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Bir Geleceğe

ENERJİ’de
BOR
Son yıllarda fosil yakıtlarda görülen azalmaya
karşın artan enerji talebi, elektrik enerjisinin
depolanamaması, çevre konusunda artan duyarlılık
gibi sebepler alternatif enerji kaynakları arayışlarını
da beraberinde getirmiştir. Bu arayışlar içinde
borun enerji alanında kullanımı konusunda yapılan
araştırmalar da hız kazanmıştır. Bor, enerji sektöründe;
çimento, seramik, izolasyon, hidrojen depolama, yakıt
pilleri, güneş panelleri ve pilleri, lityum iyon pilleri,
yüksek ısı transistörleri vb. alanlarda kullanılmaktadır.
Bu alanlardaki kullanımları ile bor; enerji tasarrufu,
enerji taşıma/depolama ve enerji üretimine katkı
sağlamaktadır. Yakıt pilleri ve hidrojen teknolojileri,
enerji depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji
teknolojileri, çevreye duyarlı ve yüksek verimli yakıt
ve yakma teknolojileri, su arıtım teknolojileri ve atık
değerlendirme teknolojileri ülkemiz enerji sektöründe
öne çıkan teknoloji ve Ar-Ge öncelikleridir.
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Hidrojen Depolama: Hidrojen, yanma enerjisi aynı ağırlıktaki
benzinden 2.75 kat fazla olan, zehirli etkisi bulunmayan,
depolanabilir ve taşınabilir, diğer enerji türlerine rahatlıkla
çevrilebilen tükenmez bir enerji kaynağıdır. Sahip olduğu bu
üstün özellikler, hidrojenin geleceğin alternatif enerji kaynakları
arasında ilk sıralarda yer almasına neden olmuştur.
Araçlarda yakıt olarak hidrojen kullanımı ile ilgili bazı depolama
problemleri mevcuttur. Hidrojen, gaz ve sıvı halde tanklarda,
fiziksel olarak nanotüplerde veya kimyasal olarak hidrürler
biçiminde depolanabilmektedir.
Sodyum Borhidrür: Sodyum borhidrür, yanıcı/patlayıcı
olmaması, çevreye dost bir ürün olması, reaksiyonu sonucu
oluşan sodyum metaboratın tekrar sodyum borhidrüre
dönüştürülebilmesi, elde edilen hidrojenin yarısının sodyum
borhidrürden diğer yarısının ise sudan gelmesi, araçlarda yük
ve yolcu taşıma yeri açısından problem yaratmaması gibi bazı
özelliklerinden dolayı hidrojenin depolanması konusunda diğer
yöntemlere göre avantajlı durumdadır. Depolama özelliğinin
yanı sıra, sodyum borhidrürün yakıt pillerinde doğrudan yakıt
olarak kullanımının da mümkün olduğu bilinmektedir.
Enstitümüz ve TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü işbirliğinde
yürütülen projede sodyum borhidrür üretimi için know-how
geliştirilmiş, TÜBİTAK MAM yerleşkesinde 12m x 8m kapalı
alan içinde, 2 kg/şarj kapasiteli sodyum borhidrür üretimi pilot
tesisi kurulmuştur. BOREN ve TÜBİTAK MAM Kimya Enstitüsü
işbirliğinde yürütülen bir diğer projede, metalik sodyum üretimi
için pilot tesis kurulması ve üretim bilgi paketinin oluşturulması,

ülkemizde kurulacak olası endüstriyel ölçekli sodyum borhidrür
üretim tesisinin sodyum girdisinde dışa bağımlılığın ortadan
kaldırılması hedeflenmektedir.
Yakıt Pilleri: TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü bünyesinde
yakıt pili geliştirilmesine yönelik teknolojik altyapı ve bilgi
birikimi oluşturulması için Enstitümüzce sağlanan destek
kapsamında yürütülen yakıt pili üretimi konulu projede, 100 W
gücünde doğrudan sodyum borhidrürlü yakıt pili üretimi
gerçekleştirilmiştir. Yine Enstitümüz ve TÜBİTAK MAM Enerji
Enstitüsü işbirliğinde yürütülen diğer bir projede 1 kW gücünde
yakıt pili modül bileşenleri üretilmiş ve sistem entegrasyonu
sonucunda 1 kW yakıt pil sistemi üretimi gerçekleştirilmiştir.
Sodyum borhidrür yakıt pilli araç konulu projede, TÜBİTAK MAM
bünyesinde oluşturulan yetkinliğin bir araç konseptinde test
edilmesi amaçlanmış; proje kapsamında araç üzerine entegre
sodyum borhidrürden hidrojen üreten sistem geliştirilmiş ve
yine araç üzerinde bulunan yakıt pili beslenerek aracı tahrik
için gerekli elektrik enerjisi üretilmiştir. İhtiyaca yönelik anlık
hidrojen üretim sistemi (HÜS) Türkiye’de ilk defa denenmiş
ve bu ilk prototip, yol testlerinde de başarılı olmuştur. Araç
tamamen yerli ve el yapımıdır. Aracın maksimum hızı 80 km/
saat, aracın menzili 150 km olarak ölçülmüştür. Araç 1 kg
borhidrür ile 50km yol gidebilmektedir.
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BOREN-TÜBİTAK MAM Bor ve Hidrojen Teknolojileri
Yetkinlik Merkezi
Enstitümüz ve TÜBİTAK işbirliğinde yürütülen
çalışmalardan elde edilen kazanımlar neticesinde,
Hidrojen Esasları çalışmalarını da içeren, bora dayalı
enerji sektörü ile ilgili öngörülebilir ticarileşme
potansiyeli olan, rekabet avantajı sağlayabilecek ürün ve
üretim teknolojisini geliştirmek, geliştirilen teknolojinin
ticari olarak uygulanabilmesi için gerekli bilgi, deneyim
ve sistem oluşturmaya, üretici ve uygulayıcılar ile
işbirliği halinde uygulama projeleri yapmaya odaklı
Ar-Ge işbirliği yapmak üzere “BOREN-TÜBİTAK MAM
Bor ve Enerji Uygulamaları Yetkinlik Merkezi”
kurulmuştur. Yetkinlik Merkezi kapsamında, daha önce
yapılmış çalışmalarda geliştirilen yakıt pili sistemlerinin
uygulama alanlarında yetkin üreticilerle işbirlikleri
içerisinde ticari uygulamaya yönelik konsept projelerin
geliştirilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.
İnsansız Hava Aracı (İHA) İçin Bor Temelli Hidrojen ve
Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi
Projede, İHA üzerinde sodyum borhidrürden hidrojen
üretimi sisteminin geliştirilmesi ile üretilen hidrojenin
kullanımına uygun yakıt pili tasarımı ve üretimi ile
son aşamada tüm alt sistemlerin birlikte çalıştığı İHA
entegrasyonu ve testlerinin yapılması amaçlanmıştır.
Yapılan çalışmalar neticesinde, hidrojen üretim sistemi,
yakıt pili ve İHA birlikte geliştirilmiştir. Geliştirilen
hava soğutmalı kendinden nemlendirmeli yakıt
pili sistemi, geliştirilen bipolar plakalar ve membran
elektrot üniteleri ile birleştirilerek 200 W güç verecek
şekilde üretilmiştir. Bütün sistemler otomatik hale
getirilmiş ve yaklaşık 4 saat uçuş süresi sağlayacak
sodyum borhidrür yakıt ile birlikte güç kaynağı olarak
İHA’ya entegre edilmiştir.

Elektrikli Araçlar için Bor Temelli Yakıt Pilli
Menzil Arttırıcı
Projede
sodyum
borhidrürden
üretilen
hidrojenin Polimer Elektrolit Membran (PEM)
tipi yakıt pilinde kullanılması ve yakıt pilinin
Spor Amaçlı Araç (SUV) tipi araca entegrasyonu
amaçlanmaktadır. Proje çıktısının, elektrikli araçlar
için pazar durumunun artırılmasında önemli
katkılar sağlaması beklenmektedir. Özel bir firma
tarafından üretilen ve mevcut teknolojilerle
40 kW saat ile 300 km yol gidebilen elektrikli
aracın menzilinin sodyum borhidrürlü yakıt pili
ile 150 km daha artırılarak yaklaşık 400-450 km
menzili tek bir şarjla tamamlayabilmesi temel
hedeftir. 5 kW’lık yakıt pilinin 4 saat çalıştırılması
ile 20 kW saat ilave enerji sağlanmaktadır. 1 km
gidebilmek için 40 g sodyum borhidrüre ihtiyaç
vardır. Menzilin artırılması için sodyum borhidrür
tankının büyütülmesi yeterlidir.
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Çimento: Borun çimentoda kullanımı ile
pişme sıcaklığı düşürülerek üretim enerjisinde
tasarruf sağlanmakta, çevre kirliliği emisyonu
düşürülmekte, beton mukavemeti artırılmakta,
hidratasyon ısısı düşürülmekte ve yüksek nötron
tutma özelliği ve radyasyona karşı koruma
sağlanmaktadır. Borun bu katkıları nedeniyle,
dünya genelinde baraj, kanal, köprü ve tünel gibi
yapılarda, ülkemizde ise mukavemeti yüksek
çimento ve yapı malzemelerine olan talebi
karşılamak amacıyla borlu çimento kullanımının
artması öngörülmektedir.
Seramik: Seramik sektöründe çoğunlukla sır
ve fritlerde kullanılan bor, ergimenin erken
safhalarında camsı faz oluşumunu sağlar.
Oluşan camsı fazın viskozitesini ve yüzey
gerilimini düşürerek, sırın olgunlaşmasında ve
pürüzsüz bir yüzey eldesinde önemli bir rol
oynar. Sırın ısıl genleşme katsayısını düşürerek
iyi bir sır bünye uyumu sağlar. Ayrıca, sırın
refraktif indeksini artırarak kimyasal dayanımını
artırır. Frit kompozisyonlarında kullanılan borik
asit sırın pişme sıcaklığını düşürerek enerjide
tasarruf sağlar.
Yapı Malzemeleri ve İzolasyon: Boratlar yapı
sektöründe; PVC’ye, ahşap kompozitlere ve
yalıtım malzemelerine alev geciktirici, parlama

ve duman bastırıcı olarak ilave edilmekte ayrıca
daha sağlam, hafif, depreme-ısıya dayanıklı
binaların yapılmasında ve izolasyon amaçlı
yalıtımda kullanılmaktadır.
Güneş Panelleri ve Pilleri: Yarı iletken maddelerden
üretilen güneş pilleri GSM santralleri, radyo ve
televizyon istasyonları, park ve bahçe aydınlatmaları,
yatlar, deniz fenerleri gibi haberleşmeden
aydınlatmaya kadar pek çok alanda kullanılmaktadır.
Lityum İyon Pilleri: Cep telefonları, taşınabilir
müzik çalarlar, taşınabilir bilgisayarlar gibi
elektronik
cihazlarda
enerji
depolayıcı
parçalarda kullanılan lityum iyon pilleri,
geleceğin akü teknolojileri olarak görülmektedir.
Lityum iyon pillerinde bor kullanımı konusunda
çalışmalar hızla devam etmekte, yapılan
çalışmalarda bor katkısı ile pilin yanma ve
patlama özelliklerinin azaltılması, kimyasal
ve elektrokimyasal dayanıklılığın artırılması,
mekanik mukavemetin muhafaza edilmesi
gibi özelliklerin sağlanması ile birlikte yüksek
iyon iletkenliğine sahip ve dayanıklı pil üretimi
araştırılmaktadır.
Elementel Bor: Yüksek enerji yoğunluğuna
sahip olan elementel bor, füze yakıtı, motor yakıt
katkı maddesi, motorlu araçların hava yastıkları,
elektrik-elektronik sanayi, fişek, askeri teçhizat
ve nükleer uygulamalarda kullanılmaktadır.

Süperiletken Malzemeler: Borun sektörel ürünler
açısından gelişme potansiyeli yüksek bir alan olan
kalıcı mıknatısların gerek boyutları, gerekse enerji
tasarrufu açısından sağladıkları avantajlar nedeniyle
kullanımları son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır.
Ayrıca borun sektörel üretim açısından önemli
olan yarıiletken modifikasyonlarında ve süper
iletkenlerde kullanım alanı olması gelişme
trendlerini oluşturmaktadır.
Magnezyum Diborür (MgB2): Magnezyum diborür
çok iyi bir süperiletken malzeme olup sıfır kayıpla
enerji iletimi sağlamaktadır. MgB2; manyetik
rezonans görüntüleme cihazları, haberleşme,
elektrik enerjisi şebekeleri, elektrik motorları,
manyetik fırlatma, hızlı trenler, gibi ileri teknoloji
ürünlerinde kullanılmaktadır.
Nükleer Uygulamalar: Enstitümüz bünyesinde
iyon değiştirici reçine kullanılarak, sürekli
annular kromatografi (Continuous Annular
Chromatography - CAC) tekniği ile borik asit
çözeltisinden 10B izotopu zenginleştirilmesi
çalışmaları yapılmıştır. Sürekli kromatograf proje
kapsamında tasarlanıp imal ettirilmiştir. Laboratuar
ölçekli CAC cihazı ile yapılan çalışmada %28 ve
endüstriyel ölçekli CAC cihazı ile yapılan çalışmada
%27 10B izotop değerine yüksek konsantrasyonda
ulaşılmıştır.

Dünya enerji talebinde son yıllarda gerçekleşen
artışla beraber sektörde ülkemizde öngörülen
teknolojik faaliyet konuları; yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik üretimi, enerji tasarrufu
sağlayan teknolojilerin sanayideki proseslerde
kullanılması,
güç
üretim
tesislerinde,
elektronik cihazlarda ve ulaşım araçlarında
kullanılacak yakıt pilleri üretimi, hidrojen yakma
teknolojilerinin geliştirilmesi, güç sistemleri
kontrolü, enerjinin depolanması ve nükleer
enerji üretimidir.
Bu bağlamda, borun enerji sektöründe; hidrojen
depolama, yakıt pili yakıtı, yakıt katkı maddesi,
sodyum borhidrür, süper iletkenler, mıknatıslar,
elementel bor, çimento, yapı malzemeleri
ve daha bir çok alanda kullanımının enerji
tasarrufu, enerjinin depolanması ve enerji
verimliliği sağlanması açısından önemli fırsatlar
sunacağı öngörülmektedir.
Borun sağladığı bu fırsatları rekabet avantajı
oluşturan yeni teknolojilere, katma değer ve
istihdama dönüştürecek Ar-Ge projelerinin
geliştirilmesi, desteklenmesi ve yürütülmesi
Enstitümüzün öncelikli faaliyet konuları olup,
bu konularda üniversiteler, araştırma kurum/
kuruluşları, sanayi kuruluşları ve özel sektörle
işbirliği ve paylaşımı içerisinde çalışmalarımız
hızla devam etmektedir.
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