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       ÖZET
  
Bu çalışma farklı düzeylerde uygulanan borun bor toksisitesine toleranslı RX 
770 ve hassas TTM 81.19 mısır çeşitlerinin kök ve gövde anatomisine etkilerini 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bunun için in vitro’da hibrit mısır çeşitlerine 1/5 
oranında seyreltilmiş hoagland çözeltisi ile kontrol (0,3 mg.L-1 B), 2,5, 25, 50 ve 
100 mg.L-1 seviyelerinde bor uygulanmıştır. Bitkiler ilk üç yapraklı evrelerinde 
araştırmada belirtilen seviyelerde borun uygulanmaya başlandığı 0. günde, 
daha sonra bor uygulamasını takip eden günden itibaren ilk tepkilerin görülmeye 
başlandığı gün olan 5. Günde, son olarak da 10. günde alınan örneklerde kök, 
gövde ve yaprakların anatomik özellikleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
artan seviyelerde bor uygulamaları ile kontrol uygulamalarına göre her iki mısır 
çeşidinde de kök metaksilem, gövde trake ve korteks çaplarının önemli düzeylerde 
azaldığını göstermiştir. Bu azalmalar bor toksitesine toleranslı RX 770 çeşidinde 
hassas TTM 81.19 çeşidine göre daha fazla olmuştur.

Toksisite düzeyinde bor uygulamalarının besin çözeltisi koşullarında   
hibrit mısır çeşitlerinin anatomik özellikleri üzerine etkisi                          
Mehmet Hamurcu1*, Canan Özdemir2, Okan Kocabaş2, Erdoğan E. Hakkı1, Tijen Demiral3, Sait Gezgin1

1Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, 42250 Konya, Türkiye  
2Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 45110 Manisa, Türkiye
3Harran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 63300 Şanlıurfa, Türkiye
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1. Giriş (Introduction)

Bitkilerde stres faktörlerinin en önemlilerinden biri de 
besin elementlerinin eksikliği veya toksisitesidir. Bun-
lar metabolizmanın işlevini engellemekte ve bitkide 
çeşitli zararlara neden olabilmektedirler. Bitkiler tara-
fından eser miktarda gereksinim duyulan, eksikliği ve 
toksisite sınırı birbirine en yakın element ise bordur [1]. 
Borun bitkilerin büyüme ve gelişmesinde önemli bir 
element olduğu ilk olarak 1923’te Warington tarafın-

dan kanıtlanmıştır. Bitki besin elementleri bitki organ-
larının dışa yakın hücrelerinde zarların incelmesi veya 
kalınlaşması, hücre boylarının ve enlerinin artması 
veya azalması gibi anatomik değişiklikler meydana 
getirerek, bitkilerin patojen zararına karşı dayanıklılı-
ğını ve duyarlılığını etkilemektedir [2]. Bor da bitkilerin 
mikro besin elementi olarak ihtiyaç duydukları, önem-
li elementlerden biridir ve diğer etkileri yanında bitki 
doku kısımlarını da etkilemektedir [3]. Bor, hücre duva-
rı komponentleri ile tepkimeye girerek polihidroksil bi-
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ABSTRACT 
  
In this study, a boron toxicity tolerant maize variety, RX 770 and a susceptible 
genotype, TTM 81.19 were screened to determine the effects of different levels 
of Boron on the anatomical structure of roots and shoots. Seeds were grown until 
tri-foliate stage in 1/5 times diluted Hoagland’s solution under hydroponic condi-
tions. Further, plants were supplied with different Boron concentrations, as 0.3 
(Control), 2.5, 25, 50 and 100 mg/liter; and root and shoot samples for anatomi-
cal studies were collected on day 0 i.e., before starting the treatment, day 5 i.e., 
after the detection of symptoms and finally on day 10. According to the results 
obtained, we concluded that root meta xylem, shoot trachea and cortex diameters 
of both the maize varieties were significantly reduced under different B concentra-
tions. However, the reductions were more evident in the Boron toxicity tolerant 
maize variety RX 770 in comparison to the susceptible genotype TTM 81.19.

Effects of boron toxicity on the anatomical features of hybrid maize varieties 
grown in nutrient solution culture
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leşikleri oluşturmak suretiyle hücre zarının ince yapıda 
olmasında ve güçlü bir şekilde sentezlenmesinde rol 
oynar. Yeterli düzeyde bor içermeyen bitkilerin hücre 
duvarlarında belirgin şekil bozuklukları ortaya çıkar [4]. 
Bu nedenle bor bitki anatomik yapısında etken bir fak-
tördür. Literatürde farklı bitki örneklerine ait borun ana-
tomik özellikler üzerine etkisine ilişkin çalışmalarda 
bor eksikliğinin kök ve gövde meristem hücrelerinde 
büyüme düzensizliklerine sebep olduğu belirtilmiştir 
[5,6].

Borun bitkideki işlevleri üzerinde pek çok araştırma 
yapılmış olmasına rağmen bitkilerin anatomik yapıla-
rındaki etkilerine ilişkin çalışma oldukça azdır [7]. Su 
kültüründe yapılan bu çalışmada toksisite seviyelerin-
de bor uygulamalarının bor noksanlığı ve toksisitesine 
tepkileri farklı olan iki hibrit mısır çeşidinin anatomik 
yapısına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

2. Materyal ve yöntem (Material and methods) 

Araştırmada, Gezgin ve ark. [8]’nın yaptıkları çalış-
mada bor toksitesine toleranslı ve bor noksanlığına 
hassas olduğu belirlenen RX 770 ile bor toksitesine 
hassas ve bor noksanlığına toleranslı olduğu belirle-
nen TTM 81.19 hibrit mısır çeşitleri kullanılmıştır (Re-
sim 1). Araştırmanın yürütüldüğü iklim odası; bitkilerin 
tohum çimlenmesi ve çimlenme sonrası genç fidecik-
leri, büyüme ve gelişme süresince %45-55 nem, 16 
saat aydınlık ve 8 saat karanlık fotoperiyot, 21±1 °C 
sıcaklık ile 14000 lüx/gün ışık intensitesi olacak şekil-
de ayarlanmıştır.

Resim 1. Araştırmada kullanılan mısır çeşitlerinin bor 
toksistesine (40 mg.kg-1 B) gösterdikleri farklılıkların 
belirlenmesi amacıyla ön çalışma sonuçlarını gösteren 
resimler (Pictures showing the results of the preliminary study per-
formed in order to determine the differences of the maize varieties 
used in the study in response to boron toxicity (40 mg.kg-1 B))

Denemede kullanılan tohumlar önce %5’lik sodyum 
hipoklorit ile 10’ar dakika muamele edildikten sonra 
deiyonize su (dI-H2O) ile 3 kez yıkanarak steril edil-
miştir. Su kültürü düzeneği kurulduktan sonra mısır çe-
şitlerine ait tohumlar 2 saat deiyonize suda tutularak, 
nemli filtre kağıdı içeren petrilere yerleştirilmiş ve 4 
°C’de gece boyunca bekletilmiştir. Çimlenen tohumlar, 
naylon telin üzerine alınarak 0,5 mM’lık CaCl2 solüs-

yonunda 25 °C’de karanlıkta inkübe edilmiştir. Daha 
sonra fideler sürekli havalandırılan 1/5 düzeyinde su-
landırılmış Hoagland solüsyonuna aktarılarak (pH 6,0) 
bitki büyüme odasında yetiştirilmiştir. İlk üç yapraklı 
evreye gelen bitkilere kontrol (0,3 mg.L-1 B), 2,5, 25, 
50 ve 100 mg.L-1 seviyelerinde borik asit formunda bor 
içeren 1/5’ lik Hoagland solüsyonunda 5 paralelli ola-
rak yetiştirilmiştir. Bitkiler ilk üç yapraklı evrede anılan 
seviyelerde borun uygulanmaya başlandığı 0. günde, 
daha sonra bor uygulamasını takip eden günden iti-
baren ilk tepkilerin görülmeye başlandığı gün olan 5. 
günde son olarak da 10. günde hasat edilmiş anatomik 
incelemelerinde kullanılmak üzere kök, gövde ve yap-
rak kısımlardan örnekler alınmış uygun ölçüde parça-
lara bölünerek %70’lik alkol içinde muhafaza edilmiştir.

2.1. Anatomik analizler (Anatomical analyses)

Mikroskobik gözlemler için bitkinin belirtilen kısımların-
dan Parafin metodu [9] uygulanarak mikrotom yardımı 
ile kesitler alınmıştır. Bu şekilde preparat haline getiri-
len örnekler mikroskopta (Leica dm3000 motorize pc 
kontrollü dijital görüntüleme sistemli araştırma mikros-
kobu) 10x4, 10x10, 10x20 ve 10x63 büyütmeli objek-
tifler kullanılarak incelenmiştir. İncelenen anatomik ke-
sitlerin fotoğrafları çekilmiştir. İncelenen preparatlarda 
her bir numune için alınan bitki kısımlarına ait hücre-
lerin boyutları mikrometrik oküler yardımı ile ölçülerek 
minimum, maksimum, değerleri tespit edilmiştir.  

2.2. Bor analizleri (Boron analyses)

Hasat sonrası kese kağıtları içerisinde laboratuvara 
getirilen bitkilerin vejetatif aksamı ve kök aksamı mus-
luk suyu ile yıkandıktan sonra sırasıyla bir kez saf su, 
0,2 N HCl çözeltisi, iki kez saf su ve bir kez de deiyoni-
ze su ile yıkanıp, kaba filtre kağıdı üzerinde fazla suları 
alınmıştır. Daha sonra kese kâğıdına ayrı ayrı konulan 
bitki kısımları hava sirkülasyonlu kurutma dolabında 
70 °C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuşlar-
dır. Kuruyan bitki örneklerinin ağırlıkları belirlendikten 
sonra tungsten kaplı bitki öğütme değirmeninde öğü-
tülmüşlerdir. Polietilen kavanozlara konulan öğütülmüş 
bitki örnekleri analizde kullanılmadan önce 70 °C’de 
sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutma dolabında bı-
rakılmış ve kavanozların kapakları sıkıca kapatılmıştır.

Kurutulan ve öğütülen bitki örneklerinden 0,3 g tartıl-
mış 5 ml HNO3 + 2 ml H2O2 ile yüksek sıcaklık (210 
°C) ve yüksek basınç (200 psi) altında mikrodalga ci-
hazında (CEM Mars 5) çözündürülmüştür. Daha sonra 
örnekler 25 ml’lik balonjoje’ye aktarılarak soğutulmuş, 
deiyonize su ile derecesine tamamlanmıştır. Bu sü-
zükler hemen ince gözenekli (Whatman No:42 veya 
mavibant) filtre kağıdı ile süzülerek 25 ml’lik polietilen 
şişelere aktarılmış ve süzükteki bor içerikleri ICP-AES 
(Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spect-
rometer) (Varian-Vista, axiel) cihazı ile belirlenmiştir 
[10].

 TTM 81.19 
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3. Bulgular (Results)

3.1. Bor konsantrasyonu bulguları (Boron  
concentration) 

Araştırmada mısır çeşitlerinin bor konsantrasyonları 
bor dozundaki artışa bağlı olarak artış gösterdiği sap-
tanmıştır. Mısır çeşitleri kendi aralarında değerlen-
dirildiğinde bor uygulaması yapılmadan önce 0. gün 
bor konsantrasyonunun birbirlerine yakın değerlerde 
olduğu (11,9 ve 12,2 mg.kg-1), bor uygulamasının 5. 
gününde en yüksek bor konsantrasyonu 3710 mg.kg-1 
ile bor toksisitesine toleranslı RX 770 çeşidinde ve uy-
gulanan bor dozlarına bağlı olarak kontrole göre göv-
de bor konsantrasyonundaki artış oranlarının da daha 
yüksek oranlarda olduğu belirlenmiştir. Bor uygulama-
sının 10. gününde TTM 81.19 çeşidinde en yüksek bor 
konsantrasyonu (5740 mg.kg-1) 100 mg.L-1 B dozunda 
belirlenirken, RX 770 çeşidinde uygulanan bor dozla-
rına bağlı olarak kontrole göre artış oranlarının daha 
yüksek oranlarda olduğu görülmüştür (Çizelge 1). 

Araştırmada kullanılan mısır çeşitlerinin kök bor kon-
santrasyonu değerleri uygulanan bor dozuna bağlı 
olarak artış gösterdiği, bor uygulaması yapılmadan 
önce 0. günde bor konsantrasyonu değerleri RX 770 
çeşidinde TTM 81.19 çeşidinden daha yüksektir. Bor 
uygulamalarının 5. ve 10. günde yapılan örnekleme-
lerde de köklerin B konsantrasyonu değerlerinde kont-
role göre meydana gelen artışlar RX 770 çeşidinde 
TTM 81.19 çeşidine göre daha yüksek oranlarda oldu-
ğu belirlenmiştir (Çizelge 1). 

3.2. Kök anatomisi (Root anatomy)

Araştırmada mısır çeşitlerine ait kök anatomilerinin 
0., 5. ve 10. günlerde yapılan örneklemelerde, kontrol 
(0,3 mg.L-1 B) gurubuna ait kesitlerde kök anatomileri-
nin her iki çeşitte de benzerlikler gösterdiği ve normal 
görünüşlerini korudukları görülmüştür (Resim 2). Artan 
bor dozlarına bağlı olarak kök metaksilem çaplarının 
çeşitler arasında farklılıklar göstermiştir. Genel olarak 

kök metaksilem çaplarının farklı günlerde yapılan öl-
çümlerde bütün B seviyelerinde bor toksisitesine has-
sas TTM 81.19 çeşidinde toleranslı RX 770 çeşidine 
göre çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Kök me-
taksilem çaplarının bor toksisitesine toleranslı RX 770 
çeşidinde her iki örnekleme zamanında da kontrole 
göre azalma gösterdiği ve bu azalmanın yaklaşık %50 
oranında olduğu tespit edilmiştir. Bor toksisitesine has-
sas TTM 81.19 çeşidinde ise kök metaksilem çapları-
nın 5. ve 10. gün örnekleme zamanlarında da kontrol 
uygulamaları ile aynı seviyelerde olduğu tespit edil-
miştir (Çizelge 2). Ayrıca, kök anatomik kesitlerinden 
(Resim 2) de görülebileceği gibi, uygulanan bor mikta-
rının artması ile genel olarak her iki çeşitte de ksilem 
kol sayılarında azalmalar olmakla birlikte toleranslı RX 
770 çeşidinde bu azalma daha belirgin olmuştur.

3.3. Gövde anatomisi (Shoot anatomy)

Gövde anatomik karakterlerine ait ölçümlerde uygula-
nan B dozu artışına bağlı olarak gövde korteksinde, 
gövde trake ve korteks çaplarında da mısır çeşitleri 
arasında farklılıkların olduğu görülmüştür (Çizelge 3). 
Kontrol uygulamasında (0,3 mg.L-1 B ) mısır çeşitle-
rinin farklı günlerdeki gövde kesitlerinin anatomik ya-
pılarının benzerlik gösterdiği ve normal görünüşlerini 
korudukları belirlenmiştir (Resim 3). Bununla birlikte 
bor toksisitesine toleranslı RX 770 çeşidinin gövde 
kesitlerinde kontrole göre 5. ve 10. gün örneklemele-
rinde hububatlar için toksisite sınırı olan 2,5 mg.L-1 bor 
dozunda trake ve korteks  çapları kontrol ile aynı se-
viyede olurken, toksik seviyede bor uygulamasının ya-
pıldığı 25, 50 ve 100 mg.L-1 B dozlarına ait örneklerde 
gövde trake ve korteks çaplarının kontrole gore %50 
oranında azaldığı  belirlenmiştir (Çizelge 3, 4). Bor 
toksisitesine hassas TTM 81.19 mısır çeşidinin her iki 
örnekleme zamanında gövde trake ve korteks çapları 
bor dozlarındaki artışa bağlı olarak kontrole göre 2,5, 
25 ve 50 mg.L-1 bor dozlarında farklılık göstermez iken 
100 mg.L-1 bor dozunda trake ve korteks çaplarında 
azalma olduğu görülmüştür (Çizelge 3, 4). 

Çeşit B dozu  
(mg.L-1) 

  Yaprak bor konsantrasyonu   Kök bor konsantrasyonu 

 0. gün 5. gün 10. gün  0. gün 5. gün 10. gün 

 mg.kg-1 S.S. mg.kg-1 S.S. mg.kg-1 S.S.  mg.kg-1 S.S. mg.kg-1 S.S. mg.kg-1 S.S. 

RX
 7

70
 

Kontrol  11,9 ±0,6 25,0 ±2,7 20,0 ±0,7  5,3 ±0,8 9,3 ±0,7 9,0 ±0,3 

2,5    94,4 ±9,9 212,9 ±18,3    39,9 ±1,7 39,9 ±0,8 

25    898,1 ±65,3 1005,0 ±70,2    322,7 ±7,0 254,8 ±2,9 

50    1973,4 ±111,5 5021,0 ±118,5    1250,0 ±79,3 663,0 ±24,7 

100      3710,3 ±209,9 5654,7 ±188,2      2540,7 ±368,1 1731,7 ±138,3 

TT
M

 - 
81

.1
9 

Kontrol  12,2 ±0,9 18,2 ±0,6 23,7 ±0,4  3,4 ±0,7 10,3 ±0,9 12,0 ±0,5 

2,5    141,2 ±12,4 231,6 ±17,0    38,4 ±2,3 43,5 ±2,9 

25    1320,4 ±74,7 2376,6 ±257,7    218,9 ±13,3 277,0 ±16,1 

50    2423,9 ±210,5 4216,3 ±281,8    810,6 ±55,7 508,8 ±48,2 

100       2896,9 ±59,9 5740,1 ±258,9       1869,5 ±90,3 1311,2 ±49,5 

 

Çizelge 1. Mısır çeşitlerinin yaprak ve kök bor konsantrasyonu değerleri (mg.kg-1) (Leave and rooth boron 
concentration values of maize varieties (mg.kg-1))
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Bor toksisitesine toleranslı RX 770 çeşidinin gövde ke-
sitlerinde kontrole göre 5. ve 10 gün örneklemelerinde 
100 mg.L-1 B dozlarına ait gövde kesitlerinde hücrelerde 
yer yer yapısal bozukluklar belirlenirken, bor toksiste-
sine duyarlı TTM 81.19 çeşidine ait gövde kesitlerinde 

0. gün, 5. gün ve 10. gün kontrol gruplarına ait örnek-
lerin gövde kesitlerinde iletim demetlerini destekleyen 
hücrelerin geniş bir alanı kapladığı, 10. gün 25 mg.L-1 
B dozuna ait kesitlerde korteks hücre çaplarının olduk-
ça geniş ölçülerde olduğu tespit edilmiştir (Resim 3).

Resim 2. Mısır Çeşitlerinin Kök Anatomik Kesitleri (Ölçek 50 µm) (Root anatomical sections of the maize varieties 
(Scale 50 µm))

B dozu  
(mg.L-1) 

  Kök metaksilem çap (μm) 

 

0. gün 

 

5. gün 

 

10. gün 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

min- max 

 

min - max 

 

min - max 

Kontrol 

 

58 -88 100-120 

 

63-100 80-120 

 

70-85 80-100 

2,5 

    

75-100 100-110 

 

60-65 80-120 

25 

    

60-85 80-100 

 

43-60 80-110 

50 

    

43-50 80-125 

 

35-40 85-110 

100   

   

33-40 100-110 

 

20-25 110-120 

 

Çizelge 2. Mısır çeşitlerinin kök metaksilem anatomik ölçümleri (μm) (Anatomical measurements of the rooth 
metaxylem of the maize varieites (μm)) 

B dozu  
(mg.L-1) 

  Gövde trake çap (μm) 

 

0. gün 

 

5. gün 

 

10. gün 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

min - max 

 

min - max 

 

min - max 

Kontrol 

 

40 -70 35-45 

 

40-65 40-50 

 

45-55 35-56 

2,5 

    

45-70 50-60 

 

41-51 25-30 

25 

    

40-55 18-25 

 

33-70 25-35 

50 

    

35-50 20-30 

 

23-50 15-20 

100   

   

20-44 12-20 

 

18-45 10-14 

 

Çizelge 3. Mısır çeşitlerinin gövde trake anatomik ölçümleri (μm) (Shoot thrachea anatomical measurements of the 
maize varieties (μm))

RX 770 TTM 81.19 RX 770 TTM 81.19 RX 770 TTM 81.19

Kontrol

2,5

25

50

100

B Dozu (mg L-1)

Kök Anatomik Kesitleri (Ölçek 50µm)
0. gün 5. gün 10. gün
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3.4. Yaprak anatomisi (Leave anatomy)

Yaprak kesitleri incelendiğinde, artan miktarlarda bor 
uygulamaları ile yaprak mezofil hücrelerinin çapları 
kontrole (0,3 mg.L-1 B ) göre toleranslı RX 770 mısır 

çeşidinde daha stabil bir değişim gösterdiği, hassas 
TTM 81.19 çeşidinde ise bor dozlarındaki artışa bağlı 
olarak %50’ye varan oranlarda azalmaların olduğu 
belirlenmiştir (Çizelge 5, Resim 4). 

Resim 3. Mısır Çeşitlerinin Gövde Anatomik Kesitleri (Ölçek 50 µm) (Shoot anatomical sections of the 
maize varieties (Scale 50µm))

B dozu  
(mg.L-1) 

  Gövde korteks çap (μm) 

 

0. gün 

 

5. gün 

 

10. gün 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

min - max 

 

min - max 

 

min - max 

Kontrol 

 

53 -75 22-65 

 

59-120 25-55 

 

55-70 30-55 

2,5 

    

65-110 22-55 

 

50-63 20-50 

25 

    

50-120 15-28 

 

45-60 15-35 

50 

    

40-65 12-25 

 

40-53 12-20 

100   

   

35-55 10-15 

 

38-45 8-12 

 

Çizelge 4. Mısır çeşitlerinin gövde korteks anatomik ölçümleri (μm) (Shoot cortex measurements of the maize 
varieties (μm))

B dozu  
(mg L-1) 

  Yaprak mezofil hücreleri çap (μm) 

 

0. gün 

 

5. gün 

 

10. gün 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

RX 770 TTM 81.19 

 

min - max 

 

min - max 

 

min - max 

Kontrol 

 

21-55 15-24 

 

20-30 13-25 

 

20-30 20-35 

2,5 

    

15-28 14-20 

 

18-30 15-30 

25 

  

 

 

 

15-25 10-15 

 

18-28 12-20 

50 

    

15-25 10-13 

 

18-31 10-20 

100   

   

15-22 8-10 

 

15-28 10-15 

 

Çizelge 5. Mısır çeşitlerinin yaprak mezofil hücreleri anatomik ölçümleri (μm) (Leave mesophyll cell’s anato-
mical measurements of the maize varieties (μm)

RX 770 TTM 81.19 RX 770 TTM 81.19 RX 770 TTM 81.19

Kontrol

2,5

25

50

100

B Dozu (mg L-1)

Gövde Anatomik Kesitleri (Ölçek 50µm)
0. gün 5. gün 10. gün
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4. Tartışma ve sonuç (Results and discussion)

Bu araştırmada bor toksitesine toleranslı RX 770 çeşi-
dinin hassas çeşit TTM 81.19’e göre kök ve gövdesin-
de daha fazla bor bulunmuştur. Bu durum Marschner 
[2] tarafından da belirtildiği gibi, bor ihtiyaçları fazla ve 
B toksitesine toleranslı olan bitki tür ve çeşitlerinin ge-
nellikle su tüketimlerinin, dolayısıyla transprasyonları-
nın yüksek olmasından kaynaklanabilir. Nitekim, artan 
düzeylerde B uygulamasına araştırmada yer alan her 
iki mısır çeşidinin kök ve gövde anatomisinde meyda-
na getirdiği değişikliklerle ortaya koyduğu tepkiler su 
ve bor alımını azaltmaya yönelik olmuştur. Çünkü bit-
kilerin su alımı ve taşınması ile ilgili olan kök metak-
silem, gövde trake ve korteks çaplarının azalması B 
toksisitesine karşı adaptasyon sağlanması için ortaya 
konan bir tepkinin sonucu olabilir. Benzer bir şekilde, 
B dozundaki artışa bağlı olarak ksilem kol sayılarında 
görülen azalmanın da bu adaptasyona katkı sağlaya-
bileceği düşünülmektedir. Nitekim, bitkilerde kök ana-
tomisinin bor toksisitesine toleranslı türlerde ksilem 
dokusunun azalmalar gösterdiği, özellikle ksilem kol 
sayılarında ki azalmalar ile bitkide su kaybının azaldığı 
ve bitkinin ortamdan daha az su alınması sağlanarak 
dayanıklılığını arttırdığı belirlenmiştir [11]. Bu araştır-
manın sonuçlarıyla benzerlik gösteren diğer bir çalış-
mada da toksik seviyede bor uygulamasının yapıldığı 
ayçiçeği bitkisinde toksisiteye toleranslı çeşitlerin kök-
lerindeki ksilem kolu sayılarının 8’den 4’e bir azalma 
gösterirken, lateral kök oluşumunda da artışa neden 
olduğu ifade edilmiştir [4]. Bu çalışmada, bor toksis-

tesine hassas TTM 81.19 çeşidinde kontrol gruplarına 
göre 2,5 mg.L-1 B, 25 mg.L-1 B dozlarına ait örneklerde 
ksilem kol sayılarının fazlalığı gözlenmiştir. Buna kar-
şılık bor toksistesine toleranslı RX 770 çeşidinde ise 
kök kesitlerinin 50 mg.L-1 B dozu uygulamalarında yan 
kök oluşumunun daha sık görüldüğü gözlenmiştir. Bu 
sonuçlar daha önceki çalışmalarla [4-7] benzerlikler 
göstermektedir. 

Gezgin ve ark.[8]’nın bor toksitesine toleranslı olduğu-
nu belirledikleri RX 770 çeşidinin Çizelge 2, 3 ve 4’ten 
de görülebileceği gibi, kök metaksilem, gövde trake 
ve korteks çaplarının, B toksisitesine hassas olarak 
belirlenen TTM 81.19 çeşidine göre artan düzeylerde 
bor uygulaması ile kontrole göre daha fazla azaldığı 
belirlenmiştir. Bu durum, söz konusu çeşitlerin bor tok-
sisitesine tepkileri ile uyumlu olmasının yanında yuka-
rıdaki görüşlerimizi de teyit etmektedir. 

Araştırmamızda kullanılan mısır çeşitlerinde de mezo-
fil hücre çaplarının bora toleranslı RX 770 çeşidinde 
artan bor dozlarına bağlı olarak kontrole göre daha az 
oranda değişim gösterdiği, bor toksisitesine hassas 
TTM 81.19 çeşidinde ise bor dozundaki artışa bağ-
lı olarak mezofil hücre çapları kontrol ile mukayese 
edildiğinde yaklaşık %50 oranında azalmalar göster-
diği belirlenmiştir (Çizelge 5). Nitekim, bitkide mezofil 
hücrelerinde meydana gelen bozulmalar sonucunda 
büyümenin gerilediği ve ksilem dokusunda düzensiz 
dağılmaların gözlendiğini daha önceki çalışmalarda da 
tespit edilmiştir [12]. 

Resim 4. Mısır Çeşitlerinin Yaprak Anatomik Kesitleri (Ölçek 50 µm) (Leave anatomical sections of the maize 
varieties (Scale 50 µm))

RX 770 TTM 81.19 RX 770 TTM 81.19 RX 770 TTM 81.19

Kontrol

2,5

25

50

100

B Dozu (mg L-1)

Yaprak Anatomik Kesitleri (Ölçek 50µm)
0. gün 5. gün 10. gün
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Sonuç olarak, bu çalışmada bitkilerin bor toksisitesine 
tepki olarak anatomik özelliklerinden kök metaksilem, 
gövde trake ve korteks çaplarında dejenerasyona gi-
derek su ve bor alımını azaltmaya çalıştığı belirlenmiş-
tir. Dokularındaki yıkımın ve bor birikiminin bor toksisi-
tesine hassas (TTM 81.19) olan çeşitte toleranslı (RX 
770) olan çeşide göre daha fazla olması bu durumu 
desteklemektedir.
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       ÖZET
  
Doğada birçok bileşiği bulunan, sanayi alanındaki kullanımının yanı sıra bitkiler 
için esansiyel bir element olan borun, canlıların metabolik ve fizyolojik olaylarında 
etkin bir rol oynadığı bilinmektedir. Bu çalışmada, ilk kez borun embriyo gelişimine 
etkisinin in vivo olarak belirlenmesi amaçlandı. İn vivo değerlendirmede dişi ratlar 
her grupta 3 hayvan olacak şekilde, kontrol-pozitif (normal yem), kontrol-negatif 
(bor içermeyen), düşük (0,04 µg bor/ml), marjinal (0,3 µg bor/ml) ve normal (2 µg 
bor/ml) miktarda bor içeren diyetlerle beslenenler olarak 5 gruba ayrıldı. Dişi ratlar 
14 gün boyunca beslendi ve çiftleşmeden sonra 10-13 günlük embriyolar gebe-
lik süresince gruplardan toplandı. Embriyo gelişimleri morfolojik olarak incelendi. 
Buna göre embriyoların morfolojik gelişim parametrelerinin bordan eksik diyetle 
beslenen grupta bor verilen gruplara kıyasla istatistiksel olarak azaldığı belirlen-
di. Sonuç olarak borun ratlarda embriyonik gelişimin şekillenmesinde önemli rol 
oynadığı sonucuna varıldı. 

Borun ratlarda embriyo morfolojisi üzerine etkisi                         
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1. Giriş (Introduction)

Türkiye, borun üretimi bakımından dünyada birinci sı-
rada gelmektedir. Bu durum, bu elementin bizim için 
önemini daha da arttırmaktadır. Bundan dolayıdır ki, 
son yıllarda bor ile ilgili araştırmalar sanayi alanı ya-
nında sağlık alanında da artarak devam etmektedir. 

Doğada elemental formu olmayan borun yaklaşık 
olarak 230’dan fazla bileşiği bulunmaktadır. Bitkiler, 

hayvanlar ve insanlar için esansiyel bir element olan 
bor organizmada fizyolojik ve metabolik olaylarda 
rol oynamaktadır. Şu ana kadar borun iki muhtemel 
mekanizmayla metabolizma üzerindeki etkisinden 
bahsedilmiştir. Birincisi, borun hücre membranında, 
transmembran sinyalin oluşumunda ve iyonların hüc-
re membranından geçişinde [1], ikinci olarak da çeşitli 
enzimatik sistemlerde metabolik düzenleyici olarak rol 
alabileceği vurgulanmıştır [2].
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ABSTRACT 
  
Boron is present as a constituent of several different compounds in nature. Be-
sides its industrial use, boron is an essential element and plays a very important 
role in the metabolism and physiology of plants. In this study, we aimed to deter-
mine the effects of boron on in vivo embryo development. Rats were divided into 
5 experimental groups containing 3 animals in each group. Experimental groups 
are as follows; positive control (fed with normal feed), negative control (fed with 
feed containing no boron), low boron group (fed with feed containing 0.04 µg 
boron/ml), marginal boron group (fed with feed containing 0.3 µg boron/ml) and 
normal boron group (fed with feed containing 2 µg boron/ml). Animals were fed 
for 14 days and embryos were collected after 10-13 days during embryo develop-
ment. Embryo development was investigated morphologically. According to the 
results, morphological development parameters of embryos were decreased in 
the boron deficient group compared to boron groups. In conclusion boron has an 
important role for embryonic development in rats.

The effect of boron on embryo morphology in rats
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Bor, daha çok bitkisel yiyeceklerden eser miktarda 
sağlanan bir elementtir. Borun son yıllara kadar bitkiler 
için gerekli temel element olduğu bilinmekteydi. Son 
yıllarda insanlar için de gerekli olduğunu, bazı patolo-
jik durumlarda ve hastalıklarda bor takviyesinin tedavi 
açısından faydalı olabileceğini ifade eden birçok çalış-
ma yapılmıştır [3-5]. Bor özellikle kemik ve dişlerin ya-
pısında bulunmaktadır [6]. Bor vücutta kalsiyum, mag-
nezyum ve fosfor absorpsiyonunu dengeleyici rolü ile 
kemik sağlığı açısından önemli bir elementtir. Nitekim 
günlük bor takviyesinin östrojen etksini artırarak oste-
oporoz tedavisinde etkili olduğu [2] belirlenmiştir. Yapı-
lan bir başka çalışmada koroner kalp hastalıklarına iyi 
geldiği ve HDL kolesterolde azalma sağladığı [7] ifade 
edilmektedir.

Yapılan bir [8] çalışmada, bor bileşiklerinin bazı temel 
biyokimyasal parametreler üzerine olan etkilerini ince-
lemek amacıyla tiroid hormonları, leptin, insülin, kar-
nitin, NEFA (nonesterified fatty acid) gibi parametreler 
analiz edilmiş, bu parametrelerden yola çıkılarak bo-
raksın hormonal statüye etkisinin daha baskın olduğu 
belirlenmiştir. Yine borik asit ve boraksın birlikte kulla-
nıldığı başka çalışmalarda da borun antioksidan ak-
tiviteyi olumlu yönde etkileyerek, lipid peroksidasyon 
düzeylerini düşürdüğü ve DNA hasarını azalttığı ifade 
edilmektedir [3,4]. Yapılan diğer bir çalışmada ise bir 
organofosfat olan malatiyon toksisitesi oluşturulan rat-
larda borun çeşitli dokularda oluşan oksidatif strese 
etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla malatiyon toksikasyo-
nuna maruz kalan ratların, beyin, karaciğer ve böbrek 
dokularında, malondialdehid, glutatyon, nitrik oksit, 
katalaz ve superoksid dismutaz aktivitelerine aynı 
zamanda serum asetilkolinesteraz ve oksidatif DNA 
hasarı göstergesi olan 8-dihidroksiguanin seviyeleri 
analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen histo-
patolojik ve biyokimyasal veriler, malatiyon toksisitesi 
ile artan oksidatif strese ve doku hasarına karşı borun 
tedavi edici etkilerinin olduğu belirlenmiştir [9].

Yapılan çalışmaların tamamına yakını fizyolojik ve bi-
yokimyasal düzeyde kalmıştır. Memeli embriyolarının 
gelişimine borun etkisi histolojik ve morfolojik kap-
samda tam olarak değerlendirilememiştir. Yapılan bu 
çalışmada ise, borun gebelik sürecinde 10-13. gün-
ler arasındaki etkisinin morfolojik olarak incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

2. Malzemeler ve yöntemler (Material and methods)

2.1. Hayvan materyali (Animals)

Proje çalışması kapsamında Afyon Kocatepe Üniver-
sitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nden temin edilen 100-200 g ağırlığındaki 15 
adet dişi Sprague Dawley cinsi rat kullanıldı. Ratlar 25 
ºC de % 50±5 nemli odalarda barındırıldı. Ratların su 
ve yemleri ad libitum olarak ve her gün değiştirilerek 
verildi. Çalışmada kullanılan yem, yöntemine uygun 
olarak bordan yoksun olarak hazırlandı [10]. Kullanı-

lan yem örneklerinde çalışmada herhangi bir olum-
suzluğa yol açmaması için TÜBİTAK-MAM tarafından 
ICP-OES ile bor minerali yönünden miktar analizleri 
yapıldı. Ayrıca, çalışma için Hayvan Deneyleri Etik Ku-
rulundan (AKUHADYEK-2013/358) onay alındı.

2.2. Deneysel aşama (Experimental protocol)

Çalışmanın in vivo denemesi için; sütten kesilen ve 
kuru yem yemeye başlamış 2 haftalık dişi ratlar her 
grupta 3 hayvan olacak şekilde, kontrol-pozitif (işlem 
görmemiş yem), kontrol-negatif (işlem görmüş ve bor 
içermeyen), işlem görmüş bor içermeyen yemlere ila-
veten gastrik gavaj ile düşük (0,04 µg B/ml), marjinal 
(0,3 µg B/ml), ve normal (2 µg B/ml) miktarda bor ve-
rilenler olarak 5 gruba ayrıldı. İki haftalık bor içeren 
diyetlerle beslemenin ardından dişi ratlara sırasıyla 
25-30 IU gebe kısrak serumu gonodotropini ve 24 saat 
sonrasında insan 30 IU serum gonodotropin hormon-
ları yapılarak ve erkek ratlarla çiftleştirilmeye bırakıldı. 
Çiftleşen hayvanlar yem yemeye devam ederek 10-13 
günlük gebelik süresi boyunca embriyoların toplanma-
sı yapıldı. 

2.3. Embriyolarda gelişmenin değerlendirilmesi 
(Evaluation of embryo development) 

Embriyonun büyüme ve gelişmesini kantitatif olarak 
hesaplamada morfolojik skorlama sistemi kullanıldı 
[11]. Genel olarak büyüme değerlendirmesi için, ön 
(baş)-arka (kıç) uzunluğu; farklılaşma için somit sayı-
sı; gelişme için embriyo fleksiyonu başta olmak üzere 
ön/orta/arka beyin, kaudal nöral tüp, optik ve olfaktör 
sistem, maksiler ve mandibuler çıkıntı, brankiyal ark 
ve ön ile arka ekstremiteler mikroskop altında değer-
lendirildi. Bu sistem kullanılarak sıçan gebeliğinin 10, 
11, 12 ve 13. günlerinde çıkartılan embriyolarda 17 
morfolojik özelliğe bakıldı. Gelişim safhalarına 0 ile 5 
arasında değişen puanlar verildi. Her bir embriyo için 
skorların toplam sayısal değeri morfolojik skor olarak 
değerlendirildi. Embriyo kültür deneylerinde morfolojik 
skorlama sistemin kullanımı embriyonik gelişimin ay-
rıntılı indeksini vermektedir [11-13].

2.4. Sonuçların değerlendirilmesi (Statistical   
analyses)

Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programında, 
gruplar arasında tek yönlü varyans analizi yapıla-
rak değerlendirildi. Gruplar arası önemlilikler Duncan 
post-hoc testi kullanılarak belirlendi. p<0,05 istatistik-
sel açıdan önemli kabul edildi. 

3. Sonuçlar (Results)

3.1. Bor analiz bulguları (Results of boron analyses)

Hayvanlara verilen bor içermeyen diyetin bor miktarı 
<0,018 mg/kg olarak tespit edildi. Çalışmada kullanı-
lan işlem görmemiş yem örneklerinin bor miktarı ise 
0,265 ve 0,666 mg/kg olarak belirlendi. Bu değerler 
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incelendiğinde, özellikle özel hazırlanan diyetteki bor 
oranının çok düşük olması bu diyetin çalışma için uy-
gun olduğunu ve çalışmada verilen bor miktarları üze-
rinde ilave bir etki yapmadığını göstermektedir

3.2. Borun morfolojik olarak embriyo gelişimine 
etkileri (Morphological effects of boron on embryo 
development)

Embriyonun büyüme ve gelişmesinin 10. gün morfolo-
jik olarak değerlendirilmesinde (Çizelge 1); vitellüs ke-
sesi damarlanması, allantois, fleksiyon, kaudal nöral 
tüp, arka beyin, orta beyin, ön beyin, otik sistem, optik 
sistem, olfaktör sistem, brankiyal ark ve somitlerin bor 
eksik grupla karşılaştırıldığında bor verilen gruplarda-
ki değerlerin daha yüksek olduğu gözlendi (p<0,05). 

Kalp, maksiller çıkıntı, mandibular çıkıntı, ön ve arka 
ayak değerlerin ise istatistiksel açıdan gruplar arasın-
da önemlilik göstermediği belirlendi.

Embriyonun 11. (Çizelge 2), 12. (Çizelge 3) ve 13. (Çi-
zelge 4) gün morfolojik değerlendirilmesinde; vitellüs 
kesesi damarlanması, allantois, fleksiyon, kalp, kaudal 
nöral tüp, arka beyin, orta beyin, ön beyin, otik sistem, 
optik sistem, olfaktör sistem, brankiyal ark, maksiller 
çıkıntı, mandibular çıkıntı ve somitlerin bor eksik grup-
la karşılaştırıldığında bor verilen gruplardaki değerle-
rin daha yüksek olduğu gözlendi (p<0,05). Ön ve arka 
ayaklara ait gruplar arası değerlendirmeden elde edi-
len değerler arasında ise istatistiksel açıdan önemlilik 
olmadığı belirlendi. 

10. GÜN 
 Kontrol 

(Pozitif) 
Kontrol 
(Negatif) 

Düşük 
(0,04 µg B/ml) 

Marjinal 
(0,3 µg B/ml) 

Normal 
(2 µg B/ml) 

P değeri 

Vitellüs kesesi 
damarlanması 

3,7 ± 0,5a 1,0 ± 0,0c 1,1 ± 0,4c 1,8 ± 0,7b 3,1 ± 0,7a 0,000 

Allantois 2,3 ± 0,5a 0,7 ± 0,5d 1,0 ± 0,0cd 1,3 ± 0,5bc 1,6 ± 0,5b 0,000 
Fleksiyon 2,7 ± 0,5a 0,3 ± 0,5b 0,8 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 2,1 ± 0,9a 0,000 
Kalp         1,2 ± 0,4 0,7 ± 0,5 0,7 ± 0,5 0,8 ± 0,4 0,8 ± 0,4 0,332 
Kaudal nöral tüp 1,8 ± 0,4a 0,8 ± 0,4b 0,7 ± 0,5b 1,5 ± 0,5a 1,6 ± 0,5a 0,001 
Arka beyin 1,8 ± 0,4a 1,0 ± 0,0b 0,8 ± 0,4b 1,1 ± 0,4b 1,8 ± 0,4a 0,000 
Orta beyin 1,8 ± 0,4a 0,3 ± 0,5c 1,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 1,6 ± 0,5a 0,000 
Ön beyin 2,0 ± 0,6a 0,7 ± 0,5b 0,8 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 2,0 ± 0,0a 0,000 
Otik sistem 1,8 ± 0,4a 0,3 ± 0,5c 1,0 ± 0,0b 1,2 ± 0,4b 1,8 ± 0,4a 0,000 
Optik sistem 2,0 ± 0,6a 0,2 ± 0,4c 0,7 ± 0,5bc 1,0 ± 0,0b 1,6 ± 0,5a 0,000 
Olfaktör sistem 0,8 ± 0,4a 0,2 ± 0,4b 0,8 ± 0,4a 0,8 ± 0,4a 0,8 ± 0,4a 0,030 
Brankiyal ark. 1,0 ± 0,0a 0,2 ± 0,4b 0,5 ± 0,5b 1,0 ± 0,0a 1,0 ± 0,0a 0,000 
Maksiller çıkıntı 0,8 ± 0,4 0,5 ± 0,5 0,8 ± 0,4 0,8 ± 0,4 0,8 ± 0,4 0,606 
Mandibular çıkıntı 0,8 ± 0,4 0,2 ± 0,4 0,5 ± 0,5 0,7 ± 0,5 0,8 ± 0,4 0,100 
Ön ayak 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,4 0,426 
Arka ayak 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,4 0,426 
Somitler 0,8 ± 0,4a 0,0 ± 0,0b 0,0 ± 0,0b 0,3 ± 0,5b 0,8 ± 0,4a 0,000 
 

Çizelge 1. Embriyo büyüme ve gelişmesinin morfolojik olarak 10. gün skorlaması (Morphological scoring of 
embryo growth and development on the 10th day)

Ortalama ± Standart sapma; n:6                                                                                                                                                                                                      
a,b,c,d: Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler istatistiksel olarak farklıdır, p<0,05.

11. GÜN 
 Kontrol 

(Pozitif) 
Kontrol 
(Negatif) 

Düşük 
(0,04 µg B/ml) 

Marjinal 
(0,3 µg B/ml) 

Normal 
(2 µg B/ml) 

P değeri 

Vitellüs kesesi 
damarlanması 

3,5 ± 0,5a 0,6 ± 0,8d 1,3 ± 0,5cd 1,5 ± 0,5c 2,6 ± 0,5b 0,000 

Allantois 1,8 ± 0,4ab 1,1 ± 0,4d 0,8 ± 0,4c 1,5 ± 0,5b 2,3 ± 0,5a 0,000 
Fleksiyon 1,1 ± 0,4ab 0,0 ± 0,0c 0,3 ± 0,5c 1,0 ± 0,0b 1,5 ± 0,5a 0,000 
Kalp 1,0 ± 0,0a 0,0 ± 0,0c 0,5 ± 0,5b 1,0 ± 0,0a 1,3 ± 0,5a 0,000 
Kaudal nöral tüp 1,8 ± 0,4a 0,0 ± 0,0d 0,6 ± 0,5c 1,3 ± 0,5b 2,0 ± 0,0a 0,000 
Arka beyin 1,8 ± 0,7a 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 1,6 ± 0,5a 0,000 
Orta beyin 2,1 ± 0,4a 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 0,000 
Ön beyin 2,0 ± 0,0a 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 0,000 
Otik sistem 2,3 ± 0,5a 0,0 ± 0,0d 1,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0c 1,5 ± 0,5b 0,000 
Optik sistem 2,1 ± 0,4a 0,1 ± 0,4c 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 0,000 
Olfaktör sistem 1,8 ± 0,7a 0,3 ± 0,5b 0,3 ± 0,5b 1,1 ± 0,4b 1,3 ± 0,5a 0,000 
Brankiyal ark. 1,1 ± 0,4a 0,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0a 1,1 ± 0,4a 1,1 ± 0,4a 0,000 
Maksiller çıkıntı 1,1 ± 0,4a 0,0 ± 0,0b 0,1 ± 0,4b 0,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0a 0,000 
Mandibular çıkıntı 1,3 ± 0,5a 0,0 ± 0,0c 0,0 ± 0,0c 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 0,000 
Ön ayak 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,4 0,1 ± 0,4 0,736 
Arka ayak 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,736 
Somitler 0,8 ± 0,4a 0,0 ± 0,0b 0,0 ± 0,4b 0,8 ± 0,0a 1,0 ± 0,0a 0,000 
 

Çizelge 2. Embriyo büyüme ve gelişmesinin morfolojik olarak 11. gün skorlaması (Morphological scoring of embryo 
growth and development on the 11th day)

Ortalama ± Standart sapma; n:6                                                                                                                                                                                                      
a,b,c,d: Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler istatistiksel olarak farklıdır, p<0,05.
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edilmiştir. Yapılan diğer bir çalışmada ise [16] sıtmanın 
tedavisinde kullanılan klorakinin (0,25-0,50 mg/kg) rat 
embriyo kültürlerindeki etkilerini incelenmiş, çalışma-
da rat embriyolarının gelişim parametreleri olan total 
morfolojik skor, yolk salk çapı, tepe kıç mesafesi, somit 
sayıları belirlenmiş ve sonuçta klorakinin doza bağımlı 
olarak bütün gelişimsel parametreleri gerilettiği ve ge-
nel morfolojik bozukluklara neden olduğu belirtilmiştir. 
Ayrıca yapılan çalışmalardan birinde [17] borun me-
meli üremesi üzerine etkisini in vitro ve in vivo incele-
mişlerdir. Düşük (0,04 µg B/g) ve yeterli (2,00 µg B/g) 
bor verilmiş farelerden alınan 2 hücreli embriyolar 72 
saat süresince geliştirilmiş, 10, 12 ve 16 hafta düşük 
dozda bor ile beslenen farelerin embriyolarında    blas-

4. Tartışma (Discussion)

Canlının gebelik sürecini etkileyen ve normal embriyo-
nik gelişimi hasara uğratan birçok unsur bulunmakta-
dır. Gerek hastalık hali ve gerekse dışarıdan alınan ya 
da maruz kalınan maddeler embriyonik gelişimi etkile-
mektedirler [14].  

Yapılan bir çalışmada [15] doza bağlı olarak dimen-
hidrinatın ratların gebelik sürecindeki embriyo üzerine 
etkilerini araştırmış, çalışmada toplam 11,5 günlük 
embriyo kültüründe morfolojik skor, yolk salk çapı ve 
tepe kıç uzunluğu bakımından 5 µg/ml dozundaki di-
menhidrinatın gelişimsel olarak toksik etkilerini tespit 

Çizelge 3. Embriyo büyüme ve gelişmesinin morfolojik olarak 12. gün skorlaması (Morphological scoring of embryo 
growth and development on the 12th day)

12. GÜN 
 Kontrol 

(Pozitif) 
Kontrol 
(Negatif) 

Düşük 
(0,04 µg B/ml) 

Marjinal 
(0,3 µg B/ml) 

Normal 
(2 µg B/ml) 

P değeri 

Vitellüs kesesi 
damarlanması 

3,8 ± 0,4a 1,3 ± 0,5d 1,6 ± 0,5cd 2,0 ± 0,0c 3,0 ± 0,6b 0,000 

Allantois 2,5 ± 0,5a 0,1 ± 0,4d 0,8 ± 0,4c 2,0 ± 0,0b 2,1 ± 0,4ab 0,000 
Fleksiyon 1,3 ± 0,5a 0,0 ± 0,0b 0,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0a 1,3 ± 0,5a 0,000 
Kalp 1,1 ± 0,4a 0,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4a 1,0 ± 0,0a 1,1 ± 0,4a 0,000 
Kaudal nöral tüp 1,1 ± 0,5a 0,1 ± 0,4c 0,8 ± 0,4b 2,0 ± 0,0a 1,8 ± 0,4a 0,000 
Arka beyin 2,3 ± 0,5a 0,1 ± 0,4d 1,1 ± 0,4c 1,0 ± 0,0c 1,8 ± 0,4b 0,000 
Orta beyin 2,3 ± 0,5a 0,1 ± 0,4c 1,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 0,000 
Ön beyin 2,5 ± 0,5a 0,1 ± 0,4c 1,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 0,000 
Otik sistem 1,1 ± 0,5a 0,1 ± 0,4c 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 1,5 ± 0,5a 0,000 
Optik sistem 1,1 ± 0,5a 0,3 ± 0,5c 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 1,3 ± 0,5ab 0,000 
Olfaktör sistem 1,1 ± 0,4a 0,1 ± 0,4b 0,1 ± 0,4b 0,3 ± 0,5b 1,3 ± 0,5a 0,000 
Brankiyal ark. 1,0 ± 0,0ab 0,5 ± 0,5b 0,6 ± 0,5b 1,0 ± 0,0ab 1,5 ± 0,5a 0,004 
Maksiller çıkıntı 1,0 ± 0,0a 0,1 ± 0,4b 0,3 ± 0,5b 0,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0a 0,000 
Mandibular çıkıntı 1,0 ± 0,0a 0,0 ± 0,0b 0,1 ± 0,4b 0,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0a 0,000 
Ön ayak 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,420 
Arka ayak 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 - 
Somitler 1,1 ± 0,4a 0,1 ± 0,4b 0,3 ± 0,5b 0,6 ± 0,5ab 1,0 ± 0,0a 0,001 
 Ortalama ± Standart sapma; n:6                                                                                                                                                                                                      

a,b,c,d: Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler istatistiksel olarak farklıdır, p<0,05.

13. GÜN 
 Kontrol 

(Pozitif) 
Kontrol 
(Negatif) 

Düşük 
(0,04 µg B/ml) 

Marjinal 
(0,3 µg B/ml) 

Normal 
(2 µg B/ml) 

P değeri 

Vitellüs kesesi 
damarlanması 

3,8 ± 0,4a 1,3 ± 0,8b 1,3 ± 0,5b 1,5 ± 0,5b 2,0 ± 0,8b 0,000 

Allantois 2,6 ± 0,5a 0,0 ± 0,0d 1,0 ± 0,0c 1,6 ± 0,5b 2,0 ± 0,6b 0,000 
Fleksiyon 1,6 ± 0,5a 0,0 ± 0,0d 0,5 ± 0,5c 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 0,000 
Kalp 1,3 ± 0,5a 0,0 ± 0,0c 0,6 ± 0,5b 1,0 ± 0,0ab 1,3 ± 0,5a 0,000 
Kaudal nöral tüp 1,8 ± 0,4a 0,0 ± 0,0c 0,8 ± 0,4b 1,6 ± 0,5a 2,0 ± 0,0a 0,000 
Arka beyin 2,0 ± 0,0a 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 1,8 ± 0,4a 0,000 
Orta beyin 1,6 ± 0,5a 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 1,1 ± 0,4b 0,000 
Ön beyin 1,1 ± 0,5a 0,0 ± 0,0c 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 1,1 ± 0,4b 0,000 
Otik sistem 1,8 ± 0,4a 0,1 ± 0,4c 0,8 ± 0,4b 1,1 ± 0,4b 1,0 ± 0,0b 0,000 
Optik sistem 1,1 ± 0,5a 1,0 ± 0,0b 1,0 ± 0,0b 1,1 ± 0,4b 1,3 ± 0,5ab 0,026 
Olfaktör sistem 1,3 ± 0,5a 0,1 ± 0,4b 0,1 ± 0,4b 0,3 ± 0,5b 1,0 ± 0,0a 0,000 
Brankiyal ark. 1,5 ± 0,5a 0,3 ± 0,5c 0,6 ± 0,5bc 0,8 ± 0,4bc 1,0 ± 0,0ab 0,002 
Maksiller çıkıntı 1,6 ± 0,5a 0,0 ± 0,0b 0,1 ± 0,4b 0,3 ± 0,5b 1,5 ± 0,5a 0,000 
Mandibular çıkıntı 1,1 ± 0,4a 0,0 ± 0,0b 0,0 ± 0,0b 0,2 ± 0,4b 1,0 ± 0,0a 0,000 
Ön ayak 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,426 
Arka ayak 0,1 ± 0,4 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,426 
Somitler 1,0 ± 0,0a 0,0 ± 0,0c 0,0 ± 0,0c 0,6 ± 0,5b 0,5 ± 0,5ab 0,000 
 

Çizelge 4. Embriyo büyüme ve gelişmesinin morfolojik olarak 13. gün skorlaması (Morphological scoring of embryo 
growth and development on the 13th day)

Ortalama ± Standart sapma; n:6                                                                                                                                                                                                      
a,b,c,d: Aynı satırda farklı harf taşıyan değerler istatistiksel olarak farklıdır, p<0,05.
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tosit aşamasına gelişin azaldığını ve dejenerasyonla-
rın olduğu bildirilmiştir. Çalışma sonunda, bor eksikli-
ğinin rodentlerde embriyonik gelişimi hasara uğrattığı 
belirtilmiştir. Bu duruma benzer olarak yapılan diğer bir 
çalışmada da [18] alabalık embriyolarının büyümesini 
borun olumlu yönde etkilediğini bildirilmiştir. Ayrıca dü-
şük bor içeren diyetle beslemenin yapıldığı diğer bir 
çalışmada [19] ise Xenopus laevisin hem gelişmesinin 
hem de çoğalmalarında kötü etkilere neden olduğunu 
ve borun bunlar için gerekli olduğunu belirtilmiştir. Ya-
pılan bu çalışmada, bor içeren diyetle beslenen hay-
vanlardan alınan embriyoların morfolojik olarak 10-13. 
gün değerlendirmesinde embriyonel gelişim paramet-
relerinin daha belirgin ve net olarak şekillendiği dola-
yısıyla sağlıklı bir gelişim gösterdiği, bor eksik diyetle 
beslemenin bu dönemde embriyonik gelişimi hasara 
uğrattığı belirlenmiştir. Bu durum özellikle canlılar için 
esansiyel bir element olan borun diyetlerde bulunma-
sının sağlıklı gebeliğin sürdürülmesinde etkin bir rolü-
nün olduğunu göstermektedir. Nitekim yapılan benzer 
çalışmalar borun diyetlerde bulunmasının embriyonik 
gelişimi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir [17-
19].

Sonuç olarak borun 10 ve 13. günler arasındaki emb-
riyo gelişimindeki in vivo etkilerinin ilk kez araştırıldığı 
bu çalışmada, ratlardaki gebelik boyunca marjinal ve 
normal miktarda bor verilen gruplarda embriyo gelişi-
minin sağlıklı olarak şekillendiği tespit edilmiştir.
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       ABSTRACT
  
Importance of environmental issues has increased every year and several global 
summits were held on this subject. As a result, research efforts are focused on 
environmentally friendly materials, reducing energy usage and emissions. Hex-
agonal boron nitride (hBN) with superior lubrication is an environmentally friendly 
material. It’s structure of strong bonds between atoms in layers with weak Van 
Der Walls bonds between layers gives low friction. Also, hBN is an inorganic artifi-
cial material with high heat shock resistance, heat conduction, electrical insulation 
and chemical stability. These properties makes hBN suitable for various applica-
tions. In this study, friction and wear behaviors of products containing hBN were 
reviewed, in order to see effects for sustainable environment. 
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1. Introduction

As of this writing population of world is 6.976 billion, it 
is expected to be between 7.5 and 10 billion at 2050. 
The increase in population, causes an increase in e- 
nergy usage that is expected to increase 1.7% every 
year until 2025 [1]. Related to these, it is expected that 
total number of vehicles in the world to reach 1.116 
billion in 2020 and number of vehicles in developing 
countries will be equal to the developed countries (Fig. 
1) [2]. Although hybrid and electrical vehicles can be 
used, it is seen that petrol based fuel consumption 
in vehicles will continue. Thus it is predicted that, re-
search on energy and environment will increase [3, 4]. 

           Figure 1. World vehicle amount: 1960 to 2020 [2]

Most of the energy produced is lost due to friction. 
Friction is a mechanical force that resists against 
movement or prevents movement on sliding or rolling 
surfaces and causes energy loss [5]. Internal combus-
tion engines that are used in most land and sea ve-
hicles, because of their safety and performance are 
greatly affected by friction. In these engines, maximum 
theoretical energy can not be used due to friction and 
heat loss, thus productivity decreases. It is estimated 
that decrease in friction in engines and transmission 
parts might generate a 120 billion USD gain in USA 
alone [6]. The decrease of friction and wear on mov-
ing parts in vehicles and efficient use of energy is a 
topic of many studies [7]. In highly industrialized na-
tions, the total annual cost of friction-and wear-related 
energy and material losses is estimated to be 5–7% of 
national gross domestic product [8].

The part of the energy from fuel devoted to mechanical 
power to overcome friction in passenger car can be 
shown in Fig.2. Only 21.5% of the total energy is used 
to move the vehicle [9].

Studies to decrease the friction have been an important 
research topic since first moving parts. In history; 
lubrication was applied to wheels, chariots, mills and 
in construction between stone blocks. It is known 
that lubrication was applied since Sumer and Egypt 
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oils are used alone, lubricant film between moving 
engine parts gets thinner and sometimes is sheared, 
thus surface contact is observed. To prevent this phe-
nomena some additives are added to oils. It is expect-
ed that, these additives; will not react with engine oil, 
has no residue, endure at working temperatures, do 
not cause corrosion on metal parts, do not cause en-
vironment harming emissions in exhaust and they will 
increase engine performance. 

Effects of lubrication is researched not only in 
engines but also on micro mechanical systems [13-
19] and biomechanical systems [20]. Developments in 
machinery, high work speeds, increased temperatures 
and a high pressure system creates an increased 
demand for lubrication [21]. Research on lubricants 
used in internal combustion engines still continues 
[22]. In 1916, oil in Maxwell automobiles had to be 
changed every 100 miles or every day [23], today 
cars can be used for 30.000 km or more without an 
oil change.

civilizations (5000 to 3500 years ago) [10]. According 
to an investigation conducted in 2007, if western 
developed countries can adapt all the lubrication 
techniques known today, a gain of 0.4% GDP can be 
achieved [11].

Friction can be decreased by using a thin film of low 
shear strength gas, liquid or solid material to achieve 
better movement of surfaces. Relation between lubri-
cant film thickness and friction coefficient is given in 
Fig. 3. [12]. It is assumed that different engine parts 
have different lubrication regimes to reach expected 
performance. Usually bearings work in hydrodynamic 
lubrication side in which surfaces are separated by 
a lubricant film. At low speeds or start and stop con-
ditions, lubricant film is sheared and metal surfaces 
contact each other. On piston rings and gearboxes 
usually boundary and mixed lubrication conditions are 
applicable. The aim of lubrication is to decrease fric-
tion between contact surfaces. In order to achieve this, 
engine and transmission oils are used. When these 

 

 
Figure 2. Breakdown of energy consumption of passenger car [9]

Figure 3. Effect of lubricant film thickness on friction [12]
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Boron nitride is produced by various methods by a 
small number of companies in the world. Production 
technology is kept secret by the owners of these tech-
nologies. Although BN was first produced by Balmain 
at 1842 by heating boron oxide with NaCN, until pro-
duction of hot pressed hexagonal BN in mid. 20th cen-
tury (1950), it was used just as a laboratory material 
[32].

hBN is an artificial material with layered crystal 
structure that has strong covalent bond between 
atoms in layers but weak Van der Waals between 
layers (Fig. 4) [33]. Because of its crystal structure and 
white color, it is also called white graphite. hBN has a 
density between 2.0 to 2.28 g/cm3. Lattice parameters 
are measured as a= 2.5040 Å c= 6.6612Å at 300K. 
Bulk modulus at 300K is 36.5GPa and hardness at 
Mohs scale is 1.5 [34]. hBN is stable up to 900 oC in 
oxidizing conditions. Hexagonal boron nitride is used 
from metal industry to cosmetics because of its unique 
properties. hBN isn’t wetted by molten metals or slags 
and show excellent solid lubrication properties. Also 
has low friction coefficient, high thermal conduction 
and electrical insulation properties [35, 36]. Unlike 
graphite hexagonal boron nitride does not need water 
vapor between crystal layers for lubrication. This 
property enables hBN to be used in vacuum or space 
research as a solid lubricant [38].

 

Although Turkey has more than 73% of world boron re-
serves, market share of boron end products of Turkey 
is not at desired levels. There are around 250 boron 
compounds and one of them is boron nitride. Boron 
nitride has two commercial forms; hexagonal and cu-
bic boron nitride. hBN had not been produced industri-
ally in Turkey until its production by BORTEK Inc. in 
2006 with support of National Boron Research Insti-
tute (Project No: BOREN-2006-37-ÇG1-24). In addi-
tion, nano sized hBN was synthesized with support of 

2. Lubricants

Lubricants can be classified as liquid (petroleum 
based or synthetic), solid or gaseous lubricants. 
Solid lubricants are used at conditions where liquid 
lubricants are technologically or economically not 
feasible or when lubrication properties of liquid 
lubricant requires improvement. Many materials and 
coatings are considered as solid lubricant. The most 
used solid lubricants are given in Table 1. In order to 
meet aerospace industry’s requirements, research on 
solid lubricants has increased since 1950’s. Although 
various materials are found to have solid lubricant 
properties, most used materials are graphite and 
molybdenum disulphide. The lubrication properties of 
MoS2, graphite and boron nitride are originated by their 
crystal structure [10, 24]. Prabhu et.al. [25] investigated 
the tribological behavior of Cu/silica composites using 
different solid lubricants. This study showed that MoS2, 
graphite, and hBN improve the wear resistance of the 
Cu/silica composites, respectively. The researches with 
boron nitride nano sheets (BNNSs) have shown that a 
small amounts of hBN nanosheets could enhance the 
wear resistance and reduce friction coefficient [26-28]. 

Table 1. Solid lubricants [11]

3. Boron nitride

Boron nitride is an artificial compound formed by 1:1 
ratio of boron and nitrogen. Its chemical formula is 
BN and has three crystal structures resembling car-
bon polymorphs. Its crystal structures are; hexago-
nal structured hexagonal boron nitride (hBN), close 
packed hexagonal structure that is synthesized at high 
pressure, wursitic boron nitride (wBN) and cubic boron 
nitride (cBN) that is synthesized at high pressure and 
at high temperature. Every crystal structure of BN has 
different properties [29-31].

Graphite Graphite Fluoride 
Molybdenum disulphide Molybdenum diselenide 

Tungsten disulphide Tungsten diselenide 

Niobium disulphide Niobium diselenide 
Tantalum disulphide Tantalum diselenide 

Titanium disulphide Titanium diselenide 

Titanium telluride Cerium fluoride 
Barium hydroxide Cadmium chloride 

Cobalt chloride Zirconium chloride 

Lead chloride Lead iodide 
Boron nitride Silver sulfate 

Borax Talc 

Mica  
 

Figure 4. Hexagonal boron nitride crystal structure [37]
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In another study of Abdullah et.al. [44], the effect of 
hBN nanoparticles on the engine performance was 
studied. They concluded that addition of optimal com-
position of hBN nanoparticles in conventional diesel 
engine oil effectively increase both maximum power 
and torque of the engine as well as reduce wear of the 
engine components.

Abdullah et.al. [45] investigated the potential of hBN 
nanoparticles as friction modifier and antiwear addi-
tive in engine oil. The study showed that the optimized 
nano-oil could reduce the coefficient of friction and 
increase wear resistance, as compared with conven-
tional diesel engine. 

Republic of Turkey, Ministry of Science, Industry and 
Technology (Project No: SANTEZ, 00090-STZ.2007-
1). Nano sized hBN is used as an oil additive to reduce 
friction and wear and it has no reaction with engine oil, 
engine parts, does not cause clogging in filters and 
does not breakdown. BORONMAX® is a registered 
trademarked of BORTEK. Various tests were con-
ducted on BORONMAX® product and its performance 
was measured [39]. While the investigation of lubric-
ity properties of hBN had been started in Turkey in 
2007, US Department of Energy had gave the grant to 
Argonne National Laboratory (USA) with partners for 
research on “Development of Boron-Based Nanolu-
brication Additives for Improved Energy Efficiency and 
Reduced Emissions” in 2008 [8]. 

According to Abdullah et.al. [40], the coefficient of fric-
tion (COF) decreases with increasing hBN content in 
conventional diesel engine oil. They obtained the re-
sults by using signal-to-noise (SN) ratio and analysis 
of variance (ANOVA) as statistical technique. They 
found that the optimized values of 0.5 vol% hBN and 
0.3 vol% surfactant decreased COF by 12-33% com-
pared to conventional diesel engine oil.

Reeves et.al. [41] found that nano sized hBN particles 
enhanced tribological performance in canola oil com-
pared to micron and submicron sized hBN. 

A study by Çelik et.al. [42] investigated the effects of 
nano hBN particles on the friction and wear properties 
of AISI 4140 steel material when hBN particles were 
used as an oil additive. In this study, it was inferred 
that the amount of nano particles in the oil affects the 
friction and wear properties. It was indicated that the 
addition of the nano hBN particles did not change the 
viscosity of the lubricants. As a results of this study, 
14.4% improvement in the friction coefficient (Fig. 
5) and 65% decrease in the wear rate (Fig. 6) were 
achieved. Nanoparticles completely covered the as-
perities in samples; therefore, the mending effect oc-
curred in these samples, and they exhibited the lowest 
wear rate and the wear-track widths (Fig. 7). The pres-
ence of sufficient nano hBN additives in oil prevents 
direct contact and results in a decrease in friction and 
wear. 

Abdullah et.al. [43] studied the effect of hBN and alu-
mina (Al2O3) nanoparticle additives, on the tribologi-
cal performance of SAE 15W40 diesel engine oil by 
making a four-ball tribotester. According the study, the 
presence of hBN nanoparticles additive in the diesel 
engine oil lowered the material’s wear rate by 58%. 
They showed that the 15W40 diesel engine oil, con-
taining hBN nanoparticle additives, could provide good 
anti-wear effects in the friction pairs.

 

 

Figure 5. Coefficients of friction as functions of the sliding distance 
(2.5 cm/s sliding speed) [42]

Figure 6. Wear profiles, the specific wear rates and the coefficient 
of friction of samples [42]
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A similar study to that of Çelik was conducted by Wan 
et.al [46] and the mending effect that cause anti-friction 
and anti-wear properties of hBN particles was con-
firmed. The results showed that the BN nanosheets 
(BNNSs) can greatly reduce the friction coefficient and 
the wear scar diameter of the base oil. Fig. 8 shows 
the SEM images of worn ball surfaces used for testing 
the base oil and base oil containing BNNSs. The base 
oil gives the biggest scar (1mm) while the base oil con-
taining BNNSs shows reduction in wear scar diameter 
(0.5mm). The reduction of wear scar literally means 
the good anti-wear property of BN nanosheets.

 
Figure 8. SEM images of worn-surfaces of the stationary balls test-
ed for (a) neat base oil and (b) base oil with BN nanosheets [46].

Baş and Karabacak [47] investigated the effect of bo-
ron compounds (boric acid (BA) and hBN) on perfor-
mance of engine oil. 2, 4, and 6 wt% BA and hBN were 
added to oil. The results showed that boron compound 
additives can reduce the friction coefficient and form a 
tribofilm in boundary or mixed lubrication conditions in 
engine oils.

Kumari et.al [27] studied the dispersibility of exfoliated 
and functionalized hBN in lube base oil and their effects 
on friction and wear properties. In this study, hBN pow-
der was exfoliated into h-BN nanoplatelets (hBNNPs), 
and then long alkyl chains were chemically grafted. 
For functionalization of hBNNPs, octadecyltriethoxysi-
lane (ODTES) were used.  Micro- and macro tribology 

results showed that hBNNPs-ODTES, as an additive 
to synthetic polyol ester, significantly reduced both the 
friction and wear of steel disks. It is obvious that hBN 
concentration is effective on COF (Fig 9). This study 
depicts that thoroughly dispersed hBNNPs-ODTES 
can significantly improve the tribological properties of 
the lubricant by reducing the friction and wear. 

 

 
Figure 7. The wear track, the wear debris and the chemical analysis of the wear debris [42]

Figure 9. (a) Evolution of the friction coefficient with the number of 
laps. (b) Changes in the average friction coefficient for polyol ester 
as a function of increasing doses of hBNNPs-ODTES under unidi-
rectional sliding contact. Conditions: load 250 mN; speed 1 cm/s; 
Hertzian contact pressure 864 MPa [27].
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1549-1560, 2009.

[4] http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=16047.php 

[5] Lansdown A. R., Lubrication and Lubricant Selection 
A Practical Guide, Third Edition, London and Bury St 
Edmunds, UK, 2004.

[6] Tung S. C., McMillan M. L., Automotive tribology over-
view of currrent advances and challenges for The Fu-
ture, Tribology International, 37, 517-536, 2004.
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sign, CRC press, 1988.
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superficial surface layer of articular cartilage in the lu-
brication mechanism of joints, Journal of Anatomy, 199, 
241-250, 2001.

[17] Oates K. M. N., Krause W. E., Jones R. L., and Colby 
R. H., Rheopexy of synovial fluid and protein aggrega-
tion, Journal of the Royal Society Interface, 3 (6), 167-
174, 2006.

There are several researchs on using hBN in greas-
es. Podgornik et al. [48] investigated the possibility of 
replacing graphite with hBN in Al-forming lubricants. 
Three different hBN particle sizes (0.5 µm, 5 µm and 
30 µm) with concentration of 5, 10 and 20% were 
used in commercially available NLGI class-2 lubrica-
tion grease for preparing the lubricants. The results of 
the investigation show that hBN is capable of success-
fully replacing graphite in Al-forming processes, while 
at the same time maintaining a clean surface without 
staining.  

Wen et.al [49] investigated the effects of different ad-
ditives and combinations of additives on the properties 
of polyurea grease. The research of several groups of 
experiments have shown that the Teflon, molybdenum 
disulphide and hBN, graphite fluoride is relatively more 
superior additive if compared with graphite.

The wind energy industry is a rapidly growing sector 
and gearbox failure has been declared. Considering 
the high cost of replacing a gearbox, improving the 
reliability of the wind turbine drivetrain is a critical is-
sue. The failures were caused by micro pitting, spall-
ing, scuffing, excessive abrasive wear, and corrosive 
wear. There have been several researchs on solving 
this problems. hBN may be the solution with reducing 
friction and wear in wind turbine drivetrain.

Greco et.al. [50] studied the tribological performance 
of a boron based surface treatment and lubricant addi-
tive in a wind turbine gearboxes. The results indicated 
that nano-colloidal boron-nitride added into the gear 
oil formed a stable film which was important to achieve 
improved tribological performance.

4. Conclusion

Hexagonal boron nitride decreases friction and wear, 
reduces materials loss and energy usage. hBN appli-
cations in internal combustion engine oil, gear boxes 
oil, wind turbine drivetrains oils and greases etc. will 
save the energy by reducing friction and preserving 
the environment. A decrease in environmental footprint 
can be achieved by using hBN with oils and grease. 
Besides environmental contribution, with broad appli-
cation of hBN in oils, national gross domestic product 
could be increased by 5–7% annually. 
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ÖZET
  
Trakya yöresinde ayçiçeği tarımı yapılan alanların tamamını temsil edecek biçimde Büyük 
Toprak Grubu haritalarına göre toplam 409 noktadan koordinatlar CBS (Coğrafi Bilgi 
Sistemi) ile belirlenmek üzere toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır.Alınan toprak örnekleri 
analize tabii tutulduğunda; Edirne ili ayçiçeği ekiliş alanlarının %23’ü, Kırklareli ilinin %22’si, 
Tekirdağ ilinin %7’si, İstanbul ilinin Trakya bölümünde yer alan toprakların %5’i ve yine 
Çanakkale ilinin Trakya bölümünde yer alan toprakların %8’inde bor seviyesinin 0,5 mg/
kg seviyesinin altında olduğu saptanmıştır. Tüm Trakya yöresi ayçiçeği ekiliş alanlarının 
%16’sı bor bakımından olukça fakirdir.2013 ve 2014 yılında kurulan tarla denemelerinde 
topraktan ve yapraktan bor uygulamaları sonucu hem toprakların hem de yaprakların 
bor kapsamlarında istatistiki anlamda önemli artışlar olmuştur. 2013 yılı ve 2014 yılında 
kurulan toplam 18 tarla denemesinin 16’sından verim sonuçları alınmıştır. Yapılan varyans 
analiz sonuçlarına göre 9 denemenin sonucu %99, 4 denemenin sonucu ise %95 önem 
seviyesinde önemli bulunmuştur. 3 deneme ise istatistiki anlamda önemsizdir. 2012-2014 
yılları arasına Trakya yöresi ayçiçeği ekiliş alanlarında bor uygulaması yapılmış tarla 
denemelerinden elde edilen sonuçlara göre %10-%20 arasında değişen verim artışları 
sağlanmıştır. Verimdeki bu artış ayçiçeği bitkisi için önemlidir.Trakya yöresinde ayçiçeği 
yetişme döneminde yıllık yağış çok yıllık ortalamalar civarında ise; 0,5 mg/kg altında bor 
tespit edilmiş alanlarda; 0,1 kg B/da topraktan uygulanmalıdır. Yapılacak bu uygulama hem 
ürün kalitesi hem de verim artışı sağlamaktadır. Yağışların çok yılık yağış ortalamasının 
altında olması durumunda ise; 0,05 kg B/da çiçeklenme başlangıcı ve tabla teşekkülü 
öncesi olmak üzere iki defa yapraktan uygulama yapılması önerilir.
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ABSTRACT
  
Soil and leaf samples have been taken from 409 points according to Big Soil Group maps 
in order to determine the coordinates by CBS as representing all of the areas in which 
sunflower farming is done in Thrace Region. When the soil samples have been analyzed, 
it has been determined that the boron level is under 0.5 mg/kg in 23 percentage of Edirne 
sunflower farming areas, in 22 percentage of Kırklareli sunflower farming areas, in 7 per-
centage of Tekirdağ sunflower farming areas, in 5 percentage of Thrace region of İstanbul 
sunflower farming areas and in 8 percentage of Thrace region of Çanakkale sunflower 
farming areas. 16 percentage of sunflower farming areas in Thrace region is considerably 
poor in terms of boron. Statistically significant increases have occurred in the boron con-
tents of both soils and leafs as a result of the boron applications from soil and leaf in the 
field trials established in 2013 and 2014 The yield values have been obtained from 16 field 
trials of total 18 trials established in 2013 and 2014. According to variance analyses results, 
the results of 9 trials have been determined statistically important in %99 confidence level 
and the results of 4 trials have been determined statistically important in %95 confidence 
level. The third trial is not statistically important. According to the results which have been 
obtained from the field trials in which boron applcation has been done in Thrace region 
sunflower sowing areas between 2012-2014, yield increases have been obtained between 
the percentages of 10-20. This increase in the yield is important for sunflower plant. If ever 
the annual precipitation is around the perennial averages, 0.1 kg/da B should be applied 
from soil in the areas in which boron under 0.5 mg/kg have been determined. This applica-
tion provides both crop quality and yield increase. If ever the precipitations are under the 
perennial averages, 0.05 kg/da B should be applied twice in for blooming and table texture. 
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1. Giriş (Introduction)

Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) dünyada en önemli 
yağ bitkilerinden biri olup, ülkemizde ise Trakya yöre-
sinde ekim nöbetinin temel bitkisi olması, geniş adap-
tasyon kabiliyetine sahip ve mekanizasyona çok uy-
gun olması gibi sebeplerden dolayı bölgede ekonomik 
anlamda tarımı yapılan en önemli ürünlerden biridir.

Yurdumuzda da yıllara göre değişmekle beraber yak-
laşık 550-600.000 hektar arasında ayçiçeği ekilmek-
tedir [1]. Türkiye’deki ayçiçeği ekiliş alanlarının %73’ü 
Trakya-Marmara bölgelerindedir [1].

Ülkemizde kişi başına yaklaşık 18 kg civarında bitkisel 
sıvı yağ tüketimi vardır. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde 
kişi başına yıllık yağ tüketimi 24 kg civarındadır. Ül-
kemizdeki kişi başına yağ tüketimi Avrupa Birliği ülke-
lerine göre az olmasına rağmen, yine de yağ bitkileri 
üretimi yetersizliğinden her yıl 300 bin tonun üzerinde 
bitkisel yağ ithalatı yapılmaktadır [1]. Ülkemizde ve 
özellikle Trakya yöresinde ayçiçeğinde üretim alan-
ları hemen-hemen en yüksek sınıra dayanmıştır. Bu 
nedenle artan nüfusumuzun bitkisel yağ ihtiyacının 
karşılanması, öncelikle üreticilerimizin yüksek ve-
rimli, hastalıklara dayanıklı tohumluk kullanması; uy-
gun toprak işleme, gübreleme, tarımsal mücadele ve 
ekim nöbeti yanında bilinçli bir sulama yapmaları ile 
mümkündür. Diğer kültür bitkilerinde olduğu gibi ayçi-
çeğinde de dane ve yağ verimini etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi bitki beslemedir. Yapılan araştırma-
lar göstermektedir ki; ayçiçeği bitkisi bor noksanlığına 
karşı en duyarlı bitkiler arasında yer almaktadır. Bor 
noksanlığı öncelikle bitkilerin büyüme noktalarına za-
rar verir. Bitkilerde büyüme çok yavaşlar. Yapraklar ve 
dallar kolay kırılan, gevrek bir yapı alırlar. Noksanlığın 
çok şiddetli olması halinde büyüme noktaları ölür ve 
büyüme tamamen durur. Çiçek ve meyve oluşumu en-
gellenir, yapraklar kıvrılır, kalınlaşır ve koyu mavi-yeşil 
bir renk alır. Ayçiçeğinde bodurlaşma, yan dallarda art-
ma, genç yapraklarda sararma, küçülme ve şekil bo-
zukluğu, yapraklarda içe doğru kıvrılma, bazen nekroz 
oluşumu görülür, bu durum ileri safhalarda yaşlı yap-
raklara da sirayet eder. Tabla teşekkülünde şekilsel 
bozukluklar ve tablanın orta kısmının boş olması dane 
dolduramaması gibi semptomlara noksanlığın şiddetli 
ve devamlı olması durumunda sıkça rastlanmaktadır. 
Çiçeklenme düşük, çekirdek sayısı az ve danelerin içi 
boş olur [2].

Bu sebeplerden dolayıdır ki; Trakya yöresinde 
ayçiçeği ekim alanlarında bor noksanlığının düzeyinin 
belirlenmesi ve eksiklik görülen alanlarda bor ile 
gübreleme yapılarak verim üzerine etkilerinin sap-
tanması yönünde bir araştırma çalışması yapılması 
planlanmıştır. Bor gübrelemesi ile verimde sağlana-
cak artış hem birim alandan alınacak ürün miktarını 
arttıracak hem de ülke ekonomisine önemli bir katkı 
sağlayacaktır.

Bu çalışma 2012-2014 yılları arasında Trakya yöresi 
ayçiçeği ekim alanlarında öncelikle bor bakımından 

ekim alanlarının durumunun belirlendiği inceleme ça-
lışması ve ardından eksiklik görülen alanlarda yürütü-
len tarla denemeleri olmak üzere iki farklı amaca yöne-
lik olarak yapılmıştır. 

Trakya yöresinde ayçiçeği ekilişi yapılan tüm alanların 
%16’sında bor noksanlığının çok şiddetli olduğu ve ek-
siklik görülen alanlarda bor ile topraktan veya yaprak-
tan gübreleme yapılması durumunda da %10 ile %20 
arasında verim artışı sağlandığı tespit edilmiştir.

Ayçiçeği ekilişi yapılacak alanlarda bor durumunun 
tespiti için mutlaka toprak analizi yapılmalı ve analiz 
sonucuna göre de uygulamanın hangi formda ve top-
rak mı yoksa yapraktan mı ve ne miktarda bor aplike 
edileceği uzman önerisi doğrultusunda yapılmalıdır. 
Toprak analizi sonucu belirlenen ihtiyacı karşılayacak 
biçimde ve öneriler doğrultusunda yapılacak bor güb-
relemesi hem daha yüksek verim hem de daha kaliteli 
ürün anlamına gelecektir.

Toprakların toplam bor kapsamı 2-200 ppm arasın-
da değişir. Bitkiler bu miktarın %5’inden daha az bir 
kısmından yararlanabilir. Kanada’da yapılan bir çalış-
mada, topraklarda toplam borun 45-124 ppm arasın-
da değiştiği, sıcak suda çözünebilir, borun 0,38-4,67 
ppm arasında değiştiği, dolayısıyla topraklarda bitkiye 
yarayışlı borun toplam miktarının % 5’inden daha az 
olduğu belirlenmiştir [3]. 

Geçmiş yıllarda yapılmış bir araştırma çalışmasında 
araştırmacılar, ayçiçeğinde B uygulamasının genaratif 
ve vegatatif büyümeye etkisini incelemişlerdir. Araştır-
macılar, yapraklardan bor uygulaması ile bitki organ-
lardaki bor isteği topraktan yapılan uygulamalardan 
yüksek oranda sağlanabildiğini belirlemişlerdir. Ayrıca 
ayçiçeğinde bor eksikliği yapraktan bor uygulaması ile 
karşılanırken, yapraktan bor uygulaması ile ayçiçeği 
bitki parçaları tarafından alınan bor miktarları belir-
lenmemiştir [4]. Araştırmacıların bulguları yapmış ol-
duğumuz çalışmada elde edilen bulgular ile benzerlik 
göstermektedir.

2014 yılında yapılan bir başka çalışmada farklı bor dozu 
(B1=0; B2=100,0; B3=200,0; B4=300,0; B5=400,0 ve 
B6=500, 0 g.da-1) kullanıldıkları çalışmada, farklı bor 
dozları ve yıllar bitki boyu (cm), tohum verimi (kg.da-

1) ve 1000 tohum ağırlığı (g) üzerine etkili olduğunu 
ve en yüksek tohum verimi değerinin (203,7 kg.da-1) 
ve yağ oranı (%30,6) değerlerinin ise 2011 yılında ve 
B6 dozundan elde edildiğini rapor etmişlerdir [5]. Bu 
çalışmada elde edilen verim sonuçları ile yağ oranı so-
nuçlarındaki artış, yapmış olduğumuz çalışmada elde 
ettiğimiz sonuçları destekler niteliktedir.

2. Materyal ve metot (Materials and methods)

2.1.Tarama çalışmaları (Survey studies)

Proje kapsamında; Trakya Yöresinde ayçiçeği ekim 
alanlarında bor seviyesini belirlemek üzere Kırklareli, 
Edirne ve Tekirdağ illerinin tamamı ile Çanakkale ve 
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İstanbul illerinin ise Trakya bölümünde kalan toprak-
ları; Büyük Toprak Grubu haritalarına göre bölgeyi en 
iyi temsil edecek şekilde 409 noktadan koordinatlar 
CBS ile belirlenmek üzere toprak ve yaprak örnekleri 
alınmıştır. Örnekleme metodu olarak kare-grid meto-
du (5.000 m X 5.000 m) kullanılmıştır. Trakya yöresin-
de ayçiçeği ekilişi yapılan tüm alanları temsil edecek 
nitelikte toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Büyük 
Toprak Grupları dikkate alınarak ayçiçeği ekilişinin 
yoğun olduğu alanlarda örnekleme sıklığı artırılarak 
(1.000 m. X 1.000 m.)’ ye kadar daraltılmıştır. Ayrıca 
Trakya’da ekilişi yaygın olarak yapılan çeltik tarım ara-

zileri ve diğer tarım ürünlerinin yoğun biçimde ekiliş 
alanına sahip olduğu bölgeler örnekleme dışında tu-
tulmuştur. Şekil 1’de toprak ve yaprak örneklerinin eşli 
olarak alındığı noktalar harita üzerinde görülmektedir.

Toprak ve yaprak örnekleri aynı koordinatlarla alınmış-
tır. Edirne ilinden toplam 120, Kırklareli ilinden toplam 
125, Tekirdağ ilinden toplam 120, Çanakkale ilinin 
Trakya bölümünde kalan alanından 24, İstanbul ilinin 
Trakya bölümünde kalan alanından ise 20 adet koordi-
natları belirlenmiş toprak ve yaprak örnekleri alınmış-
tır. Alınan toplam toprak örneği sayısı 409 ve yaprak 
örneği sayısı da 409’dur (Çizelge 1).

 
İller 

Toplanan toprak 
örneği sayısı 

Toprak 
örneklerin 
dağılımı 

(%) 

 
Yaprak örneği 

sayısı 

Yaprak 
örneklerinin 

dağılımı 
(%) 

     
Edirne 120 29 120 29 

Kırklareli 125 31 125 31 
Tekirdağ 120 29 120 29 
Çanakkale 24 6 24 6 
İstanbul 20 5 20 5 
Toplam 409 100 409 100 

 

 
Şekil 1. Trakya yöresi CBS ile toprak ve yaprak örneği alınan noktalar (Soil and leaf sample points 
by GIS in Thrace Region)

Çizelge 1. Toprak ve bitki örneklerinin sayısı ve illere göre dağılımı (The number of soil and plant samples and 
distribution according to the provinces) 
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2.2.Tarla denemeleri (Field trials)

Proje kapsamında, 2013 yılında Edirne (2), Tekirdağ 
(2) ve Kırklareli (6) olmak üzere toplam 10 lokasyonda 
Nisan 2013 – Mayıs 2013 tarihlerinde tarla denemeleri 
kurulmuştur. Şekil 2’de denemelerin kurulduğu nokta-
lar harita üzerinde gösterilmiştir.

Deneme öncesinde deneme kurulması planlanan alan-
lardan toprak örnekleri alınarak bor analizi yapılmış ve 
ortalama bor seviyesi 0,5 ppm’in altında (7 lokasyon 
ve 0,5 ppm - 1 ppm arasında da 3 lokasyon) olmak 
üzere toplam 10 lokasyonda tarla denemeleri kurul-
muştur. Proje kapsamında 2013 yılı tarla denemele-
rinin kurulduğu lokasyon alanlarının toprak fiziksel ve 
kimyasal analiz sonuçları Çizelge 2’de verilmiştir.

Proje kapsamında, 2014 yılında Edirne (2), Tekirdağ 
(2) ve Kırklareli (4) olmak üzere toplam 8 lokasyonda 
Nisan 2014 – Haziran 2014 tarihlerinde tarla deneme-
leri kurulmuştur. Şekil 3’te denemelerin kurulduğu nok-
talar harita üzerinde gösterilmiştir.

Söz konusu denemelerden 6 tanesinden verim sonuç-
ları alınabilmiş, Tekirdağ ilinde kurulan denemelerden 
ise mevsim şartlarının kötü olması nedeniyle sağlıklı 
hasat sonuçları alınamamıştır. Ayrıca Müsellim Köyü-

Lüleburgaz’da da sadece topraktan bor uygulaması 
yapılarak 1 adet demonstrasyon kurulmuştur. Kurulan 
tüm deneme ve demonstrasyonda bor seviyesi 0,5 
ppm ve altındadır. Proje kapsamında 2013 yılı tarla 
denemelerinin kurulduğu lokasyon alanlarının toprak 
fiziksel ve kimyasal analiz sonuçları Çizelge 3’te ve-
rilmiştir.

Bu proje kapsamında yürütülen denemelerde ayçiçeği 
çeşidi olarak Tunca MR hibrit ayçiçeği tohumu kulla-
nılmıştır.

Tarla denemelerinde her parselden ve parselin orta 
bölümünden 3 noktadan 0-30 cm derinlikte toprak ör-
nekleri alınmış ve bu örnekler homojen biçimde karış-
tırılarak fiziksel ve kimyasal analizler yapılmak üzere 
yaklaşık 2 kg toprak bez torbalara konularak analiz 
edilmek üzere laboratuvar ortamına getirilmiş ve daha 
sonra gerekli analizler yapılmıştır.

Çiçeklenme döneminde ve 2. yapraktan bor      
uygulaması yapıldıktan yaklaşık 10-15 gün sonra da 
özellikle gelişimini tamamlamış genç yapraklardan 
yaprak örnekleri alınmış ve alınan örnekler kese 
kâğıdına konularak analiz edilmek üzere laboratuvar 
ortamına taşınmış ve gerekli analizler yapılmıştır.

 

Şekil 2. 2013 yılında kurulan ayçiçeği deneme yerleri (Sunflower trial areas in 2013)



78

Kurşun İ. ve ark. / BORON 1 (2), 74 - 85, 2016

 

Analiz edilen 
toprak özellikleri 

2013 yılı bor deneme alanları* 

2013-1 2013-2 2013-3 2013-4 2013-5 2013-6 2013-7 2013-8 2013-9 2013-10 
Su ile doy. (%) 45 41 55 48 41 49 30 31 58 68 
Su ile doy. pH 4,63 6,01 7,51 7,10 7,46 7,43 6,76 5,10 7,47 7,42 
Toplam tuz (%) 0,05 0,03 0,06 0,07 0,04 0,09 0,02 0,01 0,07 0,16 
Organik mad. (%) 0,65 0,38 0,86 0,79 1,05 0,44 0,46 1,69 1,44 0,31 
B (ppm) 0,36 0,21 0,41 0,72 0,35 0,29 0,09 0,09 0,72 0,74 
 P (ppm) 24,1 13,6 5,3 9,4 15,8 20,7 36,8 14,6 7,5 22,7 
K (ppm) 177 130 356 205 126 320 83 69 405 373 
Na (ppm) 143 115 173 139 134 190 126 145 157 126 
Ca (ppm) 1511 1809 6905 6016 4110 4283 1531 562 7013 8680 
Mg (ppm) 300 362 228 270 84 153 80 87 441 823 
Fe (ppm) 56,5 44,,4 4,6 11,2 5,2 6,4 25,2 44,5 7,9 8,1 
Cu (ppm) 1,79 0,96 6,02 0,99 4,30 2,43 0,44 0,65 1,76 1,21 
Zn (ppm) 0,44 0,21 0,46 0,25 1,72 0,51 0,40 0,70 0,25 0,12 
Mn (ppm) 81,1 21,6 6,4 13,8 8,8 11,8 15,7 33,8 10,9 5,8 

Ta
ne

 
bü

yü
kl

üğ
ü 

%Kum 25,00 22,92 37,50 39,58 18,75 27,08 12,50 10,42 47,92 45,83 

%Silt 16,67 10,42 25,00 8,53 14,58 18,75 10,42 10,42 14,58 20,83 
%Kil 58,33 66,67 37,50 52,08 66,67 54,17 77,08 79,17 37,50 33,34 

Tekstür sınıfı 
Kumlu 
killi tın 

Kumlu 
killi tın Killi tın Kumlu 

kil 
Kumlu 

tın 
Kumlu 
killi tın 

Kumlu 
tın 

Kumlu 
tın Kil Kil 

 *A-2013-1: Edirne Merkez-TTAEM arazisinde kurulan deneme
   A-2013-2: Yeniköy-Uzunköprü-Edirne çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2013-3: Tekirdağ Merkez-Bağcılık Araştırma İstasyonunda kurulan deneme
   A-2013-4: Beyazköy-Çorlu-Tekirdağ çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2013-5: Kırklareli Merkez-Araştırma İstasyonu arazisinde kurulan deneme sera yanı
   A-2013-6: Kırklareli Merkez-Araştırma İstasyon arazisinde kurulan deneme kanal altı
   A-2013-7: Kavaklı-Kırklareli-Kireçli çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2013-8: Kavaklı-Kırklareli-Kireçsiz çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2013-9: Pınarhisar-Kırklareli çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2013-10: Lüleburgaz-Kırklareli Ziya Organik Tarım arazisinde kurulan deneme

Çizelge 2. 2013 yılı deneme alanlarının bazı fiziksel, kimyasal ve bitki besin elementi analiz sonuçları (Some 
physical, chemical and plant nutrient analysis results of 2013 year trial areas)

 
Şekil 3. 2014 yılında kurulan ayçiçeği deneme yerleri (Sunflower trial areas in 2014)
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2.2.1. Tarla denemeleri uygulama yöntemi (Field    
trials application method)

Tarla denemeleri 2013 yılında 10, 2014 yılında ise 8 
olmak üzere; toplam 18 lokasyonda kurulan tarla de-
nemelerinde parseller 6X6= 36 m2 olup, parseller ara-
sında 1 m boşluk bırakılmıştır. Hasat esnasında, her 
parselde kenarlardan 1 m alan kenar tesiri olarak de-
ğerlendirme dışında bırakılmış ve 16 m2 lik alandan 
verim sonuçları değerlendirilmek üzere hasat yapıl-
mıştır. Sadece alan yeterli olmadığından Kavaklı’ da 
kurulan 2 denemede parsel ölçüleri 6x4,5=27 m2 olup, 
10 m2 lik alandan verim sonuçları değerlendirilmek 
üzere hasat yapılmıştır ve deneme planı örneği Şekil 
4’te verilmiştir.

Denemeler toprak uygulama seviyeleri;

T0: 0,0 kg B/da - 0,0 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da   
T1: 0,1 kg B/da - 0,5 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da 
6x6=36 m2 … 18,00 g/parsel

T2:   0,3 kg B/da   -   1,5 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da 
6x6=36 m2 … 54,00 g/parsel

T3: 0,5 kg B/da - 2,5 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da  
6x6=36 m2 … 90,00 g/parsel

Kavaklı denemesi uygulama seviyeleri;

T0: 0,0 kg B/da - 0,0 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da 

T1: 0,1 kg B/da - 0,5 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da 
6x4,5=27 m2 … 13,50 g/parsel

T2: 0,3 kg B/da - 1,5 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da 

6x4,5=27 m2 … 40,50 g/parsel

T3:   0,5 kg B/da - 2,5 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da 
6x4,5=27 m2 … 67,50 g/parsel

Belirtilen miktardaki Etidot-67 (%20,8 B) suda çözün-
dürülerek ekim öncesi toprak yüzeyine püskürtülüp 
10-15 cm derinliğe karıştırılarak uygulanmıştır. Bor 
uygulanmayan parsellere aynı miktarda su verilmiştir. 

Yaprak uygulama seviyeleri;

Y0: 0,00 kg B/da - 0,00 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da + 
belli oranda yayıcı-yapıştırıcı madde

Y1: 0,05 kg B/da - 0,25 kg Etidot-67 (%20,8 B)/da + 
belli oranda yayıcı-yapıştırıcı madde

Deneme parselleri yaprak uygulamaları: 9,00 mg/kg 
Etidot 67 (%20,8 B)/Parsel

Kavaklı denemesi yaprak uygulamaları: 6,75 mg/kg 
Etidot 67 (%20,8 B)/Parsel 

Belirtilen miktarda Etidot-67 (250 g) 25-30 litre suda 
çözündürülerek ve belli oranda yayıcı-yapıştırıcı ilave 
edilerek güneş batımına yakın saatte bitkilere püskür-
tülerek uygulanmıştır. Dekara 250 mg/kg bor uygula-
ması 2 farklı dönemde yapılmıştır.

Uygulama;

a- Çiçeklenmeden 10-15 gün önce (Çiçeklenme 
başlangıcında)

b- Tabla teşekkülü (Dane oluşum dönemi) başlangı-
cında olmak üzere 2 defa uygulanmıştır.

 

Analiz edilen toprak özellikleri 
2014 yılı bor deneme alanları* 

 
2014-1 2014-2 2014-3 2014-4 2014-5 2014-6 

Su ile doy. (%) 35 62 42 38 33 71 
Su ile doy.pH 4,88 7,50 7,48 5,71 5,85 7,30 
Toplam tuz (%) 0,01 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 
Organik mad. (%) 1,52 1,66 1,73 1,64 0,96 0,88 
B (ppm) 0,44 0,42 0,36 0,31 0,27 0,50 
P (ppm) 24,9 3,6 8,5 35,8 23,9 17,0 
K (ppm) 154 262 179 201 99 330 
Na (ppm) 11 28 19 21 15 25 
Ca (ppm) 1349 6789 4642 1130 327 7153 
Mg (ppm) 221 207 82 118 51 311 
Fe (ppm) 61,6 7,4 5,4 64,2 50,1 7,8 
Cu (ppm) 1,50 0,90 3,60 1,02 0,93 1,65 
Zn (ppm) 0,51 3,80 0,85 0,65 0,26 0,28 
Mn (ppm) 40,4 9,6 10,2 26,4 62,8 16,0 

Ta
ne

 
Bü

yü
kl

üğ
ü %Kum 62,50 27,08 54,17 75,00 70,83 31,25 

%Silt 18,75 31,25 27,08 10,42 16,67 39,58 
%Kil 18,75 41,67 18,75 14,58 12,50 29,17 

Tekstür sınıfı Kumlu tın Kil Kumlu tın Kumlu tın Kumlu tın Kumlu tın 

Çizelge 3. 2014 yılı deneme alanlarının bazı fiziksel, kimyasal ve bitki besin elementi analiz sonuçları (Some 
physical, chemical and plant nutrient analysis results of 2014 year trial areas)

  *A-2014-1: Edirne Merkez-TTAEM arazisinde kurulan deneme
   A-2014-2: Keşan Orhaniye Köyü-Araştırma İstasyon arazisinde kurulan deneme
   A-2014-3: Kırklareli Merkez-Araştırma İstasyon arazisinde kurulan deneme saha yanı
   A-2014-4: Lüleburgaz Düğüncübaşı Köyü çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2014-5: Lüleburgaz Müsellim Köyü çiftçi arazisinde kurulan deneme
   A-2014-6: Pınarhisar Merkez çiftçi arazisinde kurulan deneme
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Denemede; 4 Toprak B x 2 Yaprak B x 5 Tekerrür ol-
mak üzere toplam 40 parsel yer almıştır. Denemeler 
tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre 
kurulmuştur. Toprak analizlerine göre noksan olan bor 
dışındaki besin elementleri ve NPK tüm parsellere 
standart olarak uygulanmıştır.

2.3. Laboratuvar analizleri (Laboratory analysis)

2.3.1.Toprak analiz yöntemleri (Soil analysis       
methods)

Saturasyon (%): Richards (1954)’e göre toprağın saf 
su ile sature hale getirilmesi suretiyle yapılmıştır [6].

Total tuz (%): Kondaktivite aleti ile saturasyon macu-
nunda okunan elektiki geçirgenlikten yararlanılarak ta-
yin edilmiştir [7].

Bünye: Bouyoucos hidrometre metodu ile belirlenecek 
kum, kil ve mil miktarları bünye analiz üçgenine uygu-
lanarak saptanmıştır [8].

Toprak reaksiyonu (pH): Richards tarafından belirtildiği 
şekilde hazırlanan saturasyon macunu iki saat bekle-
tildikten sonra pH metre ile okunmuştur [6].

Organik madde (%): Richards tarafından belirtildiği şe-
kilde Walkley Black metodunun modifiye edilmiş şekli 
uygulanarak tayin edilmiştir [6].

Kireç (%CaCO3 ): Scheibler kalsimetresi ile volumetrik 
olarak saptanmıştır [9].

Bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5 kg/da): Olsen ve ark. 
(1954), tarafından bildirildiği gibi ekstrakt eriyiği olarak 
0,5 Molar sodyum bikarbonat (pH=8,5) kullanılarak ve 
30 dakika çalkalandıktan sonra ekstrakta geçen fosfor 
miktarı spektrofotometrik olarak tayin edilmiştir [10].

Ekstrakte edilebilir katyonlar: 1N amonyum asetat ile 
ekstrakte edilerek toprak örneklerinden elde edilen 
süzükte Na, K, Ca ve Mg ICP-OES cihazında belirlen-
miştir [11].

Bitkiye yarayışlı Fe, Cu, Mn ve Zn: DTPA ile ekstrakte 
edilerek toprak örneklerinden elde edilen süzükte bu 
elementler ICP-OES cihazında belirlenmiştir [12]. 

Bitkiye yarayışlı B: Toğrağın sıcak su ekstratındaki bor 
miktarı, ICP-OES’de okunarak doğrudan belirlenecek-
tir Havada kurutulmuş ve 2 mm’lik elekten geçirilmiş 
toprak örneğinden 20 g, 250 ml’lik erlenmayerde tartı-
lır. Üzerine 40 ml 0,01 M CaCl2 çözeltisi konur. Erlen-
mayer su soğutmalı kondansöre takılır ve kaynayın-
caya kadar ısıtılır. Kaynama başladıktan sonra tam 5 
dakika süreyle kaynatılır. Yeterince soğuyan ekstrakt 
Whatman 42 (mavi bandrol) filtre kağıdı ile plastik şi-
şelere süzülür [13].

2.3.2.Bitki analiz yöntemleri (Plant analysis           
methods)

Yaprak örnekleri çiçeklenme başlangıcında ve 
gelişmesini tamamlamış genç yapraklardan alınarak 
aşağıdaki analizler yapılmıştır [14].

Fosfor: Yaş yakma uygulanmış yaprak örneklerinde 
ICP-OES cihazında belirlenmiştir [14].

Potasyum: Yaş yakma uygulanmış yaprak örneklerin-
de ICP-OES cihazında belirlenmiştir [14].

Bor: Yaş yakma yöntemi uygulanmış yaprak örnekle-
rinde ICP-OES cihazında belirlenmiştir [15].

Mn, Fe, Zn ve Cu: Yaş yakma uygulanmış yaprak ör-
neklerinde ICP-OES cihazında belirlenmiştir [14].
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 Şekil 4. Araştırma deneme planı (Research trial plan)
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2.4. İstatistiksel analizler ve değerlendirmeler       
(Statistical analysis and evaluation)

Tarama çalışması sonunda, toprak ve bitki analiz so-
nuçları arasındaki korelasyon katsayılarının belirlen-
mesi ve tarla denemelerinden elde edilen toprak ve 
bitki örnekleri üzerinden varyans analizleri yapılarak, 
konu ortalamaları arasındaki farkların belirlenmesinde 
faydalanılan çoklu karşılaştırma testleri, Yurtsever’in 
belirttiği şekilde yapılmıştır [16].

3. Sonuçlar ve tartışma (Results and discussion)

3.1. Tarama çalışması (Survey stadies)

Edirne ilinden toplam 120, Kırklareli ilinden toplam 125, 
Tekirdağ ilinden toplam 120, İstanbul ilinin Trakya yö-
resinde kalan bölümünden 20, Çanakkale ilinin Trakya 
yöresinde kalan bölümünden ise 24, adet koordinatları 
belirlenmiş toprak ve yaprak örnekleri alınmıştır. Alı-
nan toplam toprak örneği sayısı 409 ve yaprak örneği 
sayısı da 409’dur. Toprak ve yaprak örnekleri aynı ko-
ordinatlarla birebir eşli olarak alınmıştır.

3.1.1. Tarama çalışması toprak analiz sonuçları  
(Survey studies soil analysis results)

Trakya yöresi ayçiçeği ekiliş alanlarını temsilen alınan 
409 toprak örneğinde bor kapsamları 0,14 mg/kg ile 
2,42 mg/kg arasında dağılım göstermekte sadece 1 
örneğin 11,66 mg/kg bor içerdiği tespit edilmiştir. Alı-
nan örneklerin 304 adetinde bor kapsamı 1 mg/kg 
ve altındadır. Trakya yöresi ayçiçeği ekiliş alanlarının 
%16’sında bor yetersiz, 0,5 mg/kg’ın altına olup, bu 
alanlarda toprak tahlilleri yapılmak koşulu ile ve tahlil 
sonucuna göre önerilen miktar ve biçimde bor gübre-
lemesi yapılması hem verim artışı hem de ürün kalitesi 
için gereklidir. İller bazında alınan toprak örneklerinin 
bor durumu ve genel durum yüzdesel dağılım olarak 
Çizelge 4’te görülmektedir.

3.1.2. Tarama çalışması yaprak analiz sonuçları  
(Survey studies leaf analysis results)

Trakya yöresinden alınan 409 ayçiçeği yaprak örneği 
analize tabii tutulduğunda bor kapsamları 11 mg/kg ile 
208 mg/kg arasında dağılım göstermektedir. 30 mg/
kg yeterlilik sınırının altında olan örnek sayısı 25 olup 
toplam örneğin sadece %6’sını oluşturmaktadır. İller 
bazında yüzdesel dağılım Çizelge 5’te görülmektedir.

3.2. Bor analiz sonuçlarının değerlendirilmesi 
ve diğer faktörlerle ilişkisi (Evaluation of the boron 
analysis results and relationship with other factors) 

Trakya yöresi ayçiçeği ekiliş alanlarından bölgeyi en iyi 
şekilde temsil edecek 409 noktadan toprak ve yaprak 
örnekleri alınmış olup, bu örneklerde bor analizi yapıl-
mıştır. 409 toprak örneğinde yapılan analiz neticesinde 
bu toprakların 66 adedinde bor seviyesi 0,5 mg/kg’ın 
altındadır. Yüzdesel olarak bu topraklar analiz edilen 

toprakların %16’sını oluşturmaktadır. Yine 409 toprak 
örneği analiz edildiğinde 234 adetinde bor seviyesi 0,5 
mg/kg ile 1,0 mg/kg arasında olduğu görülmüştür. Bu 
da analiz edilen toprakların %58’ine karşılık gelmekte-
dir. Trakya yöresinde bölgeyi temsil edebilecek nitelik-
te alınan 409 toprak örneğinden 300 örnekte bor sevi-
yesi 1,0 mg/kg’ın altındadır. 108 örnekte bor seviyesi 
1,0 mg/kg ile 2,5 mg/kg arasında olduğu görülmüştür. 
Alınan 409 örnekten sadece 1 örnekte bor seviyesi 5,0 
mg/kg’ın üzerinde olduğu saptanmıştır. İller bazında 
toprakların bor durumları irdelendiğinde; Edirne ilinde 
toprakların %84’ünde bor seviyesi 1,0 mg/kg’ın altın-
dadır. Kırklareli ilinde %76’sında bor seviyesi 1,0 mg/
kg’ın altında, alınan örneklerden sadece 1 tanesinde 
bor seviyesi 5 mg/kg’ ın üzerindedir. Tekirdağ ili toprak-
larının %59’unda bor seviyesinin 1,0 mg/kg’ın altında 
olduğu görülmektedir. İstanbul ve Çanakkale illerinin 
ise sadece Trakya bölümünde olan alanlar araştırma 
bölgesine dahil olduklarından İstanbul ilini temsilen 
20 toprak örneği Çanakkale ilini temsilen de 24 toprak 
örneği alınmış, yapılan analizler sonucunda İstanbul 
ili topraklarının %75’inde Çanakkale topraklarının ise 
%79’unda bor seviyesinin 1,0 mg/kg’ ın altında olduğu 
tespit edilmiştir.

Toprak örnekleriyle aynı koordinatlarla alınan yaprak 
örnekleri de bor yönünden analize tabii tutulmuştur. 
Yapılan analiz sonunda 409 yaprak örneğinde bor 
seviyesi sadece 25 örnekte 30 ppm sınırının altında 
olduğu (%6), 383 örneğin 30-200 ppm arasında yeter-
li seviyede olduğu (%94) sadece bir örneğin ise 200 
ppm sınırının üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Trakya yöresinde ayçiçeği yetiştirilen toprakların yak-
laşık olarak %75’lik bölümünde bor 1,0 mg/kg’ ın altın-
dadır. Bu toprakların %16’sında bor seviyesi 0,5 mg/
kg’ın altında olup, ayçiçeğinin bor besin elementine 
ihtiyaç duyan ve eksikliği durumunda etkilenen önemli 
bir yağ bitkisi olduğu göz önüne alındığında eksikliğin 
tespit edildiği alanlarda mutlaka bor gübrelemesine ih-
tiyaç duyulmaktadır [17]. Yapılan yaprak analizlerinde 
bor seviyesi her ne kadar yeterlilik sınırları içerisinde 
gibi görünse de yörede kurulan tarla denemeleri gös-
termektedir ki, bor uygulaması verim artışında önem-
li bir rol üstlenmektedir. Aynı noktalardan eşli olarak 
alınan toprak-yaprak örneklerinin laboratuvar analiz 
sonuçlarına göre birbirleriyle ve diğer toprak özellik-
leriyle ilişkileri ve korelasyon katsayıları Çizelge 6’da 
verilmiştir.

Çizelge 6 incelendiğinde görüleceği üzere; topraklarda 
belirlenen bor seviyesi ile yapraklarda belirlenen bor 
seviyesi arasındaki korelasyon katsayısı 0,263** ola-
rak tespit edilmiş olup, toprak-yaprak bor seviyeleri iki 
değişken arasındaki pozitif yöndeki değişimin istatisti-
ki olarak %99 güvenle önemli olduğu tespit edilmiştir. 
Benzer şekilde topraklardaki bor seviyesi ile çinko se-
viyesi arasında da %99 güvenle ilişki olduğu saptan-
mıştır. 
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3.3. Tarla denemesi (Field trial)

2013 yılında Edirne merkez Trakya Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü arazisi (A-2013-1), Edirne ili Uzunköprü 
ilçesi Yeniköy mahallesi (A-2013-2), Tekirdağ merkez 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü (A-2013-3), Tekirdağ ili 
Çorlu ilçesi Beyazköy (A-2013-4), Kırklareli merkez 
Atatürk Toprak Su Kaynakları ve Tarımsal meteoroloji 
Araştırma Enstitüsü arazisi sera yanı mevkii (A-2013-
5) yine aynı kurum kanal altı mevkii (A-2013-6), Kırk-
lareli merkez Kavaklı Beldesi kireçli (A-2013-7), yine 
aynı alan kireçsiz (A-2013-8), Kırklareli ili Pınarhisar 
ilçesi (A-2013-9) ve Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Ziya 
Organik Tarım İşletmesi arazisi (A-2013-10) olmak 
üzere 10 adet. 2014 yılında Edirne merkez Trakya 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü arazisi (A-2014-1), Edir-
ne ili Keşan ilçesi Orhaniye Köyü Araştırma İstasyon 
arazisi (A-2014-2), Kırklareli merkez Atatürk Toprak 
Su Kaynakları ve Tarımsal meteoroloji Araştırma 
Enstitüsü arazisi saha yanı mevkii (A-2014-3), 
Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Düğüncübaşı Köyü (A-
2014-4), Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesi Müsellim Köyü 
(A-2014-5) ve Kırklareli ili Pınarhisar ilçesi (A-2014-
6) olmak üzere 16 adet tarla denemesi kurulmuş ve 
verim sonuçları alınmıştır. 

3.4. Ayçiçeği dane verimleri (Sunflower grain                  
yields)

Bor kapsamları farklı ve Trakya yöresini temsil 
edecek nitelikteki alanlarda, dört toprak ve iki yaprak 
uygulaması olmak üzere sekiz farklı konu ile beş 
tekrarlamalı olarak faktöriyel düzenleme ile 2013 ve 

2014 yıllarında 16 ayrı deneme yürütülmüş ve dane 
verim sonuçları alınmıştır. 16 denemenin 9’unda; ko-
nular yani topraktan ve yapraktan farklı miktarlarda bor 
uygulamaları istatistik anlamda %99 güven seviyesi 
ile 4’ünde ise %95 güven seviyesi ile önemli çıkmıştır. 
Yine 16 denemenin 9’unda topraktan bor uygulaması 
%99 güven seviyesi ile 2’sinde ise %95 güven seviyesi 
ile önemli bulunmuştur. Yapraktan bor uygulamaların-
da ise 16 denemeden 2’sinde %99, 2’sinde ise %95 
güven seviyesi ile önemli olduğu tespit edilmiştir. De-
nemelerden elde edilen sonuçlara göre topraktan bor 
uygulaması ile yapraktan bor uygulaması interaksiyo-
nunda 1 denemeden elde edilen sonuca göre TBxYB 
interaksiyonu %99 güven seviyesi ile önemli çıkarken 
6 denemeden elde edilen sonuçlara göre de %95 gü-
ven seviyesinde önemli bulunmuştur. 

Yapraktan bor uygulamasının verim üzerinde etkili ol-
duğu ve istatistik anlamda önemli farklılıklara yol açtığı 
saptanan denemeler 2013 yılında kurulan denemeler-
dir. Yine TBxYB interaksiyonu 7 denemede istatistik 
anlamda önemli olurken bu denemelerin 6’sı 2013 
yılında kurulan denemeler bir tanesi ise 2014 yılında 
kurulan denemelerdir. 2013 yılında Trakya yöresi yıllık 
yağış ortalaması 580 mm iken 2014 yılı yıllık yağış 
ortalaması 920 mm civarında olmuştur. Yağışın düşük 
olduğu ve nispeten kurak geçen yıllarda ayçiçeği bit-
kisi topraktan yeterli miktarda su alamamakta ve buna 
bağlı olarak da toprakta var olan bordan yeterince ya-
rarlanamamaktadır. Bu sebeple yıllık yağışın düşük 
olduğu ya da kurak yıllarda ayçiçeğinde yapraktan bor 
uygulaması verim artışında önemli bir etkendir. Trakya 
yöresi çok yıllık yağış ortalaması 650 mm baz olarak 

Mikro 
element 

Sınır 
değeri 

(mg/kg) 
Değerlendirme 

Dağılım % 

Edirne Kırklareli Tekirdağ İstanbul Çanakkale Genel 

B 
<0,50 Az 23 22 7 5 8 16 

0,50-2,00 Yeterli 77 77 90 95 92 83 
2,00-5,00 Fazla -  3  - 1 

>5,00 Çok fazla - 1 - - - - 
 

Mikro 
element 

 

Sınır 
değeri 

(mg/kg) 
Değerlendirme 

Dağılım % 

Edirne Kırklareli Tekirdağ İstanbul Çanakkale Genel 

B 
<30 Az 1 4 3 40 29 6 

30-200 Yeterli 99 95 97 60 71 94 
>200 Fazla - 1 - - - - 

 

Çizelge 4. Toprak örneklerinin bor (B)  durumu ve dağılımı (Boron status and distribution of soil samples)

Çizelge 5. Yaprak örneklerinin bor (B) durumu ve dağılımı (Boron status and distribution of leaf samples)

Çizelge 6. Toprak-Yaprak bor kapsamları ile diğer toprak özellikleri arasındaki ilişki ve korelasyon katsayıları 
(Trakya) (The relationship between soil-leaf boron content and other soil characteristics and correlation coefficients (Thrace))

 
 

Yaprak B 
Toprak 

Bünye pH EC Kireç P K Fe Cu Zn Mn Ca Mg 
Toprak B 0,263** -0,097* 0,015ns -0,019ns -0,001ns 0,058ns 0,022ns -0,076ns 0,112* 0,391** -0,101* 0,87ns 0,102* 

Yaprak B - 0,048ns 0,047ns -0,038ns -0,028ns 0,048ns 0,127* 0,010ns -0,006ns 0,068ns 0,002ns -0,015ns 0,015ns 

 **  %99 seviyesinde önemli                                                                                            
*   %95 seviyesinde önemli                                      
ns  İstatistiki anlamda önemli değil          
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alınacak olursa; yağışın ortalama ve üzerinde seyretti-
ği yıllarda topraktan ve toprak analiz raporuna göre be-
lirlenen bor seviyesi dikkate alınarak mümkün olabilen 
en düşük doz önerilmelidir. Yağışın ortalamanın altın-
da olduğu yıllarda ise çiçeklenme başlangıcı ve tabla 
teşekkülü öncesi olmak kaydıyla yine toprak analiz ra-
poru doğrultusunda ve 2 kez olmak kaydıyla önerilen 
miktarda bor uygulaması yapılmalıdır. Deneme yeri ve 
yılına göre en yüksek verimlerin elde edildiği konular 
Çizelge 7’de verilmiştir. İlgili çizelge incelendiğinde gö-
rüleceği üzere denemelerde en yüksek verimlerin elde 
edildiği konular denemeden denemeye farklılık gös-
termektedir. Kurulan 16 denemenin 11’inde topraktan 
bor uygulaması istatistiki anlamda önemli bulunurken, 
sadece 1 denemede yapraktan bor uygulaması ve-
rim artışında istatistiki olarak önemli bulunmuş buna 
karşın topraktan bor uygulaması ve toprak-yaprak in-
teraksiyonu önemsiz çıkmıştır. 16 denemenin 8’in de 
topraktan bor uygulaması verim artışında istatistiki 
anlamda önemli olurken bu denemelerde yapraktan 
bor uygulaması istatistiki anlamda önemsizdir. 3 dene-
mede ise hem topraktan hem de yapraktan uygulama 
istatistiki anlamda önemli bulunmuştur. 7 denemede 
toprak-yaprak interaksiyonu istatistiki anlamda önemli 
bulunurken, topraktan yüksek dozlarda bor uygulan-
ması durumunda yapraktan bor uygulaması yapılma-
sı verimi olumsuz yönde etkilemiştir. Çizelge 3.5’te 
2013 ve 2014 yıllarında Trakya yöresinde yürütülmüş 
olan tarla denemelerinden elde edilen verim sonuçları 
görülmektedir. Topraktan 4 farklı seviyede ve 2 yap-
rak uygulaması biçiminde yürütülmüş denemeler so-
nunda elde edilen verim değerleri incelendiğinde, bor 

noksanlığı görülen alanlarda yapılan bor uygulaması 
verim artışında etkili olmuştur.

Trakya yöresinde ayçiçeği ekilişi öncesi mutlaka top-
rakta bor analizi yapılması ve analiz neticesinde eksik-
lik görüldüğü takdirde tavsiye edilen miktar ve biçimde 
bor uygulaması yapılması önerilmektedir. 

2012-2014 yılları arasına Trakya yöresinde yürütülmüş 
bu çalışmanın sonuçlarına göre; Trakya yöresi 
ayçiçeği ekiliş alanlarında bor uygulaması %10-%20 
civarı verim artışı sağlamaktadır. Toprak tahlili yaptır-
mak şartıyla 0,5 mg/kg veya daha az bor kapsayan 
alanlarda mutlaka bor ile gübreleme yapılmalıdır. Ay-
çiçeğinde bor uygulamasının toprak veya yapraktan 
yapılması mümkündür. Topraktan uygulama yaprağa 
göre daha etkilidir. Bu yüzden bor gübrelemesinin 
topraktan uygulama biçiminde yapılması önerilir. Ku-
rak geçen yıllarda yapraktan bor uygulaması da verim 
artışı sağlayacaktır. Bor gübrelemesinde; ekim öncesi 
önerilen miktarda bor toprağa uygulanmalı ve toprağa 
karışması sağlanmalıdır. Trakya yöresinde ayçiçeği 
yetişme döneminde yıllık yağış çok yıllık ortalamalar 
civarında ise; 0,5 mg/kg altında bor tespit edilmiş alan-
larda; 0,1 kg B/da topraktan uygulanmalıdır. Yağışların 
çok yılık yağış ortalamasının altında olması durumun-
da 0,05 kg B/da uygulama çiçeklenme başlangıcı ve 
tabla teşekkülü öncesi olmak üzere iki defa yapraktan 
uygulama yapılması önerilir. Ayrıca yapılan çalışmada 
görülmüştür ki; 0,5 mg/kg ve daha az bor kapsamına 
sahip alanlarda ayçiçeğine uygulanan bor bir yıl sonra 
ekilen münavebe bitkisi buğdayda da verim artışı sağ-
lamaktadır.

Çizelge 7. Deneme yeri ve yılına göre en yüksek verim elde edilen konular (Subjects 
with the highest yield according to the trial area and year)                                                                   

Deneme yeri ve Yılı 
 

En yüksek verim elde edilen konu 
 

A-2013-1/Edirne Merkez T2 Y0 
A-2013-2/Yeniköy T1 Y1 
A-2013-3/Tekirdağ T1 Y1 
A-2013-4/Beyazköy T1 Y0 

A-2013-5/Kırklareli Sera yanı T1 Y0 
A-2013-6/Kırklareli Kanal altı T0 Y1 

A-2013-7/Kavaklı (Kireçli) T1 Y1 
A-2013-8/Kavaklı (kireçsiz) T2 Y1 

A-2013-9/Pınarhisar n.s. 
A-2013-10/Lüleburgaz n.s. 

A-2014-1/Edirne Merkez T2 Y0 
A-2014-2/Keşan İstasyon T2 Y0 

A-2014-3/Kırklareli Merkez T2 Y0 
A-2014-4/Düğüncübaşı T1 Y0 

A-2014-5/Müsellim T1 Y0 
A-2014-6/Pınarhisar Merkez n.s. 
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Deneme yeri ve 
yılı 

Yapraktan bor uygulaması Topraktan bor uygulaması Ortalama Fark 
T0 T1 T2 T3 

Edirne  
2013 

Y0 173 223 249 191 209 0 
Y1 185 247 203 201 209 

Ortalama 179 235 226 196  
Ardışık fark 0 56 -9 -30 

Yeniköy 
2013 

Y0 153 195 194 184 182 10 
Y1 187 195 188 198 192 

Ortalama 170 195 191 191  
Ardışık fark 0 25 -4 0 

Tekirdağ 
2013 

Y0 207 235 239 235 229 21 Y1 226 272 249 253 250 
Ortalama 217 254 244 244  Ardışık fark 0 37 -10 0 

Beyazköy 
2013 

Y0 161 205 199 217 196 11 
Y1 210 208 203 207 207 

Ortalama 186 207 201 212  Ardışık fark 0 21 -6 11 

Kırklareli 
Enstitü – 1 

2013 

Y0 159 191 185 182 179 9 
Y1 190 186 179 198 188 

Ortalama 175 189 182 190  Ardışık fark 0 14 -7 8 

Kırklareli 
Enstitü – 2 

2013 

Y0 188 230 220 259 224 31 
Y1 254 256 250 262 255 

Ortalama 221 243 235 260  Ardışık fark 0 22 -8 25 

Kavaklı 
(Kireçli) 

2013 

Y0 120 139 162 145 142 6 
Y1 135 162 152 144 148 

Ortalama 128 151 157 145  Ardışık fark 0 23 6 -12 

Kavaklı 
(Kireçsiz) 

2013 

Y0 128 163 174 162 157 11 
Y1 146 162 199 163 168 

Ortalama 137 163 187 163  Ardışık fark 0 26 24 -24 

Pınarhisar 
2013 

Y0 160 190 188 184 181 1 
Y1 181 192 177 178 182 

Ortalama 171 191 183 181  Ardışık fark 0 20 -8 -2 

Lüleburgaz 
2013 

Y0 139 181 170 180 168 5 
Y1 174 171 174 171 173 

Ortalama 157 176 172 176  Ardışık fark 0 19 -4 4 

Edirne 
2014 

Y0 167 201 224 209 200 6 Y1 195 201 219 210 206 
Ortalama 181 201 222 210  Ardışık fark 0 20 21 -12 

Keşan 
2014 

Y0 67 124 158 117 116 12 
Y1 107 126 163 116 128 

Ortalama 87 125 160 117  Ardışık fark 0 38 35 -43 

Kırklareli 
2014 

Y0 143 164 178 162 162 6 
Y1 166 164 177 164 168 

Ortalama 154 164 178 163  Ardışık fark 0 10 14 -15 

Düğüncübaşı 
2014 

Y0 111 155 153 155 143 9 
Y1 153 152 153 153 152 

Ortalama 132 153 153 154  Ardışık fark 0 21 0 1 

Müsellim 
2014 

Y0 117 163 165 144 147 11 
Y1 154 164 167 148 158 

Ortalama 136 164 166 146  Ardışık fark 0 28 2 -20 

Pınarhisar 
2014 

Y0 165 182 193 187 182 5 
Y1 184 185 191 189 187 

Ortalama 174 183 192 188  Ardışık fark 0 9 9 -4 
 

Çizelge 8. Deneme yeri, toprak ve yapraktan bor uygulamalar ve yıllara göre ayçiçeği verimler (kg/da) (Trial 
area, boron applications from soil and leaf and sunflower yields according to the years))

Uygulanacak bor miktarı mutlak surette analiz yapı-
larak tavsiye edilen miktarda olmalıdır. Aşırı miktarda 
bor uygulamalarının hem uygulandığı yıl verim üze-

rinde toksik etki yaratacağı hem de uzun vadede top-
rakların bor kapsamlarını aşırı derecede yükselterek 
kirliliğe yol açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
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ÖZET
  
Bu makalede, dünyada en büyük rezerv payı Türkiye’ye ait olan bor madenleri 
hakkında detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. Öncelikle, bor elementi, bor 
içeren ticari mineral ve bileşikler tanıtılarak genel kullanım alanları vurgulanmış, 
ardından dünya bor rezervi, üretim ve tüketim değerlerine ait istatistik bilgilerin 
bir araya getirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bor içeren mineral ve bileşiklerin 
nükleer reaktör teknolojisindeki önemi ile ilgili daha önce yapılmış olan bilimsel ve 
endüstriyel ölçekli araştırmalar incelenmiştir. Sonuç olarak, önemli bor kullanım 
alanlarının Türkiye ekonomisine olası katkıları ve konunun stratejik önemi de 
vurgulanmıştır.

Bor bileşiklerinin özellikleri, üretimi, kullanımı ve nükleer reaktör           
teknolojisinde önemi                         
Tuğba Deniz Tombal, Şafak Gökhan Özkan*, İlgin Kurşun Ünver, Ahmet Erdal Osmanlıoğlu 

İstanbul Üniversitesi,  Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 34320 İstanbul, Türkiye

MAKALE BİLGİSİ

Makale Geçmişi:
İlk gönderi 21 Mart 2016
Revize gönderi 18 Temmuz 2016
Kabul 26 Temmuz 2016
Online yayınlanması 9 Eylül 2016

Anahtar kelimeler: 
Bor mineralleri ve bileşiklerinin kullanım 
alanları,
Bor karbür, 
Nükleer reaktör teknolojisi

         BOR DERGİSİ
                                   JOURNAL OF BORON

1. Giriş (Introduction)

1.1. Bor elementi (Boron element)

Yer kabuğunda bolluk bakımından 51. yaygın element 
olarak boratlar ve borosilikatlar halinde yer alan bor 
elementi, yaklaşık 3 mg/kg’lık konsantrasyon düze-
yindedir. Bor elementinin amorf toz halinde rengi koyu 
kahverengi ve çok gevrek; sert yapılı monoklinik kris-
tal halinde ise sarımsı kahverengi renktedir. Ergime 
noktası yaklaşık 2300 °C›dir. Periyodik cetveldeki IIIA 
grubunda karbon ve silisyum elementlerine benzerliği 
çok fazla ve oksijene karşı afinitesi çok yüksek olan bir 
elementtir. Yer kabuğunda sırasıyla % 19,10-20,31 ve 
% 79,69-80,90 izotopik bollukta, 10B ve 11B şeklinde iki 
adet kararlı izotopu bulunur. Bor izotoplarının yerkabu-
ğunda bulunan bolluk miktarları bölgelere göre farklılık 

gösterir, örneğin bilinen bor yataklarındaki 10B miktarı 
ABD Kaliforniya’da düşük, Türkiye’de ise yüksek dü-
zeydedir [1-3].

Bor elementinin fiziksel özellikleri Çizelge 1’de görül-
mektedir [4].

Bor elementinin kimyasal özellikleri morfolojisine ve 
tane büyüklüğüne göre değişir. 1 mikrometreden dü-
şük boyuttaki amorf bor kolaylıkla ve bazen yüksek 
hızda reaksiyona girerken, kristalin bor kolayca reak-
siyon vermez. Bor yüksek sıcaklıkta su ile reaksiyona 
girerek borik asit ve bazı diğer yan ürünleri oluşturur. 
Mineral asitleri ile reaksiyonu, konsantrasyona ve sı-
caklığa bağlı olarak yavaş veya patlayıcı olabilir; ana 
ürün olarak borik asit oluşur [5]. Çizelge 2’de bor ele-
mentinin kimyasal özellikleri gösterilmektedir [6].
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ABSTRACT 
  
Within this article, a detailed literature survey was carried out on borates which 
Turkey has the largest reserve share in the world. Firstly, elemental boron, boron 
containing commercial minerals and compounds known as borates were intro-
duced, general use areas were overviewed; then it was aimed to give the statisti-
cal data about global mineral reserves, production and consumption. Further-
more, importance of boron containing minerals and compounds in nuclear reactor 
technology was analyzed from the previous literature on scientific and industrial 
scale. In conclusion, possible contribution of important boron use areas and the 
relevant strategic importance to Turkish economy were emphasized.
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1.2. Bor mineralleri (Boron minerals)

Bor mineralleri yerkabuğunda genellikle senozoik yaşlı 
sedimanter tabakalar arasında oluşmaktadır. Bunun-
la beraber borlu bölgelerde volkanik kayaçlara da 
rastlanmaktadır. Volkanik kayaçlar genellikle andezit 
ve dasitlerdir. Bor mineralleri genellikle Na+, Ca++ ve 
Mg++ gibi bir alkali katyonla birleşmiş sulu boratlardır. 
Doğada bulunan 2000’i aşkın bor mineralinin birçoğu 
bileşim olarak birbirlerine çok benzer olmalarına rağ-
men yapılarında içerdikleri kristal su miktarının farklı 
olması nedeniyle farklılık gösterirler [7].

Bor mineralleri yapılarında değişik oranlarda bor oksit 
(B2O3) içerirler. Bunlardan ticari değere sahip olanlar; 
Tinkal (Boraks), Kolemanit, Üleksit, Probertit, Borasit, 
Pandermit, Hidroborasit ve Kernit’tir [8-13]. Yerkabu-
ğunda en yaygın bulunan bor mineralleri ve bulunduk-
ları bölgeler Çizelge 3’te özetlenmiştir.

1.3. Dünya Bor Rezervleri (The world’s boron          
reserves)

Dünya bor rezervleri bölgesel değişiklikler 
gösterdiğinden ve stratejik öneminden dolayı ülkelere 
göre kesin rezerv değerleri ortaya koymak oldukça 
güçtür [14].  

Çizelge 3. Yerkabuğundaki en yaygın bor mineralleri (The most common boron minerals in the earth’s crust [4]

Çizelge 1. Bor elementinin fiziksel özellikleri (Physical 
properties of boron element) [4]

Çizelge 2. Bor elementinin kimyasal özellikleri        
(Chemical properties of boron element) [6]

Fiziksel özellikler  
Atom kütlesi  10,811 (g/mol) 
Kaynama noktası  3 727 (°C) 
Termal genleşme katsayısı 8,3 µm/(m.K), (0 °C’ de) 
Elektriksel iletkenlik 1,0 E-12 µS/cm 
Isıl iletkenlik 0,274 W/cm.K 
Yoğunluğu 2,34 g/cm3, (25 °C’de) 
Görünüşü Sarı-Kahverengi ametal kristal 
Elastik modülü Kütle: 320/GPa 
Atomizasyon entalpisi 573,2 kJ/mol, (25 °C’de) 
Füzyon entalpisi 22,18 kJ/mol 
Buharlaşma entalpisi 480 kJ/mol 
Sertliği Mohs:  9,3 Vickers:  49 000 MN.m-2 
Buharlaşma ısısı 489,7 kJ/mol 
Ergime noktası 2075 °C  
Molar hacmi 4,68 cm3/mol 
Fiziksel durumu Katı, (20 °C ve 1 atm’de) 
Spesifik ısısı 1,02 J/g.K 
Buhar basıncı 0,348 Pa (300 °C’de) 

 

Kimyasal özellikler   
Elektrokimyasal Eşdeğer: 0,1344 g/amp-hr 
Elektronegativite  2,04 Pauling 
Füzyon Isısı: 50,2 kJ/mol 
İyonlaşma potansiyelleri: 
   Birinci potansiyeli: 
   İkinci potansiyeli: 
   Üçüncü potansiyeli: 

 
8,298 eV 
25,154 eV 
37,93 eV 

Değerlik elektron potansiyeli  190 eV 
 

Tipi Mineral adı Bileşimi %B2O3 Bulundukları bölgeler 
Hidrojen 
boratlar 

Sassolit H3BO3 56,3 Doğal borik asittir ve ilk kez İtalya'da üretilmiştir. 

Sodyum 
boratlar 

Tinkal Na2B4O7•10H2O 36,5 Kırka, ABD, Arjantin, Bolivya, Hindistan 
Tinkalkonit Na2B4O7•5H2O 48,8 Genellikle aksesuar olarak kullanılmaktadır. 
Kernit Na2B4O7•4H2O 51,0 Kernit yatakları Arjantin'in Tincalayu ve Blanca 

bölgelerinde bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye, ABD ve 
Çin'de de vardır. 

Sodyum-
kalsiyum 
boratlar 

Üleksit NaCaB5O9•8H2O 43,0 Üleksit yatakları, Şili, ABD, Peru, Sırbistan, Bolivya, 
Çin  ve Türkiye'de bulunmaktadır. 

Probertit NaCaB3O9•5H2O 49,6 ABD'de Death Valley bor yataklarında bulunmaktadır. 

Kalsiyum 
boratlar 

Kolemanit Ca2B6O11•5H2O 50,8 En büyük rezerv Türkiye'dedir 
Pandermit CaB10O19•7H2O 49,8 Peru, Bigadiç ve Kırka bor yataklarında bulunmaktadır. 

(İsmini Bandırma'dan almıştır.) 
Nobleit CaB6O10•4H2O 62,0 ABD'de Death Valley bor yataklarında bulunmaktadır. 
İnyoit Ca2B6O11•13H2O 37,6 
Meyerhofferit Ca2B6O11•7H2O 46,7 

Kalsiyum 
borosilikatlar 

Datolit CaBSiO4OH 24,9 Datolit yatakları esas olarak Rusya'nın Doğu 
bölgelerinde ve Kazakistan'da bulunmaktadır. 

Danburit CaB2Si2O8 28,3 Danbury, Connecticut, ABD 
Havlit Ca4Si2B10O23•5H2O 44,5 Bigadiç, Susurluk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Magnezyum 
boratlar 

Hidroborasit CaMgB6O11•6H2O 50,5 Arjantin'de kolemanit ile birlikte hidroborasit oluşumu 
da bulunmakta ve ağırlıklı olarak seramik sanayinde 
kullanılmaktadır. Ayrıca Kazakistan ve Türkiye'de 
vardır. 

İnderborit CaMgB6O11•11H2O 41,5 İnder Gölü,Kazakistan 
Aşarit MgBO2OH 41,4 Bu mineral oluşumu ağırlıklı olarak Kazakistan ve 

Çin'de bulunmaktadır. 
Borasit Mg3B7O13Cl 62,2 Türkiye'de Emet, Kırka, Bigadiç borat yataklarında 

oldukça sık görülür. Kolemanit, üleksit bazen tünelit ve 
veaçit-a ile birlikte rastlanır. 

Kurnakovit Mg2B6O11•15H2O 37,3 İnder Gölü, Kazakistan 
İnderit MgB3O3(OH)5•5(H2O) 37,3 İnder Gölü, Kazakistan 
Suanit Mg2B2O5 46,3 Suan,Kuzey Kore 
Kotoit Mg3B2O6 36,5 Bundjiro Koto (1856-1935) 
Pinnoit MgB2O4•.3H2O 42,5 Almanya ve Death Valley, Kaliforniya 

 
 
 
 
Diğer boratlar 

Kahnit CaAsBO6•2H2O 11,7 Emet, Kütahya 
Vonsenit (Fe,Mg)2FeBO5 10,3 Magnus Vonsen (1879-1954), Riverside, Kaliforniya 
Ludvigit (Fe,Mg)4Fe2B2O7 17,8 Ernst Ludwig (1842-1915) 
Tunelit SrB6O10•4H2O 52,9 George Tunnel (1900-1996) 
Bakerit Ca4B4(BO4)(SiO4)3(OH)3•(H2O) 27,9 Death Valley, Kaliforniya 
Searlesit NaBSi2O5(OH)2 17,0 Searles Gölü, Kaliforniya 
Teepleit Na2B(OH)4Cl 21,7 John Edgar Teeple (1874-1931), Searles Gölü, 

Kaliforniya 
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Dünyadaki en önemli bor madeni yatakları Türkiye,  
Rusya ve A.B.D’de olup, dünya ticari bor rezervleri 
ise 4 farklı bölgede toplanmaktadır. Bunlar: ABD Ka-
liforniya Eyaletinin güneyinde yer alan “Mojave Çölü”, 
Güney Amerika’da yer alan “And Kemeri”, Türkiye’nin 
de yer aldığı “Güney-Orta Asya Orojenik Kemeri” ve 
Doğu Rusya’dır [15].

B2O3 bazında Dünya toplam bor rezervi yaklaşık 
1,2x109 ton’dur [16]. Şekil 1’de Dünya bor rezervlerinin 
dağılımı görülmektedir.

1.4. Dünya bor üretimi (The world’s boron              
production)

Dünya bor madeni üretimi yıllara göre incelendiğin-
de, üretimin çoğunun iki ülke tarafından gerçekleşti-
rildiği görülmektedir. 1970 yılında dünya üretiminin 
%66,4’ünü ABD, %15,9’unu Türkiye gerçekleştirirken, 
diger ülkelerin ise %17,7 civarındadır [17].

2012 yılında ise Dünya fiili bor madeni üretimi yaklaşık 
4 milyon ton (1,9 milyon ton B2O3 eşdeğerli) civarında 
gerçekleşmiştir. Fiili bor üretiminin B2O3 bazında da 

bölgesel dağılımı; Türkiye %47,2 pay ile birinci sırada 
yer alırken, bunu ABD %27,6, Güney Amerika %15,8 
ve Asya %9,4 takip etmiştir [4].

Dünya bor madeni üretiminin bölgelere göre dağılımı 
Şekil 2’de görülmektedir.

1.5. Bor mineralleri ve bileşiklerinin tüketimi ve 
kullanım alanları (Consumption and use areas of      
boron minerals and compounds)

Bor talebi, diğer endüstriyel minerallerde olduğu gibi, 
tüketim düzeyinin bir yansıması olarak kabul edil-
miştir. Dünya bor cevherlerinin ve rafine bor bileşik-
lerinin tüketimlerinin artışı ve devamlılığı bu ürünlerin 
tüketiminin en fazla olduğu sanayileşmiş ülkelerdeki 
borların imalatta girdi olarak kullanıldığı yeni tüketim 
alanlarının bulunmasına, borların halen girdi olarak 
kullanıldığı mevcut nihai ürün ve endüstrilerin tüketim 
taleplerine, gelişmiş ülkelerdeki (özellikle Batı Avrupa 
ve Kuzey Amerika) ekonomik duruma bağlı olarak de-
ğişmektedir [18].
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Şekil 2. Dünya fiili bor üretiminin bölgelere göre dağılımı (Distribution of the 
world’s actual boron production by region) [4]

Şekil 1. Dünya bor rezervlerinin dağılımı (Distribution of the world’s boron reserves) [4]
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Bazı endüstri kollarında mineral konsantresi, bazıların-
da ise rafine bor ürünleri kullanılmaktadır. Bazı durum-
larda ise uygunluk ve fiyata göre rafine ve konsantre 
bor ürünleri birbirlerinin yerini alabilmektedir. Diğer 
bazı durumlarda ise tüketici farklı rafine bor ürünleri ile 
birinin yerine diğerini ikame edebilmektedir. Bazı bor 
ürünleri diğer bor ürünlerinin hammaddesi olabilmek-
tedir [17].

Dünya bor ürünleri tüketimi, 2000 yılında 3,1 milyon 
ton iken, 2014 yılında %39 artışla yaklaşık 4,3 milyon 
ton değerine ulaşmıştır. 2015 yılında tüketim önceki 
yıla göre yaklaşık %12 düşerek 3,8 milyon ton olmuş-
tur [15]. Şekil 3’te yıllara göre dünya bor ürünleri tüke-
timi görülmektedir.

Enerji endüstrisi: Gaz türbinleri, yüksek ısı transistör-
leri, bor hidrür yakıtları (boranlar), ısı enerjisi depola-
yıcılar, piller, hidrojen depolayıcılar, güneş enerjisinin 
depolanması, güneş pillerinde koruyucu olarak, PV ve 
CSP güneş enerjisi panelleri, hücre yakıtları vb. [19].

Görüş sistemleri endüstrisi: Kamera ve mercek cam-
ları, fotoğraf makinaları, dürbünler, banyo ve film ima-
latları.

İlaç ve kozmetik endüstrisi: Dezenfekte ediciler, an-
tiseptikler, diş macunları, lens solüsyonları, kolonya, 
parfüm, şampuan vb.

İletişim araçları endüstrisi: Cep telefonları, modemler, 
televizyonlar vb.

İnşaat endüstrisi: Çimentoya mukavemet artırıcı ve 
izolasyon amaçlı olarak.

Kağıt endüstrisi: Geri kazanılan kağıtların mürek-
keplerinden arındırılması, yüksek kaliteli kağıtların 
parlaklaştırılması, kağıt hamurunu beyazlatılması.

Kimya endüstrisi: Bazı kimyasalların indirgenme-
si, elektrolitik işlemler, flotasyon reaktifleri, banyo 
çözeltileri, katalistler, atık temizleme amaçlı olarak, 
petrol boyaları, yanmayan ve erimeyen boyalar, tekstil 
boyaları, yapıştırıcılar, soğutucu kimyasallar, korozyon 
önleyiciler, mürekkep, pasta ve cilalar, kibrit, kireçlen-
me önleyicileri, dezenfektan kimyasallar, kozmetikler, 
yumuşatıcılar, sabun, toz deterjanlar, toz beyazlatıcı-
lar, ağartıcılar, parlatıcılar, ahşap emprenye çözeltileri, 
mumyalama vb. [18]. 

Koruyucu malzeme endüstrisi: Ahşap malzemeler ve 
ağaçlarda koruyucu olarak, boya ve vernik kurutucula-
rında, küf ve mantar önleyiciler, vb.

Makine endüstrisi: Manyetik cihazlar, zımpara ve 
aşındırıcılar kompozit malzemeler, titreşim söndürücü 
malzemeler, sert malzemeler, motorlar, katı yağlayı-
cılar, yüksek sıcaklık sızdırmazlık contaları, yüksek 
performanslı motor yağları, vb.

Metalurjik ürün endüstrisi: Kaplama elemanları, yük-
sek sıcaklık refrakterleri, kaplama sanayiinde elektrolit 
olarak, paslanmaz ve alaşımlı çelik, sürtünmeye-aşın-
maya karşı dayanıklı malzemeler, kaynak elektrotları, 
metalurjik flaks, briket malzemeleri, lehimleme, döküm 
malzemelerinde katkı maddesi olarak, kesiciler, kom-
pozit malzemeler, zımpara ve aşındırıcılar vb.

Otomobil endüstrisi: Titreşim söndürücü malzemeler, 
hava yastığı şişirme mekanizmaları, bor hidrür yakıt-
ları (boranlar), ısı enerjisi depolayıcılar, hidrojen de-
polayıcılar, hava yastıklarında, hidroliklerde, plastik 
aksamda, yağlarda ve metal aksamlarda, ısı ve ses 
yalıtımı sağlamak amacıyla, antifrizler, vb.

Seramik endüstrisi: Emaye, fayans, porselen boyaları 
ve sırlamada, vb. [20].
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2015 yılında dünya bor tüketiminin 2014 yılına göre 
%12 azalmasında küresel ekonomik faaliyetlerdeki za-
yıflık ve kırılganlıklara bağlı olarak yurt dışı piyasalar-
da yaşanan önemli talep daralmasının etkisi büyüktür 
[15].

Sektörel olarak bor içeren mineral ve bileşiklerin kul-
lanım alanları başlıklar halinde aşağıda sıralanmıştır:

Savunma endüstrisi: Zırhlı ve seramik plakalar, ateşli 
silah namluları, fişek vb.

Cam endüstrisi: Borosilikat camlar, laboratuvar camla-
rı, uçak camları, borcam, pyrex, izole cam elyafı, teks-
til cam elyafı, optik lifler, cam seramikleri, şişe, diğer 
düz camlar, otomotiv camları vb. 

Elektronik ve bilgisayar endüstrisi: Mikrodalga tüpleri, 
sensörler, süper iletkenler, yarı iletkenler, magnetler, 
elektron emitterleri, mikro chipler, LCD ekranları, CD 
sürücüleri, akım levhaları, bilgisayar ağlarında; ısıya-
aşınmaya dayanıklı fiber optik kablolar, vakum tüpler, 
dieletrik malzemeler, elektrik kondansatörleri, kapasi-
törler, gecikmeli sigortalar, bataryalar, piller, laser prin-
ter tonerleri vb.

Şekil 3. Yıllara göre dünya bor ürünleri tüketimi (The 
world’s annual consumption of boron products) [15]
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Spor malzemeleri endüstrisi: Kayak aksamları, tenis 
raketleri, ok-yay, balık oltaları, golf sopaları, darbe 
söndürücüler, vb.

Tarım endüstrisi: Sentetik gübreler, biyolojik gelişim ve 
kontrol kimyasalları, küf ve mantar önleyiciler, böcek-
bitki öldürücüler, yabani otlar, vb.

Tekstil endüstrisi: Isıya dayanıklı kumaşlar, yanmayı 
geciktirici ve önleyici [21] Selülozik malzemeler, izolas-
yon malzemeleri, tekstil boyaları, deri renklendiricileri, 
dericilikte kireç çöktürücü, suni ipek parlatma malze-
meleri, vb.

Tıp endüstrisi: Yapay organlar, antibiyotikler (boro-
micyn), ostreopoz tedavilerinde, alerjik hastalıklarda, 
psikiyatride, kemik gelişiminde ve artritte, menopoz 
tedavisinde, BNTC terapi yöntemiyle beyin kanserleri-
nin tedavisinde tümör öldürücüler, manyetik rezonans 
görüntüleme cihazlarında, vb.

Uzay ve havacılık endüstrisi: Sürtünmeye-aşınmaya 
ve ısıya dayanıklı malzemeler, roket yakıtı, uydular, 
uçaklar, helikopterler, zeplinler, balonlar, radar dalgası 
soğurucular, vb.

Nükleer endüstri: Nükleer atık depolama (kolemanit 
cam bloklar), reaktör aksamları, nötron emiciler, reak-
tör kontrol çubukları, nükleer kazalarda güvenlik amaç-
lı ve nükleer atık depolayıcı olarak, nükleer teknolojide 
emniyet malzemeleri, vb. [22-24].

2. Nükleer reaktör teknolojisinde bor kullanımı    
(Boron use in nuclear reactor technology)

Dünya bor rezervleri açısından %72,5’lik payla birinci 
olan Türkiye aynı zamanda dünya rafine bor üretimin-
de de birinci sırada yer almaktadır [24-26]. Bor türev-
leri ile sıvı hidrojen taşıyıcıların hidrojenerasyonu/
dehidrojenerasyonu çalışmaların yoğunlaştığı önemli 
enerji araştırma konuları haline gelmiştir [27, 28]. Nük-
leer enerji reaktörleri, kullandıkları bor miktarı düşük 
olmasına rağmen teknolojik ilerleme açısından bor için 
büyük önemi olan bir kullanım alanıdır. Yüksek nötron 
yakalama kapasitesi nedeniyle bor bileşikleri nük-
leer santrallerde reaktör kalbinin etrafının betonlan-
masında katkı maddesi olarak, ya da radyoaktiviteyi 
zırhlamada kullanım alanı bulur. Bunlara ilave olarak 
radyasyondan korunma zırhı olarak bordan yararlanıl-
maktadır [7, 29-32].

Bor mineral ve bileşikleri 10B ve 11B izotoplarını içerir-
ler. Bor izotopları nükleer reaksiyon sırasında nötron 
soğurma ve yavaşlatma özelliğiyle nötronların uran-
yum-235 ile fisyon reaksiyonunu engelleyip yavaşlat-
tığından, dimetil eter, elementer bor, zenginleştirilmiş 
bor oksit veya asit veya ferroboron haline dönüştü-
rüldüğünde nükleer reaktörün kontrol çubuklarının ve 
moderatörlerinin yapımında da kullanılırlar. Kontrol 
çubukları %2 bor içeren çelik-alüminyum alaşımlarıdır, 
nükleer reaktörlerde nötronları absorblayarak bunların 

uranyum-235 ile verdiği zincir reaksiyonu olan fisyon 
reaksiyonunu engellemekte veya durdurmakta böyle-
ce reaktörün durdurulması veya reaksiyon veren nöt-
ronların miktarını ayarlayarak fisyon enerjisinde güç 
kontrolü sağlamaktadır [33, 34].

Nükleer reaktörlerde kontrol çubuğu imalatında borlu 
çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları kullanılır. 
Bunlar daha çok amorf bor veya kristal bor formun-
dadır. Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbanı olarak 
tercih edilmektedir. Her bir bor atomu yaklaşık bir nöt-
ron absorbe etmektedir. Ayrıca, nükleer atıkların de-
polanmasında da nötron zırhlaması için kalsiyum bor 
cevheri (kolemanit minerali) nötron bariyeri olarak kul-
lanılmaktadır. Nükleer reaktörlerin kontrol sistemleri ile 
soğutma havuzlarında ve reaktörün acil kapatılmasın-
da (10B) bor kullanılır [11, 15, 34, 35].

Bor karbürler Phenix reaktörlerinde dışarıya nötron 
sızdırmayan koruyucu kabuk inşasında kullanılmakta-
dır. Bor-304 adı verilen yeni bir paslanmaz çelik, atık 
nükleer yakıtın taşınmasında kullanılan kapların yapı-
mında kullanılır. Nükleer sanayide kullanımda borun 
en yakın rakibi gadolinyum ve samaryumdur. Kalifor-
niya Üniversitesindeki araştırmalarda, 11B’in protonla 
füzyon (kaynaşama) reaksiyonu sırasında radyoak-
tivitesiz enerji açığa çıkmıştır. Böylece temiz nükleer 
enerji elde edilmektedir [28, 34]. En ilgi çekici füzyon 
reaksiyonu 11B iyonuyla çarpışan bir protondur. Reak-
siyon boyunca iyonla kaynaşır. 11B’in bir protonla füz-
yonu sonucu çok kısa bir sürede, kütle numarası 12 ve 
atom numarası 6 olan 12C iyonu oluşur [32, 33].

Nötron absorbsiyonu ile helyum gazı salınımı ve 
bor karbürün şişmesi kontrol çubuğunu tasarlarken 
önemli parametrelerdir. Kontrol çubuğu işleminden 
elde edinilen deneyimler, şişmenin hizmet ömrünü 
belirleyen parametre olduğunu göstermiştir [33].

Bir kontrol çubuğunun içine çatlak oluşmasıyla su 
girmesi durumunda, bor karbür emici malzemenin 
etkileri hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle nötron 
radyografi ile ilgili kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Bir 
kontrol çubuğu kanadını bir nötron kaynağına maruz 
bırakarak soğurulmayan  nötronların tespitiyle bor kar-
bür içeriği net olarak elde edilebilir [33, 34].

Nükleer reaktörlerin çalıştırılması ve geliştirilmesi ile 
ilgili temel gerekliliklerden biri, nötron yakalanmasını 
korumak, kontrol etmek ve fisyon reaksiyonu esnasın-
da nötron üretilmesini sağlamaktır. Bor, nötron soğuru-
cu olarak dikkate alınmaya değer, nükleer özelliklere 
sahip elementlerden biridir [36, 37]. Mevcut elementler 
nükleer reaksiyonlardaki davranışlarını belirleyen bazı 
özellikleriyle soğurucu olarak değerlendirilir. Bu özel-
likler, termal nükleon başına bağlama enerjisi, nötron 
absorbsiyon etki kesiti, termal nötron dağılma kesiti ve 
yakıt yarı ömrüdür [38].

Şekil 4’te Ashby ve Smidman’a göre [39] elementlerin 
nükleon başına bağlama enerjisi gösterilmektedir.
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Yüksek reaktivite nedeniyle, borla veya bir arada kris-
tal kafes içinde bulunan safsızlıklardan ötürü,  saf bor 
hazırlamak oldukça zordur. Aşırı sert oluşu nedeniyle, 
bor pulverizasyonu kırıcılardan bazı safsızlıklar getir-
mektedir ve tanelerin yüzeysel oksidasyonuna neden 
olmaktadır [38].

Bor karbür 2450 oC’de ergiyen, kimyasal reaksiyonlara 
ve radyasyona dayanıklı, oldukça sert bir malzemedir. 
Özgül ağırlığının 2,4 olması yanında, elmas ve bor 
nitrürden sonra en sert ve dayanıklı malzeme olma-
sı nedeniyle uçak ve diğer askeri araçların yapımında 
kullanılmaktadır [40, 41].

Şekil 5’te Date ve Kulkarni’ye göre [42] bor karbür 
üretimine ait akım şeması ve Şekil 6’da Simeone ve 

arkadaşlarına göre [43] 10B nötron absorbsiyonu gös-
terilmektedir.

Bor karbür toz formunda, ince tabaka halinde sinter-
lenmiş ürün olarak kullanılmaktadır. Bor karbür (aynı 
zamanda siyah elmas olarak bilinir) elmas ve kübik 
bor nitrürden sonra üçüncü en sert malzemedir. Bor 
karbürün olağanüstü sertliği, lapping (perdahlama), 
parlatma ve metallerin ve seramik malzemelerin su jeti 
ile kesimi için uygun bir aşındırıcı toz haline getirir. Bor 
karbürün nötron absorblama kapasitesi 10B izotopunu 
zenginleştirerek artırılabilmektedir. İyi ısı iletkenliğine 
ve termal şok dayanımına sahip bor karbür içeren bir 
karma malzeme, nükleer füzyon reaktörlerinin ilk çe-
per malzemesi olarak uygun görülmektedir [43].

 Şekil 4. Nükleon başına bağlama enerjisi (Binding energy per nucleon) [39]

 
Şekil 5. Bor karbür üretimine ait akım şeması (Boron carbide production flow sheet) [42]
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Bor karbür genellikle, yüksek nötron absorbsiyon kapa-
sitesi, yüksek erime sıcaklığı, hafifliği ve yüksek sıcak-
lıklarda kimyasal kararlılığa (stabilite) sahip olması gibi 
özelliklerinden ötürü hızlı reaktörlerde kontrol çubuğu 
olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, 10B(n,α)7Li re-
aksiyonuyla alfa (α) ışını şeklinde üretilen helyum pe-
letten açığa çıkar ve absorblayıcı pimler içindeki gaz 
basıncının artmasına neden olur. Pelette muhafaza 
edilmiş helyum peletin şişmesine ve absorblayıcı-kap-
layıcı mekanik bir etkileşime (ACMI) neden olur. Kont-
rol çubukları kullanılmaya başlandığı andan itibaren 
ağırlıklı olarak helyum salınımı ve peletlerin şişmesi 
görülür; bu boron karbürün nötron ışınlama davranış-
larını değiştirmesi bakımından önemlidir [44].

Hızlı üretken reaktörlerin kontrol çubuklarında nötron 
absorblayıcı olarak bor karbür, %80’e kadar zengin-
leştirilmiş 10B izotopundan elde edilir. Bu izotop acil 
reaktör kapatma işlevini yerine getiren hızlı nötron 
spektrumunda yeterli fiziksel absorpsiyon verimine sa-
hip tek maddedir. İzotopik zenginleştirme işleminden 
dolayı bu malzeme oldukça pahalıdır. Diğer taraftan, 
kendi reaktör işletim koşullarına göre emniyet çubuk-
ları çoğu zaman yüksek bir konumdadır ve absorbe 
pimi sadece reaktör kalbine bitişik nötron akışının alt 
kısmına bağlıdır [45].

Bor karbür yaygın olarak Rus tasarımı hafif su reaktör-
lerinin kontrol çubuklarında kullanılmaktadır [46].

Nükleer reaktör kaynaklı olası kazalarda kontrol 
çubuklarının davranışları da göz önünde bulundurul-

muştur. Bor bazlı kontrol çubukları 1150 oC sıcaklıkta 
sıvılaşabilmektedir.  Ayrıca, yayılan helyum nedeniyle, 
kaplamanın düşük sıcaklıkta patlayabilme ihtimali söz 
konusudur. Deneyler, absorblayıcı malzemelerin ciddi 
kazalar sırasında reaktör kalbinde ağır hasarlar baş-
latabileceğini göstermektedir. Reaktör kalbinin yapısı-
nın bozulması bor kontrol çubuğunun sıvılaşmasından 
kaynaklanmaktadır [47]. 

Şekil 7’de gösterilen basınçlı su reaktöründe (PWR) 
bor karbürden yapılmış kontrol çubuklarının yerleşimi 
görülmektedir [48].

Basınçlı su reaktörlerinde (PWR) reaksiyon veren nöt-
ron konsantrasyonunu düzenlemek için bor kullanımı-
nın avantajları:

1. Borik asit soğutma sıvısı (su) içinde çözünebilir ve 
nötron akışı dağılımı üzerinde etkisi yoktur.

2. Borik asit içeren kimyasal madde sistemi ve kontrol 
çubuğu sistemi, çubuksuz sistemle aynı sonuçları elde 
etmek üzere iyi eşleştirilmiş olabilir.

3. Borik asit reaktör içindeki diğer maddelerle uyumlu 
olması için yeterince stabildir.

4. Reaktörü kapatmak için birincil devreye borik asit 
eklemek uygundur, böylece yakıt ikmali güvenliği sağ-
lanır [49].

Şekil 6. 10B izotopunun nötron absorbsiyon mekanizması (Neutron absorption mechanism of 10B isotope) [43]
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Nükleer teknoloji, günümüzde Dünya elektrik ihtiya-
cının %17’sini karşılamakla birlikte, tıp ve diğer en-
düstri alanlarında yararlanılan birçok izotopun da 
üretilmesinde kullanılmaktadır. Bu bağlamda, ihtiyaç 
duyulacak enerjinin sağlanması için pek çok avantaja 
sahip iyi bir alternatiftir. Bugün için, nükleer enerji ya-
kıt kapsamına uranyum ve toryum girmektedir. 1967-
1974 yılları arasında 40 MWe güçteki Toryum Yüksek 
Sıcaklık Reaktörü Peach Bottom (HTR) ABD’de çalış-
tırılmıştır. 1976-1989 yılları arasında 330 MWe güçteki 
Toryum Yüksek Sıcaklık Reaktörü Fort St Vrain (HTR)  
ABD’de çalıştırılmıştır. 1983-1989 yılları arasında 
300 MWe güçteki Toryum Yüksek Sıcaklık Reaktörü 
(THTR) Almanya’da Hamm-Uentrop’da çalıştırılmıştır. 
Günümüzde ise, Norveç’te, Thor Energy tarafından 
mevcut nükleer reaktörlerde test edilmek üzere iki tor-
yum yakıt elemanı geliştirilmiştir. Bunların birisi mev-
cut uranyum yakıtına toryum eklenerek diğeri de plü-
tonyumla birlikte MOX yakıt olarak hazırlanmıştır. Her 
iki toryum yakıt elemanı 2013 yılından bu yana Halden 
Test reaktöründe beş yıl boyunca denenmiştir. 2017-
2018 yılında ticari reaktörlerde kullanılmasına başlan-
ması beklenmektedir. Hindistan ise toryum yakıt çevri-
mi konusundaki çalışmalarını 500 MWe plütonyum ile 
karışık toryum yakıt kullanan Sodyum Soğutuculu Re-
aktörü üzerinde sürdürmekte ve Kalpakkam’da toryum 
yakıtlı hızlı üretken reaktör (FBR) yapımına da devam 
etmektedir [17-22, 29-32].

3. Değerlendirme ve öneriler (Evaluation and            
suggestions)

Dünyadaki en büyük rezerv ve üretim payı Türkiye’ye 
ait olan bor madenleri ve bileşiklerinin nükleer sant-
rallerde kullanımı ile ilgili daha önce yapılmış olan 
bilimsel ve endüstriyel ölçekli araştırmaları bir araya 

getirerek, sanayinin tuzu olarak anılan ve birçok farklı 
alanda farklı oranlarda tüketilen borlu malzemelerin 
enerji sektöründe de kullanım alanı bulabileceğini 
gözler önüne seren bu makalenin temel amacı, kamu-
oyunda çok sayıda bilgi kirliliğiyle beraber anılan bor 
elementi, mineralleri ve bileşikleri hakkında en güncel 
kaynaklardan istatistiki bilgileri bir araya getirerek, top-
lumu doğru bilgilendirmektir. 

Ayrıca, ülkemiz enerji sektörünün yenilenebilir enerji 
başta olmak üzere, enerjide kaynak çeşitliliği amacıyla 
nükleer santrallere yönelmesi durumunda tüketilen her 
bir hammadde kaynağının doğrudan ve dolaylı olarak 
makalede bahsedilen borlu malzemeleri kullanma ih-
timalinin göz önünde bulundurulması ve özellikle milli 
kaynaklarımızın en akılcı yoldan ve çağımızın gerek-
lerine uygun olarak ülkemiz ekonomisine katkı yapa-
bilmesi de bu makalenin temel amaçlarından birisi 
olmuştur.

Konuya ilgi duyacak bilim insanlarının bu makalede 
vurgulanan malzeme ve yöntemleri gözden geçirme-
si, meslekler arası sinerji oluşturularak, ülkemiz bor 
madenlerinin kullanım alanlarının genişletilmesi ama-
cıyla en yeni yöntem ve tekniklerin kullanıldığı projeler 
aracılığıyla gerek bilimsel, gerekse teknolojik ölçekte 
konunun stratejik önemine uygun bilgi alt yapısı oluş-
turulması da bu makalede hedeflenen ana konular-
dandır.
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  ÖZET    
                                                                                                                      
Bu çalışmada, özellikli bor bileşikleri içinde önemli potansiyele sahip olan sodyum bor-
hidrürün (SBH), borat kaynağı olarak susuz boraks ve sodyum metaborat kullanılarak 
üretimi gerçekleştirilmiştir. SBH üretim çalışmaları için Mg temelli bir proses seçilmiştir. 
Deneysel çalışmada, 45 ml hacimli, paslanmaz çelik titreşim karıştırmalı bilyeli de-
ğirmen kullanılmıştır. Deneyler, 412 °C sıcaklıkta, 29 atm başlangıç basıncında, 10 
Hz (600 rpm) karıştırma hızında ve 150 dk reaksiyon süresinde kesikli işletim siste-
minde gerçekleştirilmiştir. SBH’nin kalitatif analizleri FTIR ile, kantitatif analizleri ise 
iyodimetri yöntemiyle direkt olarak yapılmıştır. Borat kaynağının SBH üretimine etkisini 
görmek amacıyla susuz boraks ile aynı koşullarda sodyum metaborat kullanılarak ya-
pılan deneyde, SBH’ye dönüşüm değerlerinin birbirine çok yakın olduğu bulunmuştur. 
İncelenen deney şartlarında SBH’ye dönüşüm oranı susuz boraksın kullanıldığı durum 
için %17,1; sodyum metaboratın kullanıldığı durum için % 17,9 olarak elde edilmiştir. 
Dönüşüm oranlarının düşük değerlerde kalması, iki durumda da kullanılan Mg meta-
linin ortalama parçacık boyutunun (175 μm) nispeten büyük olması nedeniyle Mg ile 
H- (protid) temas yüzey alanının azalmasına yorulmuştur.   
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ABSTRACT

In this study, production of sodium borohydride (SBH) which is one of special boron 
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with FTIR and quantitative analyses were conducted with iodimety method that supply 
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a borate compound for comparison. It was found that production of SBH was similar 
for both experiments. The SBH production yield in terms of using dehydrated borax 
obtained as % 17.1 and in terms of using sodium metaborate obtained as % 17.9. 
Such low values found both two conditions was attributed to decrease contact surface 
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a reactant. through other studies.
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Comparing of using dehydrated borax and sodium metaborate as borate        
source for sodium borohydride production in vibrating ball mill

1. Giriş (Introduction)

Sodyum Borhidrür (SBH), diğer metal hidrür ve bor-
hidrürlere göre gerek hidroliz tepkime ısısının düşük 
olması gerekse hidrojen depolama kapasitesinin yük-
sek oluşu nedeniyle, hidrojenin depolaması üzerine 

yapılan pek çok araştırmaya konu olmuştur ve olmaya 
devam etmektedir. Yüksek enerji yoğunluğuna sahip 
olması (depoladığı hidrojen miktarı), mükemmel gü-
venlik özelliklerinin yanında hidrojen üretiminde (ya 
da depolanmasında) SBH kullanımının diğer avan-
tajları: yanıcı özellikte ve çevreye zararlı olmaması, 
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        hidroliz tepkimesiyle üretilen hidrojenin yarısının SBH 
(NaBH4)’den diğer yarısının ise sudan alınması (Denk-
lem 1), hidroliz tepkimesindeki katalizörün defalarca 
kullanılmaya uygun olması ve hidroliz tepkimesi sonu-
cunda oluşan sodyum metaboratın (NaBO2) geri kaza-
nılabilir oluşu biçiminde özetlenebilir [1]. Bunun yanın-
da SBH’nin üretim maliyetinin yüksek olması, benzinin 
yerini almasını engelleyen önemli bir dezavantajıdır. 

NaBH4 + H2O → NaBO2 + H2                    (1)

Literatürde SBH üretim maliyetini düşürmeye yönelik 
pek çok araştırma bulunmaktadır. Bunlardan öne çı-
kan SBH üretim yöntemlerini tepkimeye giren bileşik-
ler açısından kısaca özetlemek gerekirse; SBH sente-
zi için ilk defa 1950’lerde, Schlesinger ve arkadaşları 
tarafından önerilen yöntemde bor kaynağı olarak tri-
metil borat (B(OCH3)3) bileşiği kullanılmıştır (Denklem 
2), Denklem 2’deki tepkime 200-275 °C’de 10 dk–2 
sa aralığında otoklavda gerçekleştirilmiştir [2]. Deva-
mında Schlesinger ve arkadaşları tarafından, borat 
kaynağı olarak kullanılan sodyum trimetoksi borhidrür 
(NaBH(OCH3)3) veya sodyum metoksit (NaOCH3) ile 
diboranın (B2H6) -80 °C’de ve 18 sa süren tepkime-
sini temel alan SBH üretim yöntemleri geliştirilmiştir 
(Denklem 3) [3]. 

4NaH + B(OCH3)3 → NaBH4 + 3NaOCH3      (2)

B2H6+ 2NaBH(OCH3)3 → 2NaBH4 + 2B(OCH3)3     (3)

Du Pont firması 1955 yılında SBH üretimini, sodyum 
hidrür (NaH) ve bortriflorür (BF3) kullanarak gerçekleş-
tirmiş ve yöntemin patentini almıştır. Tepkime Bilyeli 
değirmende, katı fazdaki sodyum hidrür ile gaz fazdaki 
bortriflorür arasında katalizör varlığında gerçekleştiril-
miştir (Denklem 4) [4]. 

4NaH(k) + BF3(g)  →  3NaF(k) + NaBH4(k)                    (4)

SBH üretim maliyetini düşürmek amacıyla Bayer A. G. 
tarafından 1960’larda Schlesinger Prosesi’ne alternatif 
olarak geliştirilen ve patenti alınan başka bir proseste, 
bor kaynağı olarak susuz boraks (Na2B4O7) kullanıl-
mıştır. Bayer Prosesi’nde ilk adımda susuz boraks ve 
kuvars bir ergitme fırınına beslenerek sodyum borosi-
likat camı elde edilmiştir. Soğutma ve öğütme işlemle-
rinden sonra sodyum borosilikat, 3 atm hidrojen basın-
cında ve 450-500 °C sıcaklıkta sodyum ile tepkimeye 
sokulmuştur (Denklem 5). Tepkime sıvı hidrokarbon 
ortamında yürütülmüştür [5]. 

Na2B4O7 + 7SiO2 + 16Na + 8H2 → 4NaBH4 + 7Na2SiO3 (5)

1960’larda Goerrig ve arkadaşları tarafından bulunan 
bir başka proseste, Al, Mg, Ca, Sr, Ba, Li, Na, K, Rb, 
Cs metallerinden birinin hidrürünün, metaborat veya 
metal oksit-bor oksit karışımı ile tepkimesi çalışılmış-
tır. Tepkime sonunda metal hidrürdeki metali oksiti ve 
metaborattaki metalin de borhidrürü elde edilmiştir. Bu 

çalışmada metal hidrür olarak CaH2’nin kullanımından 
bahsedilmiştir. NaBO2 ve CaH2 tepkimesi üzerinde du-
rulmuştur (Denklem 6) [6]. 

NaBO2 + 2CaH2  → NaBH4 + 2CaO                    (6)

Lorthioir ve arkadaşları tarafından patenti alınan ça-
lışma, bir alkali metal borhidrürün sentezi için, metal 
hidrür ile bor oksit bileşiğinin tepkimesini temel alarak 
geliştirilen bir prosesi kapsamaktadır (Denklem 7) [7]. 

4MH + B2O3  → MBH4 + M3BO3  (M: Li, Na, K)          (7)

SBH üretiminde sodyum metaline bağımlılığı ortadan 
kaldırmak düşüncesi, elektroliz yöntemini ön plana çı-
karmıştır. Bu amaçla kullanılan elektroliz hücresinde 
katot olarak sodyum metaborat, anot olarak sodyum 
hidroksit kullanılmıştır (Denklem 8a,b,8). Elektroliz yön-
teminin en önemli özelliği, hem sodyum metaborattan 
SBH’nin geri kazanılması hem de sodyum metaline ih-
tiyaç olmamasıdır [8]. Santos and Sequeira tarafından 
elektroliz yöntemi kullanılarak SBH üretiminin araştırıl-
dığı diğer bir çalışmada, iki bölmeli elektrolitik bir hücre 
kullanılarak metaboratın borhidrür iyonuna dönüşümü 
açıklanmıştır. Burada SBH’nin elektrosentezi için en 
uygun deneysel koşulların saptanması amaçlanmış 
ve çeşitli katot malzemeleri ile elektrolit bileşimleri test 
edilmiştir [9].   

Katotta:

NaBO2 + 8Na+ + 6H2O + 8e- → 4NaBH4 + 8NaOH     (8a)

Anotta:  8NaOH → 2O2 + 4H2O + 8Na+ + 8e     (8b)

Toplam tepk.:  NaBO2 + 2H2O → NaBH4 + 2O2         (8)

2000’li yılların başında Zhou tarafından alınmış olan 
patentte, metal borhidrürlerin daha ekonomik olarak 
üretiminin yapılabileceği bir prosesin geliştirilmesi 
amacıyla, sodyum metalinin yerine hidrojenin (proton) 
kullanımı düşünülmüştür. Burada önerilen proses, dört 
basamakla özetlenmiştir (Denklem 9a-d): Birinci basa-
mak, hidrojen (proton) üretimi için taşıyıcı tozun sen-
tezi (Mg-FeTi veya karbon siyahı üzerine tutturulmuş 
Pt veya Pd/Al), ikinci basamak, hidrojenin taşıyıcıya 
bağlanması, üçüncü basamak, taşıyıcıdan, toz halde 
metal borhidrürün üretimi, dördüncü basamak, metal 
borhidrürün alkali çözeltisinin elde edilmesi [10]. 

H2 → 2H (proton)          (9a)

NaBO2 + 4H (proton) → NaBO2 (4H)             (9b)

NaBO2 (4H) + 2Mg → NaBH4 + 2MgO                    (9c)

Na2B4O7 (8H) + 4Mg →2NaBH4 + Mg3(BO3)2 + MgO  (9d)

Temel olarak sodyum metaborattan SBH’in geri kaza-
nımı üzerine Amendola ve arkadaşları tarafından pa-
tentleri alınan yöntemler geliştirilmiştir. Burada, SBH’in 
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üretimi için kendi içinde geri döngüleri olan ve CH4’dan 
H2 üretimi basamağından başlayıp, son adımı SBH 
üretimi olan komple prosesler geliştirmiştir (Denklem 
10-13) [11-13]. 

NaHB(OEt)3 + ½ B2H6  → NaBH4 + B(OEt)3   (10)

2B2H6 + 2Na2O → 3NaBH4 + NaBO2    (11)

2B2H6 + 4NaOH → 3NaBH4 + NaBO2 + 2H2O   (12)

2B2H6 + 2Na2CO3 → 3NaBH4 + NaBO2 + 2CO2    (13)

Ortega ve arkadaşları tarafından patenti alınmış olan 
yöntemde, sodyum hidrür veya sodyum metalinin ye-
rine, sodyum karbonat (Na2CO3) ve sodyum hidroksit 
(NaOH) kullanımı üzerine farklı işletim sistemlerinde 
ve koşullarında deneyler yapılmıştır. Yöntemde tüm 
deneylerde hidrojen kaynağı olarak diboran (B2H6) kul-
lanılmıştır (Denklem 13 ve 14) [14].

 B2H6(g) + 2NaOH(k) →NaBH4(k) + NaBO2(k) + 2H2(g)   (14)

Li ve arkadaşları tarafından yapılan araştırma, oda 
sıcaklığında susuz boraks (Na2B4O7) ile MgH2’ün tep-
kimesiyle SBH sentezi için uygun bir yöntem içermek-
tedir. Tepkimede indirgeme aracı olarak MgH2 kullanıl-
ması nedeniyle oluşan Na eksikliğini gidererek SBH 
verimini artırmak üzere bazı sodyum bileşikleri kulla-
nılmıştır ve SBH veriminin en yüksek değerinin sod-
yum karbonatın kullanıldığı tepkimede olduğu bulun-
muştur (Denklem 15) [15]. 

8MgH2 + Na2B4O7 + Na2CO3 →4NaBH4 + 8MgO + CO2 (15)

Li ve arkadaşları tarafından yapılan başka bir araştır-
mada ise bilyeli değirmende susuz potasyum metabo-
rattan, potasyum borhidrür üretimi gerçekleştirilmiştir. 
Bu çalışmada susuz boratın (KBO2) yanında tepkime-
ye giren, çeşitli metal hidrür bileşikleri (NaH, CaH2 ve 
MgH2) kullanılarak deneyler yapılmıştır (Denklem 16) 
[16]. 

2MgH2 + KBO2 → KBH4 + 2MgO                  (16)

Kojima and Haga tarafından yürütülen deneysel çalış-
mada SBH, sodyum metaboratın magnezyum hidrür 
veya magnezyum silisit (Mg2Si) ile tepkimesinden sen-
tezlenmiştir. Burada, yüksek sıcaklıkta topaklaşmayı 
önlemek için, yüksek ısıl kararlılığa sahip bir magnez-
yum alaşımı olan magnezyum silisit (Mg2Si) kullanımı 
önerilmiştir [17]. 

NaBO2 + 2Mg2Si + 2H2 → NaBH4 + 2MgO + Si   (17)

Suda ve arkadaşları tarafından patenti alınan SBH 
üretim yöntemi, sodyum metaborat ve magnezyum 
içeren karışımın, magnezyum hidrürün kararlı halde 
olduğu tepkime denge basıncının altındaki bir hidro-
jen basıncında tepkimeye girmesini kapsamaktadır 
(Denklem 18a,b, 18). Buradaki SBH üretim yöntemin 

göre, MgH2’nin kararlı halde olduğu tepkime denge 
basıncının altındaki basınçlarda Mg’un yüzeyinde olu-
şan protit (H-) kullanılmaktadır. Suda ve arkadaşları ta-
rafından yapılan bu çalışmada, tepkime verimini daha 
da yükseltmek üzere nikel (Ni), kobalt (Co), platin (Pt), 
bakır (Cu), paladyum (Pd), rutenyum (Ru) ve rodyum 
(Rh) gibi metallerin katalizör olarak kullanılabileceği 
bildirilmiştir. En iyi sonucu Ni katalizörün verdiği belir-
tilmiştir [18-20].

Mg + H2 → Mg2+ • 2 H¯ (yüzey)           (18a)

2[Mg2+•H¯(yüzey)] + NaBO2 → NaBH4 + 2MgO (18b)

Toplam tepk.: 

NaBO2 + 2Mg + 2H2 → NaBH4 + 2MgO                 (18)

Eom ve arkadaşları tarafından borat kaynağı olarak 
sodyum metaboratın (NaBO2) kullanıldığı ve yine Mg 
metali ile hidrojen atmosferinde gerçekleştirilen tepki-
me ise 400-600 °C sıcaklık ve 30-60 atm basınç aralı-
ğında bilyeli değirmende gerçekleştirilmiştir (Denklem 
18). Sodyum metaboratın SBH’ye dönüşüm veriminin 
hidrojen basıncının artmasıyla arttığı; ancak 60 atm’de 
biraz azaldığı belirtilmiştir. Verimin 400 °C’den 600 
°C’ye sıcaklık artışıyla arttığı rapor edilmiştir. [21]. 

Sodyum metaborat dihidrat (NaBO2.2H2O)’ı hammad-
de olarak kullanarak termokimyasal olarak SBH üre-
timi Kantürk Figen ve Pişkin tarafından çalışılmıştır. 
Burada önce farklı mikrodalga kullanım koşullarında 
sentezlenen sodyum metaborat dihidrat, 400 °C’de 
kalsine edilerek susuz sodyum metaborat (NaBO2) 
elde edilmiştir. Daha sonra toz haldeki susuz sodyum 
metaborat 470 °C’de 60 atm hidrojen basıncında MgH2 
ile tepkimeye sokularak yüksek verimde SBH üretildiği 
rapor edilmiştir (Denklem 20)  [22].     

2MgH2 + NaBO2  →  NaBH4 + 2MgO                    (20)

Kayacan ve arkadaşları. tarafından borat kaynağı ola-
rak susuz boraksın (Na2B4O7) kullanıldığı ve Mg me-
tali ile hidrojen atmosferindeki tepkimeyi temel alan 
başka bir çalışmada, kesikli işletilen reaktörde 550 
°C sıcaklık ve 25 atm hidrojen basıncında SBH’nin 
yüksek verimle üretildiği rapor edilmiştir. Burada Mg 
miktarındaki artışın SBH oluşumunu da arttırdığı öne 
sürülmüştür (Denklem 21) [23]. 

Na2B4O7 + 4Mg + 4H2 → 2NaBH4 + 4MgO + B2O3     (21)

Üleksit mineralinden (NaCaB5O9.8H2O) SBH üretimini 
araştırmayı hedefleyen çalışmasında Piskin tarafından 
SBH, hazırlanan üleksit-borosilikat (NaCaB5O9.SiO2) 
camının Na metali ile 450-500 °C’de 3 atm hidrojen 
basıncı altında 4 saat süreyle tepkimesi sonucunda 
üretilmiştir (Denklem 22) [24].

NaCaB5O9–SiO2 + 20Na + 10H2 → 5NaBH4 + 8Na2SiO3 
+ CaO                                                                     (22) 
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Özet olarak SBH üretimi üzerine literatürdeki son 15 
yılda yapılan çalışmalara odaklanıldığında, Na kay-
nağı olarak sodyum metaboratın ve susuz boraksın 
kullanımının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu maka-
lede, borat kaynağı olarak susuz boraks ve sodyum 
metaborat kullanılan iki durum karşılaştırılmıştır. So-
nuçta SBH üretimi için, uygun bir prosesin belirlenme-
si ve bileşenlerin seçimi aşamasına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır.

2. Malzemeler ve yöntemler (Materials and methods)

2.1. Malzemeler (Materials)

Bu makaleye konu olan deneysel çalışmalarda kul-
lanılan magnezyum metali Fluka’dan; susuz boraks, 
sodyum karbonat ve sodyum metaborat tetrahidrat 
Merck’ten temin edilmiştir. Analizlerde kullanılan bi-
leşikler de (sodyum tiyosülfat, potasyum iyodür, po-
tasyum iyodat, sodyum hidroksit, sülfürik asit ) yine 
Merck’ten sağlanmıştır. 

2.2. Deneysel yöntem (Experimental method)

2.2.1. Sodyum metaborat tetrahidrattan sodyum 
metaborat elde edilmesi (Production of Sodium        
Metaborate From Sodium Metaborate tetrahydrate)

Sodyum metaborat tetrahidrattan (NaBO2.4H2O), sod-
yum metaborat (NaBO2) eldesi iki aşamalı olarak ger-
çekleştirilmiştir. İlk aşamada 120-140 °C sıcaklık ara-
lığında, NaBO2.4H2O yapısındaki bir mol kristal suyu 
uzaklaştırılarak, NaBO2.3H2O yapısı elde edilmiştir. 
Elde edilen NaBO2.3H2O, ikinci aşama olarak daha 
yüksek sıcaklıklarda (700-710 °C) 3 sa süreyle kalsine 
edilerek susuz NaBO2 yapısına dönüştürülmüştür. 

2.2.2. Susuz boraks ve sodyum karbonatın               
kalsinasyonu (Calcination of dehydrated borax and 
sodium carbonate)

Li ve arkadaşları tarafından potasyum borhidrür üreti-
minde borat olarak kullanılan potasyum metaborattaki 
kristal suyu miktarının artmasının dönüşüm oranını 
büyük ölçüde azalttığı bildirilmiştir [16]. Buradan yola 
çıkarak SBH üretiminde girdilerdeki kristal suyu ora-
nındaki artışın dönüşümü önemli derecede azaltacağı 
düşünülerek susuz boraks ve sodyum karbonat kalsi-
ne edilmiştir. Sodyum karbonat, 200 - 210 °C sıcaklık 
aralığında 2 sa süreyle; susuz boraks ise 620-630 °C 
sıcaklık aralığında 4 saat süreyle kalsine edilmiştir. 

2.2.3. Sodyum borhidrür (SBH) üretimi (Production 
of sodium borohydride (SBH))

SBH üretimi, özellikleri Çizelge 1’de verilen paslanmaz 
çelik titreşimli bilyeli değirmende yapılmıştır. Karıştır-
ma, Retac marka Retscl 3D-tipi vibratörü ile gerçek-
leştirilmiştir. Reaktör ve karıştırıcı sistemi Şekil 1’de 
gösterilmiştir. Sistemde daha etkin bir karıştırma sağ-
lamak amacıyla, 0,440 g ağırlığında 7 mm çapında 7 
adet paslanmaz çelik bilye kullanılmıştır. Deneylerde 
borat kaynağına bağlı olarak iki yöntemle SBH üretimi 
gerçekleştirilmiştir: 

1- Borat bileşiği olarak susuz boraksın, hidrojen ab-
sorplayıcı olarak magnezyum metalinin ve sodyum 
eksikliğini karşılamak üzere de sodyum karbonatın 
kullanıldığı yöntem [25]

8Mg + 8H2 + Na2B4O7 + Na2CO3 →4NaBH4 + 8MgO +CO2                                                                                      
(23)

2- Borat kaynağı olarak sodyum metaboratın ve hid-
rojen absorplayıcı olarak metalik magnezyumun 
kullanıldığı yöntem (Denklem 18)

 
Şekil 1. Reaktör ve karıştırıcı sistemi (Reactor and mixing system) [25]
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SBH üretimi, 412 °C sıcaklık, 29 atm H2 başlangıç ba-
sıncı, 10 Hz karıştırma hızı ve 150 dk reaksiyon süre-
sinde yukarıda belirtilen iki yöntemle de gerçekleştiril-
miştir. Her iki yöntemde de yapılan deneylerin tamamı 
kesikli işletimle yürütülmüştür. Yukarıda bahsi geçen 
ön işlemler yapıldıktan sonra girdiler (susuz boraks, 
sodyum karbonat ve magnezyum ya da sodyum me-
taborat ve magnezyum) kesikli reaktöre yerleştirilmiş-
tir. Girdiler tüm deneylerde aynı miktarda ve oranda 
kullanılmıştır. Literatürdeki çalışmalar temel alınarak 
[10,15,16] susuz boraks (ort. parçacık çapı, dp, 86 
μm), sodyum karbonat (ort. parçacık çapı, dp, 56 μm) 
teorik miktarlarda; magnezyum (ort. parçacık çapı, dp, 
175 μm) teorik orandan molce 1,5 kat fazla miktarda 
kullanılmıştır. 

2.3. Analiz (Analysis)

2.3.1. Kalitatif analiz (Qualitative Analysis)

SBH üretiminde girdi ve ürün karışımlarını karakteri-
ze etmek amacıyla FTIR (Fourier transform infrared 
spectroscopy) spektrumları kullanılmıştır. Kalitatif ana-
lizler için IR spektrumları Unicam Mattson 1000 spekt-
rofotometresinde, 1/5 seyreltme oranında KBr pellet-
ler kullanılarak 4000–400 cm-1 dalga boyu aralığında 
yapılmıştır. Sonuçlar, Çizelge 2’den yararlanılarak yo-
rumlanmıştır. 

2.3.2. Kantitatif analiz (Quantitative analysis)

Deneyler sonucunda elde edilen ürün karışımı için 
iyodimetri yöntemi kullanılarak, üretilen SBH kan-
titatif olarak tayin edilmiştir [27]. Elde edilen so-
nuçlar, başlangıçta alınan borat kaynaklarının 
üzerinden değerlendirilerek dönüşüm oranları olarak 
hesaplanmışlardır.

3. Sonuçlar ve tartışma (Results and discussion)

Borat kaynağı olarak susuz boraksın (Na2B4O7), hid-
rojen absorplayıcı olarak magnezyum metalinin ve 
sodyum kaynağı olarak sodyum karbonatın kullanıldı-
ğı SBH üretim prosesi, hidrojen atmosferinde çalışan 
titreşimli bilyeli değirmen tipi kesikli bir reaktörde ger-
çekleştirilmiştir. Reaktör işletim koşulları 412 °C sıcak-
lık, 29 atm başlangıç H2 basıncı, 10 Hz karıştırma hızı 
ve 150 dk olarak seçilmiştir. Aynı koşullarda borat kay-
nağı olarak sodyum metaborat (NaBO2) ve hidrojen 
absorplayıcı olarak magnezyum metalinin kullanıldığı 
paralel bir çalışma yürütülmüştür. Deney sonucunda 
sodyum metaboratın SBH’ye dönüşüm oranı % 17,9 
ve susuz boraksın aynı koşullarda dönüşüm oranı % 
17,1 olarak bulunmuştur. Buradan susuz boraks ve 
sodyum metaboratın birbirine çok yakın sonuç verdiği 
görülmüştür. Şekil 2’de susuz boraksın kullanıldığı du-
rumda elde edilen ürün karışımının, Şekil 3’te sodyum 
metaboratın kullanıldığı durumda elde edilen ürün ka-
rışımının ve Şekil 4’te ise saf SBH (Merck) kullanılarak 
elde edilen FTIR spektrumları sunulmuştur.   

Hem buradaki deneysel çalışmada hem de literatürde 
rastlanan farklı koşullardaki ve deney sistemlerindeki 
çalışmalarda, borat kaynağı olarak kullanılan susuz 
boraksın ve sodyum metaboratın SBH’ye aynı ko-
şullardaki dönüşüm oranları arasında önemli bir fark 
görülmemiştir. Bunun nedeni olarak bu iki boratın ya-
pılarının birbirine yakın olması ve birbirlerine dönüşe-
bilmeleri söylenebilir. 

Buradan titreşim karıştırmalı bilyeli rektörde yapılan 
deneylerden çıkan bir diğer sonuç da SBH üretim ve-
rimi üzerinde bor kaynağından çok protid (H-) kayna-
ğının önemli rol oynadığının tespitidir. Şekil 5’te tep-
kimeler sırasında kaydedilen toplam basınç düşmesi 
gösterilmiştir. Burada reaksiyon denklemi göz önüne 
alındığında (Denklem 18) sodyum metaboratın kul-
lanıldığı durumda kaydedilen basınç düşmesinin, ta-
mamen ortamdaki H2’in Mg yüzeyine absorbe edilme-
sinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Ancak 
susuz boraksın kullanıldığı durumda Na eksikliğini 
gidermek üzere kullanılan sodyum karbonat (NaCO3) 
bileşiğinden kaynaklanan CO2 oluşumu söz konusu-
dur (Denklem 23). Bu durumda kaydedilen basınç 
düşmesi sadece H2‘in Mg yüzeyine absorpsiyonunu 
temsil etmemektedir. Şekil 5’ten görüldüğü üzere su-
suz boraksın (Na2B4O7) kullanıldığı durumda tepkime 
sonunda basınç düşmesi sodyum metaborat kullanıl-
dığı durumdaki basınç düşmesinden daha düşük se-
viyede kalmıştır.

Reaktörün Özelliği Değeri 

Hacmi (ml) 45  
İç çapı (cm) 2,2  

Dış çapı (cm) 3,2  

Et kalınlığı (cm) 0,5  
İç yükseklik (derinlik) (cm) 12,2  

 

Çizelge 1. Deneylerde kullanılan reaktörün özellikleri 
(Properties of vibrating ball mill reactor)

Çizelge 2. Bazı inorganik bileşiklerdeki fonksiyonel 
grupların infrared absorpsiyonları (Infrared absorption of 
the functional groups in some inorganic compounds) [26]

Fonksiyonel 
Grup 

Absorpsiyon Bölgesi (cm-1) 

BH 2630-2350 
(k) 

1075-1010*  

BH2 2630-2350 
(k) 

1205-1140 
(k) 

975-945 (z) 

BH4
- 2400-2200 

(k) 
1130-1040 
(k) 

 

BO 1400-1300   
BO2

- 1360-1300 
(k) 

  

B4O7
2- 1370-1330 

(k) 
1090-1070 
(o) 

1000-990 (k) 

CO3
2- 1450-1410 

(k) 
880-850 720-680* 

MO* (M = metal) 1100-900 (k)   
Kristal suyu 3600-3000 

(k) 
1670-1600 
(k) 

 

 k: kuvvetli absorpsiyon bandı                                       
o: orta şiddette                                                     
z: zayıf                                                      
* kesin değil
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Şekil 2. Susuz boraksın (Na2B4O7) kullanıldığı durum için FTIR analiz sonucu (T=412 oC, Po=29 atm, N=10 Hz 
ve t=150 dk; %SBH=17,1)  (FTIR analysis results for the case of using the anhydrous borax (Na2B4O7) (T= 412 oC, Po= 29 atm,                  
N= 10 Hz ve t=150 min; %SBH= 17,1))
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Bununla birlikte Şekil 5’te gösterilen sodyum metabo-
ratın kullanıldığı durumdaki basınç düşme değeri kul-
lanılarak ve ayrıca ideal gaz varsayımı yapılarak, basit 
bir hesaplamayla Mg yüzeyine absorplanan H2 miktarı 
hesap edilmiştir. Buradan da Mg yüzeyine absorpla-
nan H2’in çok az oranda SBH (NaBH4) yapısına ka-
tıldığı anlaşılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılan 
Mg metalinin ortalama parçacık boyutunun (175 µm) 
nispeten büyük kalması, Mg-H2 temas yüzey alanını 
azaltmıştır. Bu durum, SBH’ye dönüşüm oranlarının 
düşük seviyede kalmasının başlıca sebebi olarak gö-
rülmüştür.
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       ABSTRACT
  
Nearly six million people die from smoking due to addiction to nicotine. Because 
of high toxicity by nicotine, main alkaloid in tobacco, the action modes of nicotine 
have been analyzed comprehensively by scientists in different organisms and cell 
cultures. One of the main cytotoxicity mechanisms of nicotine is that activating lipid 
peroxidation by inducing production of reactive oxygen species (ROS). Recent in-
vestigations support that boric acid exhibits cyto-protective properties on different 
cell types via its antioxidant nature. Thus, in this study boric acid (BA) was assessed 
as a potential cyto-protective agent against nicotine-induced cytotoxicity. Therefore, 
toxic concentrations of nicotine were evaluated on human primary alveolar epithe-
lial cells (HPAEpiC) and BA was applied against toxic dose of nicotine to analyze 
whether cytotoxicity could be attenuated or not. Wide spectrum nicotine hydrogen 
tartrate concentrations (0.312 mM to 20 mM) were used to investigate the cytotoxic-
ity. 3-(4,5-dimethyl-thiazol-2-yl) 2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) and lactate 
dehydrogenase (LDH) release assays were used to analyze cytotoxicity after expo-
sure to nicotine and boric acid, and their combinations. In addition, Hoechst 33258 
(bis-Benzimide) dye was used to analyze genome integrity under fluorescent mi-
croscope.  According to the results of MTT cell viability assay, IC50 concentration 
of nicotine was determined as 1.71 mM. Different concentration of BA (0.625 µg/ml 
to 20 µg/ml) were applied into cultured HPAEpiC cells with nicotine to prevent cel-
lular damages by nicotine. MTT and LDH assays clearly showed that 5 µg/ml of BA 
supplementation increased cell viability against nicotine exposure. Again, Hoechst 
33258 test revealed that chromosome structure was preserved significantly after BA 
exposure.  As a conclusion, our results revealed for the first time that BA could be 
used as a protective agent against nicotine-induced toxicity on human lung alveolar 
cells.

Ameliorative effect of boric acid against nicotine-induced cytotoxicity on 
cultured human primary alveolar epithelial cells 
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[2–5]consisting of 90% lipid and 10% protein, and of 
calf lung surfactant extract (CLSE.  Cigarette smoke 
can damage epithelial cell in different ways; (I) pre-
vent collagen production and surfactant synthesis, (II) 
suppression of cell proliferation and attachments and 
(III) increase single strand breaks in DNA which are 
lead lung diseases in wide spectrum aspect [6,7].  

Tobacco products contain 2000 different potential toxic 
molecules and one of the most cytotoxic molecules is 
nicotine which was found very high concentration in 
saliva and teeth root surface of tobacco addicts [8,9]. 
Moreover, analysis showed that nicotine can affect 
many cellular pathways. According to researches fib-
roblasts could collect nicotine molecules in high levels 
and the cells keep most of them inside of different 
compartments [10]. Most important effects of nicotine 
on the fibroblast were cell attachment and growth disfi-

*corresponding author: enes.aslan@erzurum.edu.tr

1. Introduction

Today, cigarette smoking and health risks associations 
are well known. Bronchogenic carcinoma develop-
ment is one of the most important side effects of smo-
king. Also, pulmonary diseases as centrilobular and 
panacinar emphysema, pulmonary Langerhans cell 
histiocytosis and chronic bronchitis are correspondent 
to cigarette smoking [1]. Furthermore, there are vario-
us important functions of alveolar epithelial cells such 
as regulating inflammation via releasing growth fac-
tors and cytokines, alveolar structure constitution with 
proteinases and matrix proteins, and prevent external 
toxic molecules to damage lung components. Alveolar 
cell damages can cause several consequences such 
as alveolar structure demolition resulted from growth 
factors and cytokines insufficiency and, alveoli dest-
ruction induced by increased permeability of epithelial 

 Journal homepage: www.journal.boren.gov.tr
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guration which are crucial events for cell functions and 
metabolisms to survive [11]. Besides, thiol depletion 
was analyzed to have an important role in nicotine-
induced cytotoxicity. Researches indicated that inhibi-
tion of thiol activity could cause susceptibility in cells 
against reactive agents which resulted in prevention 
of protein synthesis, growth and proliferation of fibrob-
lasts [12].

Boron compounds are abundant in earth surface and 
have an important role in plant growth. Also, deficiency 
of boron can affect human health adversely including 
brain function, plasma lipid level, arthritis and osteopo-
rosis. Boron is generally found as boric acid (BA) form 
in environment and BA can be used in variety of in-
dustrial product such as cosmetics, textile, fiberglass, 
jewelry, glass, electroplating, furnace linings and cera-
mics [13–15]. Likewise, analysis on human blood cells 
exhibits that BA has non-genotoxic properties. Thus 
BA is reported that it can be used in pharmacological 
and medical applications due to its antioxidant feature 
[16,17].

In the present study, the protective effect of BA was 
tested against nicotine induced cytotoxicity in the hu-
man primary epithelial cells. Firstly, toxic concentrati-
ons of nicotine compound were determined via using 
MTT assay. After toxic environment (IC50) being crea-
ted for the cells, wide range of BA was applied to find 
out protective potential. MTT and LDH assays were 
used to analyze cell viability for BA exposure against 
nicotine-induced toxicity. In addition, nucleus integrity 
of HPAEpiC was investigated by using Hoechst 33258 
(bis-Benzimide) fluorescent dye.

2. Material and methods

Cell culture

Human Pulmonary Alveolar Epithelial Cells (HPAEpiC) 
was obtained from American Type Culture Collection 
(ATCC, USA). The cells were grown and maintained in 
AEpiCM consists of 500 ml of basal medium, 10 ml of 
fetal bovine serum, 5 ml of epithelial cell growth supp-
lement and 5 ml of penicillin-streptomycin at 37°C in a 
90% humidified incubator with 5% CO2.

Determination of toxic nicotine concentration

2x104 cells/well were seeded in 96-well plate and in-
cubated at 37 °C with 5% CO2 for 24 h to allow cell 
attachment.  Then, the cells were incubated with 20, 
10, 5, 2.5, 1.25, 0.612, 0.362 mM of nicotine hydro-
gen tartrate (Sigma®, USA). After 48 h of incubation, 
IC50 values of nicotine were determined by MTT assay. 
Briefly, 10 μl of MTT (5 mg/ml MTT in PBS) was added 
to each well and incubated for 4 h. Then, 100 μl of 
DMSO was added to each well to dissolve any forma-
zan crystals formed and the optical density was mea-
sured at 570 nm by a microplate reader.

MTT assay

2x104 cells/well were seeded in 96-well plate and in-
cubated at 37 °C with 5% CO2 for 24 h to allow cell 
attachment.  Then, the cells were incubated with 1.71 
mM (IC50 value) of nicotine and six different concentra-
tions of boric acid (20; 10; 5; 2.5; 1.25 and 0.625 mg/
ml). After 48 h of incubation, cell viability was deter-
mined by MTT assay that is mentioned previously.

LDH cytotoxicity assay

2x104 cells/well were seeded in 96-well plate and in-
cubated at 37 °C with 5% CO2 for 24 h to allow cell 
attachment.  Then, the cells were incubated with 1.71 
mM of nicotine hydrogen tartrate and six different con-
centrations of boric acid (20; 10; 5; 2.5; 1.25 and 0.625 
mg/ml). After 48 h of incubation, LDH assay was per-
formed using CytoSelectTM LDH Cytotoxicity Assay kit 
according to the manufacturer’s instructions. 90 µl of 
the supernatant from each well was transferred to a 
new plate. Afterwards, 10 μl of LDH Cytotoxicity Assay 
reagent was added into each well and incubated at 37 
°C for 30 minutes.  The absorbance was determined at 
450 nm by a microplate reader. 

Hoechst 33258 assay

After protective concentration of BA was determined 
against Nicotine induced cytotoxicity, positive control, 
negative control and BA/nicotine treated cells were 
fixed with 4% paraformaldehyde in phosphate buffered 
saline at 4 °C for 30 min. After washing cells with PBS, 
the nuclear DNAs were incubate with 1 mM Hoechst 
33258 fluorescent dye for 5 min at room temperature 
(excitation/emission wavelength=365/420 nm) and ob-
served under the fluorescent microscope (Leica® DM 
IL LED).

Statistical analysis

Statistical analysis was performed using Excel (Micro-
soft©, USA, 2010) software. P<0.05 was considered to 
represent statistically significant result.

3. Results and discussions

Recently, it is investigated that nicotine can induce 
oxidative stress in U937 monocytic cells via activating 
cytochrome P450 (CYP) 2A6-mediated pathway [18]. 
In addition to oxidative stress induction which interfere 
with redox homeostasis, cigarette smoke can cause 
carcinogenicity, upregulation of pro-inflammatory gene 
expressions and downregulation of antioxidant gene 
expressions [19–22]. In this research, we show that 
nicotine molecules can cause high toxicity on HPAE-
piC cells and over 10 mM concentration of nicotine can 
induce nearly % 100 cytotoxicity by using MTT assay 
(Figure 1). According to MTT cell viability assay IC50 
value for nicotine on lung epithelial cells calculated 
from regression analysis as 1.71 mM which is shown 
in Figure 2.
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After IC50 value of nicotine molecule was found out, dif-
ferent concentrations of BA were applied against 1.71 
mM nicotine. In Figure 3, higher and lower concentra-
tions (≥5 µg/ml and ≤2.5 µg/ml) of BA didn’t show any 
ameliorative effect against nicotine-induced cytotoxi-
city. On the other hand, 5 µg/ml and 2.5 µg/ml con-
centrations of BA significantly decrease toxic effect of 
nicotine. These results correlated via using both MTT 
and LDH viability assays, which indicated complemen-
tary results in Figure 3. Since, nicotine application co-
uld lead to production of reactive oxygen species and 
oxidative stress [23], one of the possible mechanism 
underlying the protective effect might be antioxidant 
activity of BA molecules [16,17]sister-chromatid exc-
hanges (SCEs. Furthermore, researches demonstra-
ted that DNA double strand breaks reduced and also, 
wound healing process improved when BA applied to 
cell culture [24]. 

In Figure 4a, Hoechst 33258 (bis-Benzimide) fluores-
cent staining analysis exhibited that genome integrity 
of the HPAEpiC cells were disturbed and cell density 
was decreased after nicotine exposure. According to 
studies, nicotine could activate GRP78 and NF-κB 
through oxidative stress induction. Thus, production 
of reactive molecules could increase apoptosis and 
genotoxic sensitivity in cancer cells [25–27]. Moreover, 
micronuclei frequency and DNA single strand breaks 
was shown to increase significantly peripheral blood 
of rats after nicotine treatment [28,29]. On the con-
trary, application of BA (5 µg/ml concentration) against 
nicotine exposure shown to protect genome constitu-
ent and decrease cytotoxicity significantly (Figure 4b).  
Supporting to these, scientists suggested that BA 
treatment could prevent micronuclei and DNA strand 
breaks inductions in V79 cell cultures [29].

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0,362 mM 0,612 mM 1,25 mM 2,5 mM 5 mM 10 mM 20 mM 

%
 C

el
l D

ea
th

 

Nicotine Concentration 

Nicotine Toxicity on HPAEpiC Cells 

Figure 1. The cytotoxic effects of nicotine application on HPAEpiC cultures via using MTT cell viability assay 
(IC50= 1.71 mM)

 

y = 23,599ln(x) + 37,393 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

0 5 10 15 20 25 30 

%
 C

el
l D

ea
th

 

Nicotine Concentration 

Regression model of Nicotine Toxicity  

Figure 2. Regression model for nicotine induced cytotoxicity (Graphic equation is y=23,599ln(x)+37,393 and 
IC50=1,71 mM)



107

Türkez H. et al. / BORON 1 (2), 104 - 109, 2016

treated cells with nicotine (Figure 4b) and negative (-) 
control group cells were seemed similar in aspect of 
genome integrity and cell density which correlated to 
cell viability tests. As a conclusion it might be said that 
antioxidant properties of BA prevent cytotoxicity and 
DNA damage resulted from nicotine treatment [30]. In 
a conclusion, our results supported for the first time 
that BA has protective effects against nicotine induced 
cytotoxicity on the human primary alveolar epithelial 
cells.

4. Concluding remarks

In the present study, high toxicity of nicotine on HPA-
EpiC cells were investigated via MTT and Hoechst 
33258 assays. It could be interpreted that nicotine in-
duced cytotoxicity and genome destruction were redu-
ced significantly through BA treatment (Figure 3 and 
4). According to MTT and LDH cell viability tests, 5 µg/
ml concentration of BA was effective quantity for redu-
cing toxicity by nicotine. In Hoechst 33258 assay, BA 

Figure 3. MTT and LDH viability test results after boric acid application to nicotine induced cytotoxic cells. Symbol (*) 
indicates significantly decrease of % cytotoxicity against nicotine only samples
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       ABSTRACT
  
The successful design and the operation of chromatographic separations require 
the optimization of a large number of parameters which affect the separation in a 
usually nonlinear and interacting fashion. Additionally, modeling studies of chro-
matographic separations allow prediction of the dynamic behavior of the solute in 
the column against different operating alternatives without experimental effort, as 
well as scaling up the separation process. Thus the model based understanding 
of chromatographic separation, largely prevents the inconveniences of experimen-
ting with the real process whether the operation is batch or continuous. There are 
several models to be used for chromatographic separations whether it is at the 
analytical scale or at the preparative/production scale, including the ideal model, 
the equilibrium dispersive model, the transport dispersive model and the gene-
ral rate (GR) model. The GR model is widely acknowledged as being the most 
comprehensive among the chromatography models available in the literature as 
it accounts for axial dispersion and all the mass transfer resistances, e.g. external 
mass transfer of solute molecules from bulk phase to the external surface of the 
adsorbent, diffusion of the solute molecules through the particle, and adsorption-
desorption processes on the site of the particles. In this study the mass transfer 
coefficients of 10B and 11B isotopes are determined for chelating resin of different 
particle diameter and weak base anion exchange resin. It is concluded that film 
mass transfer coefficient and homogeneous solid diffusivity coefficients differs 
from each other both for 10B and 11B isotopes according to resin type and diameter.
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1. Introduction

Chromatography is a widely used and highly selecti-
ve process of separation, employed in the separation 
of complex mixtures of which the overall product yield 
of sugars, proteins, pharmaceuticals, fine chemicals, 
flavorings, foods, enantiomers and isomers….etc. is 
governed by the individual yields of discrete operati-
ons. It is admitted by several researchers that no other 
separation method is as powerful and generally appli-
cable as chromatography is [1-6]. 

Modelling of chromatographic separations is essential 
for the prediction of the dynamic behavior of the solute 
in the column against different operating alternatives 
without experimental effort, as well as scaling up the 
separation process. Besides, chromatographic sepa-
rations are complex processes and so that model ba-

sed understanding of this kind of separation, largely 
prevent the inconveniences of experimenting with the 
real process. 

Several chromatographic models have been establis-
hed and studied according to their level of complexity 
and accuracy whether it is at the analytical scale or at 
the preparative/production scale, including; the ideal 
model (IM), the equilibrium dispersive (ED) model, the 
transport dispersive (TD) model and the general rate 
(GR) model [7-13].

IM based on the equilibrium theory of chromatography, 
assumes that the equilibration of a solute between the 
mobile and stationary phase is an infinitely rapid pro-
cess accounting the chromatographic column has an 
infinite efficiency and any contributions from hydrody-
namic effects or mass transfer phenomena are neg-
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lected. As the highest production and recovery rate 
allowed by the thermodynamics is estimated by this 
model, IM may be useful only for the analysis of the 
qualitative behavior of the process and the influence of 
some of the process parameters on chromatographic 
separation for ideal conditions despite the fact that the 
IM model is far away to simulate realistic conditions 
within the chromatographic column.

In ED model, similar to the TD model instant equilibri-
um is assumed between the stationary and the mobile 
phases hence both models ignore the concentration 
profile development within the particle [14-17]. Additio-
nally, ED and TD modeling approaches do not directly 
take into effect the mass transfer resistances indivi-
dually, instead a lumped mass transfer coefficient is 
used, where pseudo homogeneous concentration wit-
hin the particle is assumed. When mathematical mo-
deling of chromatographic separation is brought into 
play neither the ED model nor the TD model is suffi-
ciently accurate, especially for the separations whe-
re slow mass transport kinetics exist, because mass 
transfer resistances as well as the axial dispersion wit-
hin the column reflect entirely different mass transfer 
mechanisms. The internal and external mass transfer 
resistances and axial dispersion do not usually res-
pond in a harmony to the changes in column operation 
parameters such that hydrodynamic conditions have 
a significant effect on both the external mass transfer 
resistance and axial dispersion terms whereas statio-
nary phase internal mass transfer resistance is almost 
immune to that of the changes of mobile phase inters-
titial velocity. 

GR model is the most sophisticated model among the 
others since the GR model accounts external [18] and 
intraparticle mass transfer resistances, as well as axial 
dispersion in the column individually as a result the 
effect of development of particle concentration profile 
on eluent concentration profiles is reflected to this mo-
del equation. GR model is brought wider recognition 
especially for scaling up of a preparative where mass 
transfer resistances are high, providing a reliable plat-
form to simulate elution bands [19-21] and accounting 

all contributions to band broadening: axial dispersion 
[22], external [23] and internal mass transport resis-
tances directly into model equations. Despite reflec-
ting the most accurate chromatographic simulation 
profiles [24, 25], numerical solution of GR model re-
quires lengthy computational time due to the necessity 
in the solution of coupled partial differential equations 
representing liquid phase side and stationary phase 
side mass transfer. For this reason in order to simplify 
numerical solution of the GR model different approac-
hes are investigated by several researchers [26, 21]. 

Özdural et al. [28] proposed a new algorithm 
for numerical solution of GR model in frontal 
chromatography. When the numerical solution of 
GR model is considered, the advantage of this 
methodology lays in the fact that it does not require 
the solution of coupled partial differential equations; 
instead the stationary phase concentrations were 
evaluated through unsteady state component mass 
balance expressions written in discretization schemes. 
Thus the number of partial differential equations to 
be solved reduces to one, which saves considerable 
machine time.

In order to simplify the model equations several 
researchers employed local equilibriu m assumption, 
where solute average concentration in the particle, is in 
instant equilibrium with the solute concentration in the 
bulk eluent, c(x,t). Hence all transient resistances are 
neglected [28, 29]. Furthermore, in local equilibrium 
approach based studies in order to represent the band 
broadening effect all the mass transfer resistances 
are lumped into a single quantity called lumped axial 
dispersion coefficient. However axial dispersion and 
mass transfer mechanisms are different phenomenon 
that cannot be lumped into a single term. Therefore in 
this study general rate (GR) based model is followed 
where Fig. 1 represents the true case, and indicates 
the formation of concentration gradient within the 
particle as a result of transient resistances. In GR 
model equilibrium is only attained at the interface 
between the liquid and solid phases. 

 
Figure 1. The illustration of the local equilibrium and non-equilibrium adsorption approaches within a spherical particle. 
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The schematic view of equilibrium conditions for equ-
ilibrium [30] and non-equilibrium assumption with re-
gard to liquid and stationary phase concentration pro-
files is shown in Fig 1. In Fig 1. c(x,t) and cs(x,t) are the 
bulk liquid concentration and liquid film inner surface 
concentrations respectively whereas q(x,t) and qs(x,t) 
are the average and interphase concentrations in sta-
tionary phase. All of concentrations whether for liquid 
phase or stationary phase are the function of axial dis-
tance and time. Rp is the stationary phase radius. 

In non-equilibrium modeling also named as general 
rate model approach, where solid surface concentra-
tion, qs(x,t) and liquid film inner surface concentrati-
on, cs(x,t) are in equilibrium, all mass transfer effects 
including film mass transfer coefficient, solid diffusivity 
and axial dispersion terms are taken into account indi-
vidually. Thus the non-equilibrium modeling approach 
provides a realistic aspect to the dynamic conditions 
exist in the column.

In the present of general rate model parameters, film 
mass transfer coefficient and homogeneous solid dif-
fusivity of 10B and 11B isotopes are specified for diffe-
rent particle diameter chelating resin and weak base 
anion exchange resin. Thus determination of these 
parameters enable to model the chromatographic en-
richment of boron isotopes and allows us to suggest 
protocols for system operation parameters and/or faci-
litate scale-up procedures by accounting axial disper-
sion and all the mass transfer resistances.

2. Theoretical and experimental method

2.1 Theoretical information 

Non-equilibrium conditions exist between the spheri-
cal adsorbent particle and the liquid in the perfectly 
mixed reservoir. The model is based on a dual resis-
tance model combining external mass transfer and 
intraparticle transport by homogeneous diffusion, and 
assumes a time dependent parabolic concentration 
profile within the particle.

The solute mass balance around the reservoir given 
in Eq. (1).

Where Cs is the time dependent interphase liquid con-
centration (mg/cm3), Rp is the particle radius (cm) and 
kf  is the liquid film mass transfer coefficient (cm/s).

Substitution of Eq. (2) into Eq. (1) gives the following 
equation [32].
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where C is the time dependent bulk liquid concentra-
tion (mg/cm3), m is the adsorbent mass within the re-
servoir (g), V is the liquid volume in batch adsorbent 
(cm3), q is the time dependent solid average concent-
ration (mg/cm3 solid), ρp is the adsorbent particle den-
sity (g/cm3) and t is the time (s). With referring to Fig. 1, 
the solid uptake rate for spherical adsorbent particles 
can be expressed as following [29, 31].
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It is generally agreed that, for favorable isotherms, du-
ring the early stages of batch uptake from dilute solu-
tions the value of Cs becomes negligible [26]. Under 
these conditions integrating Eq. (3) between the limits 
of t = 0, C = C0; t= t, C = C(t) gives:

equilibrium, all mass transfer effects including film mass transfer coefficient, solid 
diffusivity and axial dispersion terms are taken into account individually. Thus the 
non-equilibrium modeling approach provides a realistic aspect to the dynamic 
conditions exist in the column. 

In the present of general rate model parameters, film mass transfer coefficient and 
homogeneous solid diffusivity of 10B and 11B isotopes are specified for different 
particle diameter chelating resin and weak base anion exchange resin. Thus 
determination of these parameters enable to model the chromatographic enrichment 
of boron isotopes and allows us to suggest protocols for system operation 
parameters and/or facilitate scale-up procedures by accounting axial dispersion and 
all the mass transfer resistances. 

2. Theoretical and experimental method 

2.1 Theoretical information  

Non-equilibrium conditions exist between the spherical adsorbent particle and the 
liquid in the perfectly mixed reservoir. The model is based on a dual resistance model 
combining external mass transfer and intraparticle transport by homogeneous 
diffusion, and assumes a time dependent parabolic concentration profile within the 
particle. 

The solute mass balance around the reservoir given in Eq. (1). 

dt
qdm

dt
dCV

p
1

               (1) 

where C is the time dependent bulk liquid concentration (mg/cm3), m is the adsorbent 
mass within the reservoir (g), V is the liquid volume in batch adsorbent (cm3), q is the 
time dependent solid average concentration (mg/cm3 solid), ρp is the adsorbent 
particle density (g/cm3) and t is the time (s). With referring to Fig. 1, the solid uptake 
rate for spherical adsorbent particles can be expressed as following [23, 24]. 
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where Cs is the time dependent interphase liquid concentration (mg/cm3), Rp is the 
particle radius (cm) and kf  is the liquid film mass transfer coefficient (cm/s). 

Substitution of Eq. (2) into Eq. (1) gives the following equation [25]. 
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It is generally agreed that, for favorable isotherms, during the early stages of batch 
uptake from dilute solutions the value of Cs becomes negligible [26]. Under these 
conditions integrating Eq. (3) between the limits of t = 0, C = C0; t= t, C = C(t) gives: 

tk
RV

m
C
C

f
pp

3ln
0 

          (4) 

Eq. (4) indicates that kf  value can easily be determi-
ned for short times and low concentration batch expe-
riment uptake data as long as the adsorption isotherm 
is favorable. For low initial solution concentrations the 
uptake kinetics is controlled by liquid film resistance at 
the early stages of adsorption, where all the adsorpti-
on sites of the solid that are close to the solid surface 
are empty. Once the solute molecules pass through 
the liquid film layer, these solute molecules need not 
to diffuse further inside the particle instead they are 
immediately adsorbed near to surface locations.  It is 
obvious that stirred tank adsorption processes do not 
duplicate the hydrodynamic conditions of a packed 
bed adsorption column and kf values calculated by this 
technique is limited to stirred batch reactor. However, 
kf value obtained from dilute solution batch adsorpti-
on experiments, corresponding to a certain degree of 
mixing can be used in numerical solution of the up-
take equation for batch adsorption in order to find Ds 
homogeneous diffusivity, Ds (cm2/s) value. This Ds va-
lue is also valid for a packed-bed adsorption column, 
since Ds depends on particle properties rather than the 
hydrodynamic conditions except concentration.

Once film mass transfer coefficient value is obtained 
from a low concentration experimental data, then Ds 
can be calculated from a high concentration experi-
ment, by keeping all other experimental parameters 
the same with that of the low concentration run. It is 
clear that for high concentration experiments the liquid 
concentration at the interface between liguid and solid, 
Cs

* ≈ 0 assumption is no longer valid. Thus, in order 
to predict the change of bulk liquid concentration with 
time, one should incorporate Cs(t) into the solution of 
Eq. (3). In this work, the widely used immediate equ-
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ilibrium assumption between the solid average con-
centration and the bulk liquid concentration is ruled 
out due to the fact that under dynamic conditions this 
assumption is not valid with realistic mass transfer re-
sistances. However, it is reasonable to assume that 
immediate equilibrium is attained at the interface since 
transfer of solute at the interphase to adsorbed state is 
generally very fast. Eq. (5) gives well known Langmuir 
adsorption isotherm expression.

tion versus time data until the two profiles agree. Ds 
value which gives the best fit, was taken as the ho-
mogeneous solid diffusion coefficient of the system of 
interest. 

2.2 Materials and method

2.2.1 Apparatus

Inductively coupled plasma – mass spectrometry 
(ICP-MS, Perkin Elmer ELAN 9000, U.S.A.) was used 
for the determination of boron isotopes. Multi-position 
magnetic stirrer (IKA R010, Germany) was used for 
reaching the equilibrium between liquid and stationary 
phase. 

2.2.2 Materials

580 µm and 270 µm particle diameter Relite CRB03 
(Mitsubishi Chemical, Japan) chelating resin and 580 
µm particle diameter Diaion WA21 (Mitsubishi Che-
mical, Japan)  weak base anion exchange resin were 
used. Boric acid (Eti Mine Works General Directorate) 
solution is selected as liquid phase medium.

2.2.3 Procedure

In the experimental part of this study mass transfer 
resistances of 10B and 11B determined separately for 
580 µm and 270 µm particle diameter Relite CRB03 
(Mitsubishi Chemical, Japan) chelating resin and 580 
µm particle diameter Diaion WA21 (Mitsubishi Chemi-
cal, Japan)  weak base anion exchange resin. Solution 
volume is 50 mL and rotational speed of batch stirrer 
is 400 rpm. Experiments are performed in room tem-
perature. The mass of 0.025 M HCl and distillate water 
regenerated resins are 1 g. The initial concentration of 
boric acid (Eti Mine Works General Directorate) solu-
tion used to determine film mass transfer coefficients, 
kf and homogeneous solid diffusivities, Ds of boron iso-
topes is 100 mg/L and 8000 mg/L respectively. Time 
dependent 10B and 11B concentrations are determined 
with ICP-MS. 

3. Results and discussions

For the sake of simplicity, change of boron isotopes 
with time graphs and film mass transfer coefficient 
calculation graphs are given for only 10B isotope and 
for Relite CRB03 (Dpaverage= 580 µm) and Diaion WA21 
(Dpaverage= 580 µm) resins. From Fig. (2a) and (3a) 
change of 10B isotope with time is given for 100 mg/L 
boric acid initial concentration. As it is given in Eq. 4, in 
the early steps of adsorption, the slope of time versus 
–ln (C/C0) graph gives the film mass transfer coeffici-
ent, kf value of the boron isotopes for the selected re-
sin. Film mass transfer resistance values of 11B isotope 
for three different resins are calculated with the same 
method but not shown this part of the study.

Eq. (4) indicates that kf  value can easily be determined for short times and low 
concentration batch experiment uptake data as long as the adsorption isotherm is 
favorable. For low initial solution concentrations the uptake kinetics is controlled by 
liquid film resistance at the early stages of adsorption, where all the adsorption sites 
of the solid that are close to the solid surface are empty. Once the solute molecules 
pass through the liquid film layer, these solute molecules need not to diffuse further 
inside the particle instead they are immediately adsorbed near to surface locations.  It 
is obvious that stirred tank adsorption processes do not duplicate the hydrodynamic 
conditions of a packed bed adsorption column and kf values calculated by this 
technique is limited to stirred batch reactor. However, kf value obtained from dilute 
solution batch adsorption experiments, corresponding to a certain degree of mixing 
can be used in numerical solution of the uptake equation for batch adsorption in 
order to find Ds homogeneous diffusivity, Ds (cm2/s) value. This Ds value is also valid 
for a packed-bed adsorption column, since Ds depends on particle properties rather 
than the hydrodynamic conditions except concentration. 

Once film mass transfer coefficient value is obtained from a low concentration 
experimental data, then Ds can be calculated from a high concentration experiment, 
by keeping all other experimental parameters the same with that of the low 
concentration run. It is clear that for high concentration experiments the liquid 
concentration at the interface between liguid and solid, Cs

* ≈ 0 assumption is no 
longer valid. Thus, in order to predict the change of bulk liquid concentration with 
time, one should incorporate Cs(t) into the solution of Eq. (3). In this work, the widely 
used immediate equilibrium assumption between the solid average concentration and 
the bulk liquid concentration is ruled out due to the fact that under dynamic conditions 
this assumption is not valid with realistic mass transfer resistances. However, it is 
reasonable to assume that immediate equilibrium is attained at the interface since 
transfer of solute at the interphase to adsorbed state is generally very fast. Eq. (5) 
gives well known Langmuir adsorption isotherm expression. 
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The qm (mg/cm3 solid) and KL (cm3/mg) terms in Eq. (5) are the Langmuir constants 
and qs is the solid surface concentration in equilibrium with Cs. As long as Langmuir 
adsorption isotherm holds, adaptation of methodology to the batch systems shows 
that interphase liquid concentration, Cs, can be given by Eq. (6) and Eq.(7) for 
Langmuir adsorption isotherm [22]. 
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Where Biot number in Eq. (6) is Bi = kf. Rp / Ds and it in holds all mass transfer 
resistances: film mass transfer resistance and homogeneous solid diffusivity. 
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Eq.(7) for Langmuir adsorption isotherm [28].
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Where Biot number in Eq. (6) is Bi = kf. Rp / Ds and it in 
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than the hydrodynamic conditions except concentration. 

Once film mass transfer coefficient value is obtained from a low concentration 
experimental data, then Ds can be calculated from a high concentration experiment, 
by keeping all other experimental parameters the same with that of the low 
concentration run. It is clear that for high concentration experiments the liquid 
concentration at the interface between liguid and solid, Cs

* ≈ 0 assumption is no 
longer valid. Thus, in order to predict the change of bulk liquid concentration with 
time, one should incorporate Cs(t) into the solution of Eq. (3). In this work, the widely 
used immediate equilibrium assumption between the solid average concentration and 
the bulk liquid concentration is ruled out due to the fact that under dynamic conditions 
this assumption is not valid with realistic mass transfer resistances. However, it is 
reasonable to assume that immediate equilibrium is attained at the interface since 
transfer of solute at the interphase to adsorbed state is generally very fast. Eq. (5) 
gives well known Langmuir adsorption isotherm expression. 
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The non-equilibrium model presented in this study is that it obviates the usually 
employed solution of coupled ordinary and partial differential equation systems and 
makes it possible to use the well-known Runge-Kutta algorithms during simulation 
studies. Eq. (8) can now be solved without assuming Cs≈ 0 since Eq. (6) and (7) 
gives Cs value. During the numerical solution procedure, the q value at j time panel is 
evaluated from the c and q values at (j-1) time panel through the mass balance 
methodology of Özdural et al. [1, 22]. 
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For finding homogeneous diffusivity, model predicted reservoir concentration vs. time 
data for different Ds values were numerically generated and compared with the 
experimentally gathered reservoir concentration versus time data until the two 
profiles agree. Ds value which gives the best fit, was taken as the homogeneous solid 
diffusion coefficient of the system of interest.  

2.2 Materials and method 

2.2.1 Apparatus 

Inductively coupled plasma – mass spectrometry (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN 9000, 
U.S.A.) was used for the determination of boron isotopes. Multi-position magnetic 
stirrer (IKA R010, Germany) was used for reaching the equilibrium between liquid 
and stationary phase.  

2.2.2 Materials 

580 µm and 270 µm particle diameter Relite CRB03 (Mitsubishi Chemical, Japan) 
chelating resin and 580 µm particle diameter Diaion WA21 (Mitsubishi Chemical, 
Japan)  weak base anion exchange resin were used. Boric acid (Eti Mine Works 
General Directorate) solution is selected as liquid phase medium. 

2.2.3 Procedure 

In the experimental part of this study mass transfer resistances of 10B and 11B 
determined separately for 580 µm and 270 µm particle diameter Relite CRB03 
(Mitsubishi Chemical, Japan) chelating resin and 580 µm particle diameter Diaion 
WA21 (Mitsubishi Chemical, Japan)  weak base anion exchange resin. Solution 
volume is 50 mL and rotational speed of batch stirrer is 400 rpm. Experiments are 
performed in room temperature. The mass of 0.025 M HCl and distillate water 
regenerated resins are 1 g. The initial concentration of boric acid (Eti Mine Works 
General Directorate) solution used to determine film mass transfer coefficients, kf and 
homogeneous solid diffusivities, Ds of boron isotopes is 100 mg/L and 8000 mg/L 
respectively. Time dependent 10B and 11B concentrations are determined with ICP-
MS.  

3. Results and discussions 

The non-equilibrium model presented in this study is 
that it obviates the usually employed solution of coup-
led ordinary and partial differential equation systems 
and makes it possible to use the well-known Runge-
Kutta algorithms during simulation studies. Eq. (8) can 
now be solved without assuming Cs≈ 0 since Eq. (6) 
and (7) gives Cs value. During the numerical solution 
procedure, the q value at j time panel is evaluated from 
the c and q values at (j-1) time panel through the mass 
balance methodology of Özdural et al. [2, 28].
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evaluated from the c and q values at (j-1) time panel through the mass balance 
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For finding homogeneous diffusivity, model predicted reservoir concentration vs. time 
data for different Ds values were numerically generated and compared with the 
experimentally gathered reservoir concentration versus time data until the two 
profiles agree. Ds value which gives the best fit, was taken as the homogeneous solid 
diffusion coefficient of the system of interest.  

2.2 Materials and method 

2.2.1 Apparatus 

Inductively coupled plasma – mass spectrometry (ICP-MS, Perkin Elmer ELAN 9000, 
U.S.A.) was used for the determination of boron isotopes. Multi-position magnetic 
stirrer (IKA R010, Germany) was used for reaching the equilibrium between liquid 
and stationary phase.  

2.2.2 Materials 

580 µm and 270 µm particle diameter Relite CRB03 (Mitsubishi Chemical, Japan) 
chelating resin and 580 µm particle diameter Diaion WA21 (Mitsubishi Chemical, 
Japan)  weak base anion exchange resin were used. Boric acid (Eti Mine Works 
General Directorate) solution is selected as liquid phase medium. 

2.2.3 Procedure 

In the experimental part of this study mass transfer resistances of 10B and 11B 
determined separately for 580 µm and 270 µm particle diameter Relite CRB03 
(Mitsubishi Chemical, Japan) chelating resin and 580 µm particle diameter Diaion 
WA21 (Mitsubishi Chemical, Japan)  weak base anion exchange resin. Solution 
volume is 50 mL and rotational speed of batch stirrer is 400 rpm. Experiments are 
performed in room temperature. The mass of 0.025 M HCl and distillate water 
regenerated resins are 1 g. The initial concentration of boric acid (Eti Mine Works 
General Directorate) solution used to determine film mass transfer coefficients, kf and 
homogeneous solid diffusivities, Ds of boron isotopes is 100 mg/L and 8000 mg/L 
respectively. Time dependent 10B and 11B concentrations are determined with ICP-
MS.  

3. Results and discussions 

For finding homogeneous diffusivity, model predicted 
reservoir concentration vs. time data for different Ds 

values were numerically generated and compared 
with the experimentally gathered reservoir concentra-
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For the sake of simplicity, change of boron isotopes with time graphs and film mass 
transfer coefficient calculation graphs are given for only 10B isotope and for Relite 
CRB03 (Dpaverage= 580 µm) and Diaion WA21 (Dpaverage= 580 µm) resins. From Fig. 
(2a) and (3a) change of 10B isotope with time is given for 100 mg/L boric acid initial 
concentration. As it is given in Eq. 4, in the early steps of adsorption, the slope of 
time versus –ln (C/C0) graph gives the film mass transfer coefficient, kf value of the 
boron isotopes for the selected resin. Film mass transfer resistance values of 11B 
isotope for three different resins are calculated with the same method but not shown 
this part of the study. 

 

 

Figure 2. (a) Change of 10B isotope concentration with time for Relite CRB03 (Dpaverage= 580 µm) (b) 
Linearized film mass transfer calculation curve of 10B isotope for Relite CRB03 (Dpaverage= 580 µm)  
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Figure 3. (a) Change of 10B isotope concentration with time for Diaion WA21 (Dpaverage= 580 µm)
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The homogeneous solid diffusivity parameter, Ds is 
determined from the numerical solution of Eq. (8) and 
(9) based on the mass balance methodology that is 
derived by Özdural et al. [28]. Once the model based 
time versus concentration data adjust with the experi-
mental data the homogeneous solid diffusivity is de-
termined. In Fig 4. the experimental time versus 10B 
concentration and numerical solution of the system is 
given for only 10B isotopes for the Diaion WA21 weak 
base anion exchange resin at 8000 mg/L boric acid 
initial concentration.

In Table 1 and 2 the mass transfer coefficients of 10B 
and 11B isotopes are given respectively for chelating 
resin Relite CRB03 with different particle diameters 
and weak base anion exchange resin, Diaion WA21.

It is seen from the both film mass transfer coefficient 
and homogeneous solid diffusivity values of 10B isoto-
pe is higher than the that of 11B isotope. In other words, 
the mass transfer resistance of resin to 11B isotope is 

high when compared with the mass transfer resistan-
ce of resin to 10B isotope. This situation is logical as 
the resin phase has higher affinity to 10B isotope. Also 
when the particle diameter decreases, the film mass 
transfer coefficient increases as it is expected where-
as the unexpected results for homogeneous solid dif-
fusivity coefficients are obtained. Homogeneous solid 
diffusivity coefficients must be increased with the dec-
rease of particle diameter as the travelling path of so-
lute molecules within the stationary phase decreases. 
However in this study the obtained results indicate that 
the homogeneous solid diffusivity coefficients decrea-
ses with the decrease in the stationary phase particle 
diameter. This can be explained with the change of 
competitive adsorption mechanism of 10B and 11B iso-
topes with the particle diameter decrease. It is estima-
ted that the increase of adsorption capacity of resin 
with the decrease in particle diameter and increase in 
surface area of resin phase, increase the competitive 
adsorption of 10B over 11B isotopes.

For the sake of simplicity, change of boron isotopes with time graphs and film mass 
transfer coefficient calculation graphs are given for only 10B isotope and for Relite 
CRB03 (Dpaverage= 580 µm) and Diaion WA21 (Dpaverage= 580 µm) resins. From Fig. 
(2a) and (3a) change of 10B isotope with time is given for 100 mg/L boric acid initial 
concentration. As it is given in Eq. 4, in the early steps of adsorption, the slope of 
time versus –ln (C/C0) graph gives the film mass transfer coefficient, kf value of the 
boron isotopes for the selected resin. Film mass transfer resistance values of 11B 
isotope for three different resins are calculated with the same method but not shown 
this part of the study. 
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Figure 3.  (b) Linearized film mass transfer calculation curve of 10B isotope for Diaion WA21 (Dpaverage= 580 µm)

Figure 4. Experimental and numerical simulation data of change of 10B concentration in liquid phase with time for Diaion WA21 resin. 
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In the consequence of literature investigations about 
this subject, it is concluded that there is no any other 
study based on the determination of liquid film mass 
transfer and solid diffusivity coefficients of 10B and 11B 
isotopes. Thus unfortunately the result which are deter-
mined both with experimentally and mathematical mo-
del simulation given in this study could not compared 
with literature.

4. Conclusion

The objective of this study is to apply the methodology 
that is improved by Özdural et al. [28], for the deter-
mination of mass transfer coefficients of 10B and 11B 
isotopes for chelating and weak base anion exchange 
resins. Once the mass transfer coefficient parameters 
are determined, the model based simulation of boron 
isotope enrichment can be solved numerically to opti-
mize the chromatographic system operating parame-
ters whether it is continuous or batch mode.
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YAZAR KILAVUZU

1. Genel Bilgi

 BOR Dergisi (Journal of BORON), sadece bor ile il-
gili bilimsel çalışmaların, özgün nitelik taşıyan temel 
araştırmaların, teknik uygulamaların yer aldığı Bilim 
Dünyasında ilk ve tek dergidir. Bor Dergisi, bor bilimi, 
bor teknolojisi, bor kullanımı, bor kimyasal maddeleri 
ile bor kullanılan alanların tüm çerçevesini kapsamak-
ta olup; fen, tıp, enerji, mühendislik, eczacılık, tarım, 
savunma sanayi, madencilik, kimya ve uzay sanayi 
dallarında geniş bir alanda disiplinler arası araştırma 
olanağı sağlayan yenilikçi bir element olan bor ele-
mentine odaklanmaktadır. 

Dergi, bor ile ilgili ulusal ve uluslararası alanlarda ya-
pılan bilimsel çalışmaları, güncel teknolojileri, özgün 
teknikleri ve yaklaşımları yayımlar. Fen, tıp, enerji, mü-
hendislik, eczacılık, tarım, savunma sanayi, madenci-
lik, kimya ve uzay sanayi gibi alanlarında bor ile ilgili 
makaleleri bekliyoruz. 

Bor Dergisi’ne gönderilen tüm bilimsel makaleler önce 
Baş Editör tarafından değerlendirilir. Gerekli öncelik 
derecesini sağlamayan, Yazar Kılavuzuna uyma-
yan ya da dergi kapsamında olmayan makaleler 
daha ileri değerlendirmeye alınmaz ve ayrıntılı yo-
rum yapılmadan yazarlara geri gönderilir. Öncelik 
ve/veya kapsam yönünden yapılan bir değerlendirme 
göreceli olduğundan, sadece bu yönden değerlendir-
meye bağlı ret kararlarının hatalı olduğunu kanıtlama 
çabalarının nadiren de olsa başarılı olabileceğine dik-
kat edilmelidir.

Gerekli şartları karşılayan yazılar özgünlük ve kalite 
ölçütleri yönünden hakem incelemesine tabi tutu-
lur.  Yazarlar Sunuş Mektubunda çalıştıkları kurum 
ve e-posta adresleri ile birlikte konu ile ilgili beş ha-
kem önerebilir. İnceleme sonrasında karar, ‘‘Büyük 
Düzeltme” şeklinde ise makalenin düzeltilmiş yeni hali 
tekrar gönderilebilir, ancak hakemler düzeltilmiş ma-
kalede hâlâ önemli sorunlar belirlerse makale kesin 
olarak reddedilir. Kabul edilen makaleler yazımla ilgili 
değişikliklere tabi tutulabilir.  Bir makalenin gerçeklere 
dayanan doğruluğunun sorumluluğu tamamen yazarı-
na aittir. 

Bilgi hırsızlığı (intihal), verilerin uydurulması, so-
nuçları tahrif etmek/iyileştirmek için görüntüyü/ve-
rileri değiştirmek, hakem değerlendirme sürecini 
etkilemek vb. dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmayan 
tüm durumlar makalenin reddine/geri çekilmesine 
neden olacaktır.

Bu dergi, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yö-
nergesi kurallarını kabul eder ve şüpheli araştırma 
durumlarını ve yayın suistimallerini takip eder. YÖK 
Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi hakkında 
daha fazla bilgi için YÖK’ün websitesi http://www.yok.
gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTAN-
CE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187 adresini ziyaret ede-
bilirsiniz. 

2. Bilimsel Yazıların Kategorileri

Bilimsel yazılar üç kategoride yayına kabul edilmek-
tedir:

a.) Özgün Araştırma Makalesi: Tamamlanmış çalış-
maları açıklayan, en çok 30000 karakterden (boşluklar 
dâhil) oluşan ve yeni sonuçlar içeren deneysel ve teo-
rik çalışmalardan oluşmaktadır.  Araştırma makalesin-
de ayrıca en çok 8 şekil ve en çok 6 çizelge yer alabilir. 

b.) Kısa Araştırma Makalesi: Hızlı bir şekilde yayım-
lanması istenen kısa ve önemli sonuçları açıklayan ya-
zıdır. Bu yazı 18000 karakter (boşluklar dâhil ) ve 6’ya 
kadar şekil içerebilir.

c.) Derleme Makalesi: Belirli bir konu hakkında ya-
yımlanmış bilgileri özetleyen ve araştırmacıların kendi 
sonuçlarıyla sınırlı olmayan yazıdır. Sadece literatür 
taramalarıyla oluşan bilgi topluluğundan ziyade maka-
lelerin kapsamlı bir eleştirel açıklanması ve seçimi ön-
celiklidir. Bu yazı genellikle 45000 karakteri (boşluklar 
dâhil) geçmemeli ve en fazla 15 şekil içermelidir.

3. Yazıların Dergiye Gönderilmesi 

3.1. Genel 

Bu dergideki makaleler hem basılmış halde hem de 
elektronik ortamda (on-line) görünecektir. Yazarlar 
kabul edilen makaleleri için hiçbir ücret ödemeyecek-
lerdir. Yayımlanması kabul edilen yayın haline dönüş-
türülen yazıların telif hakkı BOREN’ e aittir. BOREN, 
makalenin yayımlanmasının ardından, makalenin ya-
zar/yazarlarına, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Öde-
necek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkındaki Yönetme-
lik” kapsamında telif ücreti ödeyecektir.

3.2. Makale nasıl gönderilir 

Yazılar, web tabanlı Makale Sunum Sistemi kullanı-
larak elektronik ortamda BOR Dergisine (journal of 
BORON) gönderilmelidir.  Bu hizmet yazıların hızlı, 
güvenli gönderimini ve hızlı değerlenmesini sağlar. Ya-
zıların gönderilmesi aşağıdaki basamaklardan oluşur:  

A.) Yazılar ve şekiller aşağıda verilen talimatlara göre 
(Bölüm 4.1’ den 4.9’ a kadar) uygun biçimde hazırlan-
malıdır. Yazılar,  Bor Dergisinin (Journal of BORON ) 
burada verilen bilimsel ve biçimsel talimatlarına uymak 
zorundadır. Bu talimatlara www.journal.boren.gov.tr/
about/submission   adresinden ya da doğrudan der-
ginin ana sayfasında www.journal.boren.gov.tr “Yazar 
Kılavuzu” kısmından ulaşabilirsiniz. 

B.) Yazarlar ilk gönderisi için www.journal.boren.gov.
tr/user/register adresinden “Kayıt Sayfasına Gidiniz” 
sekmesini kullanarak dergiye kayıt olmalıdır. 

C.) Derginin web sitesinde verilen ‘‘Açıklamalar’’ 
dikkatlice okunmalıdır. Bu sistem makale gönder-
me sürecinde rehberlik eder.  Online yardım, süreç 
boyunca her zaman kullanılabilir. Yazarlar makale 



göndermeyi sonlandırmadan önce, herhangi bir aşa-
mada çıkış/tekrar giriş işlemlerini yapabilirler. Tüm 
başvurular kesinlikle gizli tutulur. Online başvuru prog-
ramı ile ilgili tüm sorunlarınız için fkuru@boren.gov.tr 
ve ormanabdullah@gmail.com  editörel destek adres-
leri ile temas kurabilirsiniz. 

Yazar, yazının başka bir yerde ya da dergide kısmen, 
tamamen ya da başka bir formatta yayımlanmamış 
olduğunu doğrulamalıdır. Makaleyi gönderen yazar 
(‘‘Sorumlu yazar”)  diğer tüm yazarların sorumluluğunu 
kabul eder. Makaleyi gönderen yazar, tüm ortak yazar-
ların makaleyi gördüklerini ve bu dergiye göndermeyi 
kabul ettiklerini onaylar. 

Tüm bilimsel yazılar, hakem değerlendirmesine 
tabi tutulacak ve özgünlük, yenilik ve kalite açısından 
değerlendirilecektir. Yazarlar, Sunuş Mektubunda ku-
rumsal e-posta adresleri ve website linkleri ile birlikte 
değerlendirme sürecinin dışında tutmak istedikleri 5 
hakem de önerebilirler. 

Düzeltme istenen makaleler yalnızca iki ay içinde dü-
zeltilip tekrar gönderildikleri takdirde ilk sunuş tarihle-
rini korurlar.  

Eğer Bor Dergisine başka bir yerde yayımlanan bilgile-
ri (örneğin şekiller) gönderiyorsanız, bu bilgilerin BOR 
Dergisinde tekrar basılması için izin almanız gerektiği-
ne dikkat ediniz.

4. Yazıların Organizasyonu

4.1. Birinci Sayfa İçeriği

1.) Yazının Başlığı:  Ana bulguları kapsayan gerekti-
ğinde standart kısaltmalarla birlikte kısa ve açık şekil-
de en çok 15 kelimeden oluşmalıdır. 

2.) Yazarların tam adları (ilk adları dâhil) ve kurum-
ları: Eğer yayın farklı kurumlarda çalışan yazarların 
ortak çalışması ise, çalıştıkları kurumlar her yazarın 
adı 1, 2 gibi üst rakam ile numaralandırılarak açık bir 
şekilde belirtilmelidir.

3.) Sorumlu yazarın adı (ve unvanı), posta adresi 
ve e-posta adresi vb. gerekli iletişim bilgileri gön-
derilmelidir. 

4.) Makalede geçen standart olmayan kısaltmaların 
bir listesi.

5.)Konu ile ilgili en çok 5 anahtar kelime alfabetik 
olarak yazılmalıdır. 

4.2. Bölümler

Yazılar aşağıdaki gibi bölümlere ayrılmalıdır:

i.) “Özet”:  Ana metne atıf yapmadan konuyu anlaşı-
lır bir şekilde özetlemelidir. Özet, araştırma ve derle-

me makaleleri için 220 kelimeyi geçmemelidir.  Kısa 
araştırma makaleleri için 80 kelimeyi geçmemelidir. 
Standart olmayan kısaltmalar ilk kullanıldığında tam 
olarak yazılmalıdır. Alıntı yapılan her kaynak tam ola-
rak verilmelidir. Türkçe yazılar için özetin İngilizcesi de 
yazılmalıdır.   

ii.) “1 Giriş”: Araştırma konusunu, sorunun açıklan-
masını ve bu konu ile ilgili var olan literatürün kısa bir 
araştırmasını içermelidir. 

iii.) “2 Malzeme ve metot”: Araştırmada kullanılan 
özel malzeme, donanım ve cihazlar bu bölümde üre-
ticisinin adı ve mümkünse yeri (şehir adı) ile birlikte 
verilmelidir. 

iv.) “3 Sonuçlar ve tartışma”

v.) “4 Sonuçların değerlendirilmesi”

vi.) “Kaynaklar” 

Bölümlerin alt başlıkları numaralandırılarak verilmeli-
dir. 

4.3. Kaynaklar 

Kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre ar-
dışık bir şekilde numaralandırılmalıdır. Metin içe-
risinde kaynaklar [2, 13] gibi parantez içerisinde ve-
rilmelidir. Metin içerisinde verilen kaynak numaraları 
yazının sonunda “Kaynaklar” başlığı altında sırasıyla 
verilmelidir. Dergi başlıkları aşağıdaki WEB sayfasın-
da verildiği gibi kısaltılarak verilmelidir.

http://woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-
abbreviations/ . 

Kaynaklar için örnekler aşağıda verilmiştir: 

Dergi

[1] Erdoğan H.,  Yalçınkaya Ö.,  Türker  A. R.,  De-
termination of inorganic arsenic species by hydride 
generation atomic absorption spectrometry in water 
samples after preconcentration/separation on nano 
ZrO2/B2O3 by solid phase extraction, Desalination, 280 
(1-3), 391-396, 2011.

  Kitap

[2] Grimes R. N., Metal Interactions with Boron Clus-
ters,  1st edition,  Springer Science+Business Media,  
New York ,1982. 

Kitaptan bir bölüm ise:

[3] Gürü M., Çakanyıldırım Ç., “Boron Hydrides, 
High Potential Hydrogen Storage Materials”, Chap.4: 
Hydrogen Cycle with Sodium Borohydride, Nova Sci-
ence Publisher Inc.,  New York,  2010. 



Tez

[4] Yalçınkaya Ö., Bazı eser elementlerin alumi-
yum oksit/tek duvarlı karbon nanotüp ve zirkon-
yum oksit/bor oksit nano malzemeleri kullanılarak 
katı faz özütleme tekniği ile zenginleştirilmesi ve ta-
yini, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Ankara, 2010.

Kongre veya Sempozyum

[5] Yılmaz O., Bilen M., Gürü M.,  Absorption of CO2 
in boron solutions and recovery as industrial chemical 
products, IV. International Conference on Nuclear and 
Renewable Energy Resources, Antalya-Türkiye, 27-
29 Ekim, 2014.

•	 Birden fazla yazarlı makalelerde ilk yedi yazar ile 
sınırlıdır, daha fazla varsa vd. şeklinde devam et-
melidir. 

•	 Baskıdaki makalelerin DOI numarası belirtilmeli-
dir. 

•	 Tüm seri yayınlara dergilerle aynı şekilde atıf ya-
pılmalıdır. 

•	 Web sitesi adresleri (URL) kaynak olarak verilme-
melidir. Ancak metin içerisinde verinin geçtiği yer-
de veriden sonra belirtilmelidir.

4.4. Teşekkür

Maddi destek kaynaklarına ilişkin teşekkür yazısı met-
nin sonunda kaynaklardan önce ayrı bir sayfada veril-
melidir. 

4.5.  Çıkar Çatışması

Tüm yazarlar mali ve ticari çıkar çatışmalarını bildir-
melidir. Çıkar çatışması yoksa bile bu husus teşekkür 
bölümünü takiben ayrı bir paragraf olarak şu şekilde 
ifade edilmelidir: “Yazarlar çıkar çatışması olmadığı-
nı beyan ettiler”. Bu husus tüm makaleler için zorunlu 
bir gerektir.

4.6. Çizelgeler

Çizelgeler, uygun başlıklar ve normal rakamlarla nu-
maralandırılmış bir şekilde metnin sonunda her şekil 
ayrı bir sayfada olacak şekilde verilmelidir. Sütun baş-
lıkları mümkün olduğunca kısa tutulmalı ve birimleri 
içermelidir. Çizelge dipnotları çizelge ile aynı sayfada; 
a), b), c) gibi gösterilmelidir. 

4.7. Şekiller, Şemalar ve Başlıklar

Şekiller 80 mm genişliğine küçültüldüğünde basılabile-
cek kalitede olmalıdır. Sayılar, yazılar ve simgeler ye-
terli büyüklükte okunaklı olmalıdır. Tüm şekiller metin-
de atıfta bulunularak numaralandırılmalıdır. Her şeklin 
içeriğini açıklayan bir başlığı olmalıdır. 

4.8. Yapısal Diyagramlar ve Matematiksel          
Denklemler     

Molekül yapılarının yanı sıra matematiksel denklemler 
metin içinde ait oldukları yerde çizilmiş veya yazılmış 
olmalıdır. Bunlar daima ayrı bir satırda gösterilmelidir. 
Bu molekül yapıları veya matematiksel denklemler 
defalarca kullanılmışsa sağ yanda parantez içinde nu-
maralandırılır ve diğer kısımlarda bu numaralara atıf 
yapılır.

Eşitlikler ve Denklemler için mevcut MS Word Equati-
on Editor fonksiyonu kullanılır. Simgeler için Word’de 
Insert/Symbol fonksiyonunu kullanınız. 

4.9. Birimler ve Simgeler

SI birimlerinin kullanılması zorunludur. ASTM veya IU-
PAC tarafından tavsiye edilen ve genel kabul görmüş 
isimlendirme ve simgeler tercih edilir. Anlaşılırlık için 
simgeler metin içerisinde tanımlanmalıdır. Eğer me-
tin çok sayıda simge içeriyorsa bunlar metin sonunda 
(“Kaynaklar” kısmından önce) liste halinde açıklanma-
lıdır. 

4.10. Kısaltmalar

Kısaltmalar en az olacak şekilde sınırlandırılmalıdır ve 
yalnızca metinde sık olarak geçecekse kullanılmalıdır. 
Yalnız çizelge veya şekillerde kullanılan kısaltmalar 
şekil ve çizelge başlığında tanımlanmalıdır. Başlık ve 
anahtar kelimelerde standart kısaltmalar kullanılabi-
lir. Eğer Özet kısmında standart olmayan kısaltmalar 
kullanıldıysa, bunlar makale metninde ilk geçtiği yerde 
olduğu gibi makalenin kısaltmalar listesi kısmında da 
tanımlanmalıdır. 

NOT: Türkçe bir makalede; başlığın, özetin, tüm 
bölüm, şekil ve çizelge başlıklarının İngilizcesi ol-
malıdır. 

5. Elektronik Makale Tasarısı 

Gönderilen tüm makale taslakları yükleme işlemi sı-
rasında PDF formatına dönüştürülür. Sistem otomatik 
olarak yazının tüm bölümlerini içeren tek bir PDF dos-
yası oluşturur. Dosya Yönetimi için aşağıdakiler gere-
kir.

•	 Ana Metin (Ön Belgeleri içerir) ve içerisindeki şe-
kil, gösterge ve çizelgeler tercihen doc, docx veya 
rtf formatında kaydedilmiş dosya verilmelidir. 

•	 Şekiller tercihen JPG, EPS, TIFF veya orijinal for-
matında olmalıdır. Pdf veya ppt(x) olmamalıdır. 

Düzeltme yapılmış makalelerde yapılan önemli de-
ğişiklikleri içeren alanlar işaretlenmiş olmalı ve metin 
rengi değiştirilmelidir. Değişiklikleri içeren dosya(lar) 
tekrar on-line olarak gönderilmelidir. Makalenin kabul 
edilmesinden sonra en son yüklenen sürüm baskı için 
esas alınacak ve çoğaltma sürecine geçilecektir. 



 

6. Makale Taslak Metni ve Baskı

Baskıdan önce yazarlar makalenin taslak metnini 
e-posta yoluyla alacaklardır. Taslak metin talimatlar 
çerçevesinde dikkatlice düzeltilmelidir. Yazarlar özel-

likle yazım hataları ile ilgili uyarılara yanıt vermelidir. 
BOR Dergisi (Journal of BORON)’ da yayımlanmış 
olan makalelerin yazarlarına, derginin ilgili sayısından 
2’şer adet ve ilgili makalenin ayrı baskısından 5’er 
adet gönderilir. 



AUTHOR GUIDELINES

1. Instructions to Authors

Journal of BORON is the first and only journal in the 
Science World, in which original and basic scientific 
research and application studies related to boron are 
published. Journal of BORON covers all aspects of 
boron science, boron technology, boron usage, boron 
chemicals and fields which used boron. The journal 
focuses on innovative element boron giving interdis-
ciplinary insights on a broad range of fields including 
science, medicine, energy, engineering, agriculture, 
pharmacy, defense industry, mine industry, chemical 
industry and aerospace industry.

The journal publishes current technologies, original 
methods, applications and all approaches about bo-
ron. Papers dealing with boron issues from such fields 
as science, medicine, energy, engineering, agriculture, 
pharmacy, defense industry, mine industry, chemical 
industry and aerospace industry, etc., are welcome.

All scientific contributions are assessed initially by the 
Editor-in-Chief. Those manuscripts failing to reach 
the required priority rating, failing to comply with 
the Instructions to Authors or not fitting within the 
scope of the journal are not considered further 
and are returned to authors without detailed com-
ments. It should be noted that rebuttals that challenge 
rejections based on priority and/or scope alone will 
rarely be successful, since such a decision is neces-
sarily a matter of opinion.

Manuscripts meeting the requirements will be peer-
reviewed on the criteria of originality and quality. Au-
thors may suggest up to five potential referees in 
the Cover Letter. Please provide their institutional 
e- mail addresses and a link to the website as well 
as individuals whom they wish to exclude from the 
review process. If the decision following review is “re-
ject subject to major revision”, a revised version may 
be submitted, but if major issues with the revised ver-
sion are still identified by the reviewers, it will then be 
rejected outright. On acceptance, papers may be sub-
jected to editorial changes. Responsibility for the fac-
tual accuracy of a paper rests entirely with the author.

All instances of publishing misconduct, including, 
but not limited to, plagiarism, data fabrication, im-
age/data manipulation to falsify/enhance results, 
manipulation of the reviewing process, etc., will 
result in rejection/retraction of the manuscript.

This journal endorses the Higher Education Scientif-
ic Research and Publication Ethics Guidelines rules 
and will pursue cases of suspected research and 
publication misconduct. For more information about 
Higher Education Scientific Research and Publica-
tion Ethics visit the Higher Education website at http://
www.yok.gov.tr/web/guest/icerik//journal_content/56_
INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/18187

2. Categories of Scientific Contributions

Three categories of scientific contributions are accept-
ed for publication:

a.) Original Research Article: It consists of experi-
mental and theoretical work with new results describ-
ing completed studies and should comprise about 30 
000 characters (including spaces). In addition, up to 
8 figures or schemes, and 6 tables may be included.

b.) Short Communication:  It describes results that 
are brief, timely and/or of such importance that rapid 
release is warranted. This manuscript should be in the 
range of 18 000 characters (including spaces) and 6 
figures.

c.) Review Article:  It summarizes information pub-
lished on a certain topic and is not limited to own re-
sults. Rather than an assemblage of information with 
a complete literature survey, a comprehensive critical 
description and selection of the material is indispens-
able. This contribution should typically not exceed 45 
000 characters (including spaces); up to 15 figures 
may be included.

3. Submission of Manuscripts

3.1. General

This journal will be published in an online-only format 
and printed edition will be published. There will no cost 
to authors for the publication of manuscripts. All copy-
right of the accepted manuscripts belong to BOREN. 

3.2. How to submit

Manuscripts to Journal of BORON have to be submit-
ted via a web-based manuscript submission and peer-
review system. This service guarantees fast and safe 
submission of manuscripts and rapid assessment. 
Submission of manuscripts consists of the following   
steps:

A.) Preparation of the manuscript and illustrations in 
the appropriate format, according to the instructions 
given below (see Sections 4.1 to 4.9). The paper has 
to conform to the scientific and style instructions of the 
Journal of BORON as given herein. A link to these in-
structions can be found at the submission site at www.
journal.boren.gov.tr/about/submission  or directly at 
the homepage of the journal at www.journal.boren.
gov.tr under the link “For Authors”.

B.) For the first submission an author’s account in the 
system at the submission site, www.journal.boren.gov.
tr/user/register has to be created by clicking on the 
“Registration” button. 



C.) The “Author Guidelines” given on the Journal 
website have to be read carefully. The system guides 
through the submission process. Online help is avail-
able at all times during the process. Authors are also 
able to exit/re-enter at any stage before finally “sub-
mitting” the work.  All submissions are kept strictly 
confidential. For any questions concerning the on-
line submission program, Editorial Support at fkuru@
boren.gov.tr and ormanabdullah@gmail.com can be 
contacted.

The author vouches that the work has not been pub-
lished elsewhere, completely, in part, or in any other 
form, and that the manuscript has not been submitted 
to another journal. The submitting author (listed under 
“Correspondence”) accepts the responsibility of hav-
ing included as coauthors all appropriate persons. The 
submitting author certifies that all coauthors have seen 
the    manuscript and agreed with its submission. 

All scientific contributions will be peer-reviewed 
and judged on the criteria of originality, quality, 
and novelty. Authors may suggest up to five potential 
referees in the Cover Letter, including their institutional 
e- mail addresses and a link to the website as well as 
individuals whom they wish to exclude from the review 
process.

A revised paper will retain its original date of receipt 
only if it is resubmitted within two months after revi-
sion.

Please note that if you are submitting material (e.g., 
figures) which has already been published elsewhere, 
you must also provide permission in writing that this 
material may be reprinted in the Journal of BORON.

4. Organization of Manuscripts

4.1. Contents of First Page of Manuscript

1.) Title of the paper, concise (15 words maximum), 
providing the main finding of the paper and, only if 
necessary, with standard abbreviations.

2.) Full names (including first name) of the authors 
and their affiliation(s). If the publication originates 
from several institutes, the affiliation of each author 
should be clearly stated by using superscript Arabic 
numbers after the name and before the institute.

3.) Name (and title) and full postal address, e-mail 
address of the author to whom all correspondence 
(including galley proofs) is to be sent.

4.) A list of the nonstandard abbreviations used in 
the paper.

5.) Up to 5 keywords in alphabetical order which will 
be used for compiling the subject index.

4.2. Sections

Manuscripts should be divided into the following sec-
tions:

i.) “Abstract” It must be self-explanatory and intelligi-
ble without reference to the text. It should not exceed 
220 words for research and review articles. Ab-
stracts for Short Communications should not exceed 
80 words. Abbreviations, but not standard abbrevia-
tions, must be written in full when first used. Any refer-
ences cited must be given in full.

ii.) “1 Introduction” containing a description of the 
problem under investigation and a brief survey of the 
existing literature on the subject.

iii.) “2 Material and Method” for special materials and 
equipment, the manufacturer’s name and, if possible, 
the location should be provided.

iv.) “3 Results and discussion”

v.) “4 Conclusion”

vi.) “References”

Subdivisions of sections should be indicated by num-
bered subheadings.

4.3. References

References should be numbered sequentially in 
the order of citation. The reference numbers within 
the   text should be set in brackets, thus [3, 14]. They 
are to be collected in numerical order at the end of the 
manuscript under the heading “References”. Titles of 
journals should be abbreviated according to e.g. http://
woodward.library.ubc.ca/research-help/journal-abbre-
viations/.

Please note the following examples:

Journals

[1] Erdoğan H.,  Yalçınkaya Ö.,  Türker  A. R.,  De-
termination of inorganic arsenic species by hydride 
generation atomic absorption spectrometry in water 
samples after preconcentration/separation on nano 
ZrO2/B2O3 by solid phase extraction, Desalination, 280 
(1-3), 391-396, 2011.  



Books

[2] Grimes R. N., Metal Interactions with Boron Clus-
ters,  1st edition,  Springer Science+Business Media,  
New York ,1982. 

Chapter in a book:

[3] Gürü M., Çakanyıldırım Ç., “Boron Hydrides, 
High Potential Hydrogen Storage Materials”, Chap.4: 
Hydrogen Cycle with Sodium Borohydride, Nova Sci-
ence Publisher Inc.,  New York,  2010.

Thesis

[4] Yalçınkaya Ö., Determination of some trace ele-
ments after preconcentration by solid phase extraction 
technique using aluminum oxide/single walled carbon 
nanotube and zirconium oxide/boron oxide nano ma-
terials, Ph.D. Thesis, Gazi University, Institute of Sci-
ence and Technology, Ankara, 2010.

Conference and Symposium

[5] Yılmaz O., Bilen M., Gürü M.,  Absorption of CO2 
in boron solutions and recovery as ındustrial chemical 
products, IV. International Conference on Nuclear and 
Renewable Energy Resources, Antalya, Turkey, 27-29 
October, 2014.

Please note that:

•	 Papers with multiple authors should be limited to 
listing the first seven authors, followed by et al.

•	 Papers which accepted for publication should be 
cited with their DOI.

•	 Other serial publications should be cited in the 
same manner as journals.

•	 Website addresses (URL) must not be included 
as a reference, but should be inserted in the text 
directly after the data to which they  refer

4.4. Acknowledgements

Acknowledgements as well as information regarding 
funding sources should be provided on a separate 
page and will appear at the end of the text (before 
References).

4.5. Conflict of Interest

All authors must declare financial/commercial con-
flicts of interest. Even if there are none, this should be 
stated in a separate paragraph following on from the 
acknowledgements section as follows: The authors 
have declared no conflict of interest. This is a man-
datory requirement for all articles.

4.6. Tables

Tables with suitable captions at the top and numbered 
with Arabic numerals should be collected at the end 
of the text, each table on a separate sheet. Column 
headings should be kept as brief as possible and in-
dicate units. Footnotes to tables should be indicated 
with a), b), c), etc. and typed on the same page as the 
table.

4.7. Figures, Diagrams, and Legends

The quality of the figures must be such that they can 
be reproduced directly after reduction to 80 mm width 
and the numbers, letters, and symbols must be large 
enough to still be legible. All figures must be referred to 
in the text and numbered with Arabic numerals in the 
sequence in which they are   cited. Each figure must 
be accompanied by a legend explaining the contents 
of the figure.

4.8. Structural Diagrams and Mathematical Equa-
tions

Structures of molecules as well as mathematical equa-
tions should be drawn or written in the manuscript in 
the position where they belong. They should always 
stand alone, i.e., occupy extra lines. If reference to 
them is made repeatedly, structures and equations 
may be marked with Arabic numerals in parentheses 
in the right-hand margin.

Use the equation editor of the current MS Word for 
equations. Do not import special symbols and char-
acters as graphics/formula in the running text. Please 
use in Word Insert/Symbol.

4.9. Units and Symbols

The use of SI units is mandatory. Generally accept-
ed nomenclature and symbols as recommended by 
ASTM or IUPAC are preferred. In the interest of clar-
ity, symbols should be defined in the text. If numer-
ous symbols are involved, they should be listed and 
defined at the end of the text (before “References”).



4.10. Abbreviations

Abbreviations should be restricted to a minimum and 
be introduced only when repeated use is forthcoming. 
Abbreviations used only in a table or a figure may be 
defined in the legend. Standard abbreviations may be 
used in the title and keywords. If nonstandard abbrevi-
ations are used in the Abstract they should be defined 
there, in the list of abbreviations of the manuscript, as 
well as when first used in the body of the paper.

5. Electronic Manuscripts

All submissions will be converted to PDF format during 
the upload process. The system automatically gener-
ates a single PDF file which contains all parts of the 
manuscript.File management requires the following:

Main text (incl. front material) as well as figure leg-
ends and tables (in this order) should be given in one 
file, preferably saved in doc, docx or rtf format.

Figures should preferably be in JPG, EPS, TIFF or in 
the original format; no ppt(x) or pdf.

In revised manuscripts the areas containing the major 
required changes should be marked and the color of 
the text changed. The file(s) with the changes visible 
on screen should be re-submitted online. Upon accep-
tance of the manuscript the final uploaded version will 
be taken as the basis for copy editing and the subse-
quent production process.

6. Proofs and Reprints

Before publication authors will receive page proofs via 
e-mail in PDF low resolution file format, together with 
a sheet including instructions and a reprint order form, 
also as PDF files. The proofs should be carefully cor-
rected following the instructions. In particular, authors 
should answer any editing queries. The author(s) will 
receive 5 free reprints and two hard copies of the re-
lated issues.
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