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Malzemelerin kendi doğalarından kaynaklanan etkiler ya da günlük hayatta karşılaştıkları zararlı 

dış etkiler sonucu ömürleri kısalmakta hatta kullanılamaz hale gelebilmektedirler.  Malzemelerde 

meydana gelen küf, mantar ve böcek oluşumu gibi mikrobiyolojik bozunmalar, yanma, paslanma renk 

sararması ve lekelenme gibi olumsuz durumlara karşı malzemelerin direncini arttırmada baryum 

metaborat, koruyucu özelliklere sahip önemli bir katkı maddesidir. Ayrıca baryum metaboratın β formu 

(β-Ba(BO2)2) tek kristal üretimi, fonksiyonel camların üretimi ve lazer teknolojisi gibi önemli uygulama 

alanlarına sahiptir.  

Bu tezde, malzeme özelliklerini iyileştirmede ender özelliklere sahip olan baryum metaboratın 

üretimi için gerekli optimum prosedür şartları belirlenmiştir. Baryum metaborat kristalleri 

(Ba(BO2)2.xH2O) baryum klorür (BaCl2.2H2O) ve sodyum metaborat (NaBO2.4H2O) çözeltilerinden 

kristalizasyon yöntemi ile elde edilmiştir. Üretim için en uygun sıcaklık, B/Ba oranı, karıştırma hızı, 

karıştırıcı tipi, çözücü tipi ve konsantrasyonu gibi parametreler adım adım incelenerek optimum şartlar 

belirlenmiştir. Elde edilen Ba(BO2)2.xH2O kristallerinin karakterizasyonu için x-ışını kırınımı (XRD), 

taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve partikül boyut ölçüm cihazları kullanılmıştır. Oluşan ürünün 

verimi ise B2O3 tayini yöntemiyle belirlenmiştir. Farklı sıcaklıklarda ve farklı reaktant oranlarında 

üretilen baryum metaboratın su miktarı ise TGA analizleri sonucunda belirlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: baryum metaborat, bor, kristalizasyon, korozyon önleyiciler, doğrusal 

olmayan optikler 
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              The lives of materials shorten due to their own features and external factors. The barium 

metaborate is protective agent against from adverse effects occured in materials such as microbiological  

by increasing materials’ resistance decomposition, formation of mold, fungus, insects and combustion. 

Barium metaborate an important additive which has protective features for increasing the resistance of 

materials. In addition, β form of the barium metaborate (β-Ba(BO2)2), has important application areas 

such as laser technology, the production of single crystal, and the production of the functional glass. 

In this thesis, we determined the optimum production circumstances for barium metaborate. We 

produced barium metaborate from the reaction of barium chloride (BaCl2.2H2O) and sodium metaborate 

(NaBO2.4H2O) by the crystallization from solution. The best suitable temperature, B / Ba ratio, mixing 

rate, type of mixer, the type and the concentration of solvent were determined step by step for the 

optimum conditions. X-Ray Diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and measurement 

of particle size instruments were used for characterization of the obtained Ba(BO2)2.xH2O crystals. The 

yield of the resulting product have been determined by the B2O3 analysis method. The amount of water in 

produced barium metaborate at different temperatures and different rates of reactants is determined by 

TGA analyzes. 

 

Keywords: barium metaborate, boron, crystallization, corrosion inhibitors, non-linear optics 
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ÖNSÖZ 

 

Bu tezde, ülkemizin sahip olduğu önemli zenginliklerinden birisi olan bor 

kaynağından yararlanılarak, kimyasal olarak üretilebilen ve kaplama sanayinden optik 

uygulamalara kadar pek çok alanda kullanılan önemli bir bileşik olan baryum 

metaboratın üretimi gerçekleştirilmiştir. Baryum metaboratın bu yöntemle üretimi 

nispeten daha zahmetsiz ve daha saf ürün vermesinin yanı sıra endüstriye uyarlamak 

için de elverişli bir prosestir. Bu tezin hazırlanmasındaki en önemli amaç, ülkemizin bor 

sektöründe sanayileşme konusunda ilerlemesine az da olsa katkıda bulunmaktır. 

Bu tezin her aşamasında beni yönlendirerek, her türlü yardım ve desteklerini 

ortaya koyan hocalarıma, başta danışman hocam Yrd. Doç. Dr. A. Abdullah Ceyhan’a 

Arş. Gör. Orhan Baytar’a katkılarından dolayı çok teşekkür ederim. Desteklerinden 

dolayı Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne, İleri Ar-Ge 

Laboratuvarı’ndaki çalışanlara ve Prof. Dr. Ömer Şahin’e teşekkürü bir borç bilirim.  

 Ayrıca çalışmalarımızı beraber yürüttüğümüz yüksek lisans öğrencisi 

arkadaşlarıma ve hayatımın hiç bir safhasında maddi ve manevi bakımdan sevgi ve 

desteklerini esirgemeyen aileme de teşekkürlerimi sunarım.  
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SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

Simgeler 

 

A'  : Arrhenius sabiti 

B  : Bor elementinin simgesi 

Ba  : Baryum elementinin simgesi 

°C  : Celcius 

C*    : Denge konsantrasyonu 

Cb  : Çözelti konsantrasyonu 

Df  : Düzeltme faktörü 

d22  : İkincil harmonik üretim katsayısı 

°F  : Fahrenheit 

G  : Kristal büyüme hızı 

g  : Birleşik üstel büyüme hızı mertebesi 

J  : Nükleasyon hızı 

k  : Boltzman sabiti 

kG  : Birleşik hız sabiti 

M  : Molarite 

mnumune  : Numune kütlesi 

pH  : Asitlik-bazlık derecesi 

pKa       : Asitlik (iyonlaşma) sabiti 

r  : Küresel bir nükleinin yarıçapı 

S  : Aşırı doygunluk oranı 

T  : Sıcaklık 

V  : Hacim (titrant) 

µ  : Mikron 

  : Moleküler hacim   

  : Ara yüzey gerilimi 

  : Toplam serbest enerji değişimi 

∆GS    : Yüzey serbest enerjisi 

∆GV   : Hacim serbest enerjisi 

  : Birim hacim başına dönüşümün enerji değişimi 

  : Kristalin aktivasyon enerjisi 

 

 

Kısaltmalar 

 

BBO  : Beta baryum metaborat 

mL  : Mililitre 
mm  : Milimetre 

nm  : Nanometre 

ppm  : Milyonda kısım 

rpm  : 1 dakikadaki dönme sayısı 

SEM  : Taramalı elektron mikroskobu 

TGA  : Termal gravimetrik analiz  

XRD  : X ışını kırınımı
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1. GĠRĠġ 

 

1.1. Kristalizasyon 

 

Kristal, atomların belirli bir düzende üç boyutlu olarak birbirini tekrar etmesi ile 

oluşan, keskin köşe ve düz yüzeylere sahip olan katıdır.  Her katının kristal olma 

zorunluluğu yoktur, atomları düzenli bir dizilime sahip olmayan bu tür katılara (cam 

vb.) amorf katı adı verilir (Özyetiş, 2005). 

Kristalizasyon işlemi pek çok malzemenin üretiminde kullanılan bir saflaştırma 

ve ayırma tekniği olup çözeltiden ürün olarak kristal elde edilen bir faz değişimi olarak 

tanımlanabilir (Sertbaş, 2008).  

Kristalizasyon, aşırı doygunluk, nükleasyon ve kristal büyümesi olmak üzere üç 

aşamada gerçekleşmektedir (Ceyhan, 2006).  

Belirli bir sıcaklıkta kendi katı fazı ile denge halinde olan çözeltilere doygun 

çözelti adı verilir. Katının denge halinde olduğu bu sıcaklığa da doygunluk sıcaklığı 

denir (Ceyhan, 2006). Doygun çözeltinin çözebileceği katıdan daha fazlasını çözmesi 

durumuna ise aşırı doygunluk adı verilir. Aşırı doygunluk durumu tüm kristalizasyon 

işlemleri için gerek şarttır (Mullin, 2001). 

Kristalizasyonun ikinci aşaması olan nükleasyon, aşırı doygun çözeltide kristal 

nüvelerinin oluşumunu kapsamaktadır. Nükleasyon birincil (primer) ve ikincil 

(sekonder) nükleasyon olmak üzere iki çeşittir. Birincil nükleasyon da kendi arasında 

ikiye ayrılır bunlar; homojen ve heterojen nükleasyondur. Nükleasyon çeşitleri Şekil 

1.1’de verilmiştir (Ceyhan, 2006). 

 

 
 

ġekil 1.1. Nükleasyon çeşitleri 

 

NÜKLEASYON 

Birincil (Primer) 
Nükleasyon                                    

Homojen Nükleasyon 

(Ortamda herhangi bir katı ara yüzeyi yok) 

Heterojen Nükleasyon 

(Yabancı bir katı ara yüzeyi var) 

İkincil (Sekonder)Nükleasyon  

Ortamda kristallenen madde var 
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Homojen nükleasyon, ortamda herhangi bir katı yüzeyinin bulunmadığı ve 

tamamen berrak bir çözeltiden oluşan ideal durumu temsil eder. Aşırı doygunluğun 

artışıyla birlikte çözelti içinde bulunan moleküllerin çarpışma miktarı artar. 

Moleküllerin çarpışması sonucunda daha büyük kümeler oluşur. Oluşan kümeler 

içerisinde belirli bir boyuttan (kritik çap) küçük olanlar çözünürken, gerekli enerji 

seviyesini aşan, daha büyük kümeler çözünmeden büyümeye devam ederler. Bunun 

sonucunda nükleasyon olayı gerçekleşir. Normalde bu durumun oluşumu zordur fakat 

yüksek aşırı doygunluk değerlerine ulaşılması sonucu gerçekleşme olasılığı vardır 

(Ceyhan, 2006). 

Kristalizasyon sırasında ortamda yabancı katı partiküllerin bulunması 

durumunda bu partiküller nükleasyon merkezi olarak görev alırlar. Heterojen 

nükleasyon endüstride etkin olan nükleasyon türüdür. Heterojen nükleasyonda, 

nükleasyon için gerekli olan aşırı doygunluk oranı homojen nükleasyon ile 

karşılaştırıldığında daha düşüktür (Ceyhan, 2006). 

Aşırı doygun bir çözeltide kristallerin bulunması, normalde, (nükleasyonun 

kendiliğinden oluşmaması gereken durumda) yeni nüklei oluşumunu hızlandırıcı etki 

gösterir. Ana kristalin bu katalitik etkisi ikincil nükleasyon olarak adlandırılır (Mullin, 

2001). 

İkincil nükleasyon değişik şekillerde gerçekleşebilir. Bunlar; 

 Başlangıç kırılması 

 Çarpışma kırılması 

 İğne Kırılması 

 Akışkan akımının sebep olduğu nükleasyon 

 Safsızlık konsantrasyon gradyeni sebebiyle oluşan nükleasyon olarak 

sıralanabilir (Mullin, 2001). 

Klasik nükleasyon teorisine göre, aşırı doygun bir çözeltide artan aşırı 

doygunluk ile birlikte çözünen moleküllerin bir araya geldiği ve kararlı kristal nüklei 

oluşumunu gerçekleştirdiği varsayılır. Kararlı kristal nükleisinin oluşumu beklenenden 

daha zor bir prosestir. Bir araya gelen moleküller çözünmeye karşı direnç 

göstermelerinin yanı sıra belirli bir kafes yapısını oluşturmak zorundadırlar. Kararlı bir 

kristal nükleisi içinde yer alan molekül sayısı, ondan binlerceye kadar değişebilir 

(Mullin, 2001). 
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Klasik nükleasyon teorisi, gerekli toplam serbest enerji ∆G’nin, yüzey serbest 

enerjisi ∆GS ve hacim serbest enerjisi ∆GV terimlerinden oluştuğunu kabul etmektedir. 

Toplam serbest enerji değişimi Denklem 1.1’de verilmektedir (Mullin, 2001). 

 

= =                                                               (1.1) 

 

Denklemde geçen r küresel bir nükleinin yarıçapı, ∆G  birim hacim başına 

dönüşümün serbest enerji değişimi,   ise kristal ile aşırı doygun çözelti arasındaki ara 

yüzey gerilimidir.  

           Küresel bir nükleinin oluşumu için nüleasyon hızı (J), aşağıdaki denklemde ifade 

edilmiştir (Mullin, 2001): 

  

-                                                                            (1.2) 

 

Yukarıdaki denklemde geçen  moleküler hacim, k Boltzman sabiti, A', 

Arrhenius sabiti, T sıcaklık, S aşırı doygunluk oranı ve ∆G  ise kristal kafesi-nüklei 

arayüzeyi boyunca moleküler hareket için gerekli aktivasyon enerjisini göstermektedir 

(Mullin, 2001).  

Aşırı doygun veya aşırı soğutulmuş bir sistemde nükleasyon aşamasında kararlı 

nükleiler oluştuktan sonra, kristal büyüme aşamasında bu nükleiler büyüyerek gözle 

görünür kristaller halini alırlar. Kristal büyümesi kısaca, oluşan kristalin yüzeyi 

tarafından şekillendirilen bir difüzyon ve reaksiyon prosesidir (Sertbaş, 2008).  

Genel kristal büyüme hızı (G) denklemlerinden birisi şöyle ifade edilir (Çokiçli, 

2007):     

                                                                                                           

G= kG (Cb-C
*)

g 
                                                                                                 (1.3) 

 

Formülde geçen Cb, maddenin çözeltideki konsantrasyonunu, C* denge 

konsantrasyonunu, kG hem kütle transferi hem de yüzey entegrasyonunun etkisini 

gösteren birleşik hız sabitini, g ise birleşik üstel büyüme mertebesini göstermektedir 

(Çokiçli, 2007). 
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Kristal büyüme aşamasında belirli bir çaptan (kritik çap) büyük olan nükleiler 

kararlı olup büyümeye devam ederler. Büyüme iki aşamada gerçekleşir. Bunlar; 

1)-Partiküllerin büyümekte olan kristal yüzeyine difüzyonu 

2)-Difüzlenen partiküllerin kristal yüzeyine girmesi 

 a-Partiküllerin yüzeye adsorpsiyonu 

 b-Partiküllerin yüzey üzerinde hareketi 

 c-Partiküllerin kristal kafesine yerleşmesi şeklinde sıralanabilir (Mullin, 2001).  

 

1.2. Bor 

 

Bor kelimesinin kökeni, Arapça buraq/baurach ve Farsça'da burah 

kelimelerinden gelmektedir. 3A grubundaki tek ametal olan bor elementinin kimyasal 

sembolü (B) olup, atom numarası 5’tir. Bor, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki kararlı 

izotopa sahiptir.  Bor madeni ilk bakışta beyaz bir kaya şeklinde olup, çok sert ve ısıya 

dayanıklıdır (Kılıç, 2004). 

Bor, tabiatta yaygın olarak bulunan elementlerden birisidir. Genelde, toprak 

ortalama 10-20 ppm, deniz suları 0.5-9.6 ppm, tatlı sular ise 0.01–1.5 ppm arasında bor 

içeriğine sahiptir (Yegül, 2007). Bununla birlikte bor tabiatta serbest halde bulunmaz. 

Genellikle boraks gibi oksijenli bileşikler halinde bulunur  (Çeçen, 1968). Yüksek 

konsantrasyonlu ve ekonomik özelliklere sahip bor yatakları en çok Türkiye ve ABD’de 

kurak, volkanik ve hidrotermal aktiviteli bölgelerde bulunmaktadır (Yegül, 2007). 

Erken neojen dönemde gerçekleşen volkanik faaliyetler sonucunda Anadolu’nun 

batı kısmında özellikle Bigadiç, Emet ve Kırka gibi ilçelerde borca zengin lavlar ve 

doymuş tuz çözeltilerinin birikimi sonucunda Türkiye’nin bu günkü bor rezervleri 

oluşmuştur (Yegül, 2007). 

 

1.2.1. Borun fiziksel-kimyasal özellikleri ve kullanım alanları 

 

Bor elementi doğada serbest olarak bulunmadığı için yapay olarak 

üretilmektedir. Yapay bor, amorf ve kristal yapıda olmak üzere iki şekilde elde 

edilmektedir. Amorf bor, siyah veya kahverengi toz şeklindedir. Kristal bor ise siyah 

renkli, önemli ölçüde hafif, sert, çizilmeye karşı mukavemetli ve ısıya karşı kararlıdır 

(Sümer, 2004).  Bor, kırmızı ötesi ışığın bazı dalga boylarına karşı saydamdır. Oda 

sıcaklığında zayıf elektrik iletkenliğine sahip olan bor, yüksek sıcaklıkta iyi bir 
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iletkendir. Bor elementine ait fiziksel ve kimyasal özellikler Çizelge 1.1’de verilmiştir 

(Baykal, 2003). 

 

Çizelge 1.1: Bor elementinin fiziksel ve kimyasal özellik tablosu 

 

Atom kütlesi:    10.811 ± 0.005 g/mol 

Kaynama noktası: 2500°C 

Yoğunluğu : 2.34 g /cm3 

Oksidasyon sayısı : 3 

Elektronegatifliği : 2.0 

İyonlaşma enerjisi : 191 k cal /g atom 

Sertliği : 9.3 Mohs 

Atom yarıçapı : 0.98 

Kristal Yapısı : Hexagonal 

Ergime Noktası: Belirsizdir, fakat  en iyi tahmini erime noktası 2200°C’dır. 

 

Bor, 500’e yakın endüstriyel kullanım alanına sahiptir, bunlardan bazıları 

aşağıda özetlenmiştir: 

 Cam sanayinde; izolasyon tipi cam elyafı, tekstil cam elyaf üretimi, bor 

silikat camları ve diğer camların üretiminde, 

 Seramik sanayinde; emaye, sır ve porselen boyaları katkısı olarak, 

 Nükleer sanayinde; reaktör kontrol çubuklarında ve nükleer atık 

depolayıcı olarak, 

 Uzay ve havacılık sanayinde; uzay araçları, helikopterler, uçaklar,  

uydular vb. iletişim araçlarında, roket yakıtlarında askeri ve zırhlı araçlarda, 

  Elektronik-elektronik sanayinde; LCD ekranlarda, CD-sürücülerinde, 

mikroçiplerde, elektrik kondansatörlerinde, gecikmeli sigortalarda, cep 

telefonları ve televizyonlarda, 

 İnşaat ve çimento sektöründe; bina camlarında, çimento ve çeliklerde 

dayanım artırıcı katkı olarak, klinker üretiminde enerji tasarrufu için, 

 Metalurji sanayinde; döküm malzemelerinde, paslanmaz çelik 

üretiminde, lehimleme işlerinde, 

 Enerji sektöründe; yakıt hücrelerinde, güneş pillerinde koruyucu olarak, 

roket yakıtı olarak, hava yastıklarında ve yağlarda, 

 Ulaşım sektöründe; yüksek yoğunluktaki mıknatıslar ve süper 

ileticilerde, 

 Tekstil sektöründe; yanmayı geciktirici malzeme üretiminde, deri 

sanayinde, 
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 İlaç ve kozmetik sanayinde; beyin kanseri, akciğer ve prostat kanseri 

tedavisinde, alerjik hastalıklarda, kemik gelişiminde  

yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Bunların dışında deterjan sanayinde; çeşitli temizlik malzemelerinin üretiminde, 

tarım sektöründe; gübre üretimi ve zararlılarla mücadelede, ısıya dayanıklı plastik 

üretiminde, fotoğrafçılıkta, boya endüstrisinde; yangına dirençli malzeme üretiminde ve 

yangın söndürücülerde, yapıştırıcılarda ve spor malzemelerinde kullanılmaktadır 

(Kimya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu, 2006; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 

2012b; Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, 2012b; Rio Tinto, 2012). 

 

1.2.2. Bor mineralleri 

 

Bor mineralleri, farklı bor oksit (B2O3) içeriklerine sahip olan doğal 

bileşiklerdir. Doğada 230’dan fazla bor minerali bulunmaktadır (Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü, 2012a). Ticari öneme sahip olan bor minerallerinden bazılarının 

isimleri, kimyasal formülleri ve Türkiye dışında bulundukları bölgelere Çizelge 1.2’de 

yer verilmiştir (Ceyhan, 2006). 

 

Çizelge 1.2.  Türkiye dışında bulunan ticari öneme sahip bor mineralleri, kimyasal yapıları ve 

                              bulundukları bölgeler 

 

 

Türkiye’de yaygın olarak bulunan bor bileşikleri daha çok sodyum bazlı tinkal, 

kalsiyum bazlı kolemanit ve sodyum-kalsiyum içeriğine sahip üleksit mineralleridir (Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2012a). 

Mineralin adı Kimyasal yapısı Türkiye dıĢında bulunduğu yöreler 

Kernit Na2B4O7.4H2O Boron ( Kaliforniya),Tincalay (Arjantin) 

Tinkalkonit Na2B4O7.5H2O Boraks olan her yerde dehidratasyon ürünü olarak 

Tinkal (Boraks) Na2B4O7.10H2O Tibet, S.Amerika, Kaliforniya 

Probertit NaCaB5O9.8H2O Boron ( Kaliforniya) 

Uleksit NaCaB5O9.8H2O S.Amerika, Kaliforniya 

Kolemanit Ca2B6O11.5H2O Kaliforniya 

Miyerhofferit Ca2B6O11.7H2O Kaliforniya, Asya cevheri, Ölü Vadi 

İnyoit Ca2B6O11.13H2O Ölü Vadi, Kaliforniya, Rusya, Peru, Asya cevheri 

Priseit (Pandermit) Ca4B10O19.7H2O Asya cevheri, Oregon 

Tertşit Ca4B10O19.20H2O Asya cevheri 

Ginorit Ca2B14O23.8H2O İtalya 

Kurnakovit Mg2B6O11.15H2O Göl Bölgesi altı, Rusya 

İnderit Mg2B6O11.15H2O Göl Bölgesi altı, Rusya 

Hidroborasit CaMgB6O11.15H2O Göl Bölgesi altı, Rusya 

Sasolit H3BO3 İtalya, Kaliforniya, Amerika 



 

 

7 

Bor mineralleri ve ticari bor ürünlerinin sınıflandırılması konusunda literatürde 

kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte bu konudaki en önemli kaynaklardan birisi olan, 

Roskill Information Services’in üç yılda bir yayınladığı bor raporunda, bor mineralleri, 

tabii boratlar, rafine boratlar ve özel bor kimyasalları olarak üç gruba ayrılmıştır (Ulusal 

Bor Araştırma Enstitüsü, 2012a). 

Tabii boratlar Çizelge 1.2’de verildiği gibi tinkal, kolemanit, üleksit gibi 

konsantre bor cevherlerini, rafine boratlar ise tabii boratların rafinasyonu ya da 

kimyasal reaksiyonu ile elde edilen boratları kapsamaktadır. Rafine boratlara örnek 

olarak boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, susuz boraks, borik asit, sodyum perborat 

gibi ürünler verilebilir. Özel bor kimyasalları ise elementer bor, bor karbür, bor 

halojenürler, inorganik boratlar, floroboratlar, borik asit esterleri, bor hidridler, 

organobor bileşikleri, bor-azot bileşikleri, sodyum borhidrür, çinko borat, bor triklorür, 

bor triflorür, trimetil borat, özel sodyum boratlar, floroborik asit ve baryum borat gibi 

ürünlerdir (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, 2012a). 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

2.1. Baryum Borat 

 

 En yaygın baryum boratlar 1:1:x molar oranına sahip olan baryum 

metaboratlardır  (Ba(BO2)2.xH2O) (Harry ve Emeléus, 1967). 

Baryum boratlar doğrusal olmayan optikler (Maciente ve ark., 2001), 

fotolüminesans özellikli maddeler (Solntsev ve ark., 2012) ve radyasyon önleyiciler 

(Singh  ve ark., 2007) gibi pek çok teknolojik uygulama alanına sahiptirler. Bilinen 

baryum borat bileşiklerinden bazıları BaO(B2O3), α-BaB4O7, β-Ba(BO2)2 (BBO), 

Ba5(BO3)2(B2O5), II BaB2O4, , β-BaB4O7 ve BaB8O13’tir.  Bu bileşiklerin içerisinde en 

yaygın biçimde kullanılanı, üstün özellikleri nedeniyle β-baryum metaborattır (β-

Ba(BO2)2 (BBO)) (Sun ve ark., 2010). 

 

2.1.1. Baryum metaborat (Ba(BO2)2) 

 

Baryum metaborat kokusuz, beyaz bir katı olup, mono hidratının özkütlesi 3.25-

3.35 g/cm
3
, ergime derecesi 900-1050°C, kırılma indisi 1.55-1.60, 21°C’da sudaki 

çözünürlüğü %0.3 ve doygun çözeltisinin pH’ı 9.8-10.3 arasındadır (Dibello ve ark., 

2000). 

Baryum metaboratın (Ba(BO2)2.xH2O) üç hidratı bilinir. Tetrahidrat ve 

pentahidrat yapılarının her ikisi de B(OH)4
ˉ anyonu içerirler ve Ba[B(OH)4]2.xH2O 

şeklinde formüle edilirler. Formülde yer alan x, 0 veya 1 değerini alır. Bu bileşikler, 

sodyum metaborat ve baryum klorürün oda sıcaklığındaki reaksiyonu sonucu ele 

geçerler. Yapıdaki hidrat sayısındaki artış, sodyum metaborat fazlasının kullanılması 

durumunda ortaya çıkar. Her iki hidratlı yapı da 140 °C’ın üzerindeki sıcaklıklarda 

susuz forma dönüşür (Smith ve McBroom, 2000; Watanabe ve ark., 1993).   

Ba(BO2)2.xH2O formülünde x’in 1.67’ye eşit olduğu baryum metaborat, 

kaynayan borik asit ve baryum klorür çözeltilerinden, Ba/B oranının 2’den küçük 

olduğu durumda elde edilmektedir. Bu hidrat türünün 300°C’da dehidratasyonu 

sonucunda trigonal ve tetragonal yapıda Ba(BO2)2 elde edilmektedir (Smith ve 

McBroom, 2000). 
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Baryum metaborat, baryum sülfatın indirgenmesiyle elde edilmiş baryum sülfür 

kullanılarak da elde edilebilir. Ancak bu yöntem, elde edilen ürün kristallerin içerdiği 

sülfat safsızlığı sebebiyle, baryum metaboratın bazı uygulamalarda kullanımını 

sınırlandırdığı için fazla tercih edilmez (Smith ve McBroom, 2000).  

Tolun ve ark., (1980) tarafından baryum sülfür ve boraks dekahidratın sulu 

ortamda su camı (%27.53 SiO2) çözeltisi varlığındaki reaksiyonu ile baryum metaborat 

üretimi incelenmiş olup, yapısal analizler gerçekleştirilmiştir. Benzer prosedür Akman 

(2005) tarafından da incelenmiş olup baryum metaborat üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Baryum metaborat monohidratın bir diğer üretim yöntemi, sodyum hidroksit 

kullanılarak pH 11.4’ün üzerine çıkartılan ortamda, borik asit ve baryum klorürün 

kaynamış çözeltilerinin reaksiyonu ile gerçekleştirilmektedir (Harry ve Emeléus, 1967). 

Baryum metaborat monohidrat aynı zamanda, baryum karbonat ve susuz borik asidin 

katı faz reaksiyonu sonucunda da elde edilebilmektedir. Ancak üretim yukarıda verilen 

yöntemler kadar verimli değildir (Watanabe ve Sato, 1994). 

Baryum metaborat (Ba(BO2)2) sıcaklığa bağlı olarak α yüksek sıcaklık fazı, β 

düşük sıcaklık fazı ve γ fazı olmak üzere üç ayrı faza sahiptir.  γ fazı ise 600°C’da 

tersinmez bir biçimde β fazına dönüşür. α  fazı ise 925
o
C’da tersinir bir biçimde β 

fazına dönüşür (Watanabe ve Sato, 1994).   

Baryum metaborat kristallerinin β formu (β-Ba(BO2)2), iyi piroelektrik (ısıl 

elektrik) özelliklere sahip, lineer olmayan optik malzemelerdir. Bu malzemeler geniş 

saydamlık, yüksek hasar eşiği, yüksek çift kırınım, optik homojenlik, düşük saçılma 

gibi optik özelliklerinin yanı sıra iyi kimyasal özelliklere sahiptirler (Watanabe ve Sato, 

1994). 

Baryum metaborat, endüstride yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Lateks 

boyalarda, plastiklerde, tekstilde ve kağıt üretiminde küf, bakteri, mantar önleyici ve 

yanmayı geciktirici katkı maddesi olarak (Smith ve McBroom, 2000; Batdorf ve 

Brendle, 1993),  boyaların renk değiştirmesinin, tozumasının ve sararmasının 

önlenmesinde (Akman, 2005),  kaplama sanayinde paslanmayı geciktirici ve leke 

önleyici olarak (Hayes, 1968; Ravikumar ve ark., 2012), yağ ve yağ emülsiyon 

boyalarında koruyucu pigment olarak (Buckman ve Pera, 1962), demir ve çelik 

endüstrisinde ise korozyon önleyici olarak (Ravikumar ve ark.,  2012) kullanılmak 

üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
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Baryum metaborat ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiği takdirde, baryum 

metaboratın daha çok optik alanda ve farklı endüstriyel uygulamalarda katkı maddesi 

olarak kullanımına yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. 

Liu ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada sodyum metaborat dekahidrat ve 

baryum nitrat hammaddeleri kullanılarak, 70°C’da, çözeltiden kristalizasyon yöntemiyle 

baryum metaborat (Ba(BO2)2) nano-çubuk sentezi gerçekleştirilmiştir. Sentezlenen 

baryum metaboratın, yağ katkı maddesi olarak kullanımının yağlama işlemine etkisi 

incelenmiştir. Nano-çubukların boyut ve yüzey özelliklerinin modifikasyonu için 

reaksiyon ortamına oleik asit ilave edilmiştir.  Elde edilen nano-çubukların ortalama 

200-400 nm uzunluğunda ve 20 nm çapında olduğu belirlenmiştir. Elde edilen baryum 

metaborat nano-çubuklarının madeni yağın aşınma ve yük taşıma kabiliyetini olumlu 

biçimde etkilediği ve sürtünme katsayısını düşürdüğü tespit edilmiştir. 

Hayes (1968) tarafından beyaz, pastel veya diğer açık renk pigmentli elektro 

kaplamalardaki paslanma sorununu önlemek için yapılan çalışmada, kaplama 

kompozisyonlarında baryum metaborat pigmenti katkı maddesi olarak kullanılmıştır.  

Elde edilen sonuçlar baryum metaboratın, elektro kaplama malzemelerinde hem 

paslanma eğilimini büyük ölçüde azalttığını hem de daha açık renkte kaplamaların 

üretimini sağladığını göstermiştir. 

 Novinson’un (1986) yapmış olduğu çalışmada harç, beton gibi elemanlarda 

kullanılan yüksek ergime noktalarına sahip kalsiyum alümina refrakter ürünlerin 

içerisine toprak alkali boratlar, özellikle de baryum metaborat ilave edilerek, ergime 

noktasının düşürülmesi, enerji tasarrufu ve maliyet avantajının yanı sıra ürünlerin 

yapısal mukavemetinde de önemli bir artış elde edilmiştir. Çalışmada baryum boratlar 

ve lityum boratlar karşılaştırılmıştır ve bunlardan her ikisinin de 750°F sıcaklıkta 

mukavemeti arttırmasına rağmen baryum metaboratın kullanıldığı refrakter 

kompozisyonlarının mukavemetinde daha büyük bir artış görülmüştür.  Yapılan diğer 

bir karşılaştırmada ise refrakter çimento konsantrasyonuna eklenen alkali metal 

boratlardan mukavemeti arttırmada sırasıyla; baryum metaborat, stronsiyum metaborat, 

kalsiyum ve magnezyum metaboratın etkili olduğu görülmüştür. Refrakter betonlar 

üzerine yapılan bu çalışma ile 500-1000°F arasında değişen sıcaklıklarda beton 

yapıların mukavemetinde en az 1000 psi artış gözlenmiştir. 

Bolt ve Brouillette (1993) yapmış oldukları çalışmada su bazlı aerosol 

kaplamalarda korozyon inhibitörü olarak baryum metaborat kullanımının oksidasyonu 

azalttığını tespit etmişlerdir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCrt%C3%BCnme
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Batdorf ve Brendle (1993) tarafından yapılan çalışmada, ısıtma, havalandırma ve 

iklimlendirme sistemlerinin nemli havaya maruz kalan iç yüzeylerinde mantar ve küf 

oluşumunun azaltılması incelenmiş ve bu amaçla hazırlanan karışıma katkı maddesi 

olarak baryum metaborat ilave edilmiştir. Boya formülasyonlarında aktif bir küf 

önleyici bileşen olduğu bilinen baryum metaboratın kullanıldığı kaplama ile, mantar ve 

küf oluşumuna karşı yüzeyde en az 1 mm’lik koruyucu bir bölge oluşturulduğu 

belirtilmiştir. 

Lloyd ve ark. (2004)  tarafından iki tabakalı, her iki tabakası da en az bir borat 

içeren, böcek ve mantar oluşumuna karşı koruyucu özellikte olan lignoselülozik temelli 

çok-tabakalı bir kompozit geliştirilmiştir. Kompozit üretiminde çevreye daha az zararlı, 

nispeten ucuz, depolaması ve kullanımı kolay, etkili mantar ve böcek öldürücü özelliğe 

sahip düşük ve yüksek çözünürlüklü boratlar birlikte kullanılmıştır. İç tabakadaki borat 

nispeten yüksek çözünürlüğe sahip olan borik asit, borik oksit, amonyum borat, 

kalsiyum borat, kalsiyum magnezyum borat ve sodyum borat gibi bileşenlerden 

seçilmiştir. İkinci tabakadaki borat ise düşük çözünürlüğe sahip, 1-500 µm arası partikül 

boyutundaki, baryum metaboratın da içinde bulunduğu, bakır borat ve çinko borat gibi 

boratlardan seçilmiştir. 

Kiik ve ark. (2003) tarafından çatılar, yan duvarlar ve açık havaya maruz kalan 

diğer dış yüzey yapı malzemelerini kapsayan yüzey kaplamaları geliştirilmiştir. Üretilen 

kaplama malzemenin lekelenmeye ve mikroplara karşı dirençli malzemeler olduğu 

belirlenmiştir. Kaplama malzemeleri olarak bir bakır veya kalay bileşeni ile birlikte, 

antimikrobiyal özelliğe sahip baryum metaborat monohidrat seçilmiştir. 

Bowers (2008)’ın, su geçirmez ve biyolojik bozunmalara dayanıklı konsantre 

yapı eldesi üzerine yapmış olduğu çalışmada yapı içerisinde baryum metaborat 

kullanımının biyolojik bozunmaların önüne geçilmesi açısından önemli faydalar 

sağladığı tespit edilmiştir. 

Furar ve ark. (2011),  poliüre ve poliüretan içerikli kaplama kompozisyonlarında 

baryum metaboratı alev geciktirici olarak kullanmışlardır. Alev geciktirici olarak, çinko 

boratın yanı sıra baryum metaborat, kalsiyum borat gibi mineral oksitler ve melamin, 

melamin siyanürat fosfat, melamin fosfatlar, polimelamin fosfatlar ve diğer melamin 

türevleri ve bunların karışımları kullanılmıştır. Baryum metaborat gibi alev geciktirici 

malzemelerin bulunduğu kaplamaların ısı, alev ve tutuşmaya karşı daha dirençli olduğu 

tespit edilmiştir. 

http://www.patentstorm.us/inventors-applications/John_M__Furar/1770732/1.html
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β-Baryum borat doğrusal olmayan optik özellikleri sebebiyle, optik alanında ve 

özellikle lazer uygulamalarda yaygın biçimde kullanılmaktadır (Liao ve ark., 1997). 

Yüksek hasar eşiği (KTiOPO4’den 50 kez daha büyük), geniş optik geçirgenlik aralığı 

(190-3500 nm), yüksek ikincil harmonik üretim katsayısı (d22=2.22 pm/V) diğer 

materyallere kıyasla lazer uygulamaları için tercih sebebi olmaktadır (Liao ve ark., 

1997; Chen ve ark., 2003). 

Optik ve lazer uygulamalarına yönelik yapılan çalışmalar daha çok, baryum 

metaborat tek kristalinin büyütülmesi veya ince film üretimi (Maia 2004; Zhu ve ark., 

1996; Liao ve ark., 1997; Luginets ve ark., 1996; Tsvetkov ve Khranenko, 2005; Xu, 

2004; Bordui ve ark., 1993; Nikolov ve ark., 1992; Itoh ve ark., 1990), üretim 

parametrelerinin belirlenmesi ve problemlerin giderilmesi (Andrushchak ve ark., 2003; 

Bhar ve ark., 1994; Ivanova ve ark., 1996; Liu ve ark., 2005; Yoshimoto ve Kimura, 

1994) ve çözelti ortamının üretime etkisi (Gualtieri ve ark., 1989; Roth ve Perlov, 1996) 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022024894904618
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022024894904618
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Baryum klorür ve sodyum metaborat tetrahidratın aşağıda verilen reaksiyonu 

sonucu baryum metaborat üretimi için yürütülen deneysel çalışmalar 1 litrelik ceketli 

reaktörde gerçekleştirilmiştir. 

 

BaCl2.2H2O + 2NaBO2.4H2O              Ba(BO2)2.xH2O + 2NaCl + (10-x)H2O (3.1) 

 

Deneylerde kullanılan reaktifler (BaCl2, NaBO2.4H2O, HCl, NaOH, C2H5OH) 

analitik saflıkta olup, deneylerde ihtiyaç duyulan de-iyonize su S.Ü. İleri Ar-Ge 

Laboratuarındaki cihazdan temin edilmiştir. 

Deney düzeneği Şekil 3.1’de verildiği gibidir. Baryum klorür dihidrat ve sodyum 

metaborat tetrahidrat arasındaki reaksiyon 1 litrelik, ceketli reaktör içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Sistemde sıcaklık kontrolü, reaktöre bağlı ve dış ortam sıcaklık 

kontrolü yapabilen bir termostat yardımıyla sağlanmıştır. Deneyin başlangıcında reaktör 

içerisine belirli bileşimlerdeki HCl veya NaOH konulmuştur. 

 

 

 

 

Şekil 3.1. Deney sisteminin şematik gösterimi 

 

İstenilen bileşimde hazırlanan reaktifler bir su banyosu içerisine konulmuş ve 

reaktör içerisine peristaltik pompa yardımıyla beslenmişlerdir. Reaktör içerisinde 

ihtiyaç duyulan karıştırma işlemi mekanik karıştırıcı kullanılarak sağlanmıştır. 

Reaksiyonun tamamlanmasının ardından oluşan süspansiyon filtre edilerek, katı halde 



 

 

14 

baryum metaborat elde edilmiştir. Baryum metaboratın sudaki çözünürlüğünün çok 

düşük olmasından yararlanılarak ele geçen katı, üç kademeli yıkamaya tabi tutulup 

katıya yapışan çözeltinin ayrılması sağlanmıştır. Ortam sıcaklığında 24 saat kurumaya 

bırakılan baryum metaborat tartılarak gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Reaksiyon 

verimi hesaplamaları, sadece ele geçen katı dikkate alınarak değil, aynı zamanda 

filtrasyon sonucu elde edilen süzüntüde bor analizi yapılarak takip edilmiştir. 

Deney sonrasında oluşan katının yapısal analizleri S.Ü. İleri Ar-Ge 

Laboratuvarı’nda bulunan XRD cihazı (Jeol D8 Advance) kullanılarak incelenmiştir. 

Oluşan katının partikül boyut analizleri de İ.T.Ü. Kimya-Metalürji Fakültesi bünyesinde 

yer alan partikül boyut analizi cihazı (Malvern Master Sizer 2000) yardımıyla 

belirlenmiştir. Oluşan katının yüzey morfolojisi S.Ü. İleri Ar-Ge Laboratuvarı’nda 

bulunan SEM (Zeiss Ls-10) cihazı ile incelenmiştir. 

Baryum metaboratın, optimum üretim parametrelerinin belirlenebilmesi için 

aşağıda verilen her bir parametrenin etkisi ayrı ayrı incelenmiştir. Bunlar:  

 Reaksiyon sıcaklığı 

 Reaktif besleme oranı (B/Ba mol oranı) 

 Reaktif fazlası (% olarak) 

 Çözücünün tipi 

 Çözücü konsantrasyonu 

 Karıştırıcı tipi 

 Karıştırma hızı 

 Karıştırma süresi 

 Dinlendirme süresi 

 İkinci çözücü (etil alkol) etkisidir. 

 

3.1. Deneylerde Kullanılan Hammaddeler ve Özellikleri 

 

3.1.1. Baryum klorür (BaCl2) 

 

Susuz baryum klorürün (BaCl2) mol kütlesi 208.25 g/mol, yoğunluğu 3.856 

g/mL ve baryum klorür dihidratın (BaCl2.2H2O) ise mol kütlesi 244.28 g/mol, 

yoğunluğu 3.097 g/mL’dir.  Baryum klorür, HCl ile BaCO3 veya BaS’ün reaksiyonu 

sonucu oluşan sulu çözeltinin filtrasyonu yoluyla üretilmektedir (Harry ve Emeléus, 

1967). 
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Susuz BaCl2 monoklinik ve 925°C üzerindeki sıcaklıklarda kübik kristal yapıya 

sahiptir. Baryum klorür dihidrat, monoklinik kristal yapıdadır. Baryum klorür çok 

higroskopik olduğu için neme dayanıklı kutularda ve varillerde satılır. Baryum klorür, 

boyalarının üretiminde diazo boyalar, baryum litol kırmızı ve baryum tuzları, asit 

boyaları ve tekstil boyaları için bir renk sabitleştirici olarak kullanılmaktadır. Baryum 

klorür aynı zamanda çelik saçlarda, porselen sırları ayarlamada, yapay baryum sülfat 

üretiminde ve alüminyumun rafinasyonunda kullanım alanı bulmaktadır (Harry ve 

Emeléus, 1967). 

 

3.1.2. Sodyum metaborat (NaBO2) 

 

Sodyum metaborat, boraks türevli bir bileşiktir. Sodyum metaborat, korozyon 

önleyici olarak, yapışkanlarda, fotografi ve tekstil alanında kullanılan kimyasallarda, 

deterjan gibi temizlik maddelerinde, sodyum perborat tetrahidratın (NaBO3.4H2O) 

üretiminde ve geleceğin enerji kaynaklarından birisi olan sodyum borhidrür (NaBH4) 

üretimi gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir.  

Sodyum metaborat, boraks dekahidrat (Na2B4O7.10H2O) ile sodyum hidroksitin 

(NaOH) aşağıda gösterilen reaksiyonu sonucunda üretilmektedir (Sarı ve ark., 2008).  

 

Na2B4O7.10H2O + 2NaOH + 5H2O              4NaBO2.4H2O                          (3.2) 

 

3.2. B2O3 Analizi 

 

Bor (B2O3) tayini yönteminde bor bileşeni, borik asite (H3BO3) 

dönüştürülmektedir. Borik asit, sulu çözeltilerde zayıf asit özelliği sergilediğinden 

dolayı, bir baz çözeltisi ile titre edilememektedir. Bu nedenle borik asit çözeltisi, bir 

organik polialkol (mannitol) ile kompleks oluşturulduktan sonra titrasyonu 

gerçekleştirilmektedir. Borik asit 2 mol mannitol ile reaksiyona girmektedir (Akgün, 

2007).  

Reaksiyon aşağıdaki gibidir: 

 

2CH2OH(CHOH)4CH2OH + H3BO3             (CH2OH(CHOH)4CH2)2.BO3H + 2H2O            (3.3) 
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Reaksiyonda görüldüğü gibi borik asitin tek protonu serbest hale gelir ve bunun 

sonucunda borik asit pKa değeri (asitlik sabiti) yaklaşık 4 olan tek değerli bir asit gibi 

davrandığı için bir baz (NaOH) çözeltisi ile titrasyonu gerçekleştirilebilmektedir. 

Titrasyon reaksiyonu aşağıdaki şekilde yazılabilir (Akgün, 2007); 

 

CH2OH(CHOH)4CH2)2.BO3H+NaOH             (CH2OH(CHOH)4CH2)2.BO3Na+H2O         (3.4) 

 

Bu reaksiyona göre sodyum hidroksitin bir eşdeğer gramı 0.5 mol B2O3’e 

karşılık gelmektedir. 

 

3.2.1. Titrasyon sonucuna göre katı numunedeki B2O3 miktarının hesaplanması 

 

%B2O3 = (3.48×M×V×Df)  / (mnumune)                                                              (3.5) 

 

M: Kullanılan NaOH titrantının molaritesi (0.1 M) 

V: Titrasyonda harcanan NaOH titrantının hacmi (sarfiyat) 

Df: Kullanılan NaOH titrantının düzeltme faktörü 

            m numune: Titrasyon için alınan katı Ba(BO2)2.xH2O kütlesi (Eaton ve Franson 

H., 2005) 

 

3.2.2.  Titrasyon sonucuna göre sıvı numunede B2O3 miktarının hesaplanması ve 

verim hesapları 

 

1 mL’deki B2O3 miktarı teorik olarak hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak önce, 

titrasyon için alınan sıvı hacmi içindeki B2O3 miktarı hesaplanıp, ardından toplam sıvı 

(filtrat ve yıkama suyu) hacmindeki B2O3 kütlesi ve %B2O3 kütleleri hesaplanmıştır. 

Bulunan bu B2O3 değerlerinden NaBO2.4H2O kütlesine geçiş yapılarak reaksiyona 

girmeden kalan NaBO2.4H2O miktarı bulunmuştur, buradan da gerekli verim 

hesaplamalarına gidilmiştir. 

İkinci olarak deney sonucu elde edilen kuru kek miktarına bağlı verim hesabı 

yapılmıştır.  Deneysel olarak elde edilen baryum metaborat miktarı ile reaksiyon sonucu 

oluşması gereken teorik baryum metaborat miktarına göre verim hesaplanmıştır. 

http://www.google.com.tr/search?hl=tr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Andrew+D.+Eaton%22
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Elde edilen her iki verim ve diğer tüm deney sonuçları birlikte değerlendirilerek 

reaksiyon için her bir parametrenin incelenip, optimum koşulların sırasıyla belirlenmesi 

sonucu baryum metaborat üretimi için gereken en uygun şartlar tespit edilmiştir. 
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4. ARAġTIRMA SONUÇLARI VE TARTIġMA 

 

4.1. Baryum Metaborat Üretimine Farklı Reaksiyon Sıcaklıklarının ve Farklı 

Reaktif Mol Oranlarının Etkisi 

 

Baryum klorür ve sodyum metaborat tetrahidrat reaksiyonu ile baryum 

metaborat üretimi için yürütülen deneysel çalışmalara reaksiyon sıcaklığının ve 

reaktiflerin farklı mol oranlarının etkilerinin incelenmesi ile başlanmıştır. Zira 

literatürde ortam sıcaklığında gerçekleştiği belirtilen reaksiyon için (Watanabe ve ark., 

1993) gerek farklı sıcaklıkların ve gerekse farklı mol oranlarının (stokiometrik oran 

dışında) etkisi hakkında açık bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple, en uygun sıcaklık 

değerinin tespiti için 20, 40, 60, 70 ve 80
o
C olmak üzere 5 farklı sıcaklıkta deneyler 

yapılmıştır. 

Her bir sıcaklık için ise B/Ba oranları 2:1, 2:2, 3:1 ve 3:2 olacak şekilde 

reaksiyon gerçekleştirilmiştir. Bu deney setinde; karıştırma hızı 400 rpm, karıştırıcı tipi 

üç bıçaklı metal karıştırıcı, reaksiyon öncesi ilave edilen çözücü 1.0×10
-5 

M HCl, reaktif 

beslemesi sonrası reaksiyonun tamamlanabilmesi için karıştırma zamanı 30 dakika ve 

dinlendirme zamanı 60 dakika olarak sabit tutulmuştur. Çözücü tipi ve konsantrasyonu 

ile karıştırma ve dinlendirme zamanlarının başlangıç değerlerinin seçiminde literatürde 

en iyi sonucun alındığı belirtilen değerler (Watanabe ve ark., 1993) dikkate alınmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.1’de verildiği gibidir. 
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Çizelge 4.1.Farklı reaksiyon sıcaklıklarının baryum metaborat üretimine etkisi 

 
 

 

Farklı sıcaklıklarda yürütülen reaksiyonlar için en yüksek verim, farklı mol 

oranları da göz önüne alındığında 80
o
C’da elde edilmiştir. Bu sebeple çalışmanın 

ilerleyen aşamalarında tüm reaksiyonlar bu sıcaklık dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. 

20, 40, 60 ve 70
o
C’da gerçekleştirilen reaksiyonlar için en yüksek verim, reaktiflerin 

stokiometrik orandan daha fazla kullanıldığı reaksiyonlar için %70-71 civarında elde 

edilebilmiştir. 

Reaktif oranı 3/1 olarak yapılan deneylerde, reaksiyona girmediği düşünülen 

NaBO2 fazlası sebebiyle filtrat içerisinde B2O3 oranları diğerlerine kıyasla daha fazla 

bulunmuştur. Filtrasyon sonrası katıdaki tüm katının Ba(BO2)2 olduğu esas alınarak 

yapılan verim hesaplamalarının filtratın B2O3 içeriği esas alınarak hesaplanandan fazla 

olması da, çözünmüş NaBO2’ın filtrasyon sırasında ortaya çıkan soğuma sebebiyle katı 

faza geçmesi sebebiyle olduğu izlenimini oluşturmaktadır. Aynı zamanda yıkama 

suyundaki B2O3 oranının diğerlerinden yüksek olması da bu durumu desteklemektedir. 

Dolayısıyla bu oran çalışmanın sonraki aşamalarında dikkate alınmamıştır. 

Reaktif oranı 3/2 olarak yapılan deneylerde ise, reaksiyon ortamına stokiometrik 

oranın iki katına yakın reaktif ilave edilmesine rağmen ortaya çıkan verim artışı, reaktif 

oranı 2/2 oranında elde edilen ile aynı değerde kalmaktadır. Bu sebeple fazla miktarda 

Reaksiyon 

Sıcaklığı, 
o
C 

Mol 

Oranı, 

(B/Ba) 

Kekin 

çözelti 

tutması, % 

Filtrat  

B2O3 oranı, 

% 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı, % 

Ba(BO2)2 ’a 

göre verim, 

% 

Ele geçen 

filtrata göre 

verim, % 

20 2/1 41.96 0.83 0.85 50.60 54.01 

2/2 40.72 0.63 0.57 51.59 58.23 

3/1 41.82 1.45 0.66 70.09 51.94 

3/2 41.61 0.58 0.52 64.02 71.94 

40 2/1 22.97 0.87 0.55 51.79 58.04 

2/2 34.38 0.58 0.53 43.98 57.98 

3/1 49.90 2.28 0.57 43.90 32.67 

3/2 23.61 0.68 0.54 61.26 68.86 

60 2/1 31.13 0.87 0.59 48.19 60.15 

2/2 32.26 0.76 0.61 51.64 51.36 

3/1 36.98 1.81 0.65 66.09 53.80 

3/2 21.91 0.75 0.59 70.52 71.70 

70 2/1 35.63 0.80 0.50 50.81 57.24 

2/2 54.66 0.71 0.52 53.09 61.22 

3/1 26.27 1.41 0.59 73.78 53.56 

3/2 30.70 0.81 0.60 64.37 70.04 

80 2/1 38.80 0.45 0.13 75.80 79.19 

2/2 45.49 0.25 0.16 82.23 86.76 

3/1 45.12 1.34 0.62 80.86 56.53 

3/2 40.01 0.46 0.15 82.65 85.76 
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reaktif harcanması, artan girdi masrafları ve beklenen verim artışının sınırlı kaması 

sebebiyle bu oran da çalışmanın ilerleyen aşamalarında dikkate alınmamıştır. 

 Reaktif oranı 2/2 olduğu durum için en yüksek reaksiyon verimi elde edilmiştir. 

Elde edilen verim artışı iki farklı şekilde hesaplandığı durumda da (filtrat ve katı) en 

yüksek değerdedir. Bununla birlikte bu iki verim arasındaki fark (%4.53), stokiometrik 

oranda reaktif beslemesinde ortaya çıkan farktan (%3.39)  daha fazladır.  

Reaksiyon ortamına fazladan 1 mol BaCl2 ilavesi ile ortaya çıkan verim artışı, 

çözelti ortamına fazladan ikinci bir tuz ilavesi anlamına gelmektedir. Bu durum, 

reaksiyon sonrasında oluşan NaCl’ün çözeltiden kazanımı sırasında safsızlık kontrolünü 

zorlaştırıcı yapıda görünmektedir. BaCl2 fazlası ile ortaya çıkan verim artışındaki 

olumlu yapının daha düşük konsantrasyonlarda elde edilebilirliğinin araştırılması 

gerekmektedir. Ayrıca oluşan Ba(BO2)2 katısının çözelti tutma oranı da stokiometrik 

oranda yapılan besleme durumundan daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla 

reaksiyon verimi kısmen daha düşük olmakla birlikte, gerek verimler arasındaki farkın 

daha yakın olması ve gerekse safsızlık kontrolünün daha rahat sağlanabilmesine imkan 

tanıması açısından reaktif oranı 2/1 olarak alınmıştır. 

Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen reaksiyonlar sonucu, ele geçen katının yapı 

suyu miktarının artan sıcaklık ile değişim gösterdiği de tespit edilmiştir (Şekil 4.1). 
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a) 

 

 

b) 

 
 

ġekil 4.1. Farklı sıcaklıkta gerçekleştirilen reaksiyonlar sonucu ele geçen Ba(BO2)2 kristallerinin TGA  

                              analizleri (a). 20oC, (b). 40oC, (c). 60oC, (d). 80oC 

 
 



 

 

22 

 
   c) 
 

 
 
 
  d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.1. (devamı). Farklı sıcaklıkta gerçekleştirilen reaksiyonlar sonucu ele geçen Ba(BO2)2         
kristallerinin TGA analizleri (a). 20oC, (b). 40oC, (c). 60oC, (d). 80oC 
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20
o
C’da yapıda 1.5 mol, 40

o
C’da 2 mol ve 60-80

o
C’da ise 4 mol su yer 

almaktadır. Literatürde sodyum metaborat fazlasının yapı suyu miktarını etkilediği 

belirtilmekle birlikte (Watanabe ve ark., 1993), sıcaklık ile ilgili bir bilgi yer 

almamaktadır. Bu deney setinde reaksiyonlar sonucu ele geçen katının herhangi bir 

yıkama yapılmadan alınan XRD analiz sonuçları analiz numunesinde sodyum klorür 

varlığını göstermiştir (Şekil 4.2). 

 

   a) 

 

   b)  

 
 

ġekil 4.2. Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen reaksiyonlar sonucu ele geçen ürün kristallere ait XRD                   

analizleri (a). 20oC,  (b). 60oC 
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Bu sebeple elde edilen katı ile bir arada olabilecek çözünebilir yapıdaki diğer 

safsızlıkların ayrılabilmesi için yıkama işlemi uygulanmıştır. Bu sayede, filtrasyon 

sırasında ortaya çıkan yüzeysel soğumalar ve çözünürlük değerlerinin bir sonucu olarak 

kristallenebilen reaksiyon girdi/ürünlerinin yıkama işlemi ile ürün Ba(BO2)2 

kristallerinden uzaklaştırılması sağlanmıştır. 

 Çalışmanın ilk aşamasında incelenen önemli bir diğer parametre elde edilen 

katının Ba(BO2)2 yapısı ile ne derece uyumlu olduğudur. Bu amaçla ele geçen katıların 

XRD analizleri yapılmış ve yapı aydınlatılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar 

yapının literatürde verilen Ba(BO2)2 yapısı ile (Liu ve ark., 2008) uyum halinde 

olduğunu ve yapıda başka herhangi bir safsızlığın yer almadığını da göstermektedir 

(Şekil 4.3). 

 

 
 

ġekil 4.3. 80oC’da gerçekleştirilen reaksiyon sonucu ele geçen katının XRD analizi 

 

 

4.2. Farklı Yapıdaki Çözücülerin Baryum Metaborat Üretimine Etkisi 

 

Çalışmanın ikinci aşamasına, reaksiyon sıcaklığı 80
o
C ve reaktif oranı 2/1 

alınarak devam edilmiştir. Bu adımda, karıştırma hızı, karıştırıcı tipi ile karıştırma ve 

dinlendirme zamanları için ilk kısımdaki değerler sabit tutulmuş ve uygun çözücü cinsi 
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ile konsantrasyonu tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla asidik (HCl) ve bazik 

(NaOH) yapıda olmak üzere farklı çözücüler ve bu çözücülerin farklı konsantrasyonları 

(1.0×10
-5

, 1.0×10
-3 

ve 1.0×10
-1 

M) reaksiyon ortamına ilave edilmiştir. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.2’de verildiği gibidir. 

 

Çizelge 4.2.Farklı yapıdaki çözücülerin baryum metaborat üretimine etkisi 

 

Çözücü 

Türü 

Çözücü 

Konsant

rasyonu, 

M 

Kekin 

çözelti 

tutması, 

% 

Ele geçen 

filtrat 

miktarı, 

mL 

Filtrat  

B2O3 

oranı, 

% 

Yıkama 

suyu 

B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’a 

göre  

verim, 

 % 

Ele geçen 

filtrata 

göre verim, 

% 

HCl 

1.0×10-5 38.80 562 0.446 0.131 75.76 79.19 

1.0×10-3 35.27 540 0.301 0.168 78.66 84.77 

1.0×10-1 49.76 535 0.192 0.187 78.79 88.61 

NaOH 

1.0×10-5 22.40 558 0.296 0.152 79.57 84.86 

1.0×10-3 39.93 540 0.283 0.168 77.94 85.42 

1.0×10-1 29.63 550 0.735 0.448 61.29 60.78 

 

Çizelge 4.2’den görüldüğü gibi, Ba(BO2)2 temel alındığı takdirde en yüksek 

verim 1.0×10
-5 

M NaOH varlığında elde edilmiştir. Ayrıca ele geçen filtrat miktarı en 

yüksek olan sonuç da 1.0×10
-5 

M NaOH için elde edilmiştir. Bu sonuç sistemin su 

dengesi ve kekin yıkanması açısından kolaylık sağlayacağından olumlu bir durumdur. 

Ele geçen kekin en düşük çözelti tutma özelliği göstermesi de yıkama açısından 

önemlidir. Bu sebeplerden dolayı çalışmanın ilerleyen aşamalarında 1.0×10
-5 

M NaOH 

çözücü katkısı dikkate alınmıştır. 

  

4.3. Farklı Oranlarda Kullanılan Reaktif Fazlasının Baryum Metaborat Üretimine 

Etkisi 

 

Deneysel çalışmaların başlangıcında NaBO2 ve BaCl2 reaktiflerinin fazlalarının 

kullanılması (reaktif oranları 3/2 ve 2/2) ile gerçekleştirilen reaksiyonlarda ortaya çıkan 

verim artışı için daha düşük konsantrasyonlarda ilave edilmeleri durumunda benzer 

verim artışlarının elde edilebilirliği incelenmiş olup elde edilen sonuçlar Çizelge 4.3’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 4.3. Farklı oranlarda reaktif fazlasının baryum metaborat üretimine etkisi 

 
Reaktif Ġlave 

Miktarı

, % 

Kek 

çözelti 

tutma, 

% 

Ele geçen 

filtrat 

miktarı, 

mL 

Filtrat  

B2O3oranı

, % 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’a 

göre verim, 

% 

Ele geçen 

filtrata 

göre 

verim, % 

NaBO2 

0.5 20.09 562 0.339 0.137 78.38 83.43 

1 47.90 538 0.309 0.183 78.51 84.28 

2 29.88 570 0.811 0.572 61.39 55.34 

BaCl2 

0.5 40.26 530 0.278 0.174 83.43 85.67 

1 49.19 530 0.270 0.181 81.59 85.84 

2 22.06 553 0.57 0.152 70.33 74.08 

 

Oluşan baryum metaborat verimleri dikkate alındığı takdirde, en yüksek verim 

%0.5 BaCl2 katkılı durum için elde edilmiştir. Ayrıca filtrat ve oluşan katı dikkate 

alınarak hesaplanan verimler arasındaki oran da %0.5 BaCl2 katkılı ortam için birbirine 

daha yakındır. Bunun yanı sıra, ele geçen katının çözelti tutma özelliği de %1 BaCl2 

katkılı ortama kıyasla daha düşüktür. Bu sebeple çalışmanın ilerleyen aşamaları %0.5 

BaCl2 katkısı göz önüne alınarak yürütülmüştür. 

Baryum metaborat üretiminde 1.0×10
-5

 M NaOH varlığında ve %0.5 BaCl2 

fazlalığında yapılan çalışma, BaCl2 ilavesinin partikül boyutunun azalmasına yol 

açtığını da göstermiştir (Şekil 4.4.). 

Reaksiyon ortamında BaCl2 fazlalığı olmadığı durumda ortalama 38 μm partikül 

boyutunda ürün elde edilirken, %0.5 BaCl2 fazlası ile gerçekleştirilen çalışma sonucu 

ürün kristallerin boyutu 24.5 μm olarak tespit edilmiştir. Bu durum BaCl2 fazlası sonucu 

oluşan ortak iyon etkisinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Çözünürlüğün azalması 

ve aşırı doygunluk artışı bu sonucun oluşumunu hızlandırdığı izlenimi mevcuttur. 
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a) 

 

 
 
 

b) 
 
 
 

 
 
 

 
 

ġekil 4.4. 1.0×10-5 M NaOH varlığında reaksiyon sonrası 30 dakika karıştırma ve 60 dakika dinlendirme 

süreleri için: a). BaCl2 fazlası olmayan, b). %0.5 BaCl2 fazlası için gerçekleştirilen reaksiyonlar 

sonucu ele geçen ürün kristallere ait partikül boyut dağılımları 
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4.4. KarıĢtırıcı ÇeĢidi ve KarıĢtırma Hızının Baryum Metaborat Üretimine Etkisi 

 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında karıştırıcı çeşidinin üretim üzerine etkisi 

incelenmiş olup, elde edilen sonuçlar Çizelge 4.4’de verilmektedir. Karıştırıcı çeşidi 

olarak üç bıçaklı metal karıştırıcının yanında, dört bıçaklı teflon kaplı karıştırıcı ve dört 

bıçaklı metal karıştırıcı çeşitleri denenmiştir. Her üç karıştırıcı çeşidi için elde edilen 

reaksiyon verimleri birbirine benzer büyüklüklerde olup, %80-85 aralığında 

değişmektedir.  

İncelenen diğer parametrelere bakıldığında üç bıçaklı karıştırıcı kullanımı ile 

gerçekleştirilen çalışmada kekin çözelti tutma yüzdesi en düşük değerde iken, ele geçen 

filtrat hacmi ise en yüksek değerdedir. Dolayısıyla kekin yıkanması ve sistemin su 

dengesinin sağlanmasındaki kolaylık ve ele geçen kek içindeki B2O3 oranının daha 

düşük olması sebebiyle üç bıçaklı karıştırıcı tercih edilmiştir. Çalışmanın ilerleyen 

aşamalarına bu karıştırıcı çeşidi ile devam edilmiştir. 

 
 Çizelge 4.4.Karıştırıcı çeşidinin baryum metaborat üretimine etkisi 

 

 

KarıĢtırıcı ÇeĢidi 

Kek 

çözelti 

tutma, % 

Ele geçen 

filtrat, mL 

Filtrat  

B2O3 

oranı, % 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’

a göre 

verim, % 

Filtrata 

göre 

verim, % 

Üç bıçaklı, metal 31.19 550 0.28 0.16 80.91 85.20 

Dört bıçaklı, metal 60.99 519 0.28 0.18 80.60 85.55 

Dört bıçaklı, teflon 50.25 532 0.27 0.18 80.68 85.70 

 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında, karıştırıcı hızının etkisi incelenmiştir. Elde 

edilen sonuçlar Çizelge 4.5’de verildiği gibidir. 

 

Çizelge 4.5. Farklı karıştırma hızlarının baryum metaborat üretimine etkisi 

 

KarıĢtırıcı

Hızı, 

rpm 

Kek 

çözelti 

tutma, % 

Ele geçen 

filtrat 

miktarı, mL 

Filtrat  

B2O3 

oranı, % 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’a 

göre verim, 

% 

Ele geçen 

filtrata göre 

verim, % 

200 66.23 500 0.289 0.196 80.88 85.78 

300 50.51 535 0.280 0.181 80.70 84.99 

400 31.19 550 0.289 0.157 85.19 80.91 

500 42.35 545 0.284 0.174 83.03 85.15 

600 31.47 552 0.281 0.170 87.87 85.21 

 

200 ve 300 rpm karıştırma hızlarında elde edilen verim (filtrat dikkate alınarak) 

baryum metaborata göre hesaplanandan yaklaşık %5 daha yüksek çıkmaktadır. Filtratın 

B2O3 içeriği diğer karıştırma hızlarına kıyasla nispeten daha yüksek ve yıkama suyu 

B2O3 oranının da yüksek olması çözünebilir bor içeriğini göstermektedir. Bu durum 
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yetersiz karıştırma ve bu sebeple reaksiyonun istenilen biçimde tamamlanamadığına 

işaret etmektedir. Dolayısıyla düşük hızlar, çalışmanın ileriki aşamalarında dikkate 

alınmamıştır. 

500 rpm karıştırma hızı için elde edilen sonuçlar incelendiğinde kekin çözelti 

tutma yüzdesinin yüksek olduğu, ele geçen filtrat miktarının diğerlerine (400 ve 600 

rpm) kıyasla düşük olduğu ve Baryum metaborat verimi açısından daha düşük değere 

sahip olduğu görülmektedir. Bu sebeple 500 rpm karıştırma hızı tercih edilmemiştir. 

600 rpm karıştırma hızı için baryum metaborat verimi en yüksek değerde 

bulunmuştur. Diğer sonuçlar 400 rpm karıştırma hızı için elde edilenler ile benzerlik 

göstermektedir. Ancak endüstriyel üretim açısından çok yüksek hızlar için gerekli 

pompa gücü reaktör içerisinde ortaya çıkacak hidrodinamik şartlar ve işletme 

maliyetleri göz önüne alınarak 400 rpm karıştırma hızının seçimine karar verilmiştir. 

 

4.5. KarıĢtırma ve Dinlendirme Zamanlarının Baryum Metaborat Üretimine 

Etkisi 

 

Karıştırma hızının belirlenmesinin ardından, reaktiflerin reaktöre 

beslenmelerinin tamamlanması sonrasında, reaksiyonun tamamlanabilmesi için 

uygulanan karıştırma işlemi için optimum süre tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

sonuçlar Çizelge 4.6’da verildiği gibidir. 

 

Çizelge 4.6. Reaksiyonun tamamlanabilmesi için reaksiyon sonrası uygulanan karıştırma zamanlarının  

baryum metaborat üretimine etkisi 

 

KarıĢtırma 

Zamanı, 

dakika 

Kek çözelti 

tutma, % 

Ele geçen 

filtrat 

miktarı, mL 

Filtrat  

B2O3 

oranı, % 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’

a  göre 

verim, % 

Ele geçen 

filtrata göre 

verim, % 

15 59.61 528 0.270 0.174 63.52 86.02 

30 31.19 550 0.289 0.157 80.91 85.19 

60 41.89 540 0.276 0.172 88.99 85.58 

 

Elde edilen sonuçlar, kısa süreli bekletme zamanları için elde edilen reaksiyon 

verimlerinin 60 dakika bekletme zamanına kıyasla daha düşük seviyelerde kaldığını 

göstermektedir. 

15 dakika süre ile uygulanan karıştırma zamanı için elde edilen verim değeri 

baryum metaborata göre en düşük, filtrata göre en yüksek değerde elde edilmiş olması 

reaksiyonun tamamlanabilmesi için gerekli zaman beklenmediğini açık biçimde 

göstermektedir. 
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30 dakika süre ile karıştırma için hesaplanan verimler göz önüne alındığında, 15 

dakika için elde edilenlere kıyasla daha yüksek ve birbirine yakın değerler olmalarına 

rağmen filtrat veriminin daha yüksek olması daha uzun süre karıştırılmak suretiyle 

bekletmenin gerekli olduğuna işaret etmektedir.  

60 dakika karıştırma için baryum metaborat dikkate alınarak hesaplanan %88 

verim değeri uzun süreli karıştırma hızının gerekli olduğunu göstermektedir. Ayrıca 

reaksiyon sonrası oluşan baryum metaborat kristallerinin partikül boyutlarında iki katına 

yakın artış elde edilmiştir (Şekil 4.5.). 

 

 

 
 

ġekil 4.5. Reaksiyon sonrası 60 dakika karıştırma için ürün kristallere ait partikül boyut dağılımı 

 

Reaktif beslemesi sonrasında reaksiyonun tamamlanabilmesi için 60 dakikalık 

karıştırma zamanı uygulanmasının ardından belirli bir süre dinlendirme işlemi 

uygulanmıştır. Uygun dinlendirme zamanının tespiti için 15, 30, 45 ve 60 dakikalık 

süreler dikkate alınarak deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

Çizelge 4.7’de verildiği gibidir.  

 

 

 



 

 

31 

 

Çizelge 4.7. Reaksiyonun tamamlanması için reaksiyon sonrası uygulanan farklı sürelerdeki dinlendirme 

zamanlarının baryum metaborat üretimine etkisi 

 

Dinlendirme 

Zamanı, 

dakika 

Kek 

çözelti 

tutma, % 

Ele geçen 

filtrat 

miktarı, mL 

Filtrat  

B2O3 

oranı, % 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’a 

göre verim, 

% 

Ele geçen 

filtrata göre 

verim, % 

15 5.83 520 0.274 0.185 83.51 85.79 

30 58.06 520 0.276 0.157 79.02 85.28 

45 24.87 562 0.316 0.205 80.42 83.89 

60 41.89 540 0.276 0.172 88.99 85.58 

 

Çizelge 4.7’den görüldüğü gibi, hem Ba(BO2)2’a göre hem de NaBO2’a göre en 

yüksek reaksiyon verimi 60 dakika dinlendirme zamanı için elde edilmiştir. Dolayısıyla, 

reaksiyonun tamamlanabilmesi için dinlendirme süresinin uzun tutulması 

gerekmektedir. Ele geçen ürün partiküllerin boyutu dinlendirme zamanının 30 dakika 

olarak uygulanması durumunda ortalama 19 μm olarak tespit edilmiştir (Şekil 4.6). Bu 

sonuç büyük boyutlu kristal eldesi için dinlendirme zamanının önemini göstermektedir. 

 

 

ġekil 4.6. Reaksiyon sonrası 30 dakika dinlendirme zamanı için ürün kristallerin partikül boyut  

dağılımları 
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4.6. Baryum Metaborat Üretimine Etil Alkolün Etkisi 

 

Çalışmanın bir sonraki aşamasında, ürün kristallerin modifiye edilmesinde kullanılan 

(Kitamura ve ark., 1994)  etil alkol varlığının reaksiyon ortamına ilave edilmesi ile 

reaksiyon verimi ve ürün kristallerin partikül boyut dağılımındaki değişim 

incelenmiştir. Çalışmanın bu basamağında dinlendirme zamanı 30 dakika olarak 

seçilmiş ve daha kısa sürede daha iri kristal eldesinin mümkün olup olmadığı 

araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Çizelge 4.8 ve Şekil 4.7’de verildiği gibidir. 

 Çizelge 4.8’den görüldüğü gibi, etil alkol miktarındaki artış ile reaksiyon verimi 

az da olsa artış katkısı ile. Reaksiyon veriminde elde edilen artış, etil alkol katkısının 

olmadığı duruma kıyasla beklenenin altında kalmıştır. Ayrıca partikül boyut dağılımı da 

dinlendirme zamanının 30 dakika ile sınırlandırıldığı durumda elde edilen ile benzerlik 

göstermektedir. Dolayısıyla üretim reaksiyonunun, ortama modifiye edici bir maddenin 

ilavesine gerek duyulmadan yürütülebilir karakterde olduğu tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 4.8. Reaksiyon ortamına ilave edilen etil alkolün reaksiyon verimine etkisi 

 

 

 

ġekil 4.7. %10 Etil alkol varlığında ürün kristallerin partikül boyut dağılımları 

Etil Alkol 

Miktarı, 

% 

Kek 

çözelti 

tutma, % 

Ele geçen 

filtrat 

miktarı, mL 

Filtrat  

B2O3 

oranı, % 

Yıkama 

suyu B2O3 

oranı % 

Ba(BO2)2’

a  göre 

verim, % 

Ele geçen 

filtrata göre 

verim, % 

1 30.39 558 0.28 0.15 85.59 82.07 

5 40.19 565 0.21 0.15 88.20 84.01 

10 36.89 589 0.17 0.14 89.96 87.79 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022024894901120
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Çalışmanın son aşamasında farklı reaksiyon koşullarında üretilen baryum 

metaborat kristallerinin yüzey yapıları incelenmiştir. Şekil 4.8, çözücü olarak 

hidroklorik asit veya sodyum hidroksit kullanımının kristal habiti üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. 

Şekil 4.8’den, çözücü olarak hidroklorik asit veya sodyum hidroksit 

kullanımının kristal yüzey yapısında önemli değişiklere yol açmadığı görülmektedir. 

Her iki durumda da ele geçen kristaller iğne yapılı ve küresele yakın bir şekle sahiptir. 

Şekil 4.9 kristal habitini modifiye etmek için reaksiyon ortamına katılan etil 

alkol varlığında yürütülen çalışma sonrasında elde edilen ürün kristallerin SEM 

görüntülerini vermektedir. etil alkol varlığı iğne yapılı kristallerin yerini üst üste binmiş 

plakalara benzer görünümlü yapıya terk ettiğini göstermektedir. Çözelti ortamında yer 

alan etil alkol varlığının partikül boyutu üzerinde ise önemli bir değişikliğe yol 

açmadığı görülmektedir (Şekil 4.7). 
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   A) 

 
B) 

 
 

ġekil 4.8. Farklı yapılardaki çözücülerin varlığında gerçekleşen baryum metaborat üretim reaksiyonu 

sonrasında ele geçen ürün kristallerin SEM görüntüleri. (80oC, reaktan oranları 2:1, %0.5 BaCl2 

fazlası, karıştırma hızı 400 rpm, karıştırma süresi 30 dakika, dinlendirme süresi 60 dakika)  A). 

1.0*10-5 M HCl,   B). 1.0*10-5 M NaOH 
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A) 

 
B) 

 
 

 Şekil 4.9. %10 etil alkol varlığında gerçekleşen baryum metaborat üretim reaksiyonu sonrasında ele geçen 

ürün kristallerin SEM görüntüleri. (80oC, reaktan oranları 2:1, %0.5 BaCl2 fazlası, karıştırma 

hızı 400 rpm, karıştırma süresi 60 dakika, dinlendirme süresi 30 dakika) A). Etil alkol yok, B). 

%10 etil alkol varlığında 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

Baryum klorür ve sodyum metaborat tetrahidratın reaksiyonu ile baryum 

metaborat üretimi için yürütülen deneysel çalışmalarda elde edilen sonuçlar aşağıda 

verilen şekildedir; 

 Baryum metaborat üretimi için yürütülen reaksiyonlarda en yüksek verim, 

80
o
C’da elde edilmiştir. 

 Farklı mol oranlarında reaktif beslemeleri için en uygun reaksiyon koşulunun 

stokiometrik oranda yapıldığı durum olduğu tespit edilmiştir. 

 Farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilen reaksiyonlar sonucunda ele geçen katının; 

20
o
C’daki reaksiyon durumunda yapısında 1.5 mol, 40

o
C’da 2 mol ve 60-

80
o
C’da ise 4 mol su içerdiği belirlenmiştir. 

 Reaksiyonlar sonucu ele geçen katının herhangi bir yıkama yapılmadan alınan 

XRD analiz sonuçları analiz numunesinde sodyum klorür varlığını göstermiştir. 

Bu sebeple filtre kekinin yıkanmasının uygun olacağı ve üç kademeli yıkama 

sonrasında kekteki B2O3’ün yüksek oranda giderildiği tespit edilmiştir. 

 Baryum metaborat üretimi için çözelti ortamının asidik veya bazik yapıda 

olmasının etkisi incelenmiştir. Bu amaçla asidik (HCl) ve bazik (NaOH) yapıda 

olmak üzere farklı çözücüler ve bu çözücülerin farklı konsantrasyonları   

(1.0×10
-5

, 1.0×10
-3 

ve 1.0×10
-1

 M) reaksiyon ortamına ilave edilmiştir. Reaksiyon 

verimi, ele geçen filtrat miktarı, yıkama karakteristikleri açısından en uygun 

derişim değerinin 1.0×10
-5

 M NaOH katkısı olduğu belirlenmiştir. 

 NaBO2 ve BaCl2 reaktiflerinin fazlası kullanılarak (reaktif oranları 3/2 ve 2/2) 

gerçekleştirilen reaksiyonlarda ortaya çıkan verim artışı için daha düşük 

konsantrasyonlarda reaktan ilavesi halinde benzer verim artışlarının elde 

edilebilirliği incelenmiş olup, %0.5 BaCl2 katkısının verim artışı açısından 

uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 Karıştırıcı çeşidinin üretim üzerine etkisinin incelendiği çalışmalarda, üç bıçaklı 

karıştırıcı kullanımının reaksiyon verimi açısından en uygun karıştırıcı tipi 

olduğu belirlenmiştir. 

 Baryum metaborat üretim reaksiyonuna farklı karıştırma hızlarının (200, 300, 

400, 500 ve 600 rpm) etkisi incelenmiş olup, optimum karıştırma hızı olarak 400 

rpm belirlenmiştir. 
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 Karıştırma hızının belirlenmesinin ve reaktiflerin reaktöre beslenmelerinin 

tamamlanmasının ardından reaksiyonun tamamlanabilmesi için uygulanan 

karıştırma işlemi için optimum süre tespit edilmeye çalışılmış ve 60 dakikalık 

bekleme zamanının uygun olduğu tespit edilmiştir. 

 Karıştırma zamanının 60 dakika olarak belirlenmesinin ardından belirli bir süre 

dinlendirme işlemi uygulanmıştır. Uygun dinlendirme zamanının tespiti için 15, 

30, 45 ve 60 dakikalık süreler dikkate alınarak deneysel çalışmalar 

gerçekleştirilmiş ve 60 dakikalık dinlendirme zamanının iri ürün partikülü eldesi 

için en uygun zaman olduğu belirlenmiştir. 

 Çalışmanın son aşamasında, ürün kristallerin modifiye edilmesinde kullanılan 

etil alkol varlığının reaksiyon ortamına ilave edilmesi ile reaksiyon verimi ve 

ürün kristallerin partikül boyut dağılımındaki değişim incelenmiştir.  Reaksiyon 

veriminde elde edilen artış, etil alkol katkısının olmadığı duruma kıyasla 

beklenenin altında kalmıştır. Ayrıca partikül boyut dağılımı da dinlendirme 

zamanının 30 dakika ile sınırlandırıldığı durumda elde edilen ile benzerlik 

göstermektedir. etil alkol varlığı normal şartlarda iğne yapılı olarak elde edilen 

ürün kristallerin yerine üst üste binmiş plakalara benzer görünümlü kristallerin 

oluşumuna sebep olmaktadır. Çözelti ortamında yer alan etil alkol varlığının 

partikül boyutu üzerinde ise önemli bir değişikliğe yol açmadığı belirlenmiştir. 
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