olarak tercih edilen borun modifikasyonudur, 

ancak yapısı a-rhombohedral formundan daha belirleyicidir ve sadece yakın zamanda 

kurulmuştur (Hoard & Hughes 1967; Hughes ve diğ. 1963). Uzay grubu hala 

R3m'dir, ancak kafes sabitleri a = 10.145 A, a'dır. = 65.28°; birim hücre, Şekil 5.4'te 

kısmen gösterilen karmaşık bir düzende B34 + 2B1 + B olarak gruplandırılmış 105 

bor atomu içerir. İdealleştirilmiş yapı elemanı, Şekil 5.4a’da gösterilen birim 

kenarının kesilmiş bir ikosahedronuna dayanır; her köşede daha büyük bir üçüncü 

kenar icosahedron'un her bir kenar boyunca üçte birine kadar kesilmesiyle elde 

edilebilir. Ortaya çıkan polihedron, ikosahedronun tam simetrisine sahiptir ve altmış 

eşdeğer köşelere, doksan kenarlara, on iki beşgen yüze ve yirmi altıgen yüze sahiptir. 

Bu altmış atom biriminin içi, büyük birimin beşgen yüzlerine ek bir on iki atom 

kümesi boyunca beş kat eksen boyunca bağlı bir birim kenarı merkezli bir 

icosahedron barındırabilir. Elde edilen seksen dört atomlu ünite hala ikosahedral 

simetriye sahiptir ve beş katlı eksenler boyunca merkezi bir ikosahedron üzerine 

bağlanmış on iki yarı ikosahedra olarak kabul edilebilir. 

 

Bhombohedral borda, basit bir rhombohedral kafesin noktalarına 

yerleştirilmiş ve hücre eksenleriyle çakışan üç rhombohedral yarı-katlamalı eksen ile 

yönlendirilmiş B34 ünitelerinin birbirine bağlanmasından sıkı üç boyutlu bir alt yapı 

üretilir. Yapı, bu B34 ünitesini Brhobohedral bordaki B34 ünitesini, karbid içindeki 

ikosahedron ile tanımlayarak bor karbürü ile ilişkilidir - B34 ünitesindeki on iki yarı 

icosahedra ile tespit edilmişse al1yazışması vardır. 

 

 

 
                                                           

10 Almenningen A., Gunderson G. & Haaland A., 1968. Acta Chem. Scand. 22; Amberger E. & 

Dietze, W. Anorg. allgem. Kimya. 332 (1964). 
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Karbid içindeki ayrı ayrı bor atomları, B34 üniteleri arasındaki bağlantılar, 

daha sonra eşkenar dörtgen yönlerdeki bitişik ünitelerden yarım icosahedra çiftlerinin 

kesin yan yana yerleştirilmesiyle komple icosahedra üretir. 

 

Şimdiye kadar tarif edilen kısmi yapının üç katlı eksenlerinde kalan altı 

büyük boşluğu doldurmak için gerekli olan daha karmaşık birleştirme ünitesini 

dikkate almaya devam etmektedir. Her boşluk çevrelenmiştir, komşu üç B84 

ünitesinden üç ekvatoral yarı icosahedra, yani her biri 110°'de kendi B34 ünitesinin 

ekvatoral düzlemine eğimli üç pentagonal piramit ile.  Bu üç yarı icosahedranın her 

biri, oyuk içinde, bir başka pentagonal piramit tarafından, üç piramidin ortak bir 

apeksi ve eğimli kenarları paylaşacağı şekilde kapatılırsa, bu, üç icosahedra'yı 

tamamlar. Bu kompakt başlık alt birimi, Şekil 5.4'te gösterilen boşluğu doldurur. 

Tamamlanan üç icosahedra'nın (her birinin yalnızca yarısı gösterilir), üç katlı eksen 

üzerinde tek bir bor atomunda üst üste geldiği ve sonlandığı görülebilir. Bu (gölgeli) 

* atom, üç beşgen ve beşgen yüzlere sahip olan bir çokyüzlünün köşelerinde dokuz 

komşuya sahiptir. [Polihedron, Şekil 1'deki ikosahedrondan, yalnızca üç ekvatoral (e) 

atomu uzaklaştırılarak türetilir.] Bu dokuz atomun tümü, sekiz tanesi koordinatlıdır, 

bunlardan altı tanesi ikosahedra ile üçü paylaşılmaz. Bu düzenleme, daha önce 

düşünülmüş olan seksen dört atoma ek olarak, birim hücre başına toplam yirmi 

atoma karşılık gelir. Son olarak, iki komşu yoğunlaştırılmış birim arasında simetri 

merkezinde altı koordinatlı bir atom vardır, bu da toplam toplamı birim hücrede 105 

atoma getirir. Bu son oktahedral olarak koordine edilmiş bor atomu, kalan altı 

paylaşılmamış bor atomunu (her bir birimin üçünden) birleştirir ve bor karbür 

yapısındaki lineer triatomik karbon atomları zincirinin merkez atomuna benzer bir 

pozisyonda bulunur  a-Rombohedral bor. (a) Rombohedral ve altıgen birim hücreler. 

elde “ (b) Bağ mesafeleri. (c) bazal düzlem yukarıdan bakıldığında. Noktalı çizgiler / 

üç Merkez bağları, uzunluk 2.03 A. kesik çizgiler altıgen birim hücrenin tabanını 

gösterir. Bazal düzlemde üç Merkez bağı paraleldir, ancak 1 işaretli olanlar 2 işaretli 

olanlardan daha düşüktür. Yukarıdaki katmandaki İcosahedra 1'in üzerinde ortalanır, 

aşağıdaki katmandaki olanlar 2'nin altında ortalanır. (d) C yönünde icosahedra 

arasındaki düzenli bağ gösteren A—C düzlemine dik görünümü.  
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Bu çalışmada genel olarak tartışılacak olan bağlanma teorisi bağlamında, B12 

ünitesinin otuz altı değerlik elektronu aşağıdaki şekilde dağıtılmıştır: yirmi altı 

elektron sadece onüç elektronu, ikosahedron içindeki mevcut bağlanma moleküler 

yörüngelerinde, altı elektron paylaşır eşkenar dörtgen şeklinde normal iki merkezli 

iki elektronlukovalent bağları oluşturmak için altı komşu icosahedra'dan altı diğer 

elektron ile, kalan dört elektron ise tam olarak altı ekvator üç merkezli iki elektronlu 

bağa katkı için gereken sayıdır (6 x 2). /3 =4).11 

 

 

Şekil 5.4: B-rhombohedral bor yapısı. (a) A; kesilmiş bir ikosahedronun üç katlı 

ekseni boyunca perspektif görünüm. 

 

                                                           

11 Amberger E. & Kula M.R., 1963. Angew. Chem. 2, 395 sayılı belge.; Andersson S. & Lundstrom 

T., 1968. Acta Chem. Seand. 22 (1968) 3103 sayılı belge; Aronsson B., Lundstrbm T. & Rundqvist S., 

1965. Boridler, Silisitler ve Fosfitler, Methuen, Londra. 
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Şekil 5.5: B-rhombohedral bor yapısı. 

(a) A; kesilmiş bir ikosahedronun üç katlı ekseni boyunca perspektif görünüm. Bu altmış 

atom, (b) 'de gösterilen seksen dört atom birimindeki temel bir elementtir. Yüzeyde 

görülebilen yarı ikozahedrayı yan yana yerleştirerek etkilenen seksen dört atom 

birimiarasındaki mbohedral bağlantılar. 

 

 

Şekil 5.6: B-rhombohedral bor yapısındaki yoğun ikosahedral alt birim. 
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Seksen dört atom birimi arasındaki ekvatoral bağlantılar alt birimin pentagonal 

yüzleri vasıtasıyla üretilir.12 

 

 

Şekil 5.7: Bir dörtgen borun yapısı. Bir ünite hücresindeki dört icosahedra'nın 

bifenoidal dizisi, dört köşeli c ekseni boyunca uzanır. 

 

5.4. Tetragonal Bor 

 

Borun tetragonal formu, tespit edilen ilk kristal polimorfdu (Hoard ve diğ. 

1951). Şimdi, daha sonra keşfedilen tetragonal-II ve tetragonal-III polimorflarından 

ayırt etmek için, bir tetragonal bor veya tetragonal-I olarak adlandırılmıştır. Birim 

hücrenin boyutları a0 = 8.75 A, co = 5.06 A, uzay grubu P42 / nnm'dir ve dört 

icosahedra ve iki ayrı atom olarak gruplanmış fi atomları içerir. İkosahedra hafifçe 

çarpıktır ve ahombohedral formundan biraz daha büyüktür, BB uzaklıkları yaklaşık 

1.75 ila 1.85 A arasında değişmektedir. 1.80 A ortalama değeri, bir eşkenar dörtgen 

                                                           

12 Aselius J., 1960. Acta Chem. Scand. 14; Aynsley E.E., Hetherington G. & Robinson P.L., 1954. J. 

Chem., Soc. 1119; Bailey N.A., Bird P.H. & Wallbridge M.G.H., 1965.  Chem. Cammun.438; (1966) 

286; Inor. Chem. 7 (1968) 1575 sayılı belgeler; Banister A.J., Greenwood N.N., Straughan B.P. & 

Walker J., 1964. J. Chem. Soc.; Barton L., Weston S.K. & Porter R.F., 1965. J. Phys. Chem. 69, 3160 

sayılı belgeler; Bauer S.H., Chem. Rev. 310942. 
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borunun (1.77 A) ortalama değerleri arasında ortadadır. 3 - eşkenar dörtgen bor (1.83 

A).Tetragonal borun birim hücresi, gösterilmiştir. Her ikosahedron, her bor 

atomundan bir tane olmak üzere, dışarıya doğru oniki adet bağlanmış bağlar 

vasıtasıyla, tamamen genişletilmiş üç boyutlu bir ağ yapısına bağlanır. Bunlardan on 

tanesi doğrudan interkoşansiyel bağlardır ve ikisi, her biri dört bağ oluşturan iki 

araya yerleştirilmiş tek bor atomundan etkilenir. Bu dört koordinatlı bor atomlarının, 

icosahedra tarafından tecrübe edilen ve bunlara tekabül eden ambalajları, farklı 

kültürleri rahatlatması için gereklidir: bor karbürdeki lineer C — C — C birimi Her 

ikosahedron tarafından oluşturulan on iki dış bağdan sekizi radyal olarak. 

 

 

Şekil 5.8: Tetragonal bor 

(a) Birim hücrenin genişletilmiş görüntüsü. (b) 1/4a'da şematik yakın paketlenmiş katman; 

dört birim hücre gösterilmektedir ve katmandaki altı bağ gösterilmiştir. (c) c ekseni yönünde 

görüntülenen yapı; düzenleme (a) ile aynıdır, ancak yalnızca 1/2, 1/2, 0'da üst üst geçiş 

atomu gösterilmiştir. 

 

Pentagonal eksenler boyunca tercih edilen oryantasyon, ancak kalan dört 

pentagonal eksenlerin yönünden yaklaşık 20° bükülür. Bu nedenle, a-dörtgen birim 

hücredeki toplam bor atomlarının otuz ikisi (yani %64), Şekil 2'de tarif edilen tercih 

edilen geometrik konumlandırmaya sahiptir. Eşkenar dörtgen polimorflarının karşılık 

gelen fraksiyonları, a-form için %50 ve%80'dir. / β-form31 için. 
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Ikosahedron içindeki B-B mesafelerinin ortalama 1.805: 1 değerinde 1.75 A 

ila 1.85 A aralığında olduğu; 0.015 A. Doğrudan interikosantuvar bağlar için karşılık 

gelen uzunluk 1.68: 1'dir; Ortalama 0.03 A ve yapıdaki bireysel bor atomlarına 

bağlar sadece 1.60 A'dır. 

 

Ünite hücrelerinin üç boyutlu yapı içindeki genişletilmiş ambalajları, 

perspektifte gösterilen “patlatılmış görünüm” vasıtasıyla görselleştirilebilir (Clark & 

Hoard 1943). Burada gösterilen birim hücre, menşeini 1/2, 1/2, 0'a değiştirerek Şekil 

5.8'de gösterilenden elde edilebilir; bu, Şekil 5.8'deki merkezi tek bor atomunu, Şekil 

5.8c'deki köşe tekli bor atomlarına ve Şekil 5.8'deki köşe bor atomlarına, Şekil 

5.8c'deki merkezi tek bor atomuna dönüştürür. Borun diğer tetragonal şekillerinin 

kristal yapıları daha karmaşıktır ve ayrıntılı olarak açıklanmamıştır; kafes boyutları 

Tablo 5.2'de verilmiştir ve birim hücreler sırasıyla yaklaşık 78 ve 192 bor atomu 

içerir. 

 

Tetragonal bor. (a) Birim hücrenin genişletilmiş görüntüsü. (b) 1/4a'da 

şematik yakın paketlenmiş katman; dört birim hücre gösterilmektedir ve katmandaki 

altı bağ gösterilmiştir. (c) c ekseni yönünde görüntülenen yapı; düzenleme (a) ile 

aynıdır, ancak yalnızca 1/2, 1/2, 0'da üst üst geçiş atomu gösterilmiştir.13 

 

5.5. Bor Nükleer Özellikleri 

 

Bor, doğal olarak oluşan iki adet sabit izotop (10) B ve (11) B'ye ve üç kısa 

ömürlü sanatsal üretime dayalı oranda aktif izotoplara” (8) B, (12) B ve (13) B 

sahiptir. Nükleer özellikler çünkü üç radyoaktif izotop, hepsinden daha az yarı ömre 

sahiptir. 

 

Bor nükleer özellikleri yukarıda şekilde belirtildiği üzere beş ayrı kodlar ve 

förmüllerle belirtilmiştir. 

 

 

                                                           

13 Bayliss A.B., Pressley G.A. & Stafford F.E., 1966. J. Amer. Chem. Soc. 88,2428 sayılı belgeler; 

Bell R.P. & Longuet-Higgins H.C., Nature, 155 (1945); Beran F., Prey V. & Bohm H., 1952. Mitt. 

Chem. Forsch. Öğr. Wirtsch. Österr; Berger K.C., Advan. Agron. 1 (1949) 321; W.E. Brenchley, 

Botan. Rev. 13 (1947). 
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Tablo 5.2: Bor nükleer özellikleri beş ayrı kodlar ve förmüller 

 

 

Değişken, metne bakınız.  

a) "Pozitron emisyonu yaprakları: 2 X 10-16 saniyede iki a-parçacığına çürüyen 

olan; pozitron yok etme iki adet 0.511 MeV -% - ışın verir 

b) 0.195 meV'den 3 MeV'ye geniş dağıtım. 

c) 1 nükleer magneton = 5.0505 x 10-27A m2. 

d) 1 nükleer tepkime kesit alanı = 10-28 m2. 

 

1 sn izleyici deneylerinde kullanılmadığını ve çok az oynadıklarını belirttiler. 

bor kimyasının gelişiminde rol alır. Bor-8, 6Li'de (3He, n) reaksiyonu ile oluşur. 

Nötron-de-nentli bir çekirdeği (üç nötron, beş proton) vardır ve bu nedenle pozitron 

emisyonuyla azalır; bu, yarı ömrü 2 x 10 x 16 sn olan iki alfa partikülüne bozunan 

kaçak ZBe türünü verir. Çürüme şemasıyla ilişkili iki 0.5‘MeV gama ışını, 

pozitronun yok edildiğini gösterir. Bor-12 ve bor-13-sırasıyla 11B'de (d, p) ve (t, p) 

reaksiyonları; bu nedenle, hem nötron fazla türleri hem de beklendiği gibi beta 

aktivitesi ile bozunurlar, ancak 12B küçük dallanma alfa aktivitesine sahiptir. 
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 İki sabit manyetik olarak aktif bor izotopunun varlığı, bor kimyasının 

gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. Böylece: 

 

(a) doğada iki izotopun bolluğundaki değişkenlik, borun atomik ağırlığında bir 

değişkenliğe neden olur; 

(b) termal nötronlar için emme kesitlerinde büyük fark, endüstriyel ölçekte 

uygulanabilir ayırma işlemlerinin gelişmesine yol açmıştır; 

(c) Ayrılmış izotopların ticari olarak temin edilebilirliği, bor kimyasındaki 

mekanik ve yapısal problemlerin çözülmesinde ve ayrıca belirli numunelerde 

borun "atomik ağırlığı" ar nda daha da artmış bir belirsizliğin kaynağı 

sağlanmasında büyük yardım sağlamıştır; ve 

(d) İki çekirdeğin manyetik özellikleri, özellikle de bor-1, nükleer manyetik 

rezonans spektroskopisinde yaygın olarak kullanılmıştır.14 

 

Belirli bir numunede (10) B ve (11) B'nin göreceli bolluğu, kullanılan bor 

içeren mineral kaynağına ve arıtma prosedürleri tarafından indüklenen ayrılma 

derecesine bağlıdır. 11B / 10B oranı için yapılan değerler son tespitlerde ”3.92 ile 

4.31 arasında değişmekte olup, 11B bolluğunda% 79.7 ile% 81.2 arasında bir 

değişime karşılık gelmektedir. Bu, 1969'daki Uluslararası Atom Ağırlıkları 

Komisyonuna, borun atomik ağırlığının alındığı önemli sayıların azaltılmasını 

sağlamıştır (Greenwood ve diğ. 1970). Halen önerilen değer 10.81 olup, değerde 

0.003 ile 001 arasında bir toplam belirsizlik olduğunu göstermektedir. Bor ayrıca 

lityum ve uranyum ile Atomik Ağırlık Tablosuna dipnot verir; bu da kullanıcıları, 

ticari olarak temin edilebilir malzemelerde istemeden veya açıklanmayan yapay 

izotopik ayırma nedeniyle atom ağırlığında büyük değişiklikler olma ihtimaline karşı 

uyarır. 

 

(10) B ve (11) B izotoplarının ayrılması, elektromanyetik ayırma, basınç 

altında BF3'ün termal difüzyonu, sulu borik asit ve boratların borazan asitlerinin 

değişim reaksiyonları ve ani değiştirme reçineleri üzerindeki botaniklerin ayrılması 

gibi çeşitli tekniklerle gerçekleştirilmiştir. BF3-eteratlar gibi moleküler kompleksler. 

Erken dönem çalışmaları Murphy (1952) tarafından özetlenmiştir ve sonraki yirmi 

yıldaki hacimli literatür Kimyasal Özetler bölümünde kaydedilmiştir. Şimdi yüksek 
                                                           

14 Berzelius J.J., 1824. Pogg. Ann.;Biltz H., 1908. 41 sayılı,  2634; adı geçen eser 43 (I910). 
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oranda zenginleştirilmiş 10B bileşiklerinin kilogram miktarları, etheratların ve 

tersinir şekilde ayrışan ve böylece kolonda bir değişim dengesi oluşturan diğer uçucu 

komplekslerin damıtılmasıyla yapılabilir. Yüksek oranda saflaştırılmış ayrı 

izotopların (10) B ve (11) B daha küçük miktarları elektromanyetik ayırma ile de 

elde edilebilir. Bordaki (n, a) reaksiyonu, nötronları tespit etmek için hazır bir yol 

sağlar ve kesitleri dikkatlice belirlendi (Bower 1970). 10B değeri 3837 ahır, 11B ise 

sadece 0.005 ahırdır. Doğal bor için nötron absorpsiyon kesiti ağırlıklıbu değerlerin 

ortalaması, yani - 757 tepkime kesit alanı ve bu, izotopik kompozisyondaki 

değişikliklerle büyük ölçüde değişir. (10)B'nin % 20 den % 100'e zenginleştirilmesi, 

böylece dedektörün hassasiyetinde beş kat artış sağlar. Ayrılmış bor izotoplarının 

ticari mevcudiyeti ayrıca kızılötesi spektrumları, kütle spektrumlarını ve bor 

hidridlerinin birbirine dönüşüm mekanizmalarını aydınlatmakta paha biçilmez bir 

yardımcı olmuştur. 

 

Bor hidritlerin ve halojenürlerin nükleer manyetik rezonans çalışmaları 

özellikle kapsamlıydı. (10) B'nin nükleer spin kuantum sayısı 3'tür ve bu doğrudan 

bağlı protonları eşit yoğunluktaki çizgilerden eşit aralıklı bir bölmeye ayırır. (11) B 

için I değeri, proton nmr spektrumunda bir dörtlü veren 3/2'dir. Tablo 5.4’teki 

manyetik momentlerin değerlerinden, «birleştirme sabitinin J (11B-H), J (10B-H) 

(yani 2 * \ 2.6886 / 1.8006 = 2.986) büyüklüğünün neredeyse üç katı olacağı 

görülmektedir. ) ve iki izotopun (~ 4: 1) göreceli doğal bolluğu, 11B dörtlüsünün tek 

tek bileşenlerinin yoğunluğunun, 10B septetinin yedi katı olacağını belirtir. Bu 

ilişkiler, Şekil 8'de gösterilmektedir. J (11B-H) 'nin tipik değerleri 90-160 Hz 

aralığındadır ve proton çizgi genişlikleri, dörtlü etkileşim nedeniyle sıklıkla 

genişletilir. Florin nmr'sinde benzer ilişkiler elde edilir, ancak tipik J (11B-19F) 

değerleri l'den, Hz'den 100 Hz'den daha fazla değişiklik gösterir. 

 

Belirli bir bileşikte, 10B'ye ve -11B'ye bağlanan bir protonun kimyasal 

kaymaları (Kasper ve diğ. 1950) genellikle aynıdır, ancak BH47'de yapılan son kesin 

ölçümler, 90 MHz42'de 0.3 Hz sırasındaki bir fark olduğunu göstermektedir. Buna 

karşılık, 19F'nin 11B'ye katılan spektrumu, 10B'deki ile kıyaslandığında birkaç 

hertzin daha yüksek bir kaymasını gösterebilir. Bu ilişkiler -9. şekilde gösterilmiştir. 

Proton ve su nmr spektrumu için BH4 ve BF4’ün sulu çözeltileri için - doğallık 

oranlarında 10B ve 11B içerir. 



 70 

Bor rezonansının doğrudan gözlemlenmesi, yüksek bolluğu ve daha yüksek 

nükleer-manyetik-momenti nedeniyle neredeyse sadece 11B'ye bağlanmıştır. Erken 

spektrumlar 10-15°C'de çalıştırıldı (MHz (30'-45‘MHz'deki protonlara karşılık gelir)) 

- ancak son zamanlarda 11B için 28-32 MHz'de çalışan rutin yüksek çözünürlüklü 

spektrometreler elde edildi. 

 

 

Şekil 5.9: 11.13 ve 10B’nin bolluğu olan bir tek bor atomuna bağlı bir tek protonun 

Nmr spektrumu. 

* 11B çeyreğindeki münferit çizgiler arasındaki ayrım, 10B septetindeki üç kat ve çizgi yoğunluğu 

yedi kat daha büyüktür. 

 

 

Şekil 5.10:  (a) 90 MHz'de Proton spektrum BH4 “(sulu). 

                     (b) 84.66 MHz'de 19F BF4p (sulu) spektrumu; 
 

* 11B-19F arasındaki bağlantıya bağlı dörtlü, 10B-19F arasındaki bağlantıya bağlı olarak septetin 

yüksek kısmına göre 4 Hz'dir. Birleşme sabiti J (11B-F) J (10B-F) 'den üç kat daha büyüktür ve 

alışılmadık derecede küçük 1,2 Hz değerine sahiptir. 
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Süper iletken solenoidlerin ve 80.53 MHz frekansın kullanıldığı sonuçlar elde 

edilmiştir. (Bu 240 MHz'de proton nmr'ye tekabül eder.) Bor-llnmr spektrumları, bu 

bölümün sonraki bölümlerinde yaygın olarak anılır ve son zamanlarda kapsamlı bir 

şekilde incelenmiştir (Eaton ve diğ. 1969; Henderson & Money 1969). Yüksek 

çözünürlüklü 11B nmr spektrumunun mükemmel bir örneği ‘Şek. 5.11. Spektrum, 

arakno-boran B5H11 (seri 801) 'e atıfta bulunur ve benzersiz apeks borundan göreceli 

yoğunlukta 1 yüksek bir çift, 1 ve 3 etiketli iki bazal bordan yoğunluğu 2 düşük bir 

çift içerir. Şekil 4 ve 2 ve 5 numaralı bor atomlarından yoğunluğu 2 olan düşük bir 

alan üçlüsü, üçlü BH2 gruplarının varlığını belirtir.15 

 

Şekil 5.11: B5H11'in yüksek çözünürlüklü 11B nmr spektrumu. 

Çiftler BH gruplarını gösterir. B-H-B köprüleri oluşturduğu düşünülen protonlar çözülmüş bir 

bağlantı sağlamamaktadır. 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Bird P.H. &  Churchill M. R., 1967. Chem. Cammun, 403 sayılı belge; Boraks - Boranlar, Amer. 

Chem. Soc. 32 No'lu Kimyadaki Gelişmeler (1961); Borer K., Littlewood A.B. & Phillips C.S.G., 

1960. J. Inorg. Nucl. Chem. 15, 316; Bower J.G., Boron Kimyasında İlerleme, Bölüm 6, Cilt 2, s.231-

271. (Ed.) R.J. Brotherton ve H. Steinberg, Pergamon Press, Oxford (1970); Brotherton R.J. & 

Steinberg H.  (Eds.), 1970. Bor Kimyasında İlerleme, Cilt. 2, Pergamon Press, Oxford. 
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5.6. Borun Atomik Özellikleri 

 

Bor, Periyodik Tablodaki birinci elementtir ve temel durumu elektronik 

yapısı 1s (2) 2s(2)2p'dir. Spektroskopik öğütme terimi 2P ° 1/2 ve iyonizasyon 

enerjisi 8.296 eV / atomdur (800.5 kJ / mol). İyonizasyonun art arda aşamaları için 

gerekli elektronik koşullar, temel terimler ve enerjiler Tablo 5.3'te özetlenmiştir. 

 

5.6.1. Atomik Borunun Ardışık İyonizasyonu 

Atomik borunun ardışık iyonizasyonu yer termini eektronik ve enerji 

iyonlaşması aşağıdaki çeşitlendirilerek gösterilmiştir. 

 

Tablo 5.3: Atomik borunun ardışık iyonizasyonu yer termini eektronik ve 

enerji iyonlaşması 

Çeşit Temel durum 

yapılandırması 

Zemin  

Terimi 

             İyonlaşma Enerjisi 

 

Cm1    │   eV/atom  │   kJ/ mol 

B 1s(2)2s(2)2p 2p°1/2 66,930         8.296           800.5 

B+ 1s(2)2s(2) 1So 202,895      25.149          2426.5 

B2+ 1s(2)2s 2S1/2 305,93        6.37.920       3658.7 

B3+ 1s(2) 1So 2,091,960    259.298       25,018.1 

B4+ 1s 2S1/2 340,12         340.127      32,816.8 

 

İlk elektronik uyarılmış durum üç eşleştirilmemiş elektrona (2s2p2, 4Pm) 

sahiptir ve zemin durumunun üstünde 28.805 cm-1'dir (yani, 3.570 eV / atom veya 

344.2 kJ / mol). Atom borunun elektron afinitesi, 10 kJ / mol45 ve 32 kl / mol47 

olarak tahmin edilmiştir.  

Borun elektronegatifliği karbon 2.55 ve hidrojen 2.2 ile 2.0 cornpared'e 

yakındır. Elektronegativite kavramının genel belirsizliği ve büyüklüğünün düşünülen 

gerçek bileşikle değişmesi muhtemel olmasına rağmen, daha kesin değerler 2.01 

(Allred-Rochow), 2.04 (Pauling) ve 2.01 (Mulliken) olarak verilmiştir. Gerçek 

havasının ikinci ondalık basamağındaki yeri. 

Borun atom yarıçapı belirgin bir şekilde bağlanma tipine ve ayrıca bir 

dereceye kadar koordinasyon numarasına (1'den 9'a kadar değişebilir) bağlıdır. 
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Temel borda, ilgili bölümde görüldüğü gibi, en yakın komşular arasındaki iç 

çekirdek mesafe, 80-101 pm (0.80-1.01 A) bor için kovalent yarıçapa karşılık gelen 

160 pm ila 202.5 pm arasında değişir. Icosahedra içerisindeki mesafeler, 0.85-0.93 A 

aralığında kovalent yarıçapları işaret eden 171-185 pm arasındaki daha dar bir 

aralıkta yer almaktadır.16 

5.6.2. Boronu İçeren Seçilmiş Bağ Uzunluklar 

 

Boronu içeren seçtilmiş bağ uzunluklar aşağıdaki tablodadır:17 

 

Tablo 5.4: Kısa ömürlü diatomik türler ile internükleer mesafeler karşılaştırması 

 

 

                                                           

16 Brown H.C. & Tierney P.A., 1958. J. Amer. Chem. Soc. 80, 1522; J. Inorg. Nükleer Kimya 9, 1959. 

189 H. W. Meyers ve R.F. Putnam, Inorg. Chem. 2, 1963; Brown H.C., 1962. Hidroborasyon, A. 

Benjamin, Inc., New York; Brown H.C., Mead E.J. & Subba Rao B.C., 1955. J. Amer. Chem. Soc. 77, 

6209. 
17 Brown H.C., Stehle P.F. & Tierney P.A., 1957. J. Amer. Chem. Soc. 79, 2020;rowning E., 1969. 

Endüstriyel Metallerin Toksisitesi, Bölüm 8, Butterworths, Londra.  
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Tablo 5.5: Molekül 11B'nin bant spektrumu verileri temel durum ve 

ilk uyarılmış durum için verir 

Türler B2 BN BO BS 

re(A°) 1.589 1.281 1.2049 1.609(1) 

Türler BH BF BCI BBr 

re(A°) 1.2325 1.262 1.715(7) 1.88(7) 

 

5.6.3. 11B2 Molekül İçin Moleküler Yapılar 

 

Moleküller için temel bor fiziksel özelliklerinin tespiti yukarıda tablo ile 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 5.6: Moleküller için temel bor fiziksel özelliklerinin tespiti 
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5.6.4. Boron 49’un Fiziksel Özellikleri 

 

Temel bor için kesin fiziksel özelliklerin tespiti, bir yandan karmaşık 

polimorfizm ikizleri, diğer yandan da çıkarılabilir kirliliklerden kaynaklanan kirlilik 

sorunu ile örtüşmektedir. Bu nedenle erken verilere çok az güven duyulabilir. 

Mevcut en iyi değerler ve uygun referanslar Bower (1970) tarafından verilmiştir ve 

hafifçe değiştirilmiş şekilde üretilmiştir.  

 

Yüksek erime noktası ve düşük uçuculuğu özellikle dikkat çekicidir ve 

polimerikkompozitlerde kullanım için bor laklarında endüstriyel ilgi uyandırmıştır.  

 

Yapısal bor şekilleri için rekabetçi süreçler de geliştirilmiştir. Katının buhar 

basıncı, 2187 ° K'de sadece 5 X 10-7 atm (3.8 X 10-4 mm Hg) ve 2410 ° K'da ~ 130 

X 10-7 atm (1 'X 10-2 mm Hg)' dir. 50). Sadece karbon ve daha ağır geçiş 

metallerinin bir kısmı ile aşılan yüksek süblimasyon ısısı, metal boritler ve çokyüzlü 

boranlar ve Karboranlar gibi “kümelenme bileşiklerinin” oluşumunu 

desteklemektedir.  

 

Temel borun diğer termal özellikleri. Çeşitli bor formlarının mekanik 

özellikleri, listelenmiştir. Şekilsiz ve Brhombohedral borun yoğunluğu, eşkenar 

dörtgen ve yüksek basınçlı formlarınkine kıyasla %5 daha azdır. Bor ilâçları, geniş 

endüstriyel uygulamaları ön plana çıkaran önemli bir gerilme ve dışa dayanma 

gücüne sahiptir ve bu potansiyel, strese karşı boyutsal tepkisinin, ayırt edilebilecek 

bir yer değiştirme hareketi olmadan tamamen elastik olması gerçeği ile 

arttırılmaktadır. Temel borun sertliği de etkileyicidir ve çeşitli ölçütler, genişletilmiş 

bor, bor karbür (B4C) için 12, kübik bor nitrür (BN) için 14 değerlerine kıyasla 11 

sertliğe sahiptir. Temel borun elektriksel özellikleri, safsızlık izlerine karşı özellikle 

hassastır ve bazı tutarsızlıklar hala görünse de, özel olarak seçilmiş malzeme 

üzerindeki mevcut en iyi verileri temsil etmektedir. Borun bir olduğu açıktır.18 

 

 

                                                           

18 Burg A.B. &  Wagner R.I., 1953. J. Amer. Chem. Soc. 75, 3872 sayılı belgeler; Burg A.B. & 

Brendel G., 1958. J. Amer. Chem. Soc. 80, 3198 sayılı belgeler. 



 76 

5.6.5. Elementsel (Saf) Borun Termal Özellikleri 

 

Tablo 5.7: Elementsel borun termal özellikleri ve değerleri 

 

Elementsel bor optik özellikleri zaten kısaca anlatılmıştır ve yine belirgin 

yapı duyarlı ve yabancı maddelerin varlığından etkilenir. a- rhombo-hedral ve 

tetragonal bor, sarı ile kırmızı bölgede görünür ışık iletirken, β-rhombohedral bor, 

0,9 ila 8 u arasında bir "optik pencere" ve 0,8 u(Bower 1970)’ de bir emme kenarı ile 

kızılötesi 3-4 u maksimum iletime sahiptir. Β-rhombohedralboronun tek kristallerinin 

kırılma indeksi, dalga boyu 0.41-0.65 u (Kierzek-Pecold ve diğ. 1967) ışığı için n=11 

= 3.29-3.40 aralığında idi. β--rhombohedralboronunreflektivitesinin %20 ± %1 ile 

%8.8 u ile %29 3 ± %4 arasında arttığı tespit edildi. 3.l u (Jaumann ve diğ. 1965). 

Hem a-hem de β-rhombohedral boronun absorpsiyon kat sayısı anizotropiktir ve 

kristaller muhtemelen kristaldeki farklı yönlerde bağlanma farklılıklarından dolayı 

dikroik(49) ' dir.19 

                                                           

19 Burg A.B. & Grant L.R., 1959. J. Amer. Chem. Soc. 81,1; Burg A.B. & Randolph C.L., 1951. J. 

Amer. Chem. Soc. 73, 953 sayılı belge.  
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5.6.6. Elementsel (Saf) Borunun Mekanik Özellikleri 

 

Elementsel (Saf) Borunun mekanik özellikleri tüm detaylarıyla ve sayısal 

biçimiyle gösterilmiştir.20 

 

Tablo 5.8: Elementsel (saf) borunun mekanik özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20 Burg A.B. & Schlesinger H. I.,  1940. J. Amer. Chem. Soc. 62, 3425 sayılı belgeler.  
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VI. BÖLÜM 

BOR BİLEŞİKLERİ 

 

 

6.1. Biyolojik Aktivite Bor Bileşikleri 

 

Bor, yüksek bitkilerin beslenmesinde önemli bir unsurdur ve tüm hayvan 

dokularının kaçınılmaz bir bileşenidir (<1 ppm), ancak hayvan beslenmesinde 

herhangi bir temel işlevi yerine getirdiğine dair kesin bir kanıt yoktur (Underwood 

1956). 

 

Borik asit yaygın olarak antibakteriyel (Novak 1950) olarak kullanılmış ve 

boratlar ahşap koruyucu olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Aromatik 

organoboron bileşikleri mükemmel insektisitlerdir, ancak karbonun oksijenle borla 

bağlandığı bileşikler etkisizdir (Beran ve diğ. 1952). Bir kaç derleme makalede, 

borun bitki ve toprak üzerindeki etkisi üzerine büyük literatür ele alınmaktadır 

(Berger & Avdan 1947) ve borun bitki hormonları ile bir ilişkisi olduğunu ve 

şekerlerin translokasyonunda, hücrelerin su ilişkilerinde, bitkilerin çoğalmasında ve 

polenin çimlenmesinde işlev gördüğüne dair kanıtlar vardır. 

 

Bor bileşiklerinin insanlara ve hayvanlara test edilmesine ilişkin toksikolojisi, 

yaygın endüstriyel ve evsel kullanımları nedeniyle yaygın olarak incelenmiştir 

(Levinkas 1964; Durocher 1969). Yerli bor bileşiklerinin tozlar halinde solunması 

orta derecede toksik olabilir, kalıcı tahriş olmadan tahrişe ve yangına neden olabilir. 

Uçucu boranların solunması, oldukça kısa bir süre boyunca yüksek 

konsantrasyonlara maruz kalarak ölüme yol açabilecek ciddi merkezi sinir sistemi 

hasarları ve ölümüne yol açabilecek belirtiler üreterek oldukça toksik olabilir. 

Bununla birlikte, en yaygın sağlık tehlikeleri, borik asit veya boraks gibi ev 

kimyasallarının yanlışlıkla yutulması ve yaralara ve yanıklara uygulanan borik asidin 

emilmesi; Sağlam deriden emilim sistemik toksisite için çok azdır. 

 

İnsanlarda, borik asidin yutulması ile öldürücü tek bir toksik doz 2-45 g 

olarak bildirilmiştir; boraks ölümü için 15-30 g yutulmasına neden olabilir, ancak 

çoğu daha yüksek dozlarda hayatta kalmıştır. Klinik semptomlar santral sinir 
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depresyonu ve mide-bağırsak tahrişini gösterir. Her iki kimyasal maddenin küçük 

miktarlarda uzun süreli emilmesi iştah kaybına, sindirime, bulantıya ve muhtemelen 

kusmaya neden olabilir; bir döküntü de daha sonra ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, 

bu gibi durumlar, borlardaki okso-bileşiklerinin sabunlarda, deterjanlarda, yıkama 

tozlarında, el kremlerinde, losyonlarda ve göz yıkamalarda yaygın olarak 

kullanılması dikkate alındığında oldukça nadir görülür. Bu tür bileşiklerden 

endüstriyel zehirlenme bildirilmemiştir. 

 

Birkaç istisna dışında (Levinskas 1964) organoboron bileşikleri sadece orta 

derecede veya hafifçe toksiktir ve toksisite kısmen hidrokarbon kısmının toksisitesini 

etkileyebilir. Bor hidritleri, küçük konsantrasyonlarda bile oldukça zehirlidir, ancak 

bunun yalnızca 20 yıl önce tanınması söz konusudur ”. Neyse ki, hastalar tedaviye ve 

dinlenmeye iyi cevap veriyor ve genellikle birkaç gün içinde tamamen iyileşir. 

İnsanlarda ölüm bildirilmemiştir. Diboran, havada yaklaşık 3 ppm konsantrasyonda 

saptanabilen itici bir kokuya sahiptir; Soluma, koku alma sinirlerini geçici olarak 

duyarsızlaştırır ve bu, endüstriyel işçiler için izin verilen maksimum 

konsantrasyonun 8 saatlik bir gün için 0.1-1 ppm aralığında olması gerçeğiyle 

birlikte, koku alma algısı için güvenilir olmayan bir kriter haline getirmektedir. 

Diboran muhtemelen borik asit kadar yaklaşık 200 kat daha toksiktir; pulmoner 

sistemi “fosgen ile karşılaştırılabilir derecede tahriş eder, üretken olmayan öksürüğe, 

göğüste yanma hissine ve baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, yorgunluk, 

baş dönmesi ve hafif titremelere neden olur. 

 

Keskin, sarımsak benzeri bir kokuya sahip olan Pentaboran, bu şekilde koku 

alma bozukluğundan önce havadaki 1-3 ppm konsantrasyonlarında tespit edilebilir. 

Diborandan daha tehlikelidir ve günlük 8 saatlik bir maruz kalma için izin verilen 

maksimum konsantrasyonlar “0,01 ile 0,5 ppm arasında çeşitli değerlere 

ayarlanmıştır. Pentaboran (esasen akciğerleri ve böbrekleri tahriş edici olan 

diborandan farklı olarak) merkezi bir sinir zehiridir ve maruz kalmayı hızlı bir 

şekilde baş ağrısı, baş dönmesi, hıçkırıklar ve sinir “titrek” hisleri; gönüllü 

spazmlarda kramplar, hafızanın kaybedilmesi, konuşma bozukluğu ve kasılmalar, 

şiddetli maruz kalma durumlarında da belirtilmiştir. Semptomlar maruziyetten 1-2 

gün sonra ve genellikle de 1-3 gün sürebilir veya daha sonra gecikebilir. 
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Decaborane, koku alma duyularının geçici olarak bozulmasından önce 

havadaki yaklaşık 0.7 ppm konsantrasyonlarda tespit edilebilen hoş olmayan bir küf 

kokusuna sahiptir. Santral sinir sistemi depresan bir sistemdir, pentaboranı severim, 

ancak muhtemelen daha az toksiktir, ancak 8 saatlik günlük maruz kalma için izin 

verilen maksimum konsantrasyon 0.05 ppm olarak ayarlanmıştır. Solunum, ağız 

yoluyla alım, oküler temas ve cilt absorpsiyonu hepsi tehlikelidir. Dekorasoran 

zehirlenmelere bağlı patolojik değişiklikler, böbreklerde, gözlerde ve merkezî sinir 

sisteminde belirgin olarak görülür; kalp ve solunum hızlarında belirgin yavaşlama ile 

birlikte genel bir depresyon vardır. Karaciğer ve böbrek fonksiyonları ve 

akciğerlerde tıkanıklık meydana gelebilir, ancak insanda kalıcı yaralanma veya ölüm 

bildirilmemiştir, 1-2 gün gecikebilen ilk semptomlar baş ağrısı, baş dönmesi, titreme, 

nöbet, lokalize kas spazmı ve mide bulantısı Akut dekaboran zehirlenmesiyle ilişkili 

diğer semptomlar; kıvrımlar, koordinasyon kaybı, göz kapaklarının istemsiz 

salınımları, kornea opasitesi, yoğunlaşan veya yağlı karaciğerleri ve hafif hemorajik 

adrenalleri içerir. 

 

Tüm bor zehirlenmesi vakalarında tedavi, tehlike bölgesinden uzaklaştırmayı, 

maruz kalan bölgelerin uygunsa durulama yoluyla dekontamine edilmesini, solunum 

zorluğu durumlarında oksijenin uygulanmasını ve tamamen dinlenmeyi içerir. En 

ağır vakalarda kas spazmlarına karşı koymak ve stresin sup etkilerini baskılamak için 

kullanılan vitaminler verilebilir. 

 

Bor bileşiklerinin biyolojik aktivitesinin bir birinci yönü burada 

belirtilmelidir. Bu, beyin tümörü terapisinde bor bileşiklerinin kullanımını içerir. 

Locher5, ilk olarak 1936'da, termal nötronlar için bor-10'un yüksek absorpsiyonlu 

kesitinin, 10/5 B (na) 7/19 ile kanserli hücreleri seçici bir şekilde yok etme veya 

zayıflatma potansiyelini sağladığını belirtti. Doku içinde 2.4 MeV enerji açığa 

çıkaran 3 Li nükleer reaksiyonu). O zamandan beri test hayvanları ve ölümcül insan 

hastaları üzerinde çok fazla çalışma yapıldı; İlgili sorunlar ve şimdiye kadar elde 

edilen başarı derecesi Soloway tarafından iyi bir şekilde belgelenmiştir.21  

                                                           

21 Burg A.B. & Schlesinger H.I., 1933. J. Amer. Chem. Soc. 55, 4009, 4020 sayılı belge; Burg A.B. & 

Schlesinger H.l.,  1937. J. Amer. Chem. Soc.; Burg A.B. & Wagner R.I., 1953. J. Amer. Chem. Soc. 

75, 3872 sayılı belgeler: Burnelle L. & Kaufman J.J.,  1965. J. Chem. Fiz.; Campbell G.W. & Johnson 

L.J., 1959. J. Amer. Chem. Soc. 81, 3800 sayılı belge; Campbell G.W., Bor Kimyasındaki Gelişim, 

Cilt. 1, s. 167. (Eds.) H.Steinberg ve A.L. McCloskey, Pergamon Press, Oxford (1964).  
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6.2. Bor Analitik Kimyası 

 

Bor bileşiklerinin alevine kazandırdığı karakteristik yeşil renklenme, 1732'de 

J. C. Geoffroy ve bağımsız olarak 1741'de J. H. Pott tarafından bildirilmiştir 

(Geoffroy 1732). Bor için şimdiki standart nitel test, eşine mutlu olan, karısı için 

bağırdığı usta adayı Aaron Winters'ın sözleriyle ölümsüzleştirildi, “O yeşil yanıyor 

Rosie! Zenginiz ”, 1880'de Kaliforniya'daki Death Valley'de boratların keşfedildiğini 

haber verdi (Gale 1964). Boraksın ve daha yakın zamanda perboratların ve bor 

hidritlerin ticari önemi borun tespiti ve belirlenmesi ile ilgili literatürünü 

oluşturmuştur. 1900'den fazla referansı içeren ve 1925-1952 dönemini kapsayan 

kapsamlı bir derleme ortaya çıkmıştır (84) ve daha yakın zamanda yapılan çalışmalar 

da uzundur (Dunstan 1960; Holzmann 1967). Standart analitik çalışmalar 87-90 no'lu 

bor için kapsamlı referanslar içermektedir.22 

 

6.2.1. Bor Bileşiklerinin Tespiti 

 

Bor için yeşil alev testi, bakır ve baryum bileşiklerinin yokluğunda güvenilir 

ve hassastır. Numune genellikle, sülfürik asit ve metanol karışımı vasıtasıyla metil 

boratta ayrıştırılır, bu daha sonra tutuşturulur. 1 pg kadar küçük bor algılanabilir. 

Kompleks reaktiflere sahip spot testler bu limiti 10-3 ug'ye düşürür. Dipenil-

karbazon, 551 nm'de maksimum emilimi olan renkli kompleksler geliştirerek boronik 

asitler gibi bazı organik bileşiklerde boru algılar. Havadaki düşük 

konsantrasyonlarda de-caborane veya boronlar karakteristik kokuları ile tespit 

edilebilir ve kırmızı kinolin kompleksi (bymax, 495 nm) oluşumu ile izlenir. Bir 1,1'-

diantrimid konsantre bir sülfürik asit çözeltisi, bir bor çözeltisine eklendiğinde 

yeşilimsi-sarıdan maviye dönüşür: kantitatif tayin için optimum koşullar, 30 mg'a 

kadar bor içeren numuneler ve 625 nm'de emilim, bir renkten sonra ölçüldü. 

100°C'de 1.5 saat gelişme süresi. Duyarlılık, 610 nm'dekarminik asit ile elde 

edilenden daha iyidir. Sulu-alkollü bir hidroklorik asit çözeltisinde bora eklenen 

kurkümin (tumerik), 25 ml'lik bir çözeltide 0.1 pg bora duyarlı olan alternatif, koyu 

renk (525-550 nm'de izlenir) sunar. Kullanılan diğer reaktifler, quinalizarin, karmin 

kırmızısı, pentametilqueretin, tetrabromochrysazin, diaminochrysazin, alizarin-S, 

                                                           

22 Charlotte E. Moore, 1949. Atom Enerjisi Düzeyleri, Nat. Bur. CYBH. Dairesel 467, Cilt. 1, ABD 

Ticaret Bölümü. 
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mumolin moru, ruikanik asit, fl üorotitaniktir. asit / hidrojen peroksit, morin ve 

benzoin (Dunstan 1960). Fosfomolibdik asit, N, N-dietilnikotin-amid ve kromotropik 

asit gibi çok sayıda başka reaktif, belirli bor bileşiği tiplerine uygulamayı 

sınırlandırmıştır.23 

 

6.3. Kantitatif Tayini 

 

Manitol gibi polihidrik kompleks yapıcı maddelerin varlığında borik asidin 

hacimsel olarak belirlenmesi, bor içeriğini kantitatif olarak çözeltiye getirmek için en 

büyük sorun olan borun nicel tespiti için en yaygın kullanılan yöntem olmaya devam 

etmektedir. Aşağıdakileri de içeren çok çeşitli numunelerin analizi incelenmiştir:  

 

(a) minerallerde bor ve cevherler;  

(b) borik asit, borik oksit, boraks ve diğer tuzlar;  

(c) saf bor, bor karbür ve metal boritler;  

(d) demir ve demir dışı alaşımlar;  

(e) emayeler, sert lehim eritkeni ve gözlük; .  

(f) üroborik asit ve bunun tuzları, bor triuorid kompleksleri ve katalizörleri ve  

     galvanik banyolar;  

(g) bor halojenürler ve hidritler; 

(h) organoboranlar, borat esterler ve organik kompleksler;  

(i) maden suları, topraklar, bitkiler, gübreler;   

(j) gıda maddeleri, farmasötik ürünler ve kozmetikler;  

(k) sabunlar ve deterjanlar. 

 

Kristalin bor, asit veya alkali çözeltiler tarafından nadiren saldırıya uğrar, 

ancak erimiş kostik "alkali; boratlar" içinde çözülür, suda çözünebilir veya mineral 

asitleri seyreltir. Sodyum karbonat füzyonu ile ayrılır ve organik bileşikler, 

reaktivitelerine ve bor karbür oluşumunu önleme ihtiyacına bağlı olarak çeşitli 

tekniklerle okside edilirler (85,86,90). 

 

(a) 25 atm ve 500°C'de oksijen ile basınçlı bir bomba yanma; 

(b) 900°C'ye kadar olan sıcaklıklarda yüksek sıcaklıkta katalitik oksidasyon; 

                                                           

23 Chopard P.A. & Hudson R.F., Inorg J..1963. Nucl. Chem. 
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(c) oksijen içeren bir Schöniger şişesinde yanma; 

(d) sodyum peroksit ile Parr bomba oksidasyonu; 

(e) hidrojen peroksit veya potasyum persülfat veya triüroperoksiasetik asit 

veya konsantre nitrik asit ile sindirim;  

(f) 200-400°C'de kapalı bir tüpte dumanlı nitrik asit ileoksidasyonu. 

 

Tüm analitik çalışmalarda, borosilikat (Pyrex) züccaciyesinin kullanılmaması 

için bor bakımına dikkat edilmelidir. Daha az enerjik reaksiyonlar ve sonraki 

titrasyonlar için kaynaşık silika, soda camı veya plastik kaplar kullanılabilir. Daha 

sert reaksiyonlar için atıl metal kaplar gereklidir. 

 

Borik asit-mannitolün standart karbonat içermeyen alkali ile titrasyonu, Jones 

tarafından 1899'da tanıtıldığından beri yoğun olarak araştırılmıştır (91). Diğer poli-

hidroksi bileşikleri daha az mıdır? Etkili. İlk çalışmalarda analitik çözeltideki güçlü 

asitler, karbonatsız sodyum hidroksit veya baryum hidroksit ile metil turuncuya 

(veya metil kırmızısına) nötralize edildi, önemli miktarda mannitol ilave edildi ve 

titrasyon devam etti. Fenolftaleinin kalıcı pembe uç noktasına. Mannitolün etkisi 

aşağıdaki gibi gösterilebilir:24 

 

 

Şekil 6.1: Mannitol-borik asidin ayrılma sabiti 

 

Mannitol-borik asidin ayrılma sabiti ~ 7 X 10-6'dır ve denklik noktası 

yaklaşık pH 8'dir, ancak yeterli mannitol ile son nokta pH 6.0'da okunabilir. Sıklıkla 

                                                           

24 Clark H.K. & Hoard, J. L. Amer J.,  Chem. Soc. 65 (1943); Cook T.H. & Morgan G.L., 1969. J. 

Amer. Chem. Soc. 91,774 sayılı belgeler. 



 84 

tercih edilen alternatif bir teknik Foote tarafından tanıtıldı ve özdeş pH yöntemi (92) 

olarak bilinir: karbon dioksit kaynatılarak çıkarılır, pH 6 ila 8 (tipik olarak 6.7) 

arasında kesin olarak seçilmiş bir değere ayarlanır. Mannitol eklenir ve çözelti, 

mannitol eklenmeden önce kesin pH'a geri döndürülür. 

 

Gooch'un trimetil Borat olarak damıtma yöntemi ve kalsiyum metaboliti 

olarak fiksasyon iyi çalışıyor olsa da, bor gravimetrik tespitleri nadiren kullanılır(89): 

 

 

 

6.4. Borlar 

 

Boridler, şaşırtıcı bir stokiyometri ve yapısal tip çeşitliliği gösteren 200'ün 

üzerinde ikili bileşikten oluşan büyüleyici bir gruptan oluşur. Ayrıca, birden fazla 

metalin bor ile birleştiği veya belirli bir metalin bor ve karbon gibi başka bir element 

ile birleştirildiği çok sayıda üçlü ve daha karmaşık faz vardır. Son yirmi yılda bu 

bileşikler hakkındaki bilgimizdeki hızlı ilerleme, X-ışını difraksiyon analizinin ve 

diğer fiziksel tekniklerin, ortaya çıkan karmaşık yapısal sorunların çözümüne 

uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Çalışma, yalnızca bu bileşiklerin varlığının 

gerektirdiği teorik zorluğa içsel akademik ilgi ile değil, aynı zamanda arzu edilen 

fiziksel ve kimyasal özelliklerin benzersiz kombinasyonundaki kapsamlı endüstriyel 

ilgiyle de teşvik edildi. Bu gelişme kalıbı bu bölümdeki sunum sırasını belirler: ilk 

bölüm borid hazırlama yöntemlerini ana hatlarıyla belirtir ve hazırlanan bileşiklerin 

çeşitlerini ve Periyodik Tablodaki dağılımlarını gösterir. Bir sonraki bölüm, en 

önemli yapı tiplerinde yapının ve bağlanmanın detaylı bir şekilde işlenmesini sağlar 

ve bunu metal boridlerin fiziksel özellikleri, kimyasal özellikleri ve endüstriyel 

uygulamaları hakkında bir tartışma izler. 

 

6.4.1. Boriklerin Hazırlanması 

 

Boridlerin hazırlanması için sekiz genel yöntem mevcuttur; bunlardan dördü 

küçük ölçekli laboratuar hazırlıkları için uygun olan ve dördü, kilogram 
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miktarlarından ton miktarlarına kadar değişen ölçekte ticari üretim için kalan dört 

tanesidir.  

 

Yüksek sıcaklıklar ve faturalı ürünler söz konusu olduğu için, boritlerin saf 

hazırlanması kolay değildir ve sonraki saflaştırma genellikle zordur. Kesin 

stokiyometrilerin bazen elde edilmesi de zordur.25 

 

6.4.2. Elementlerin Doğrudan Birleşimi 

 

Bu, muhtemelen iyi tanımlanmış stokiyometrilere sahip araştırma miktarları 

için en yaygın kullanılan tekniktir: örn. 

 

 

 

Ürünün saflığı esas olarak ana metale bağlıdır, çünkü bordaki safsızlıklar 

çoğu zaman nispeten değişkendir; Pota malzemesinden kaynaklanan kirlenmeye 

karşı da korunmalıdır. Bu yöntemin bir çeşidi, ısıtılmakta ayrışan bir metal hidrit 

kullanır: 

 

 

 

6.4.3. Bor veya Bor Artı Karbon ile Metal Oksidin Azaltılması 

 

Bu, çok saf boridler hazırlamak için uygun bir yöntemdir. Oksijen borun 

uçucu oksitleri olarak elimine edilir ve yöntem bu nedenle pahalı, saf bordan ziyan 

olur: ör. 

                                                           

25 Cooper H.S., 1951. ABD patentleri 2, 572, 248 ve 2, 572, 248 (Ekim1951); Cooper J.D., Gibb T.C., 

Greenwood N.N. & Parish R.V., 1964. Trans. Faraday Soc. 60, 2097 sayılı belgeler; Coyle T.D. & 

Stone F.G.A., 1964. Bor Kimyasında İlerlemekte Bölüm 2, Cilt. 1, Steinberg ve A.L. McCloskey 

(Eds.), Pergamon Press, Oxford; Coyle T.D., Kaesz H.D., Kurak F.G.A. Stone, 1959. J. Amer. Chem. 

Soc. 81, 2989 sayılı belge. 
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Eş katkı maddesi olarak karbon kullanımı bu kaybı en aza indirir, ancak ürün 

karbürlerle veya serbest grafit ile kirlenmiş olabilir: 

 

 

 

6.4.3.1. Hidrojen ile Birlikte Azaltma 

 

Bir bor halojenür ve uçucu bir metal halojenür karışımının bir metal karışımı 

üzerine bir hidrojen atmosferinde piroliz edilmesiyle küçük miktarlarda çok saf 

boritler hazırlanmıştır: ör. 

 

 

Sıcak tüpler ve plazma fenerleri de kullanılmıştır. Yöntem, serbest metal, 

borid oluşumu için gerekli olanların altındaki sıcaklıklarda biriktirildiğinde uygun 

değildir; Nb, Ta, Mo ve W. Pahalı bir değişken, bir bor hidrürün uçucu metal bileşiği 

ile tepkimesidir.26 

 

6.4.3.2. Metal ile Bor Halidinin Azaltılması 

 

Bazı metaller yüksek sıcaklıklarda bor halojenürlerle reaksiyona girerek 

metal borid artı uçucu hale getirme veya müteakip liçleme yoluyla uzaklaştırılabilen 

bir metal halojenür elde edilir. 

                                                           

26 Coyle T.D., Ritter J.J. & Farrar T.C., 1964. Proc. Chem. Soc.; Cueilleron J. & Mongeot H., 1966. 

Bull. Soc. Chim. Fr.;D. F. Gaines, R. Schaeffer ve F. Tebbe, J. Phys. Chem. 67 (1963); Dahl G.H. & 

Schaeffer R.,1961. J. Amer. Chem. Soc. 
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Mo ve W gibi bazı geçiş metalleri, özellikle bir miktar hidrojen gazı da 

mevcutsa, metal halojenürlerin oluşumu olmadan reaksiyona girerler: 

 

 

 

Metal oksitler ve BCI3 / H2 karışımları arasındaki reaksiyon da incelenmiştir, 

ancak bu şekilde çok çeşitli boridler üretilse de, verimler düşüktür ve ürünler saf 

değildir.27 

 

6.5. Kaynaşmış Tuzlardan Elektrolitik Birikme 

 

Bir alkali (veya alkalin toprak), metal halojenür veya floroborat gibi uygun 

bir erimiş tuz içerisinde çözündüğünde borik oksit veya boraks ve metal oksit, bir 

grafit anot ve bir grafit veya çelik katot arasında 700-1000°C'de elektroliz edilebilir. 

Borid katotta biriktirilir ve optimum elektrolit konsantrasyonu, dikkatli bir şekilde 

kontrol edilen oranlarda periyodik borik oksit ve metal oksit ilavesiyle korunur. 

İndirgeme mekanizması ve bu elektrot reaksiyonlarının sekansı, söz konusu metal, 

borid ve elektrolit ile değişir ve bazen boratı içeren ikincil bir indirgeme ile takip 

edilen metalin primer birikimi ile ilerler. Yöntem, birçok borit için işe yarar ve 

endüstriyel ölçekte kullanılmıştır, ancak düşük akım verimliliğinin üç kat 

dezavantajı, birden fazla borit fazının olası oluşumu ve ürünü erimiş tuzdan temiz bir 

şekilde ayırma zorluğu çekmektedir. Alkali toprak ve nadir toprak metallerinin 

heksaboridleri ve Fe, Co, Ni, Mo ve W boritleri için özellikle etkilidir. 

 

 

 

                                                           

27 De Ford D.D., Lucchesi C.A. & Thoburn J.M., Bor Analitik Kimyası, Kuzeybatı Üniversitesi, 

Evanston, Illinois (1953).   
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6.5.1. Karbon ile Birlikte Azaltma 

 

Boritler, samimi bir borik oksit ve uygun metal oksit karışımının karbon ile 

yüksek sıcaklıkta indirgenmesiyle orta büyüklükte bir ölçekte hazırlanabilir: ör. 

 

 

 

2000° ye kadar sıcaklıklar sıklıkla kullanılır. Metot küçük ölçekli işlemler 

için uygun değildir, çünkü stokiyometrideki farklılıklar oksitlerin diferansiyel 

volatilizasyonundan kaynaklanır ve ürünün ‘bor, karbon veya bor karbür ile 

muhtemel kontaminasyonu nedeniyle. Gerçekten de, reaksiyonun bor karbür 

oluşumu yoluyla ilerlemesi mümkündür. Bu rota en iyi Ti, Zrdiboridleri için bilinir; 

V, Nb, Ta; ve Cr, VB ve düşük molibden boridleri için de geçerlidir.28 

 

6.5.2. Bor Karbür ile Metal Oksit Azaltımı 

 

Bor karbür, en faydalı ve ekonomik bor kaynağıdır ve çoğu metalle veya 

oksitleriyle reaksiyona girer. Tonik miktarlarda yaklaşık 1600°C'de karbonlu direkt 

indirgeme borik oksit ile üretilir. Bir karbon direnci, bir borik oksit ve karbon 

karışımı içine gömülür ve ağır bir elektrik akımı iletilir. Kok yatağı altında tutulan 

grafit elektrotlar ile borik oksit arasında ark ısıtma da kullanılmıştır. 

 

Metal boritlerin bor karbür vasıtasıyla hazırlanmasında stokiyometrik miktar 

kullanılabilir veya oksijenin veya karbonun karbon monoksit olarak tamamen 

uzaklaştırılmasını sağlamak için karbon veya borik oksit eklenebilir: örn. 

 

 

                                                           

28 Dilthey W.Z. 1921. Chem. 34, 596 sayılı belge; Douglas A.E., 1941. Canad. J. Res. A19, 27 sayılı 

belgeler: Drake J.E. & Jolly W.L, 1962. Özetler 141. A.C.S. Toplantı, Washington D.C. Nisan 1962. 
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Metot öncekinden daha hızlıdır ve farklı uçuculaşma probleminden kaçınır. 

Çoğu heksaborid ve tetraboridlerin büyük ölçekli hazırlanmasına ve sayısız geçiş 

metalinin diboridlerine başarıyla uygulanmıştır. 

 

6.5.3. Karışık Oksitlerin Metallerle Birlikte Azaltılması 

 

İki şema mümkündür: borik oksit ve stokiyometrik metal oksit karışımı, 

termit tipi bir reaksiyonda magnezyum ya da alüminyum tarafından azaltılır ya da 

borik oksit, boridi aranan metal tarafından azaltılabilir. İlk alternatif, refrakter ve 

asitte çözünmeyen oksitlerle kaçınılmaz kirlenme nedeniyle tatmin edici değildir; 

istenmeyen üçlü boritler de bazen eşzamanlı olarak üretilir, örn. Mo7Al6B7. Alkali 

metaller ve kalsiyum, ayrıca indirgeyici maddeler olarak kullanıldı; TiB2'yi vermek 

üzere, Ti02 + B203'ün erimiş sodyum ile indirgenmesi. Bu yöntemin bir varyantında, 

LiB4 (serbest grafitle kirlenmiş), B4C'nin lityum metal ile reaksiyonu ile hazırlandı.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

29 Duffy R. & Holliday A.K., 1959. Proc. Chem. Soc.; Dulmage W.J. & Lipscomb W.N., 1951. J. 

Amer. Chem. Soc. 73, 3539; Acta Cryst. 5 (1952); Dunstan I. & Griş J.V., 1960. Organoboron 

Bileşiklerinin Analizi, Patlayıcı Maddelerin Araştırılması ve Geliştirilmesi Kuruluş Raporu No. 26 / R 

/ 59, Havacılık Bakanlığı, Londra. 
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VII. BÖLÜM 

BORİT KAYNAKLAR 

 

 

7.1. Borit Kaynakların Durakları 

 

Bor, Periyodik Tablodaki elementlerin çoğunu içeren ikili bileşikleri 

oluşturur, istisnalar nadir gazlar ve çinko, galyum ve germanyum alt gruplarının 

elementleridir. Tablo 7.1, bilinen boritleri özetler ancak kolaylık sağlamak için 

hidrojen, halojen, oksijen ve kalojen içeren ikili bileşikleri çıkarır. Derhal belirgin 

olan birleşme oranlarının çeşitliliği, sınıflandırmadaki erken denemeleri engelledi. 

Normal değerlik kurallarının doğrudan uygulanamayacağı ancak çok karmaşık 

stokiyometrilerin karmaşık yapısal karmaşıklıklar açıklandığı zaman hemen 

anlaşılabilir hale geldiği açıktır. İyi tanımlanmış borit örnekleri aşağıdaki yirmi dört 

bileşimin her biri için bilinmektedir: M5B, M4B, M3B, M5B2, M7B3, MZB, M5B3, 

M3B2, M11B8, MB, M10B11, M3B4, M2B3, MB2, M2B5, MB3 MB4, M2B13, MB10, 

MB12, MB66 ve MB100. Değişken kompozisyonun nontoksiyometrik fazları da 

bilinmektedir. 

 

 En yaygın şekilde meydana gelen stokiyometrilerin M2B, MB, MB2, MB4, 

MB6 ve MB12 olduğu görülebilir, "bu altı bileşik, bileşiklerin 70 'X'in üzerinde 

olduğunu gösterir. Metal zengini boridler ağırlıklı olarak V-VIII Gruplarının geçiş 

elementleri tarafından oluşma eğilimindedir, bununla birlikte bor zengini boridler, 

alkali ve alkali toprak metalleri gibi daha elektropozitif metallerin, Grup III ve 

IV'teki geçiş elementlerinin karakteristiğidir. Lantanitler ve aktinitler, sadece MB 

diboridleri, tüm metal sınıfları için ortak görünmektedir. Bu dağılımın nedenleri ve 

aslında görünüşe göre tuhaf birleşme oranları için bu bileşiklerdeki yapı ve bağ bir 

sonraki bölümde ele alındığında netleşecektir. 

 

Ancak son zamanlarda hazırlanmıştır. Örneğin, alkali metal boritleri 1963'ten 

önce bilinmiyordu Hagenmullzr 1963) ve bakır, gümüş ve altın boritleri hakkında 

hala bazı şüpheler var (Lihl & Feisch 1954). Benzer şekilde, GaB12'nin önceki 

raporlarının şimdi hatalı olduğu gösterilmiştir (Rudman 1966). Beklenebileceği gibi, 

bilinen boridlerin listesine yapılan son eklemeler arasında neptunyum ve americium 
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(Eick & Mulford 1969 bulunur. Bütünlüğü yakın zamanda X-ışını difraksiyon analizi 

ile kesin olarak belirlenmiş diğer sıradışıstokiyometri diğer bileşikleri arasında 

AlB10 (Will 1967) ve YB66 (Richards & Kapsar 1969) bulunur (bir sonraki bölüme 

bakınız). ThB18 ve ThB66 da yakın zamanda hazırlanmıştır (Naslain 1968). Eskiden 

CrB6 olarak belirtilen bileşiğin, şimdi bu evrelerin birçoğunu karakterize etmenin 

zorluklarını gösteren bir gerçek olan CrB4 (Andersson & Lundstrom 1968) olduğu 

bilinmektedir. Stok borid olarak çok iyi bilinen bir madde olsa bile, geçmişte bor 

hidritleri hazırlamak için yaygın olarak kullanılan “Mg3B2” nin artık kesin bir bileşik 

bileşik olarak bulunmadığı, ancak karmaşık bir karışım veya katı bir çözelti içerdiği 

gösterilmiştir. MgB2'deki magnezyum. 

  

İkili boridlere ek olarak, üçlü fazlar da bilinir, ancak bunlar ayrıntılı olarak 

belirtilemeyecek kadar çoktur. Sıklıkla bu üçlü fazlar, basit ikili analog 

bilinmediğinde bile kararlıdır. Örneğin, Cr23B6'nın kendisi sentezlenmemiş olmasına 

rağmen, Cr23 (C, B) 6 hazırlanmış ve Cr23C6 karbür yapısına sahip olduğu 

gösterilmiştir. Aynı şekilde (Fe, Ni) 23B5 ve (Fe, Re) 23B5 de bilinmektedir, ancak 

ana ikili boritler değildir. Boyut etkileri ve elektron bulunabilirliği burada çok önemli 

faktörlerdir. Fe3C ile ilişkili sementit fazlarında da benzer bir durum söz konusudur; 

Co3B ve Ni3B bileşikleri bilinmektedir ancak Fe3B değildir; ancak, Fe3 (B, C) ve (Fe, 

Ni) 3B, vb. hazırlanmıştır. Bu üçlü bileşiklerin hepsinde parantez içine alınmış iki 

elementin nispi miktarları değiştirilerek çok çeşitli kompozisyonlar mümkündür.30 

 

7.1.1. Bor Yapı ve Bağ 

 

Boridlerin yapısal sınıflaması, ilk olarak tarafından sistematikleştirilmiştir; 

bu, bor atomları hakkında koordinasyon polihedra ve bor / metal oranı arttıkça artan 

kateterlenme eğilimi temelinde tutarlı bir plan geliştirilebileceğini göstermiştir. Bu 

nedenle, birçok metal bakımından zengin borid, çeşitli şekillerde paketlenmiş metal 

atomlarının trigonal prizma merkezlerinde izole edilmiş bor atomları içerir. Bor / 

metal oranı arttıkça, bu düzenlemeler art arda bor atomu çiftlerine ve daha sonra 

                                                           

30 Durocher N.L., 1969. Baron ve Bileşiklerinin Hava Kirliliği Yönleri, Ulusal Hava Kirliliği Kontrol 

İdaresi, Sağlık, Eğitim ve Refah Dairesi, Sözleşme No. PH-22-68-25 Eylül 1969; Eaton G.R. & 

Lipscomb W.N., 1969. Boran Hidritler ve İlgili Bileşiklerin NMR Çalışmaları, Benjamin, New York.  

Eberhardt W.H., Crawford B. & Lipscomb W.N., 1954. J. Kimya. Fiz. 22,  989'da açıklanmaktadır.; 

Edlen B., J. 1960. Chem. Fiz.; Edwards L.J. & Pearson R.K., 1957. ABD Patenti 3,000,768 (28 Ocak 

1957).  
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zincirlere, dallanmış zincirlere, çift zincirlere, düzlem ağlarına, büzülmüş ağlara ve 

son olarak da bor atomlarının üç boyutlu dizilerine yol açar. Bu ilerleme 

özetlenmiştir ve bu durum, bordaki çeşitli idealize edilmiş düzenlemelere örnekler 

vermektedir. 

 

 

Şekil 7.1: İdealize edilmiş düzenlemeler 

 

Metal bakımından zengin borlarda idealleştirilmiş bor katener kalıpları:  

(a) M3B'de izole edilmiş bor atomları; (b) M3B2'deki bor atomu çiftleri; (c) MB 

cinsinden zik-zak zincirleri; (d) M11B8'de dallanmış zincirler; (e) M3B4'te çift 

zincirler; (E) MB2'de altıgen ağlar yapıları. Kristal sistemi, uzay grupları ve hücre 

boyutları ile ilgili daha fazla ayrıntı referanslarda özetlenmiştir (Post 1964; Aronsson 

ve diğ. 1965) İdealize edilmiş yapı tiplerindeki atomik konumların hepsinin zorunlu 

olarak işgal edilmediği ve bazen birden fazla stokiyometrik oranın bor verilen 

katenerkonjgürasyonuyla barındırılabileceği fark edilecektir. “İzole” bor atomları ve 

“tek zincirler” arasındaki ayrım da biraz keyfidir. Örneğin, anti-NiA'ların yapısında, 

RhB1.1 içinde 2.11 A ile ayrılan bor atomlarının doğrusal (zik-zak değil) dizileri 

vardır, ancak bu mesafe PtB'de 2.03 A'ya düşer. Benzer şekilde, o-Ni4B3 gibi bazı 

yapılarda izole edilmiş atomlar ve bor atomlarının zincirleri vardır. Bu nedenle, 

çeşitli yapı tiplerine daha detaylı bakmak öğreticidir ve bu, aşağıdaki sekiz alt 

bölümde yapılır.31 

 

                                                           

31 Eick H.A. & Mulford R.N. R., Inorg J.,1969.  Nükleer Kimya; Enrione R.E., Boer F.B. & Lipscomb 

W.N., 1964. Inorg. Chem. 3,1659; Erb A., 1959. Ann. Chim (Paris). 
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7.2. İzole Bor Atomlu veya Bor Atom Çiftleri İçeren Yapılar 

 

Birkaç istisna dışında, bu sınıflardaki boritler, bor atomlarından daha fazla 

metal atomuna sahiptir ve metallerin yarıçapı, r3 / rM oranı, esasen bor metalinin 

oktahedral koordinasyonu için en uygun olan 0.414 değerini aşar. Gözlemlenen 

oranlar 0,64 ile 0,71 arasındadır ve bunlar, trigonal prizmatik koordinasyon için 

0,528'in “ideal” değerini aşmasına rağmen, normalde kabul edilen geometrik 

konumdur (Aronsson ve diğ. 1965). Bu, Şekil 7.2 ve 7.3, Re3B tipi ve Fe3C 

(sementit) tipi yapılar için trigonal prizmaların pattern istifleme düzenini gösterir. 

Metalik atomların daha karmaşık bir şekilde paketlenmesi, birçok stokiyometri M2B 

bileşiği tarafından kabul edilen CuAl2 yapı tipinde (Şekil 7.2) meydana gelir ve 

bunun içinde bor atomlarının yarısının eksik olduğu ilgili bir yapı, Mn4B tarafından 

kabul edilir. CuAl2 yapısında, A-katmanları, A-A, ½ ½ -A-A ½   ½ ; bor atomları 

kare antiprizmatik sitelerdedir ve katmanlardaki kare antiprismatik sitelerin iki katı 

metal atom olduğu için ideal bileşim M2B'dir. 

 

 

Şekil 7.2: A-eksenine hafif bir eğimde bakıldığında Re3B'nin kristal yapısı 
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Şekil 7.3: Fe3C kristal yapı 

 

Co3B ve Ni3B tarafından benimsenen, ayna düzleminin normale hafif bir 

eğimde görüldüğü gibi Fe3C kristal yapı. 

 

 

Şekil 7.4: CuAl2 yapısı 

 

(a) A-metal atom tabakası. (b) A ve A ”bazal düzlemde yansıtılan katmanlar. 

Bu şekil CuAl2 yapısını (katman dizisi: A-A, ½ ½-A-A ½ ½) ve Cr5B3 yapısını 

(katman dizisi: A-A-A ½ - A½½) göstermektedir. Dolgulu atomlar kare 

antiprizmatik “delikler” içinde bulunur. 
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Cr5B3 yapısı: burada katmanların sırası: A-A-A½ ½ - A½½ ve bunun etkisi; 

Bor atomlarının çiftlerinin yakınlarına getirilmesi (~ 1.8 A). Yine bir başka değişken, 

V3B2'nin U3Si2 yapısında 1 ve homologlarının 1'de bulunur: Şekil 15'te gösterildiği 

gibi, ardışık A katmanları 1, doğrudan A = A —- A dizisini oluşturan birbirlerinin 

üzerine yerleştirilir ve bor atomları, her ikisini de tutar kübik alanlar ve bitişik 

trigonal prizmatik alan çiftleri. 1 formül M7B3'ün boridleri ayrıca, Şekil 7.5'de 

gösterildiği gibi trigonal prizmatik aralıklarında bor l 'atomlu yaklaşık olarak yakın 

paketlenmiş metal atom dizilerini içerir. Birim L hücresinin her bir köşesi, metal 

atomlarının oktahedronunun merkezinde ve birim hücrenin (1 ') gövdesinde, 

üçgensel yüzleri bitişik oktahedranın karşılık gelen yüzleri ile birlikte trigonal 1 

prizmaları oluşturacak şekilde yönlendirilmiş iki metal atomunun dört tetrahedrası 

vardır. İzole edilmiş bor atomlarını içeren diğer yapı tipleri, BeB2 ve PtB'nin anti-

nikel arsenit yapısı tarafından benimsenen iyi bilinen kübik antisorit yapıdır. 

 

 

Şekil 7.5: Kübik antisorit yapısı 

 

Metal atomlarının taban düzlemine (A) yansıtılan M3B2'nin yapısı. .⃝ = metal 

atomu; 0 = trigonal prizmatik bölgelerdeki bor (çiftler halinde) @ = kübik 

bölgelerdeki bor. 
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Şekil 7.6: Bazal düzlemde öngörülen Ru7b3'ün yapısı 

 

 

Şekil 7.7: Bor zincirleriyle borid yapıları 

 

Bor zincirleriyle borid yapıların projeksiyonları. (Daireler ve çarpılar 

birbirinden 1/2 seviyelerinde yer almaktadır.) Sol üstte: CrB tipi. Sol altta: MoB tipi. 

Sağ:’FeB türü.32 

 

                                                           

32 Faulks J.N.G., Greenwood N.N. & Morris J.H., 1967. J. Inorg. Nükleer Kimya ; Fehlner T.P  & 

Mappes, G.M. 1969. J. Phys. Chem. 73, 873; J. Amer. Chem. Soc. 92 (1970). 
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7.2.1. Bor Zincirli Yapılar 

 

Bor atomlarının metal atomlarına oranı arttıkça, Cr5B3 ve M3B2'de B-B 

çiftlerinin yeni oluşumunda daha önce görülen bor-boron bağlantıları için olasılıklar 

da artar. MB'ye yaklaşan stokiyometriboridleri genellikle ortofobik FeB veya CrB 

yapı tiplerinde veya tetragonal MoB yapı tipinde kristalleşir. Metal atomları yoğun 

bir şekilde paketlenir ve her boru koordine eden metal atomlarının trigonal 

prizmalarının her iki yüzünün bazılarını delen bor atomlarının zik-zakları vardır.0 - 

ve M—Nı4b3'ün yapıları aynı ilkelere dayanmaktadır, ancak ambalaj şekillerde 

gösterildiği gibi daha karmaşıktır. 

 

 

Şekil 7.8: Ortofobik Ni4B3'ün yapısı 

 

Ortofobik Ni4B3'ün yapısı (010) ve üç bor atomu ortamı üzerine 

öngörülmüştür. 
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Şekil 7.9: Monoklinik Ni4B3'teki (202) ile paralel iki nikel atomu ve 

iki bor atomu ortamı. 

 

Bu çeşitli metal bakımından zengin boritlerin genel stokiyometrisinin, çeşitli 

paketleme modellerinin hazırlanmasından ve trigonal prizmatik ünitelerin saha 

doluluklarından kaynaklandığı açıktır. Bu, Şekil 7.9'daki ideal birimlerde 

özetlenmiştir ve dallanmış zincirli borür Ru11B3, benzersiz yapısı ve stokiyometrisini, 

dört tür borun varlığından türetmektedir: birim hücre (Aselius 1960) koordinasyonu. 

Ru11B3 ayrıca, tek bor atomlu zincirleri olan boritler ile çift zincirli boritleri M3B4 

arasındaki geçişi işaretlemekte önemlidir. 

 

(a) Re3B, Fe3C, Th7Fe3 ve o-Ni4B3 (B. "atomu) ile eş zamanlı olmayan fazlarda 

idealize edilmiş bor ortamı. (B3) Fazlar halinde idealize edilmiş bor ortamı, 

U3Si2 ve Cr5B3 ile idealize edilmiş bor ortamı. Fazlarda o-Ni4B3 (B ve Bu 

atomları), m-Ni4B3 (B; atomu), FeB, CrB, MoB ve Ta3B4 (d) 'de idealize edilmiş 

bor ortamı, fazlarda Ta3B4, A1B2, Mo2B5 ve W2B5. (Sadece son iki V yapı 

tipinde “I” tipi deliklerdeki bor atomları  

(b) AlB2'nin kristal yapısı ve c ekseni boyunca yansıtılan atomik düzen, (Bir ünite 

hücresi kesikli çizgilerle belirtilmiştir. 
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Şekil 7.10: AlB2'nin kristal yapısı 

 

7.3. İki Boyutlu Bor Şebekeli Yapılar 

Bu sınıftaki çoğu borid, MB'ye yaklaşan formüllere sahiptir; ve baskın 

yapısal tip altıgen AlB2 yapısıdır. Bu, Şekil 7.10'da gösterildiği gibi alternatif 

düzlemlerden veya büzülmüş altıgen metal ve bor atom ağlarından oluşur; Borla 

ilgili trigonal prizmatik koordinasyon yine belirgindir. Diğer yapılar, altıgen ağların 

istifleme dizisinin varyantlarını temsil eder: diğer yakın paketli yapılarda olduğu 

gibi, metal tabakaların dizisi, önceki tabakadan (A) dikey olarak istiflenip 

tutulmadıklarına bağlı olarak A, B veya C olarak etiketlenir veya sonraki ama bir (B) 

veya sonraki ama iki (C).33 

 

 

 

 

 

                                                           

33 Ford P.T. & Powell H.M., 1954. Acta Cryst. 7.; Gale W.A., 1964. Boraks endüstrisinin tarihi ve 

teknolojisi, (Ed.) R.M. Adams, Bölüm 1, Bor, Metallo-Bor Bileşikleri ve Borlar Intersci. Publ., New 

York. ; Green M.L.H. & Jones D.J., 1965. Adv. Inor. Chem. Radiochem; Greenwood N.N. & Morris 

J. H., 1974. Mellor’un İnorganik ve Teorik Kimya Üzerine Kapsamlı İncelemesinde 24. Bölüm, Cilt 

5, Ek 2, Longmans, Londra; Hagenmullzr P., 1963. Compt. parçalamak. 
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VIII. BÖLÜM 

ALKALİ METAL TETRAHİDROBORATLAR 

 

 

8.1. Alkali Metal Tetrahidroboratlar MBH4 

 

Bu grup tetrahidroboratların en kararlı ve en çalışılmış olanını içerir. Fiziksel 

özelliklerinden bazıları Tablo 8.1'de (James & Wallbridge 1970) özetlenmiştir. 

Bileşikler, esasen havada yavaşça hidrolize olan iyonik katı maddelerdir. 

Hidrolitikstabilite, metalin atom ağırlığındaki artışla azalır. LiBH4 hariç tümü 

sodyum klorür tipi kristal yapıyı benimser ve hepsi orta derecede termal stabiliteye 

sahiptir. Metan ile izoelektronik olan BH4 iyonunun, katılarda nötron difraksiyonu ve 

kızılötesi çalışmaları ve sıvı amonyaktaki çözeltilerin Raman spektrumları ile 

tetrahedral olduğu gösterilmiştir. KBH4'ün kristal yapısı Şekil 8.1'de gösterilmiştir, 

hidrojen atomlarının pozisyonu açıklık için sadece bir BH4 ünitesi için gösterilmiştir. 

 

8.2. Bor Alkalı Metal Tetrahidroboratların Bazı Fiziksel Özellikleri 

 

Tablo 8.1: Bor alkali metal tetrahidroboratları 

 

Meltingpoint: Erime noktası 

Decompositiontemp.: Ayrışma sıcaklığı 

Density: Yoğunluk 
Refractiveindex: Kırılma endeksi 

Latticeenergy: Kafes enerjisi 

Enthalpy of formation: Entalpi oluşumu 

Entropy: Dağınım 

Crystalstructure: Kristal yapı 
Space group: Uzay grubu 
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8.3. M-B Distance: M-B Uzaklığı Infared: Kızılötesi 

 

 

Şekil 8.1: Oda sıcaklığında potasyum tetrahidroboratın kristal yapısı 

 

Tipik çözücüler içindeki çözünürlükler Şekil 8.2'de gösterilmektedir. Çok 

sayıda solvat da izole edilmiştir, örnek 5: 

 

 

Şekil 8.2: Solvatların oluşumu 

 

Solvatların oluşumu sıklıkla değiştirilir, borohidritlerinreaktivitesi ve çeşitli 

glisinlerdeki NaBH4'ün çözünürlüğünün belirgin azami değeri de dikkate değerdir.34 

 

                                                           

34 Ingram M.G., Porter R.F. & Chupka W.A., 1956, J. Chem. Fiz. 25, 498; M.D. Sheer, J. Phys ... 

Chem. 62 (1958); James B.D. & Wallbridge M.G. H., 1966. J. Inarg. Nucl. Chem. 
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Tablo 8.2: Bor çözünürlükler veya alkali metal tetrahydroborates (g /100 g çözücü) 

 

 

Alkali metal borohidritler, aşağıdakilerin tipik olduğu çeşitli reaksiyonlarla 

hazırlanabilir. 

 

(a) Metal hidritin eter çözücülerde diboran ile doğrudan reaksiyonu: 

 

 

 

Reaksiyon, dietil eter içerisinde lityum hidrit ile oda sıcaklığında sorunsuz bir 

şekilde ilerler ve LiBH4'ün en uygun Laboratuvar preparatlarından birini verir. 

Bununla birlikte, sodyum hidrür ile, dietil eterde kayda değer bir reaksiyon yoktur, 

ancak reaksiyon diglyme'de esasen niceldir. Uygun bir varyant, trimetil borat 

varlığında sodyum hidrürü diboran ile hızlı ve kantitatif olarak reaksiyona sokar: 
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(b) Metal hidritin bor trioriteterat ile reaksiyonu: 

 

 

Reaksiyon, tüm alkali metal hidritler ve varyantları için mevcuttur, bor 

triklorürü veya bir alkali metalin bir hidrojen trihalid ile bir bor trihalid ile doğrudan 

reaksiyonunu hidrojen varlığında kullanır: 

 

 

 

(c) Metatez: Bu yöntem özellikle lityum ve sodyum tetra-hidroboratlardan 

daha az çözünür olan potasyum, rubidyum ve sezyum tuzları için uygundur. Sulu 

veya alkollü çözeltiler kullanılabilir ve başarıyla çeşitli tuzlar kullanılmıştır, örnek: 
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Çok sayıda kısmen ikame edilmiş alkali metal tetrahidroborat, H ila BX3 

ilavesi, X ila BH3 ilavesi veya tetrahidroborat anyonu üzerindeki basit ikame 

reaksiyonları ile hazırlandı. Bu reaksiyonların örnekleri ve oradaki basit varyantlar.35 

 

 

Şekil 8.3: Reaksiyonların örnekleri ve oradaki basit varyantlar 

 

8.4. Alkali Tetrahidroboratların Kimyasal Reaksiyonları 

 

Alkali metal tetrahidroboratların çok kapsamlı reaksiyon kimyası, iki yeni 

kapsamlı derlemede (James 1970; Noth 1961; Adams & Siedle 1964; Gaylord 1956; 

Brown 1962; Ford & Powell 1954; Wiberg & Amberger 1971) sistematik olarak 

incelenmiştir ve buraya sadece küçük, açıklayıcı bir örnek seçimi dahil edilebilir. 

Elementlerle reaksiyonlar ilk olarak kabul edilir ve daha sonra ana grup element 

bileşikleri ve geçiş elementi bileşikleriyle reaksiyonlar. 

 

Elementlerle reaksiyonlar. Deuterium, yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda 

MBH4 (M = Li, Na, K) ile hızla değiş tokuş yapar, üründe istatistiksel olarak bir 

döteryum dağılımı elde edilir: 

 

 

                                                           

35 Kasper J.S., Lucht C.M. & Harker D., J. Amer. Chem. Soc.-70 (1948) 881; Acta Cryst. 3 (1950) 

436 sayılı belge; Laiferty W.L, Maki A.G. & Coyle T.D., 1970.  J. Mol. Spectrose; McCarty L.V. & 

DiGiorgio P.A., 1951. J. Amer. Chem. Soc. 73, 3138 sayılı belge. 
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Saf KBD4, KBH4'ün döteryum ile 50 atm ve 500°C'de 3 gün ısıtılmasıyla %85 

verimle hazırlanabilir. 

 

Alkali metal tetrahidroboratlar havadaki yüksek sıcaklıklarda tutuşurlar, 

yanmanın ilk ürünü metaborat MBO2'dir (Ostroff & Sanderson 1957). Sodyum ve 

potasyum bileşikleri için reaksiyon sırasıyla yaklaşık 300 ° ve 350 ° C'de başlar, 

ancak 400°C'nin üzerine çıkıncaya kadar tamamlanmasına.36 

 

Sülfürlereaksiyon, kullanılan stokiyometriye, çözücüye ve sıcaklığa, (Jolly 

1962) ile;  

 

 

LiBH3SH'nin ılık sıcaklıkta ayrışmasıyla da oluşan LiB3S2H6 bileşiği, 

muhtemel bir yapı olan B3S2H6- kompleks anyonunu içerebilir. 

 

Şekil 8.4: B3S2H6- kompleks anyonunu 

 

                                                           

36 Nanda R.K. & Wallbridge M.G.H., 1964. Inorg. Chem.; Obrowski W., Naturwiss. 48 (1961); Ogg 

R.A. & Ray J.D., 1955. Tartışmalar Faraday Soc. 
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Klor, eter içindeki LiBH4 ile -60°'de bile reaksiyona girerek, yan ürünler 

olarak bir miktar hidrojen klorür ve bor triklorüreterat ile uçucu ürünler olarak 

diboran ve hidrojeni verir: 

 

Sıvı brom, 80°C'ye kadar NaBH4 ile reaksiyona girmez, ancak KBR, B2H6 

(%90), HBr ve az miktarda BBr3 verecek şekilde oda sıcaklığında KBH4 ile kuvvetli 

reaksiyona girer. Buna karşılık, iyot ağırlıklı olarak triyodür verir: 

 

 

En yüksek BI3 verimi, LiBH4 (Cueilleron & Mongeot 1966) ile elde edildi. 

Psödohalojenler, kısmen ikame edilmiş tetrahidroboratlar vermek üzere LiBH4 ile 

reaksiyona girerler: örn (Klanberg 1961): 

 

 

 

Daha karmaşık ürünler siyanojen ve siyanojen halojenürlerle elde edilir, 

örneğin (James 1970; Wiberg 1971): 
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Ana grup element bileşikleri ile reaksiyonlar. Alkali metal tetraboboratların 

bor trihalidlerle reaksiyonu, diboran hazırlanması için uygun bir yol olarak 

belirlenmiştir ve NaBH4'ün diboran ile daha fazla reaksiyona sokulması, B3H8-, 

B11H14- gibi daha yüksek boran anyonlarına yol açar ve B12H12(2)-. NaBH4'ün oda 

sıcaklığında eterik bir alüminyum triklorür çözeltisineeklenmesi, polimerik 

alüminyumhidritin (Shore & Parry 1958) çökelmesine neden olmuştur. 

 

 

 

Genel olarak, BH4- 'ün ana grup element bileşikleri ile reaksiyonunun ürünü, 

bileşiğin indirgenme kolaylığına, element tetrahidroborat elementinin ve element 

hidritinin nispi stabilitesine ve hidritin elementin kendisine ayrışma eğiliminde olup 

olmamasına bağlıdır. Dolayısıyla, örneğin, Si (BH4)4'ün bilinmediği gibi, silikon 

tetraklorürün eter içindeki reaksiyonu silan verir: 

 

 

Reaksiyon neredeyse kesinlikle dengesiz ara klorosilantetrahidroboratlar 

vasıtasıyla ilerler ve Li [Cl3SiBH4] - 3Et2O kompleksi izole edildi (Wiberg & 

Amberger 1971). Aksine, silikatlar sulu tetrahidroboratlarlasilanlara indirgenemez, 

ancak germanyum (IV) 'ün daha kolay indirgenebilir okso bileşikleri sulu asidik 

koşullar altında almanlar (Lolly & Amer 1962) vermek üzere yumuşak bir şekilde 
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reaksiyona girerler. Aynı şekilde, sulu kalay (II) çözeltilerinden stannanlar elde 

edilirken, kurşun (II) bileşikleri, sulu tetrahidroborat205 ile metale indirgenme 

eğilimindedir.37 

 

Amonyum halojenürlerin BH4 ile reaksiyonu, amonyum iyonunun 

sübstitüsyon derecesine bağlıdır. İkame tamamlandığında, stabil bir tetrahidroborat, 

örneğin; Me4NBH4, ancak diğer durumlarda hidrojen: trialkilamin-boranlara 

dialkilaminoboranlar, alkil ikameliborazin veya borazinin kendisini vermek üzere 

elimine edilir: 

 

 

 

Son bahsedilen reaksiyon, 300°C'de (Noth & Mikulashek 1961) solvent 

yokluğunda meydana gelir, ancak oda sıcaklığında eterik bir çözelti içinde 

gerçekleştirilirse, uzun süredir aranan moleküler eklenip amonyak-boran elde edilir 

(Shore & Parry 1955): 

 

 

 

Diborandiamonatı” [(NH3) 2BH2 +] BH4- ve diğer bor-nitrojen bileşiklerinin 

daha fazla tartışılması sonraki bölümlere ertelenmesiyle ilgili bir çok tartışma 

olmuştur. 

 

 

                                                           

37 Phil., Davy, Trans. 102 (1812); Phipson T.L., Kimya Haberleri, 9 (1864) 219; Proc. Roy. Soc. 13 

(1863/64); Plesek J. & Hefmének S., 1966. Çekçe. Kimya. Ortak 
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Fosfor (III) bileşikleri, fosfin, ikame edilmiş fosfinler veya fosfin-boran 

eklentileri oluşturmak için alkali metal tetrahidroboratlarla kolayca reaksiyona girer. 

Fosfor (V) bileşikleri daha sonra reaksiyona giren fosfor (III) 'e indirgenir:38 

 

 

 

Arsenik, antimon ve bizmut trihalidlerin reaksiyonu için de benzer prensipler 

geçerlidir: BiH3'ün -70°'de bile ayrışmasına ve izole edilememesine rağmen karşılık 

gelen trihidritler oluşur. Ek olarak, ikame edilmiş arsin ve stibinlerin dengesiz 

türevleri bazen düşük sıcaklıklarda izole edilebilir ve poli (fenilbizmut) ayrıca elde 

edilir: 

 

 

Aynı şekilde, arsenik (V) ve antimonun (V) azaltılması her zaman 

gerçekleşir, tipik örnekler oluşur. 

 

                                                           

38 Post B., 1964. 5. Bölümde Baron, Metallo-Bor Bileşikleri ve Boranlar, s. 301. (Ed.) R.E. Adams, 

Interscience Publ., New York; Proc. Chem. Soc. (1961); Reid W.E.,  Bish J.M. & Brenner A., 1957. J. 

Electrochem. Soc. 104 (1957) 



 110 

 

 

Su ile alkali metal tetrahidroboratlar, pH> 7'de hidrolizlenir. PH> 7 ve hızla 

pH<7'dir. LiBH4, başlangıçta 20°C'de su ile hızlı bir şekilde hidrolize edilir, ancak 

pH, pH artışı nedeniyle ‘hidroliz sırasında düşer. 

 

 

 

Asit çözeltide hidroliz, tipik olarak aşağıdaki gibi temsil edilebilir:39 

 

 

 

8.5. Alkoliz Oluşumu 

 

Örneğin; 

 

 

NaBH4, sulu çözeltide hidrolize karşı oldukça kararlıdır yukarıda, pH 9 ve 

solvatlar NaBH4-2H20, KBH4'tür. H20 ve KBH4. 3H2O zaten belirtilmiştir.  

 

(c) Geçiş elementli "bileşiklerle reaksiyonlar". Sulu çözelti içindeki 

tetrahidroborat iyon, geçiş metalini düşük oksidasyon durumuna indirgeyen bir 

                                                           

39 Samsonov G.V., 1959. Uspekhi Khim. 28 
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nükleofilikhidrit iyonları kaynağı olarak görev yapar. Sık sık, geçiş metali hidrit 

kompleksleri oluşur ve bu özellik kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmiştir. Boridler 

veya boran türevleri de benzer şekilde oluşturulabilir ve bu son bileşikler daha 

ayrıntılı olarak tartışılır. 

 

Geçiş metali iyonları sıklıkla BH4- ün sulu çözelti içinde hidrolize edilme 

hızını arttırır ve hidroliz için tipik yarı-süreler aşağıdaki gibidir (James 1970); 

 

Tablo 8.3: Hidroliz için tipik yarı-süreler 

 

 

Titanyum (IV), eter çözeltisi içinde Ti (III) 'e indirgenir. Vanadyum sulu 

çözeltide V (IV) 'e ve V (III) etereal çözeltiye gider. Krom (VI), asit veya nötr 

çözeltide Cr (III) 'e indirgenir, ancak alkali çözeltide değildir. Molibden (VI) 

koşullara bağlı olarak Mo (V) veya Mo (III) 'e gider ve tungsten (VI) tungsten 

mavisine indirgenir. Permanganat ile reaksiyon formüle edilmiştir: 

 

 
Demir (III), sulu çözeltide veya eter içinde -40 ° 'de Fe (II)' ye indirgenir, 

ancak oda sıcaklığında BH4-eterik çözeltileri, indirgemeden demir metale geçer. Co 

(II) 'nin sulu indirgenmesi, tepkime eter çözeltisinde gerçekleştirilirmiş gibi kobalt 

metalinin üretildiği Co2B'yi verir. Nikel (Il), sulu BH4 ila Ni2B ile azaltılırken, 

benzer koşullar altında ‘paladyum (II) ve platin (II) metali (205) verir. 
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“Onyum" Tetrahidroboratlar 

Bu bölüm, amonyum, alkil ikameli amonyum, hidrazinyum, 

etrimetilsülfonyum, fosfonyum ve iyodonyumtetrahidroboratlarla kısaca ilgilidir. 

Bileşikler oda sıcaklığında ya da biraz üstünde hidrojen ya da alkanları kararsız ve 

serbest bırakma eğilimindedir. 

 

Amonyum tetrahidroborat, ilk olarak (223), NH4F ve NaBH4'ün sıvı 

amonyak içinde -50°C'de reaksiyona sokulmasıyla hazırlandı ve ardından sülfattan 

(207) hazırlandı: 

 

 

 

Bileşik -50 ° 'de stabildir, ancak -20°'nin üzerinde hidrojeni açığa çıkarır, 

böylece amonyak-boran (Parry ve diğ. 1958) için uygun bir yol oluşturur: 

 

 
 

Termal stabilite, amonyum iyonunun -alkil ikamesi ile artar, örneğin;  

 

 

 

Kuaterner amonyum tetrahidroboratlar, çeşitli yollarla kolayca sentezlenebilir 

ve 100°'nin üzerindeki sıcaklıklara stabildir. Metatez ile tipik sentezler. 
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Diğer yollar önceden oluşturulmuş veya yeni oluşmuş diboranı içerir: 

 

 

 

Hidrazinyumtetrahidroborat, hidrazin içindeki N2H5HS04'e sıvı amonyak 

içinde NaBH4 ilave edilerek hazırlanabilir: 

 

 

 

Bileşik, hidrazin içinde 25 ° 'de oldukça stabildir, ancak hidrazin, nitrür ve 

hidrojen (Adams & Siedle 1964) verecek şekilde 400-500°C'de şiddetli bir şekilde 

ayrışan bir tortu verecek şekilde hidrojeni serbest bırakır. 

 

Trimetilsülfonyumtetrahidroborat, metatez ile stabil, higroskopik bir katı 

halinde hazırlandı (Heal & Inorg 1960): 

 

 

 

Metan ve Me2S'ye ayrışır. BH3 90°'de. Trifenil türevi, soğuk sulu çözeltide 

benzer şekilde hazırlanabilir ve benzen ve polimerik ürünlerin serbest 

bırakılmasından önce yaklaşık 160°C'ye ısıtılabilir. 
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NaBH4 ve Ph4PF veya Ph2IF arasındaki metatez, benzen kaybı ile yüksek 

sıcaklıklarda bozunan ilgili fosfonyum ve iyodonyumtetrahidroboratlara yol açar: 

  

 

 

Tribenzilmetilfosfonyum ve tribenzilfenilfosfonyumtetrahidroboratlar, aynı 

şekilde, diglinde NaBH4 içeren karşılık gelen bromitlerden oluşturulur ve 150° 

serbest bırakan tolüen ve karşılık gelen fosfin-boran eklentisinin (Chopard & Hudson 

1963) üzerinde ayrışır. 

 

Kovalent moleküllerden iyonik tetrahidroboratlara doğru bir eğilim vardır, 

çünkü M atomu berilyumdan magnezyumdan kalsiyum, stronsiyum ve baryuma 

yükselir. 

 

BeB2H8 uçucu, oldukça reaktif havaya duyarlı ve neme duyarlı bir katıdır. 

Yapı, hidrojen olmayan atomların doğrusal bir düzenlemesinin önerisinin, molekülün 

bilinen kalıcı dipol momenti ile tutarsız olduğu için kesinlikle yanlış olduğu biliniyor 

olsa da henüz tam olarak kurulmamıştır: 2.1 'dir ± 0.5D ve kızılötesi spektrumdaki 

bantların sayısı. Bileşiğin elektron kırınım modeli, BeB2 ünitesinin ve tercih edilen 

yapının üçgen şeklinde bir düzenlemesini oluşturur (Şekil 44b), diğer ikisinden (227) 

daha tatmin edici bir interatomik mesafe kümesi verir. Aynı zamanda, 2630 ve 2531 

cm-1'deki kızılötesi çiftliği ve 1010 ve 974 cm-1'deki BH2 deformasyonlarını, 

sadece yapı (b) 'den beri inceltme sırasında 1910 ve 1816 cm-1'e ve 860 ve 698 cm-

1'e taşır. Üçgen yapıların bir BH2 grubu vardır (bakınız B2H6 2612, 2525, 1035, 974 

cm-1; B2D6 1985, 1840, 860, 720 cm-1). Tercih edilen yapı aynı zamanda donör 

molekülleri ile 1: 1 adduktların hazır oluşumunu yorumlar, üç koordinatlı berilyum. 
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Şekil 8.5: Üç koordinatlı berilyum 

 

Berilyum diboronoktahidrid için olası yapılar, BeB2H8. “Doğrusal” yapı (a) 

onaylanmadı ve “üçgen” yapılardan (b) en olası olanı, dört koordinat ve eklemelerin 

varsayılan yapısı B3H8'nın bilinen yapısına benzer hale geldi (bkz. Tipik ligandlar 

(James & Wallbridge 1970): Et20, thf, BuNH2, Me2NH, Me3N, Me3P, Et3P, Ph3P ve 

Me2PH'dir. 

 

 

Şekil 8.6: Tipik ligandlar 
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II. Grup Tetrahidroboratlar, MB2H8 

Buhar yoğunluğu ölçümleri, BeB2H8'in gaz fazında monomerik olduğunu 

onaylar. Katı, 123 ° C'de erime olmadan ayrışır ve l6.9-69.0° aralığındaki buhar 

basıncı, 1og10 (p / mmHg) '' = 11.772-3240 '(T / ° K) -1 ile verilir; Hsub1 '=, 14.81' 

kcal mol-1 “BeB2H8, BeCl2'nin LiBH4 ile, solvent yokluğunda 90 – 140°C'de 

ısıtılmasıyla hazırlanır ve daha sonra uçucu ürünü (Schlesinger & Brown 1953) 

hapseder: 

 

 

 

Havada bulunur, hidrojeni serbest bırakmak için neredeyse patlayıcı su ile 

reaksiyona girer ve düşük sıcaklıklarda bile kuru HCl ile reaksiyona girer:   

 

 

 

Ligand yer değiştirme reaksiyonları, LBeB2H8'deki L ligandlarının donör 

kuvvetlerinin sekansta, dizide azaldığını göstermektedir. 

 

 

 

Trifenilfosfin, bir trifenilfosfin ile kontaminepolimerik berilyum hidrür 

verecek şekilde kristalin 1: 1 ilavesiyle 100 ° 'nin üzerinde reaksiyona girer: 
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Magnezyum diboronoktahidrid, kendiliğinden yanıcı olmayan ve havada 

yavaşça hidrolize olan renksiz bir katıdır. Bir parça ayrışmayla 320°C'de erir ve 

LiBH4 ve BeB2H8 arasındaki iyonik karakterinde orta seviyededir. Özellikleri, yoğun 

bir şekilde yeniden araştırılmıştır (Plesek & Hefmenek 1966) ve azot bazları, thf ve 

diglitli çeşitli katkı maddelerinin LnMgB2H8 verdiği gösterilmiştir (n, lige bağlı 

olarak 1 ila 6 arasında değişir. 

 

Çözülmemiş MgB2H8 en iyi şekilde doğrudan elementlerden hazırlanan 

magnezyum hidrürün, basınç altında eter varlığında diboran ile reaksiyona sokulması 

ve daha sonra eterin 180° 229'da vakumla ısıtılmasıyla çıkarılmasıyla hazırlanır: 

 

 

 

Çözülmüş MgB2H8, çeşitli metatetik ve diğer reaksiyonlar (James & 

Wamllbridge 1970) tarafından kolayca hazırlanır. MgB2H8 iki farklı aşamada su ile 

reaksiyona girer: 

 

 

 

Organik bileşiklere karşı LiBH4'ten daha az reaktif bir indirgeyici maddedir 

ancak Al(BH4)3'ten daha reaktifdir. MgB2H8, diboran vermek üzere -40° 'de eter 

içinde HCl ile hızlı bir şekilde reaksiyona girer. Benzene benzeyen BCl3 ile 80°'de 

benzer şekilde reaksiyona girer. 
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Çok sayıda hidroksit MOH metatez geçirir (M = Li, Na, K, NH4, Me4N, 

BzMe3N): 

 

 

 

MgB2H3-AIH8, Mg (AlH4)2 ve MgB2H8 -BH3 gibi karışık kompleks hidritler 

de rapor edilmiştir (James & Wallbridge 1970). 

 

Kalsiyum, stronsiyum ve baryum bis (tetrahidroboratlar) M(BH4)2, daha hafif 

analoglarından daha az iyi karakterize edilir, fakat daha önce tartışılan berilyum ve 

magnezyum bileşiklerinden daha iyonik görünmektedir. Üçü de, diboranın metal 

hidrür veya tetrametoksibrat üzerindeki reaksiyonuyla hazırlanabilir: 

 

 

 

Ca(BH4)2 aynı zamanda eter içindeki dimetil kalsiyumun diboran ile 

indirgenmesiyle de hazırlanabilir:  
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Benzer şekilde, etanolamin, dimetilformamid, aminler ve alkoller gibi çeşitli 

çözücülerde metatetikpreparatif reaksiyonlar bildirilmiştir:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

40 Smith H.W. & Lipscomb W.N., 1965. J. Chem.Phys.; Thompson R., 1970. Bor Kimyasında 

İlerlemede Bölüm 5, Cilt. 2, s.173. (Ed.) R.J. Brotherton ve H. Steinberg, Pergamon Press, Oxford.; 

Underwood E.J., 1956. İnsan ve Hayvan Beslemesinde İz Elementleri, Academic Press, New York. 

Waddington T.C., 1958. J. Chem. Soc. (1958); Zhdanov G.S. & Sevast’yanov N.G., Dokl. Akad. 

Nauk SSSR, 32 (1941). 
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IX. BÖLÜM 

SONUÇ 

 

Dünya rezervinin önemli bir bölümünün ülkemizde bulunduğu bor minerali, 

sağlık, savunma sanayi, uzay teknolojisi, bilişim, tarım, çimento, seramik, ahşap, 

metal, tekstil, yangın öneleyici malzemeler gibi birçok alanda kullanılmakta ve yeni 

kullanım alanları ortaya çıkmaya devam etmektedir. Türkiye, sahip olduğu bor 

mineralleri rezervlerinin büyüklüğü ve minerallerin dünya pazarında aranılan 

nitelikleri açısından önemli bir konumdadır. Bu nedenle, bor cevherlerinin en verimli 

şekilde üretilerek kullanılması ve açığa çıkan atıkların değerlendirilmesi ülkemiz 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

Bor, pencere camı, şişe camı vb. endüstrilerinde ender hallerde 

kullanılmaktadır. Dünya bor üretiminin %42’si cam endüstrisindedir. Özel camlarda 

ise borik asit vazgeçilemeyen bir unsur olup, rafine sulu/susuz boraks, borik asit veya 

kolemanit/boraks gibi doğal haliyle kullanılmaktadır. Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, 

gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı nedeniyle plastiklerde, 

endüstriyel elyaf vb. de, lastik ve kâğıtta yer edinmiş olan cam elyaf, kullanıldığı 

malzemelere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır.  

 

Emayelerin vizkozitesini ve doygunlaşma ısısını azaltan bor oksit %20’ye 

kadar kullanılabilmektedir. Özellikle emayeye katılan hammaddelerin %17-32’si bor 

oksit olup, sulu boraks tercih edilir. Bazı hallerde bor oksit veya susuz boraks da 

kullanılır. Metalle kaplanan emaye paslanmayı önler ve görünüşüne güzellik katar. 

Çelik, alüminyum, bakır, altın ve gümüş emaye ile kaplanabilir. Emaye aside karşı 

dayanıklılığı arttırır. Mutfak aletlerinin çoğu emaye kaplamalıdır. Banyolar, kimya 

endüstrisi teçhizatı, su tankları, silahlar vb. de kaplanır. Seramiği çizilmeye karşı 

dayanıklı kılan bor %3-24 miktarında kolemanit halinde sırlara katılır. 

 

“Temizleme ve Beyazlatma Endüstrisi” 

Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi 

nedeniyle %10 boraks dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara 

%10-20 oranında sodyum perborat katılmaktadır. Çamaşır yıkamada kullanılan 
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deterjanlara katılan sodyum perborat (NaBO2H2O2.3H2O) aktif bir oksijen kaynağı 

olduğundan etkili bir ağartıcıdır. Perboratların çamaşır yıkamada klorlu 

temizleyicilerin yerini alması sıcak veya soğuk su kullanımına bağlıdır. Çünkü 

perboratlar ancak 328 K'nin üstünde aktif hale geçerler. 

 

“Yanmayı Önleyici (Geciktirici) Maddeler”  

Borik asit ve boratlar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar. 

Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan 

kömürün yüzeyini kaplayarak daha ileri bir yanmayı engellerler. Bor bileşikleri 

plastiklerde de yanmayı önleyici olarak giderek artan oranlarda kullanılmaktadır. Bu 

amaç için kullanılan bor bileşiklerinin başında çinko borat, baryum metaborat, 

borfosfatlar ve amonyum fluoborat gelir. 

 

“Gübre Endüstrisi”  

Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek amacıyla 

kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. 

Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellikle şeker pancarı) 

kaba yoncalar, alfaalfalar, meyva ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve pamuk 

sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidrat içeren karışık bir 

gübre kullanılmaktadır. Bu da, suda çok eriyebilen sodyum pentaborat 

(NaB5O8.5H2O) veya disodyum oktaboratın (Na2B8O13) bitkinin üzerine 

püskürtülmesi suretiyle uygulanmaktadır. Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi 

bileşiklerle birlikte otların temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken 

durumlarda da kullanılmaktadır. 

 

“Metalurji Endüstrisi” 

Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız 

bir sıvı oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal endüstrisinde koruyucu bir 

cüruf oluşturucu ve ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. Bor 

bileşikleri, elektrolit kaplama endüstrisinde, elektrolit elde edilmesinde sarf 

edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay 

kurşun, bakır, nikel gibi demir dışı metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır. 

Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda 

ferrobor oldukça önem kazanmıştır. Çelik üretiminde 50 ppm bor ilavesi çeliğin 
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sertleştirilebilme niteliğini geliştirmektedir. Kanada, Batı Almanya, Japonya ve 

ülkemizde çelik üretiminde florit yerine kolemanit kullanılmaktadır. 

 

“Sağlık alanında” 

Bor minerallerini farklı perspektiften ele alınmasının çok farklı faktörlerle 

ortaya çıktığı görülmüştür. Bunlar başlıca MÖ 4000 yıllarında başlayan birçok haşere 

ve veba hastalıklarına karşı dezenfekte olarak da kullanılmış olup, ardından Mısırlılar 

tarafından ilaç veya sağlık çalışmalarında da kullanılmıştır. Günümüz dünyasında ise 

sağlık alanında başta medikal olmakla birlikte diş implantlarında ve diğer tedavi 

metodlarında da kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcası kanserli hücrelerde kasın 

rahim hastalıkları, erkek prostat hastalıkları ve akciğer iç organlarındaki iç hastalıklar 

alzermır, parkinson ve kua hastalıkları üzerinde de çalışmalar çeşitli deneyler ve 

laboratuvar çalışmaları ile sürdürülmektedir. 

 

“Tarımda” 

Bor ürünleri, tarım ve ormancılıkta yaygın olarak kullanılmakta olup gübre 

olarak ve istenmeyen otlar ve böceklerle mücadelede kullanılmaktadır. 

 

“Füze Uçuş Yakıtları” 

Bor kimyasalları özellikle füze yakıtı olarak kullanılmaktadır. Sodyum 

tetraborat, özel uygulamalarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaktadırlar. 99 

milyon yıllık kehribar içinde dünyanın "en küçük dinozor fosili" keşfedildi 

 

“İnşaat-Çimento Sektöründe” 

Mukavemet artırıcı ve izolasyon amaçlı (daha sağlam, hafif ve depreme-ısıya 

dayanıklı binaların yapılmasında, yalıtımda). 

 

“Cam Elyafı” 

Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere 

dayanıklılığı nedeniyle plastiklerde, sinai elyaf vb. de, lastik ve kâğıtta yer edinmiş 

olan cam elyaf, kullanıldığı malzemelere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır. 

Böylece sertleşmiş plastikler otomotiv, uçak sanayilerinde, çelik ve diğer metalleri 

ikame etmeye başlamıştır. Ayrıca spor malzemelerinde de (kayaklar, tenis raketleri 

vb.) kullanılmaktadır. 
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“Ahşap Koruma” 

Bakteri ve çürümeye karşı koruyucu ve alev geciktirici olarak 

kullanılmaktadır. 

 

“Nükleer Uygulamalar” 

Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları 

kullanılır. Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. 

Yaklaşık her bir bor atomu bir nötron absorbe etmektedir. Atom reaktörlerinin 

kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında 

(B10) bor kullanılır. Ayrıca, nükleer atıkların depolanması için kolemanit 

kullanılmaktadır. 

 

“Enerji Üretimi ve Isı Depolama” 

Bor, demir ve nadir toprak elementleri kombinasyonu (METGLAS) %70 

enerji tasarrufu sağlamaktadır.  

 

Bu güçlü manyetik ürün; bilgisayar disk sürücüleri, otomobillerde doğru 

akım-motorları ve ev eşyaları ile portatif güç aletlerinde kullanılmaktadır. Son 

yıllarda borların piller/aküler de kullanılması ile maliyetler düşürülmüş ve çevre 

dostu piller/aküler üretilmeye başlanmıştır. 

 

Poliakrilnitril (PAN) lifi, yumuşaklığı, yüne benzer tuşesi, diğer sentetik 

liflere kıyasla daha iyi anti-bakteriyel özellik göstermesi ve güneş ışığına karşı 

mükemmel dayanımı ve nispeten düşük fiyatı nedeniyle önemli bir sentetik liftir. 

 

PAN lifi, genellikle ev tekstili ürünlerinde, triko ve hazır giyim ürünlerinde 

kullanılmaktadır Bunlar arasında, PAN lifinin yoğunlukla kullanıldığı ev tekstili 

ürünleri için güç tutuşurluk özelliği kazandırılması ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu 

konuda geliştirilen yeni yasalara paralel olarak birçok standart da ortaya konmuştur 

Günümüzde uygulanan standartlar ve yasalarda, tutuşma esnasında ve sonrasında 

oluşan kimyasallar ve bunların toksisite değerleri de göz önünde bulundurulmaktadır. 

 

Örneğin, güç tutuşurluk amacıyla kullanılan yardımcı kimyasallar arasında, 

halojen, fosfor veya sülfür içerenler genellikle çevre dostu değildir  
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Bor Madeni Hangi Alanlarda Kullanılır? 

● Temizleme ve beyazlatma sanayinde 

● Metalürji alanlarında 

● Havacılık ve uzay araştırmalarında 

● Elektrik ve elektronik sektöründe 

● Bilgisayar sektöründe 

● İletişim alanlarında 

● Otomobil sektöründe 

● Enerji alanlarında 

● İlaç sektöründe ve kozmetik sanayinde 

● Tekstil alanlarında 

● Kimya sanayinde 

● Tıp dallarında 

● Kâğıt sanayinde 

● Tarımsal sektörde 

● Askeriye ve zırhlı araçlarda 

● Cam sanayinde 

● Seramik sektöründe 

● Plastik sektöründe 

● Çimento ve inşaat alanlarında 

● Nükleer sanayinde 

● Fotoğrafçılıkta 

● Boya sanayinde 

● Mumyalama alanında 

● Kauçuk sektöründe 

● İleri teknolojik araştırma sektöründe 

● Fiber optiklemede 

● Patlayıcı maddelerde 

● Manyetik cihazlarda 

 

Metal sanayisinde ise, diğer sektörlere oranla daha az bor tüketimi olmasına 

rağmen, bor uç ürün çeşitliliği açısından önem arz etmektedir. 
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İncelenen çalışmalardan görüldüğü üzere, borlama yöntemi ile çelik 

malzemenin aşınma ve korozyon direncinin artmasının yanısıra yüzey sertlik ve 

radyasyon tutma değerlerinde de iyileşme sağlanmaktadır. 

 

 Bor mineralinin malzemeye kattığı bu inovatif özellikler, yapı malzemesi 

alanında borlanmış çelik malzemelerin tercih edilebileceğine şüphe 

bırakmamaktadır.  

 

Bor mineralinin mevcut kimyasal ve fiziksel özellikleri ile yapı 

malzemelerine kattığı özellikler ele alındığında, bor mineralinin yapı malzemesi 

alanında farklı kullanım alanları bulabileceği düşünülmektedir. 

 

Bor mineralinin; mukavemet arttırıcı, bağlayıcı, pişme sıcaklığı düşürücü gibi 

özellikleri göz önüne alınarak, pişme evresinden geçen diğer yapı malzemelerinde de 

kullanılabilirliğinin araştırılması önerilmektedir. 

 

Bor elementleri uzay teknolojinde kulanımının yanı sıra uzun menzilli 

füzelerin yakıtı olarakta kulanılmasını önemini iyi bir biçimde anlamalıyız. 

Bor’un öncelikle ülkemizde ve dünyada; her alanda kullanılması ve gerekli 

maddi kazanımların alınması için Bor yatırımlarının artması, teşvik edilmesi, 

farkındalığının çoğalması son derece önemlidir. 

 

Ülkemizde Bor’un rezervi oldukça fazla olmasına rağmen kullanım alanı 

sınırlıdır. Bor’un kullanım alanının da arttırılması için gerekli yatırımların yapılması 

kazçınılmazdır. 

 

Bu doğrultuda, ülkemizin kamu ve özel sektör alanlarında, Bor ile ilgili yazılı 

ve görsel materyallerin, Ar-Ge’nin artması, akademik dünyada bilimsel çalışmalara 

paralel, konferans, seminer gibi etkinliklerin çoğalması, bu alanda yatırımların 

arttırılması gerekmektedir. 

 

Bu koşulların sağlanması durumunda, Bor ülke ekonomimize ve gelecek 

vizyonumuza büyük ivme kazandırıp, yeni çalışma ve istihdam alanları açacak, bütçe 

fazlalığımızın artmasına neden olacaktır. 
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Bor elementleri yerkabuğunda bulunduğu gibi değil sadece ekonomik ve 

stratejik önemini yanı sıra kulanım alanları kapsamın da dünya ölçeğin de dünyanın 

gelişiminde ve oluşumundaki en etkili maddendir dünyanın iskeletini 

oluşturmaktandır. 

 

Bu perspektif te borun ekonomik önemini ve stratejik konumuna sıkca yer 

vermekteyim, hem ülkemizin ve çocuklarımızın yarınlarımızı vurgulayarak aktarmak 

istedim. 

 

Bor ile yapmış olduğum deney yukarıda gerek yazılı gerekse şekille 

aktarmaya çalıştım bor sadece gümüze dair değil millat da bin yıllar öncesinden beri 

kulanılmaktadır. Örneğin geçmiş yıllar önceleri bor bakteri ve haşerelere karşı 

kulanılmış olup bu perspektifte aynı çağlar da yazı tabletleri olarak ve altın gümüş 

kalayı çinko atölyelerindende kulanılmıştır. 

 

Bu kulanım alanlarını dikkate alarak bu tür çalışma deney ve araştırmalarıma 

daha da hız vererek bu çalışmaların insanlık yararına katkı sağlamasına gelecek 

kuşaklara ışık tutmasına ülke ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek uc 

ürünlerin geliştirilesine bir iz bırakmaktı. 

 

Ülkemizin Bor enerjisinden hak ettiği payı alması ile birlikte genç bir nüfus 

potansiyeline sahip olan ülkemizde, gençlerimiz geleceğe dair kaygılı da 

olmayacaktır. 

 

Her geçen gün geçiktirilen Bor konusunu, ülke gündemimizin önemli 

başlığından biri haline getirmek, bu gecikmeyi ortadan kaldırmak için hepimizin 

ortak sorumlulukları vardır. Bu konunun paydaşları; kamu ve özel sektör olmak 

üzere, akademik çevreler, siyasi kurum ve kuruluşlardır. 

 

Bor ülkemizin milli kaynağıdır. Bu kaynağın doğru işletilmesi, üretim alt 

yapılarının kurulması, ham madde, yarı mamül ve tam mamül aşamalarını ülkemizin 

işlettiği ve bu enerji ekonomisinden hak ettiğimiz payı alacağımız yarınların yakın 

olacağı bir geleceğe inanıyoruz. 
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