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ÖZET 

Eti  Bor  A. Ş.’ye bağlı  Kırka Bor  İşlet mesi nde boraks  cevheri  üretil mekt e ve t esisl erde 

1. 150. 000 t on/ yıl  t üvenan cevher  i şlenerek konsantre ve bor  t ürevl eri  el de 

edil mekt edir.  Konsantratör  t esisi nden çı kan 3. 000. 000 t on/ yıl  pül p il e bor  t ürevleri 

tesisleri nden çı kan yakl aşı k 900. 000 t on/ yıl  şl a m,  işlet mede mevcut  5 böl üml ü göl et e 

gönderil mekt edir.  Topl am göl et  hac mi  13. 200. 000 m
3

 ol up,  12. 400. 000 m
3
’l ük kı s mı 

tesis atı kl arı yl a dol muş  dur umdadır.  Nor mal  üreti m koşulları  durumunda göl etleri n 

4- 5 yıl da dol acağı  t ahmi n edil mekt edir.  Yeni  gölet  al anl arı na arazi  koşulları nı n i zi n 

ver me mesi  ve i şle ml erin çevre boyut u da di kkat e alı ndı ğı nda t esis atı kl arı nı n 

depol anması İşlet meni n en öne mli probl e ml eri nden biri ni ol uşt ur makt adır.  

Bu t ez kapsa mı nda yapıl mı ş  ol an bili msel  ve t eknol oji k çalış mal ar  sonucunda 

göl etlerdeki  atı k killerin değerlendiril mesi  a maç edi nil mi ştir.  Bu yol la,  killeri n 

zengi nl eştiril mesi  sonucu Tür ki ye ekono mi si ne kat kı  sağl anacak,  atı k depol a ma 

pr obl e ml eri  ortadan kal dırılacak ve maden sahal arı nı n çevre açı sı ndan 

rehabilitasyonuna kat kı sağl anabilecektir. 

Bu a maçl a,   yapılan çalış mal arda atı k killeri nin sondaj,  sera mi k,  kağı t,  dökü m,  

çi ment o ve ca m sanayiileri nde kullanı m ol anakl arı  araştırıl mı ş  ve mal ze meni n 

fizi ksel  ve ki myasal  özellikleri ni n söz  konusu endüstri  dalları nda kull anıma  uygun 

ol up ol madı ğı belirlenmi ştir. 

%16. 53 B2 O3  i çeren atı klardaki  killeri  zengi nl eştirmek i çi n boyut a göre sı nıflandır ma 

ile zengi nl eştir me ve bor  çözündür me deneyl eri  gerçekl eştiril miştir.  Ayrıca,  atı k 

killeri ni endüstri yel kullanı m yönünden değerlendir me çalış mal arı yapıl mı ştır. 

Yapıl an çalış mal ar  sonunda,  si kl on üst  akı mından el de edilen i nce boyutl u 

mal ze meni n sondaj,  cam,  sera mi k,  dökü m,  kağıt  ve çi ment o sanayiileri nde 

ha mmadde ol arak kullanımı na uygun ol madı ğı belirlenmi ştir.  

 



 i x 

SUMMARY 

“Eval uati on of Cl ays of  i n the Taili ng Ponds of Eti Bor A. Ş. Kı rka Boron 

Ent erprise” 

Kı r ka Bor on Ent erprise of  Eti  Hol di ng pr ocesses 1, 150, 000 t ons  of  ore annuall y and 

pr oduces  bor on concentrat es  and deri vati ves.  The Concentrat or  di scharges 3, 000, 000 

t/year  pul p and t he Bor on Deri vat es  Pl ant  di scharges  900, 000 t/ year  sli mes as  t aili ngs 

to t he 6-secti on t aili ng ponds.  The t ot al  capacit y of  t he t aili ng ponds  i s  13, 200, 000 

m
3

 of  whi ch 12, 400, 000 m
3

 i s  already occupi ed.  Under  t he current  pr oducti on rat e 

the t aili ng ponds  are predi ct ed t o be i nsufficient  i n 4 or  5 years.  Di sposal  of  t he 

taili ngs  hence and i mportant  pr obl e m bot h f or  ne w t aili ng ponds  can not  be 

construct ed because of t he shortage of availabl e sites and for environment al aspects.  

The obj ecti ve of  t he t hesis st udy was  t o safel y di spose of  t he cl ays  i n the  t aili ng 

ponds  e mpl oyi ng sci entific and t echnol ogi cal  methods.  Moreover,  t he t ailings  will  be 

safel y disposed of and recl a mati on of t he mi ni ng site will be rendered possibl e.  

In t he scope of  t his  master  t hesis,  t he i ndustrial  use of  wast e cl ays  in drilli ng, 

cera mi c,  paper,  casti ng and gl ass  i ndustries  have been i nvesti gat ed.  Physi cal  and 

che mi cal  pr operties  of  the mat erial  were assessed f or  utilization i n t he i ndustrial 

fiel ds i n questi on.  

In t he scope of  t his  master  t hesis,  st udi es  have been carried out  on t he  concentrati on 

and utilizi ng cl ays  i n t he t aili ng ponds  of  Kı rka Bor on Ent erprise.  Cl ays,  cont ai n 

%16. 53 B2 O3,   were enriched by cl assificati on and bor on sol vi ng.  Furt hermor e,  how 

the cl ay ri ch mat erial  produced from t he t aili ngs coul d be utilized as  an i ndustrial 

mat erial has been i nvestigat ed.  

As  a  r esult  of  t he t hesis,  the mat erial  from cycl on upper  t urbul ence i s  not  suitabl e i n 

the drilling, glass, cera mi c, casting, paper and ce ment i ndustries. 
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1.  Gİ RİŞ 

Günü müzde,  gittikçe gelişen çevre bili nci ni n de etki si yl e maden ve  cevher  hazırla ma 

tesis  atı kları nı n değerlendiril mesi  daha da büyük öne m kazanmı ştır.  Ayrı ca;  bu 

atı kları n değerlendiril mesi,  t esise yal nı z çevre açısı ndan değil  aynı  za manda 

ekono mi k ol arakda  kat kıda bul unacağı ndan son derece faydalı ol makt adır.  

Cevher  hazırla ma  t esisleri ni n,  üreti m kapasitesine bağlı  ol arak atı k barajları nı n 

za manl a dol ması  yeni  barajları n yapı mı na i hti yaç doğur makt adır.  Bu da  i şlet me  i çi n  

yeni  bir  yatırı m yani  ek bir  mali yet  de mektir.  Ayrıca;  yeni  barajı n yapılacağı  yeri n 

topoğrafyası,  t esise ol an uzaklı ğı,  çevre fakt örleri  gi bi  birçok et kenl erden dol ayı 

büyük zorl ukl arla karşılaşıl ması  muht e mel dir.  Tesis atı kları nı n değerlendiril mesi yl e 

büt ün bu yatırı ml ara gerek ol mayacağı  gi bi  ta m t ersi ne i şlet meye ek bir  gelir 

sağl anacaktır. 

Bu t ez kapsa mı nda,  Eti  Bor  A. Ş.  Eskişehir  Kırka Boraks  İşlet mesi  atı k göletleri ndeki 

çok ufak boyutl u mal zemeni n zengi nl eştiril mesi ve  el de edilecek kil  ür ününün ca m,  

sera mi k,  sondaj,  kağıt ve  çi ment o gi bi  sanayi  dalları nda ha mmadde ol arak 

kullanılabilirliği ni n araştırıl ması  a maç edi nil mi ştir.  Böyl ece,  kil  mi neralleri ni n 

zengi nl eştiril mesi  sonucu Tür ki ye ekono mi si ne kat kı  sağl anması,  atı k depol a ma 

pr obl e ml eri ni n ortadan kal dırıl ması  ve maden sahaları nı n çevre açı sı ndan 

rehabilitasyonuna kat kı sağl an ması da bu çalış manı n a maçl arı ndandır. 

Bu t ez çalış ması  beş  böl ümden ol uş makt adır.  İl k böl ümde,  bir  giriş  yapıl mı ş  ve 

çalış manı n neden yapıl dığı  ve  ne a maçl andı ğı  kısaca belirtil mi ştir.  İki nci böl ümde, 

tez çalış ması nı n konusunu t eşkil  eden killer  hakkı nda genel  bil giler  veril mi ştir. 

Üçüncü böl ümde Eti bor Eskişehir  Kırka Boraks Tesisi  ve atı k göl etleri hakkı nda 

genel  bil giler  veril mi ştir. Dör düncü böl ümde,  t esisten alı nan kil  nu munesiyl e yapıl an 

deneyl er,  sonuçl arı  ve mal ze meni n endüstride kullanılabilirliği ne yöneli k 

değerlendir mel er  yapıl mı ştır,  son böl ümde i se çalış manı n sonucu ve  göl et kill eri ni n 

değerlendiril mesi ne yönelik öneriler sunul muşt ur. 
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2.  Kİ LLER HAKKI NDA GENEL Bİ LGİ LER 

2. 1.   Tanı mı ve Ol uşumu 

Killer  t ane boyut u 0. 02 mm’ den küçük i nce t aneli  sedi manl ar  ol up;  toprağı msı, 

belirli  mi kt arda su katıldı ğı nda pl asti kli ği  artan,  al ümi na ve silis i çeriği  yüksek 

mi neraller  grubudur.  Kil  mi neralleri nde esas  bileşi m Al ümi nyu m Hi dro Silikatlardır. 

Bazen Al ’  ni n yeri ni  Fe ve Mg alır.  Bazı  killer  t ek bir  kil  mi nerali nden bazıları  i se bir 

kaç kil  mi nerali n karışımı ndan ol uşurlar.  Killerin i çi nde kil  mi neralleri  ve  kuvars  + 

fel dspat  + kalsit  + ji ps  + pirit  + or gani k madde + suda çözünen t uzl ar  gi bi kile eşli k 

eden kil mi nerali ol mayan mal ze me bul unmakt adır. 

Killer  genelli kle belirli şartlar  altı nda,  fel dspatları n veya vol kani k kayaçl arı n 

ayrış ması ndan,  değiş mesinden meydana gel mi ştir. Bu ayrış mada granit,  mi ka,  kuvars 

ve en az kararlı  ol an fel dspata dönüş mekt edir.  Feldspatı n,  sı caklı k,  yüksek bası nç ve 

karbondi oksit et kisi ile ayrış ması na da (alterasyon) kaoli nizasyon adı verilmekt edir.  

Hi çbir  za man saf  bir  şekil de bul unmayan kilin yapısı nda al ümi nyu m sili katlarla 

beraber,  de mir,  magnezyu m,  pot asyum,  kalsi yum,  sodyu m,  kuvars  gi bi  ki l  ol mayan 

mi neraller  ol arak adl andırılan safsızlı klardan bul unmakt adır.  Ayrı ca,  birçok kil 

mi nerali  de or gani k madde ve suda çözünebilen t uzl arı  da i çerebil mekt edir.  Kil 

ol uşumunda ana kayaç etkili  ol duğu kadar  t aşı ma,  yı ka ma ve ki myasal  reaksi yonl ar 

da et kili ol makt adır. 

Killeri n değerlendir me ol anakl arı nı n araştırılması nda ve kullanı m al anl arı nı n 

spesifikasyonl arı na uygun kil  üreti mi nde killeri n bu mi neral oji k ve j eol oji k 

özelli kleri  ön pl ana çı kmakt adır.  Bu nedenl e killeri n sahi p ol duğu her  özelli ğe göre 

bir sı nıflandır ma yapmak gerekmekt edir [1].  
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2. 2.  Fizi ksel Özelli kl eri  

Killeri n endüstri yel  kul lanı ml arı nda gözönünde bul undur ulan en öne mli  fizi ksel 

özelli kleri şunl ardır: 

 Pl astisite 

 Su Emme ( Su absorpsi yonu, haci m küçül mesi) 

 Renk 

 Kı rıl maya Karşı Mukavemet  

 Refrakterli k 

 Kur uma ( Haci m küçül mesi) 

 Vitrifi kasyon ( Ca ml aş ma) 

 Tane Boyut u 

 Yoğunl uk 

Killeri n fizi ksel  özelli kleri,  özelli kle pl asti kli kleri  ve bünyel eri ne su alabil mel eri 

mi neral oji k bileşenl eri nin oranı na bağlı dır.  Tabaka şekilli  kafes  yapısı na sahi p 

mi neraller ve bünye suyu kilin  plasti kli ği ni belirlemekt edir. Buna göre killer; 

“Pl asti k” ve “ Amorf” olmak üzere i ki  grupt a t oplanabilirler.  Amorf  killer ne mli yken 

şekilleri ni  kor uya mazl ar. Pl asti klik i çi n en basit  öl çüt  yayvanl aşabil me özelli ği dir. 

Yüksek pl astisiteye sahi p killer, bir defter sayfası üzeri ne elle yayılabilir [2].  

2. 3.  Ki myasal Özelli kl eri 

Teknol oji de killeri n kimyasal  bileşi ml eri ni n sapt anması  a macı yl a Al 2 O3,  Si O2, 

Fe2 O3,  Ti O2,  Ca O,  Mg O,  K2 O,  Na2 O ve at eş  kaybı  yüzdel eri  belirlenmekt edir.  Tabl o 

2. 1’de çeşitli kil mi neralleri ni n ki myasal bileşi ml eri veril mekt edir [3].  

Ki llerde Al 2 O3   oranı  %20 ila %40 arası nda değişmekt edir.  Bu bileşi m i nce sera mi k 

killerde düşük,  refrakter killerde yüksektir.  Silis oranı  yüksek ol an killerde Al 2 O3  

oranı  %20’ ni n altı na düşebilir.  Al 2 O3   oranı  %40’ı n üzeri nde ol an killer  i se 

boksitleş meye başl ayan refrakt er karakterli killerdir. 

İnce sera mi k killeri nde de mir  oksit  oranı nı n %1’in altı nda ol ması,  di ğer  killerde i se  

%3’ ün altı nda ol ması  şartı  aranmakt adır.   De mi r  killerde pi ş me  rengi ni  koyul aştırı p 

kili n at eşe karşı  dayanı klılığı nı  yani  refrakt erli ği ni  azalt makt adır.  Sera mi k killeri nde 
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toprak al kali  oksitleri n (Mg O,  Ca O)  oranı  %1’i n altı nda ol malı dır.  Bu oran yüksek 

ol duğu t akdirde kal ker,  dol omit,  anortit  veya mont morill onit  grubu kil  mi neralleri ni n 

varlı ğı  anl aşılır.  Ayrı ca,  al kali  oksitleri n ( Na2O,  K2 O)  oranı  da %1’ in altı nda 

ol malı dır.  %1’i n üzeri ndeki  al kali  oksit  i çeri ği  kil  i çi nde mi ka-fel dspat  ve sodyu m 

pot asyuml u bir  t uzun bul unduğunu göst er mektedir.  Al kali  oksit  fazlalı ğı,  at eşe 

dayanı klılığı azaltır ve pres filtrelerde kili n süzülme işle ml eri ni zorlaştır.  

Tabl o 2. 1. Çeşitli Killerin Ki myasal Bileşi ml eri [3].  

Bil eşen Kaoli nit Nal yosit Bei dellit Mont morill onit İllit 

Si O2  43. 6-54. 7 40. 0-45. 8 45. 3-47. 3 47. 9-51. 2 50. 1-51. 7 

Al 2 O3  30. 0-40. 2 33. 8-39. 2 12. 2-27. 8 20. 0-27. 1 21. 7-32. 8 

Fe2 O3  0. 3-2. 0 0- 0. 4 0. 8-18. 5 0. 2-1. 4 0. 0-6. 2 

Mg O 0. 0-1. 0 0. 0-3. 0 0. 2-3. 0 2. 1-6. 6 2. 0-4. 6 

Ca O 0. 03-1. 5 0. 1-0. 8 0. 5-2. 8 1. 0-3. 7 0. 0-0. 6 

K2 O 0. 0-1. 5 0. 3 0. 1 0. 2-0. 6 6. 1-6. 9 

Na2 O 0. 0-1. 2 0. 1-0. 2 0. 1-1. 0 0. 3-0. 8 0. 1-0. 5 

Ti O2  0. 0-1. 4 - 0. 8 - 0. 5 

H2 O 11. 0-14. 3 13. 4-23. 7 17. 3-22. 6 17. 1-23. 7 6. 4-7. 0 

 

2. 4.  Killeri n Sı nıfl andı rıl ması  

Kil  mi neralleri ni n çok büyük ve kar maşı k bir mi neral  di zisi ne sahi p ol mal arı, 

içeri kl eri ndeki  yabancı  maddel eri n varlı ğı,  ol uşu m yeri  ve özelli kleri nin deği şi k 

ol uşu gi bi sebepl erden dol ayı killer birçok değişik sı nıflandırılabilirler [4]. 

Killer  genel  ol arak,  mineral oji k özelli kleri ne göre,  yapıları na göre, ki myasal 

içeri kl eri ne göre,  fi zi ksel,  endüstri yel  killeri n kullanı m al anları na al anları na göre, 

kaoli nler,  bağl a ma kili,  hall oysit  t ürü kil  grubu,  şamot  killeri,  bent onitler,  yıka ma kili 

ve di ğer killer ola mak üzere çeşitli grupl arda sı nıflandırılabil mekt edir.  
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2. 4. 1. Mi neral oji k Özelli kl erine Göre Killer 

Kil mi neralleri mi neral ojik olarak 5 grupt a sı nıflandırıl makt adır: 

 Kaoli n gr ubu kil  mi neralleri  :  Bu killer  ana mineral  ol arak kaoli nit  i çerirler. 

Al 2 O3. 2Si O2. 2H2 O genel for müll ü al ümi nyu m silikatlardır. 

 Smektitit  grubu kil  mi neralleri  :  Bu gr uba giren kil  mi neralleri ni n genel  yapıları 

kaoli nit  gi bi  al ümi nyum sili kat  ol a mal arı na karşı n çok farklı  bir  gör ünü m 

içerisi ndedirler.  Yapılarına Mg,  Ca,  Fe ve Zn,  i kincil  el e mentl er  ol arak Na ve  K 

taşırlar  [3].  Smektit  grubu kil  mi neralleri ni n kimyasal  bileşi ml eri  Tablo2. 2’de 

veril mi ştir [5-9]. Smektit grubu kil mi neralleri ni n en öne mlileri şunl ardır: 

Mont morill onit    ( Mg, Ca). Al2 O3. 4Si O2. nH2 O 

Badellit    Al 2 O3. 3Si O2. nH2 O 

Hekt orit    2 Mg O. 3Si O2. nH2 O 

Nontronit    ( Al, Fe) O3. 3Si O2. nH2 O 

Tabl o 2. 2. Smektit Gr ubu Mi neralleri n Ki myasal Bi l eşi mi [5-9]. 

Bil eşi m Mont morill onit Badellit Not ronit Saponit Hekt orit 

Si O2  50- 64 58- 66 36- 45 50- 66 50- 60 

Al 2 O3  17- 25 28- 30 0. 2-5. 0 5. 0-10. 0 0. 1-1. 0 

Fe2 O3  0. 5-6. 0 1. 0-2. 5 28- 40 0. 3-2. 5 <0. 2 

Ca O 0. 2-5. 0 0. 5-1. 5 0. 5-3. 0 0. 5-1. 5 0. 1-1. 5 

Mg O 0. 2-7. 0 0. 5-3. 0 0. 8-3. 0 20- 28 20- 26 

K2 O 0. 2-1. 5 1. 5-2. 5 2. 5-4. 0 0. 5-1. 0 0. 2-0. 4 

Na2 O 0- 1. 5 0. 2-2. 0 1. 5-8. 0 <0. 1 0- 3. 5 

Ti O2  0- 0. 5 0. 1-1. 0 0. 01-0. 1 <0. 2 <0. 05 

H2 O
+
 6. 0-9. 0    4- 6 

H2 O
-
 7. 0-25. 0 4. 0-10. 0 6. 0-15. 0 9- 12 9- 18 

 

 İllit  grubu kil  mi neralleri :  Mont morill onit  grubu killerden farklı  ol arak potasyu m 

içerirler.  Genel  for mül ü K2 O. 2Al 2 O3. 3Si O2. 2H2 O dur.  Mi ka benzeri  bir kil dir. 
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Pot asyum mi kt arı  mi kadan az,  su mi kt arı  i se mi kadan fazl adır.  Bu nedenle bu t ür 

killere “Hi dromi ka” adı da veril mekt edir. 

 Kl orit  grubu kil  mi neralleri  :  Bu killer  ardışı klı bir  şekil de mi ka ve  Mg( OH) 2 

yaprakçı kl arı ndan ol uş muşlardır.  Bu gr ubun en öne mli  t ürü de mir  i çeren kl orit 

yani “Şa mozit” dir. 

 Att apul git  ve sepi yolit  grubu kil  mi neralleri  :  Renkl eri  beyaz ol up bantlı  yapı 

göst erirler. Magnezyu mca zengi n killerdir [3].  

2. 4. 2. Yapıl arı na Göre Killer : 

 Amorf grup 

 Kri stal grup 

2. 4. 3. Ki myasal İçeri kleri ne Göre Sı nıfl andı r ma : 

 Yüksek al ümi nyu m i çerikli 

 Sili kat içeri kli 

 De mi r içeri kli 

 Kal sit içeri kli 

 Kar bonat içeri kli 

2. 4. 4. Fi zi ksel Sı nıfl andı r ma 

 Pl asti k özelli ği ne göre 

 Tane boyut una göre 

 Refrakter özelli ği ne göre 

 Renk özelli ği ne göre 

2. 4. 5. Endüstri yel Killeri n Kullanı m Al anl arı na Göre Sı nıfl andı rıl ması  

Çok çeşitli  sı nıflandır maya sahi p killeri n t üketi m al anl arı nı n spesifi kasyonları na göre 

sı nıflandırıl ması  ve bu spesifikasyonl ara yanıt  verecek t est  met odl arı nı n uygul anması 

gerekir [10]. 
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2. 4. 5. 1.  Kaoli nl er ( Chi na Cl ays) 

Genelli kl e fel dspatları n bozuş ması  sonucu oluşan kaoli nl er;  değişen oranl arda, 

fel dspat,  mi ka,  kuvars,  de mir  ve titan oksitlerle di ğer  kil  mi neralleri ni  i çerirler. 

Kaoli ni n kullanı m al anlarını n sı nıflandırıl ması  ise,  t üketil di ği  al anda ana girdi  t eşkil 

et mesi ne göre aşağı daki gi bi ol makt adır: 

 Sera mi k alanı nda kullanılan kaoli nler 

 Dol gu al anı nda kullanılan kaoli nler (kağıt, plasti k, tekstil, boya) 

 Di ğer sanayi alanl arı nda kullanılan kaoli nler (çi ment o, ilaç, koz meti k, deri, yağ)  

2. 4. 5. 2.  Bağl a ma Kili ( Ball Cl ay)  

Bu killer  kaoli nit  t ürü ki lleri n alt  grubudur.  Özellikle karbonat  i çeri kl eri  fazl adır  ve 

çok çeşitli  e mpüriteler  i çer mekt edir.  Bu t ür  killerin i çi ndeki  e mpüriteleri n çokl uğu ve 

çeşitliliği  özelli kle ı sı  ile renk değişi mi  özelli ğini  kazandır makt adır.  Su absor be ve 

pl asti klik özelli kleri  fazl adır.  Bağl a ma killerini n kullanı m al anl arına göre 

sı nıflandırıl ması ise şu şekil dedir: 

 Sera mi k sanayii nde kullanılanl ar 

 Di ğer sanayi alanl arı nda kullanılanl ar (yapay abrasi vl er, emaye, asbest üreti mi)  

2. 4. 5. 3.  Hall oysit Türü Kil Grubu 

Hall oysitleri n kullanı m alanları aşağı daki gi bi dir: 

 Sera mi k ve porselen sanayii 

 Dökü m sanayii 

 Petrol ve yağ endüstrisi nde kat alizör 

2. 4. 5. 4.  Şa mot Killeri ( Ateş Ki li – Fi re Cl ay) 

Bu t ür  killer  genelli kle saf  ve t e mi z ol makt a ve i çi nde çok az safsı zlı k 

bul unmakt adır. Kullanı m alanları: 
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 Sera mi k alanı nda (fayans, tuğl a, kanalizasyon borusu, çanak-çöml ek) 

 Di ğer kullanı m al anl arı (refrakter, çi ment o, sondaj, ki mya, dol gu maddesi) 

2. 4. 5. 5.  Bent onitler 

Mont morill onit  grubu mi neralleri n di ğer  mi nerallerle karışı mı na bent onit  ve bunl arı n 

kaliteleri ni  pek boz madan yer  değiştir mi ş  ol anları na da bent oniti k kil denir[2]. 

Mont morill onit  mi neralleri  üç t abakalı  bir  yapı  gösterirler  ve bu onl arı n karakteristi k 

özelli ği dir.  Tabakal ar  arası na su mol ekülleri  ve çeşitli  i yonl ar  yer  alır.  Me vcut  bu 

tabakalar  arası na su ve or gani k mol eküller  girerek yapı nı n genl eş mesine neden 

ol urlar. Bu özelli k killerin şiş mesi olarak adlandırılır.  

Endüstri yel  kullanı m i çin bent oniti n değerlendiril mesi nde,  ki myasal  bil eşi mden çok 

fizi ksel  özelli kleri  öneml i dir.  Ti cari  bent onitler,  sülfiri k asi de karşı  göst erdi kl eri 

reaksi yona göre;  al kali  bent onit,  yarı  al kali  bent onit,  t oprak al akali  bent onit  ve yarı 

toprak al kali bent onit olmak üzere dört gruba ayrıl makt adır. 

Genel olarak bent onitlerin kullanıl dı ğı alanl ar: 

 Yağ rafi nasyonu 

 Dökü m sanayii 

 Sondaj sanayii 

 Di ğer (dol gu, ki mya, deterjan, koz meti k, kağıt, sera mi k, boya)  

2. 4. 5. 6.  Yı ka ma Kili ( Fuller’s Eart h)  

Mont morill onit  grubu killerdendir.  Bent onit  özellikl eri ni  t aşır.  En öne mli  farklılıkları 

kullanı m al anl arı dır.  Yağ absorbe özelli kleri  çok yüksek ol an bu killerin kull anı m 

al anl arı: 

 Absor bans ve yağ rafi nasyonunda 

 İlaç, sondaj sanayii ve dolgu mal ze mesi ol arak.  
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2. 4. 5. 7.  Di ğer Killer ( Adi Killer, Şistler) 

Adi killer yüzeyde bul unurlar ve tuğla i mali ile çiment o i mali nde kullanılırlar.  

2. 4. 6.  Killeri n Özelli kl eri ne ve Büyük Endüstri yel  Kull anı mı na                      

( Norton’ a)  Göre  Sı nıflandı rıl ması  

 Beyaz Pişen Killer (Sofra Eşyası İçi n) 

a) Kaol enl er: Çökünt ü kaol eni, taşı nma kaol eni  

b) Pl asti k killer 

 Refrakter  Killer  :  Eri me  nokt ası  1600C üzeri nde ol up beyaz piş mesi  ger kmeyen 

killerdir. 

a) Kaol enl er 

b) At eş Killeri: Plasti k killer, Fli nt 

c) Yüksek Al ümi nalı Killer: Ji psit, Di asporit 

 Ağır  Parça İ mali ne Gi ren Killer:  Düşük Pl astisite ve düşük er gi me sı caklı ğı na 

sahi p killer. 

a) Tuğl a kili  

b) Drenaj borusu kili  

c) Tuğl a ve kire mit kili  

 Taş Sera mi k Killeri (Pl astik Killer) 

 Tuğl a Killeri (Pl astik özellikli ve de mir içeren killer) 

a) Terra Ross Killeri 

b) Genel t uğlalar 

 Dökü m Killeri (Fazl a oranda de mir oksit içeren killer) [3].  
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2. 5.   Killeri n Kull anı m Al anl arı nı n Tesbiti nde Uygul anan Test ve Analizler 

Ti cari  a maçl ar  i çi n kullanılacak killeri n değerlendiril mesi nde onl arı n ki myasal 

bileşi mi nden çok fi zi ksel  özelli kleri  öne mli  bir  yer  t ut makt adır.  Killerde aranılan 

özelli kler  onl arı n kullanı m al anları na göre değişir.  Killeri n çok değişik yapı  ve 

bileşi mi nden kaynakl anan özelli kleri  onl arı n geniş  kullanı m al anlarına  sahi p 

ol ması nı n nedeni dir.  

Bazı  sanayi  dalları nda killeri n kullanıl dı ğı  yerler  ve bu kullanı ml arda aranıl an 

özelli kler  kesi n şart na melerle ve st andartlarla belirtildi ği  hal de,  çoğu endüstri yel  al an 

içi n böyl e bir  şart na me mevcut  değil dir.  İzlenecek genel  değerlendir me  met oduna ek 

ol arak kil  nu munesi nin t anı ml anması nda ve endüstri yel  sı nıflandır manı n 

özelli kleri ni n t esbiti nde yapılacak analiz yönt e ml eri nden bazıları  aşağı da 

özetlenmi ştir.  Bu analizler  genel  ol arak kil  araştır ma l aborat uvarl arı nda 

uygul anmakt a ve killeri n değerlendiril mel eri  bu kriterlere göre yapıl makt adır.  Gerek 

endüstri yel  uygul a mal arda gerekse kil  üzeri ne yapılan araştır mal arda bu analizl er 

tama men veya kıs men uygul anmakt adır [11, 12].  

2. 5. 1. Di feransi yel Ter mal Analiz ( D. T. A. ) 

D. T. A. ,  kil  mi neralleri nde dehi drasyon,  kristal  yapı daki  su kayı pl arı nı  ve  yüksek 

sıcaklı ktaki  yeni  faz oluşuml arı nı n karakt eristik t er mi k reaksi yonl arı nı  göst erir. 

D. T. A.  analiz ci hazı ndan alı nan sonuçl ar  kil  numunel eri ni n yapısı  hakkında bil gi 

verir. 

2. 5. 2. X- Ray Analizleri 

Kil  mi neralleri ni n t anı mlanması nda ve özelli klerini n sapt anması nda kul lanılan en 

hı zlı ve güvenilir yönt e m X- Ray veya elektron mi kr oskobu yönt e mi dir. 

2. 5. 3. Ne m Anali zleri 

Ne m,  kili n bünyesi ndeki  fizi ksel  ol arak t utt uğu ve  100 – 110 C da ı sıtıl dı ğı nda 

kaybetti ğği  suyun % ol arak ifadesi dir.  Bazı  endüstriyel  kullanı ml arda öngörülen ne m 

yüzdel eri Tabl o 2. 3’ de veril mekt edir. 
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Tabl o 2. 3. Çeşitli  endüstri alanl arı nda öngör ül en ne m değerleri. 

Endüstri Ne m Değeri ( % ) 

Dökü m 6 – 12 

İlaç 5 – 8 

Yağ 17 

Gı da 8 – 25 

Sondaj  10 

Det erjan 15 

Lasti k 4 

2. 5. 4. pH Analizleri 

Çeşitli  endüstri  dalları nda pH değeri ni  sapt a mak i çi n uygul anan yönt eml erde bazı 

farklılıklar  vardır.  Ör neği n bent oniti n pH değeri;  2 gra m kil  ile 100 ml  saf  sudan 

ol uşan süspansi yonun pH’ sı  sabit  değere  ul aşı ncaya kadar  öl çül erek bulunur  [ 13]. 

Bazı kullanı m sahal arı ndaki pH değerleri Tabl o 2.4’ de görül mekt edir.  

Tabl o 2. 4. Kullanı m al anına göre pH değerleri. 

Endüstri İstenilen pH Değeri 

Dökü m  8. 2 

İlaç 9. 5 – 10. 5 

Gı da 8. 5 – 9. 8 

Sera mi k  10 

Det erjan 8 -9 

2. 5. 5. Tane Boyut u 

Killeri n t ane boyutları  çok küçük ol duğundan ki l  t ane boyutları nı n sapt an ması nda 

el ek analizleri ni n yanı nda sedi mant asyon analizleri  de yapılarak çok i nce boyutt aki 

dağılı ml arı  sapt anır.  Endüstri yel  kullanı ml arda her  kullanı m al anı  i çi n kendi  kil  t ane 

boyutları  sapt anmı ştır.  Ör neği n;  refrakt er  sanayii nde 3. 5 – 0. 075 mm,  sera mi k 

sanayii içi n 0. 053 – 0. 044 mi kron tane boyut unun altı öngörül mekt edir.  
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2. 5. 6. Viskozite Deneyi      

Saf  su ve kil  karışı mı ndan ol uşan süspansi yon ağzı  kapalı  bir  kapt a oda sıcaklı ğı nda 

16 saat  bekl etilir.  Deneye başl a madan önce süspansi yon,  karıştırıcı da 5 daki ka t ekrar 

karıştırılır [14].  

 Pl asti k Vi skozite :  Vi skozite öl çüml eri  direkt  – viskozite öl ç me  aleti nde 

yapıl makt adır.  Sili ndir  bir  kabı n i çi ne konul an süspansi yon 600 d/ d hı zl a 

karıştırılır  ve vi skozite öl ç me  al eti yle,  göst erge sabit  konu ma  geli nce oku ma 

yapılır. Daha sonra aynı işle m 300 d/ d’da tekrarlanarak:  

Pl asti k Viskozite (cp) = 600 d/ d değeri – 300 d/ d değeri bağı ntısı ndan hesaplanır. 

 Gör ünür Vi skozite : 600 d/ d değeri / 2 ifadesi yl e elde edilen değerdir. 

Killeri n viskozite değerleri  sondaj sanayii nde öneml i ol makt adır.  

2. 5. 7. Ça mur Yapma Veri mi  

Üç  kavanozun her  biri ne 350 ml  saf  su ve aral arı nda en az 5 cp’li k gör ünür vi skozit e 

farkı  ol acak ve gör ünür vi skoziteleri  10- 25 cp arası nda ol acak kadar  kil  alı narak 

süspansi yon hazırlanır.  Her  süspansi yon karıştırıcı da yüksek devirde 20 daki ka 

karıştırılır.  Karıştır ma kabı  i çi nde kal an kil  süspansi yon i çi ne katıl malıdır.  Bu 

süspansi yon t e mi z kapt a ağzı  kapalı  ol arak 24 saat  bekl etilir.  Bu süre sonunda t ekrar 

yüksek devirde 5 dakika daha karıştırılarak,  süspansi yonun gör ünür  vi skozitesi 

öl çül ür.  Bu üç gör ünür  vi skozite değeri ( yarı  l ogarit mi k eksende),  kil 

konsantrasyonl arı na karşılık gel ecek şekil de  yarı  l ogarit mi k kağı da i şlenir.  El de 

edilen üç nokt ayı  birleştiren doğr u çi zilir.  15 cp nokt ası ndan yat ay çi zilen doğr unun 

grafi k üzeri ndeki  doğr uyu kesti ği  nokt anı n kil  konsantrasyonu bul unur.  Buradan 100 

ml  suya katılacak kil  mi kt arı  gra m ci nsi nden hesapl anır.  Bu değeri n başvur u grafi ği 

yardı mı yl a karşılı ğı olan ça mur yapma veri mi bulunur [14].  

Ça mur  yap ma  veri mi  sonaj  sanayii nde bir  kriter ol arak kullanıl makt adır. Bu değer 

ile,  kil  kullanılarak i stenilen mi kt arda ça mur  hazırlanı p hazırlana mayacağı 

anl aşıl makt adır. 

 



 13 

2. 5. 8. Süz me ( Filtrasyon) Deneyi  

Hazırlanan süspansi yon,  süz me presi  denilen 7. 5 c m i ç çapı  ve 6. 25 c m i ç yüksekli ği 

ol an ve t abanı ndaki  t el  kafesi n üzeri ne süzgeç kağı dı  kon muş  bir  sili ndiri n i çi ne 

dökül ür.  Süzül en sı vı  altta dereceli  t üpt e t opl anarak öl çül ür.  Sili ndiri n üst  tarafı ndaki 

bası nç regül at örü yarı m saat  süreyl e 7. 03  0. 5 kg/ c m
2

 bası nç ol uştıracak bi çi mde 

ayarlanır [14].  

Bu değer  sondaj  sanayii nde öne mli dir.  Sondaj  çamur u ol arak kullanılacak killeri n su 

tut ma yet enekl eri ni n fazla ol ması istenmekt edir. 

2. 5. 9. Kı zdı r ma Kaybı  

Kil den alı nan 10- 20 gram ör nek,  105 C’ de üç saat  ısıtılıp desi kat örde yarı m saat 

soğut ul dukt an sonra,  darası  bili nen kabl a t artılır.  Aynı  kabl a 1000 C fırı nda 15 

daki ka t ut ul up çı karılır.  İl k net  ağırlı k il e i ki nci  net  ağırlı k arası ndaki  farkı n il k net 

ağırlı ğa oranı  kı zdır ma kaybı  %’si ni  verir  [16].  Kızdır ma kaybı  değerleri  sera mi k ve 

dökü m sanayii nde değerlendir mede bir kriter ol makt adır 

2. 5. 10.  Li ki d Li mit ( LL)  

100 gra mlı k kil  nu munesi,  15 daki ka 300 C mufl u fırı nda kur ut ul up desi kat örde 

soğut ul dukt an sonra nem oranı  hesapl anır.  Bu değer  % 10’ dan az i se ör nekt en 30 

gra mlı k böl üm t artılarak 100 ml  saf  su i çi nde bir  karışı m ol uşt urul ur.  Karı şı mı n 

kı va mı,  li ki d li mit  al etinde 20 dar beden az ol acak bi çi mde karıştırılır.  Li ki d li mit 

al eti ni n kabı na konan karışı ma st andart  çi zecek ile boyuna bir  ol uk açılır.  Aleti n kol u 

sani yede 2 devir  hı zla döndür ül erek ol uğun 1. 3 c m kapan ması  i çi n gerekli  dar be 

sayısı  bul unur.  Dar be sayısı  1-8 arası nda i se 9- 20 arası nda ol ası nı  sağl amak i çi n bir 

mi kt ar  daha kil  ekl enerek deney yi nel enir.  Dar be sayısı  9-20 arası nda ol unca kal an 

kil  t artılarak il ave edil miş kil  mi kt arı  hesapl anır.  Dar be sayısı  0-20 arasında ol an 

karışı mı n su mi ktarı: 

W2 0 = ( W + P. B/ 100)/( B – P. B/ 100) * 100 for mülü ile hesapl anır. For mül de:  

W2 0   : 9-20 darbe el de et mek içi n gerekli su mi kt arı ( ml ) 

W  : İlave edilen su mi kt arı (ml )  
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B : İlave edilen kil mi ktarı (g) 

P : İlave edilen kili n ne m yüzdesi ( %) dir. 

30- 40 darbe sayısı  ile ol uğu kapa mak i çi n gerekli  suyun hesabı nda son kil -su 

karışı mı na biraz daha kil il ave edilir,  karıştırılır,  likit  li mit  al eti ne yerleştirilerek 30-

40 darbeyl e ol uğu kapatacak karışı m hazırlanır.  Aynı  f or mül den gerekli  su mi kt arı 

bul unur.  Yarı  l ogarit mi k ekseni nde darbe sayısı, yat ay eksende su mi ktarı  ol acak 

şekil de değerler  grafi k üzeri ne t aşı nır.  İki  nokta birleştirilerek 25 darbedeki  su 

mi kt arı okunur. Bu değer kilin li kit li mit değeri ni verir [14].  

2. 5. 11.   Jelleş me Katsayısı 

Kil den 0. 5,  0. 6,  0. 7,  0. 8,  0. 9 ve 1. 0 gra m t artılır,  ölçül ü t üpl er  i çi ne konur.  Her  t üpt e 

10 ml  saf  su konup çalkal andı kt an sonra 24 saat  bekl etilir.  Tüpl er  45 derece eği k 

konu mda t ut ul arak boşaltılır.  Bu dur umda boşal ması  1 daki kadan fazl a süren 

tüplerdeki  kil  mi kt arı  sapt anarak “Jelleş me  katsayısı  = 10 /  Kil  ağırlı ğı  (g)” f or mül ü 

yardı mı yl a jelleş me katsayısı bul unur [14]. 

2. 5. 12.   Koll oi dal Yetenek 

4 gra mlı k kil  örneği,  beher  i çi nde 0. 2 gra m Mg O ve  100 ml  su il e karıştırıl dı kt an 

sonra 24 saat bekl e meye bırakılır. Beherdeki çökelti haci mce % ol arak hesapl anır.  

2. 5. 13.   Suda Şiş me Özelli ği 

Öl çekli  bir  kaba hazırlanan süspansi yon karı ştırılarak bekl etilir.  Daha sonra katı  ve 

jel  kı s mı n hac mi  mililitre ol arak okunur.  Katı  ve j el  kıs mı n hac mi ni n,  katı  kı s mı n 

serbest hac mi ne oranı şişme oranı nı verir.  

2. 5. 14.   Di ğer Testler 

Killere ayrı ca;  ısıl  duraylılı k,  yaş  dayanı m,  kur u dayanı m,  gaz geçirgenli k ve 

absorpsi yon deneyl eri yapıl makt adır.  Bu deneyl eri n yapılışı st andartlarla 

belirlenmi ştir. 
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2. 5. 15.   Sera mi k Endüstrisi nde Uygul anan Testler 

Sera mi k endüstrisi nde uygul anan t est  ve analiz yönt e ml eri  çok çeşitlidir.  Sera mi k 

endüstrisi nde kullanılacak kili n he m ki myasal  hemde  fi zi ksel  özelli kleri  sapt anarak 

değerlendir me yapıl maktadır.  Sera mi k sanayii nde killere uygul anan t estler  aşağı da 

kı saca veril mi ştir [16]: 

1) Ki myasal Analizler ( Si, Al , Fe, Ca, K, Na, Mg, Ti) 

2) Fi zi ksel Analizler 

a) Ne m  

b) Özgül ağırı k 

c) Er gi me özelli kleri ni n tespiti 

d) Pirometri k koni ile refrakterli k ve ergi me nokt aları tespiti 

e) Tane boyut dağılı mı nı n tespiti 

f) Pi ş me rengi  t espiti  (  1150- 1300 C’ de pişirilerek nu muneni n al dı ğı  renk 

gözl enir ) 

g) Pi ş me ve kur uma  özelli kleri ni n t espiti  (  kur uma  küçül mesi,  piş me  küçül mesi, 

topl a m küçül me ) 

h) Yaş  bağl a ma özelli kleri t espiti  (  çubuk hali ne getirilen mal ze meye yük 

uygul anı p kırıl ma nokt aları bul unarak tespit edilir. ) 

i) Pi ş mi ş kil numunel eri ne uygul anan testler 

i) Petrografi k i ncel e me 

ii) Renk 

iii) Boyut  

iv) Su e mme ve gözeneklili k  

v) Bas ma dayanı mı  

vi) Eğil me dayanı mı  

vii) Çar pma dayanı mı  

viii) Aşı nma dayanı mı  

ix) Isıl genleş me 

x) Isıl ilet kenli k 

xi) Isıl şoka dayanı m 

xii) Yoğunl uk 
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2. 6.  Ki ll eri n Zengi nl eştiril mesi  

İstenilen irilikte ve homoj enli kt e ol ması na karşılı k,  bazı  istenmeyen maddel eri n 

bul unması  veya bazı  maddel eri n i stenilenden fazla oranda ol ması  sebebi yle kill eri n 

zengi nl eştiril mesi  t eknoloji k bir  zor unl ukt ur.   Bu a maçl a değişi k zengi nl eştir me 

yönt e ml eri  kullanılarak killeri n i stenilen ki myasal  bileşi me getiril mesi  sağl anır. 

Ki lleri n zengi nl eştiril mesi  genel  ol arak mekani k dağıt ma ve boyut a göre 

sı nıflandırıl ması işle ml erini içer mekt edir [17, 18].  

2. 6. 1. Me kani k Dağıt ma ve Boyut a Göre Sı nıfl andı rma ile Zengi nl eştir me  

Me kani k dağıt ma ile killeri n su i çi nde dağıtıl ması  ve boyut a göre sı nıflandırıl ması nı 

içeren bu yönt e mde,  aktar ma  t a mbur u ( Yı ka ma  Ta mbur u),  Döner  bı caklı  yı kayı cı 

( Rot ary knife washer)  ve per vaneli  yı kayı cılar  ( At trition scrubber)  kullanılarak açıl an 

kil  el ekl erle iri  boyutl u çakıl  t aşı  ve or gani k maddel eri nden arı ndırılır.  Bu aşa madan 

sonra değişi k boyut a göre sı nıflandırıcılar  (çökt ürme  havuzu,  hi drosi kl on bat aryal arı, 

dekant er  santrifüj  sı nıflandırıcı,  çanaklı  santrifüj  sı nıflandırıcı)  kullanılarak  i ri 

boyutl u mal ze meni n uzakl aştırıl ması ile kili n zengi nl eştiril mesi yapıl maktadır [19].  

Yukarı da bahsedil di ği  gibi  dağıtılarak açılan kilin zengi nl eştiril mesi nde en öne mli 

adı m ol an boyut a göre sınıflandır ma i şle mi  Ne wton ve St okes  Kanunl arını n geçerli 

ol duğu çök me  kuralları na göre hesapl anan çökt ürme  havuzl arı nda gerçekleşti ği  gi bi 

mer kezkaç kuvveti ni n sınıflandır mada et kili  ol duğu aygıtları n kullanıl ması  il e de 

yapıl makt adır.  Bu aygıtlardan günü müzde en yaygı n ol arak kullanılanı  hidrosi kl on 

bat aryal arı  ol up killerin zengi nl eştiril mesi  amacı yl a sanayi de yüksek oranda 

yararlanıl makt adır [20].  

Hi dr osi kl on i çi  boş,  üst  kı s mı  sili ndiri k ve alta doğr u koni kl eşen bir  t üpt en 

ol uş makt adır.  Süspansi yon,  besl e me  bor usu t arafından bası nç altı nda verilir.  Teğetsel 

şekil de üst  kı s ma  gel en ça mur  süspansi yonu,  silindiri k kı s mı n yapısı  nedeni yl e 

dön meye başl ar.  Hı zl a dönen süspansi yonki  iri t anel er  santrifüj  güçl er t arafı ndan 

si kl onun dı ş  çeperi ne doğr u yönel erek alt  çı kıştan (apex)  dı şarı  atılır.  İnce t anel er  i se 

alt  çı kışa akt arılan iri  tanel eri n akı mı nı n t ers  yönünde ol uşan bir  girdapl a yukarı 

doğr u yüksel erek üst  çı kıştan ( vort ex fi nder)  dışarı  alı nırlar.  Hi drosi kl on pr osesi ne 
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et ki  eden para metrel er  sikl on çapı,  besl e me  bor usu çapı,  alt  koni k böl ümünün açısı, 

üst ve alt çı kış çapları, besle me bası ncı ve süspansiyon yoğunl uğudur [21].  

Hi dr osi kl on kullanı mı ndaki  en öne mli  avant aj,  kapasiteleri ni n kapl adı kları  hac me 

oranl a yüksek ol ması dır.  Hi drosi kl on ile yapılan ayır mada daha kol ay dağıl ma 

sağla mak i çi n süspansi yona kal gon gi bi  bir  ki myasal  madde koy maya gerek yokt ur. 

Zi ra yukarı da belirtilen hi drosi kl on bünyesi nde ol uşan makasl a ma kuvvetleri 

dağıt mayı sağlayacaktır [21].  

Cevher  hazırla ma  endüstrisi nde çok yaygı n ol arak hi drosi kl onl ar  bat aryalar  hali nde 

kullanıl makt adır.  Kil  zengi nl eştir mede kullanılan si kl onl ar  porsel en ve poliüret andan 

yapıl mı ş  ol up;  değişi k çapl arda üretil ebil mekt edir..  Bunun a macı  kil  i çi nde 

istenmeyen safsızlı k ol an de mi r  karış ması nı  önl emektir.  Bunl ardan en son geliş mi şi 

ol an poli üretandan yapılan si kl onl ar  özelli kle sürtün me  ve aşı nmal ara karşı  dayanı klı 

ol ması ndan dol ayı yaygın ol arak terci h edil mekt edir [22]. 

2. 6. 2.   Su ile Yı ka ma ve Çöktür me ile Zengi nl eştir me  

Kili n hel ezon yı kayı cılarda yı kanarak açıl ması  ve ku m boyut undaki  t anel eri n bu 

yı kayı cı  i çi ndeki  kanallar  ve basketler  vasıtası  ile uzakl aştırıl ması  ve i nce yı kan mı ş 

kili n koni k havuzl arda ve çökt ür me  havuzl arı nda sı nıflandırılarak zengi nleştiril mesi 

işle ml eri ni içerir. 

2. 6. 3. Kuru Yönte ml erle Zengi nl eştir me  

Kili n zengi nl eştiril mesinde kullanılan yaş  yönt e ml eri n yanı nda,   ha m  kili n 

tozlaştırıl ması,  kur ut ul ması  ve hava ile ayırı mı ndan i baret  ol an kur u yönt e ml er  de 

vardır.  Kur u pr osesl erde %20- 25 ne m i hti va eden killer  t oz hali ne getiril meden önce 

döner  fırı nlarda %1- 2 ne m yüzdesi ne kadar  kur ut ul urlar.  Alt ernatif  ol arak kil 

tozlaştır ma pr osesi  süresince değir mene sı cak hava verilerek kur ut ul abilir.  Buna ani 

kur ut ma  i s mi  veril mektedir.  Kur u veya kısmen kur u kil  değir mende veya 

karıştırıcı da t oz hali ne dönüşebilir.  Toz halindeki  mat eryal  sonra bir  hava 

ayırıcısı ndan ( havalı  si klon)  geçirilirki  bu siste mde su il e ayır ma yeri ne hava si st e mi 

kullanıl makt a ol up i nce ürün ayrılır [20].  
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2. 7.  Sus uzl andı rıl ması  

Zengi nl eştir me yönt e mi  cevheri n özelli kleri ne göre belirlenmekl e birli kte çok yaygı n 

ol arak zengi nl eştir me i şle ml eri nde su kullanılmakt adır.  Bu yüzden elde edil en 

konsantreler  pül p hali nde el de edil mekt edir.  Elde edilen konsantreni n endüstri de 

kullanı ma hazır  ol ması a macı yl a el de edilen bu su-katı  karışı mı n ( pül pün) 

susuzlandırılarak, katı-sıvı ayırı mı nı n yapıl ması gerekmekt edir.  

Susuzl andır ma yönt e ml eri çok genel olarak üç grup altı nda t oplanabilir; 

 Çökt ür me  veya Koyul aştır ma  

 Filtrasyon 

 Kur ut ma 

Özellikl e çökt ür me  ve  f iltrasyon i şle ml eri nde susuzlandır ma veri mi ni n artırıl ması 

a macı yl a,  susuzl andır ma i şle mi nde,  süspansi yonun ve süspansi yon i çi ndeki  katı nı n 

fizi ksel,  ki myasal  ve elektroki neti k özelli kleri ni değiştirecek si ste ml er  ilavesi yl e 

ko mbi ne susuzlandır ma pr osesl eri  mevcutt ur  (fl okül asyon i şle mi  il e susuzl andır ma, 

el ektro-os moz susuzlandır ma, elekro-akusti k susuzl andır ma) [18].  

2. 7. 1. Çökt ür me  

Süspansi yon veya pül p içi ndeki  kil  t aneci kl eri n bir  çökel me kabı  i çirisi nde gravit e 

kuvveti  et kisi yl e çökeltilerek koyul aş mı ş   bir  çökelti  ve kabı n üst  kı s mı na t e mi z bir 

sı vı  bırakacak şekil de ayrıl ması  işle mi ne den mektedir.  Parti külleri n çökelme  hı zl arı, 

serbest  çök me  şartları nda (süspansi yonl arı n düşük katı  konsantrasyonl arı nda <%15), 

tane boyutları na bağlı olarak St okes yasal arı ile tespit edilir [18].  

Santrifüj  kuvvetten yararlanarak yapılan sedi ment asyon i şle mi nde i se t aneci kl eri n 

çökel me  hı zl arı  santrifüj kuvvet  et kisi  ile arttırılır.  Böyl ece gravite kuvveti  et kisi yl e 

çökt ür me süresi  çok uzun süren i nce kil  parti küllerden ol uşan süspansi yonl arı n ve 

hatta gravitasyonel  al an i çi nde st abil  dur umda  ol an e mül süyonl arı n çökeltil mesi  veya 

separasyonu mü mkün ol acaktır [24, 25].  
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2. 7. 1. 1.  Merkezkaç Kuvveti ile Koyul aştır ma 

Mer kezkaç kuvveti nden cevher  hazırla mada koyul aştır ma i şel ml eri nde 

yararlanıl makt a ve bu kuvvet  gravite kuvveti ni n 50 il a 300 katına kadar 

ul aşabil mekt edir.  Bu yönt e mde,  katı  sı vı  ayırı mı,  katı  ile sı vı  arası ndaki  yoğunl uk 

farkı na dayanır.  Tanel er  yerçeki mi ni n bir  kaç katı i vmel ere mar uz bırakılarak s udan 

ayrılırlar.  Dol ayısı yla,  santrifüjler  yerçeki mi  iv mesi  il e çökt ürül e meyen i nce 

tanel eri n ayrılabil di ği  gravite ci hazl arı nı n birer uzantısı  ol arak düşünül ebili nir. 

Santrifüjler,  susuzl andır ma a maçlı  ol arak 1920 yılı  öncel erinden beri 

kullanıl makt adır [24, 25]. 

2. 7. 2. Filtrasyon 

Por oz bir  orta mda katıları n t ut ul arak sı vı nı n bu ort a mdan geç mesi  ve böyl ece 

katıları n sı vılardan ayrılması  yönt e mi ne filtrasyon adı  veril mekt edir.  Genelli kle filtre 

ol arak kullanılan ort a mı n deli kl eri  ayrıl ması  i stenen katı  t ane ebadı ndan büyük 

ol makt a ve i yi  bir  filtrasyon i şle mi  ancak başl angıç anı nı  t aki ben katı  malze me filtre 

orta mı nda biri kmeye başladı kt an sonra gerçekleşebil mekt edir.  Endüstriyel  çapt a 

filtrasyon i şle mi ni n gerçekl eş mesi  l aborat uvardaki  i şle me  nazaran çeşitli zorl ukl ar 

arz eder.  Filtre edilecek mal ze me mi kt arı  fazl adır,  daha kalı n bir  filtre keki  meydana 

gel mesi  sözkonusudur.  Bu kek arası ndan yüksek hızla sı vı nı n süzül ebil mesi i çi n daha 

yüksek bası nçl ar  gereklidir.  Büyük t onajlarda süspansi yon i şle me   i çi n daha büyük 

bası nçl ar  gerekli dir.  Büyük t onajlarda süspansi yon i şle me t abi  t ut ulacağı ndan 

ol dukça büyük bir filtre alanı temi n et mek gerekir [18].  

Filtrasyon i şle mi ni n yürüt ül düğü şartlar  çok çeşitlidir  ve en uygun eki pmanı n 

seçil mesi  pek çok fakt öre bağlı dır.  Her  ne  çeşit  eki pman kullanılırsa kullanılsı n filtre 

orta mı  üzeri nde za manl a bir  kek biri ki mi  ol uşacak ve  akışa göst erilecek direnç i şl e m 

süresi nce artarak deva m edecektir.  Akı ş  pr obl emi  i ki  böl üm hali nde i ncel enebilir. 

Bi ri ncisi  akışkanı n filtre ort a mı  ve başl angı ç anındaki  katı  t abaka arası ndan geçişi, 

iki ncisi  i se akışkanı n başlangı ç anı ndan sonra deva mlı  ol arak biri ken filtre keki 

arası ndan geçişi dir. Bu dur uma göre filtrasyon hı zını et kileyen öne mli faktörler;  

 Filtre ort a mı nı n her  i ki  yanı ndaki  bası nç farkı;  bası nçlı  filtrelerde filtre orta mı na 

besl e me t arafı ndan bir  pozitif  bası nç uygul anır,  vaku ml u filtrelerde i se filtre 
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orta mı nı n di ğer  t arafı na vaku m uygul anır.  Besl eme  t arafı ndaki  bası nç atmosferi k 

bası nçtır. 

 Filtre yüzeyi ni n alanı. 

 Süzül en kıs mı n vi zkositesi. 

 Filtre keki ni n direnci. 

 Filtre orta mı ve başl angıç anı ndaki kek tabakası nın direnci . 

Filtrasyon i şle mi nde süspansi yon i çi ndeki  katı nın t ane boyut u ve t ane şekli  öne mli 

fakt örlerdir.  Yuvarl ak şekilli  ve eşit  çaplı  t aneler  daha küçük boşl uklu ort a ml ar 

ol uşt ururlar.  Bu i se daha büyük mi kt arda katı  malze me t ut ul ması nı  sağl ar.  Ancak çok 

az boşl uk tı kanmaya neden ol ur.  

Filtrasyonda besl e meni n, i mkanl ar  öl çüsünde,  homoj en ol ması  sağl anmalıdır.  Bunuı n 

içi n karıştır ma t ankl arı ndan yararlanıl makt adır.  Şla m boyut unda ol an t anecikler  filtre 

orta mı nı n boşl ukl arı nı  t ıkayı p pr osesi  yavaşl atır.  Filtre ort a mı  ol arak kull anılan 

maddeni n bir  çok özelliği  üzeri nde t opl a ması  i stenmekt edir.  Filtre ort amı  tı kan ma 

ol maksı zı n katıları  t ut abil meli,  mekani k ol arak kor ozyona dayanı klı ol malı  ve 

süzünt ünün akışı na kayda değer  direnç göster me meli dir.  Pasl anmaz çeli kt en 

dokun muş  ort a ml ar,  polietilen-propilen t ürü dokun muş  ort a ml ar,  pa muk,  ket en, 

kenevir,  nayl on,  i pek,  cam l ifi,  poroz karbon,  i pekli  ku maş,  por oz kauçuk ve  mebran 

filtre orta mı ol arak kullanılan maddel erdir.  

Katıları n fiilen sı kıştırıl mal arı nı n zorl uğu nedeni yl e bası nç altı nda yapıl an  

filitrasyonun vaku ml u filtrasyona göre belirli  avant ajları ndan söz edilebilinir.  Bu ti p 

filtrelerde kullanılabilen yüksek bası nçl ar  daha  yüksek süzül me  hı zı  ve aynı  za manda 

daha i yi  yı ka ma  ve kur ut ma ol anakl arı  sağl ayabil mekt edir.  Di ğer  yandan filtrasyon 

esnası nda ol uşan keki n bası çlı  filtre odal arı ndan sürekli  ol arak dışarı  alınabil mesi 

çok zor  bir  i şle mdir.  Bu nedenl e her  ne kadar  sürekli  çalışan filtreler  mevcut  i se de 

bası nç ti pi filtreleri n büyük bir çoğunl uğu bat ch tipi olarak çalıştırıl makt adır [26, 27].  
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2. 7. 3. Kurut ma 

Kur ut ma  en basit  şekilde,  sı vı  kıs mı n buharlaştırılarak gaz hali ne gelen kı s mı n 

orta mdan uzakl aştırıl ması  ve böyl ece katıları n sı vılardan ayrıl ması  işle mi  olarak t arif 

edilebilir.  Katı-sı vı  ayırımı ndan el de edilen konsantreleri n i çi nde kal an sıvı  kı s mı n 

atıl ması  en genel  anl a mda pi yasa şartları na uygunluk ve t aşı ma mali yetleri açı sı ndan 

öne mli dir.  Eğer  kurut ma  mali yeti  katı-sıvı  karışı mı  hali nde bul unan 

süspansi yonl ardan biri m sı vı nı n uzakl aştırıl ması  üzeri ne  hesapl anırsa, kur ut ma 

işle mi  çökl et me ve filtrasyona göre ol dukça pahalı dır.  Çünkü sı vı yı  buharl aştır mak 

içi n gerekli  enerji  mi kt arı  çökl et mede katı  t aneler  arası ndaki  mekani k sürt ün meyi 

veya filtrasyonda filtre orta mı nı n sürt ünmesi ni  yen mek i çi n gereken enerji den çok 

daha fazl adır.   Buna rağmen el de edilen son ür ünün daha sonraki  pr oseslerde belirli 

bir  ne m mi kt arı  altı nda i stenmesi  veya satılabilirlilik koşulları  yönünden kur ut manı n 

gerekli  ol duğu kesi n duru ml ar  ol abil mekt edir.  Genel  ol arak cevher  hazırlamada  veya 

di ğer  endüstri  dalları nda el de edilen ür ünl eri n kurut ul ması  aşağı daki  nedenlerden bir 

veya bir kaçı nı yeri ne getir mek a macı yl a yapılır [18].  

 Mal ze meni n daha sonraki  safhal arda kullanı mı nı  veya mua mel esi ni 

kol aylaştır mak,  

 Sonraki  safhal arda kullanılacak al et  ve t eçhi zatı n ebadı nı  küçült mek veya 

kapasitesi ni arttır mak,  

 Nakli ye ve depol a ma sırası nda ür ünl eri n arzu edilen karakt erleri ni  muhafaza 

et mek, rut ubet nedeni yl e meydana gel ebilecek aşın ma ve paslanmayı önlemek,  

 Ür ün içi ndeki ne mi azaltarak biri m taşı ma mali yetini düşür mek,  

 Pazarlanacak ürünü pi yasa şartları içi n en uygun hal e getir mek.  

2. 8.  Ki ll eri n Kull anı m Al anları  

Killer  ol dukça geniş  bir  kullanı m al anı na sahi ptirler.  Bir  çok endüstri  al anında kil  en 

öne mli  ha mmadde ol makt adır.  Sera mi k,  sondaj,  kağıt,  çi ment o,  döküm ve  ca m 

sanayiileri bunl ara örnek ol arak göst erilebilir 
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2. 8. 1.  Kağıt Sanayii 

Kağıt  sanayii nde killer  dol gu maddesi  ol arak kullanıl makt adır.  Kağıt  sanayii nde 

kullanılacak kil  sodyuml u,  silis i çeri ği  düşük ve i nce t aneli  ol malıdır.  Kağıt 

ha mur una %1 oranı nda katılan bent onit  dol gu; pi gment,  reçi ne ve  balmu munun 

ha mur  i çi nde ho moj en dağıl ması  gi bi  i şlevl er  görür.  Kağıt  endüstrisi nde kull anı ma 

uygun bir kilin özelli kleri aşağı daki gi bi ol malı dır [28]:  

Al 2 O3     %17 - 41 

Si O2     %24 - 56 

Fe2 O3     %0. 5 ( maksi mu m)  

Ca O + Mg O   %1    ( maksi mu m)  

CO2     %1    ( maksi mu m)  

Kı zdır ma Kaybı   %15  ( maksi mu m)  

2. 8. 2.  Petrol Endüstrisi (Sondaj) 

Petrol  sondajları  yüzl erce hatta bi nl erce metre derinlere  kadar  i nmekt edir.  Bili ndi ği 

gi bi  bugün petrol  sondajları nda kullanılan t ek yöntem r ot ary sondaj  yönt emi dir.  Son 

za manl arda t ürbi nli  sondaj  ve el ektro sondaj yönt e mi  geliştiril mi ştir.  Her  üç 

yönt e mde döner sondaj yönt e mi adı altı nda anılırlar.  

Mat kabı n çalış ması  esnası nda sürt ünmeden doğan ı sı nı n gi deril mesi,  yeraltı nda 

koparılan kırı ntıları n yeryüzüne t aşı nması,  dönmeden dol ayı  tijlerde ve mat kapt a 

meydana gel ebilecek aşınmanı n asgari ye i ndirilmesi,  di zi ni n kor ozyon et kisi nden 

kor unması,  sondaj  esnası nda dön me  mo mentini n değeri ni  düşür mek,  t akı m 

sı kış mal arı nı  önl e mek,  sondaj  sırası nda geçil mi ş f or masyonl arı n sondaj  deli ği  i çi ne 

göç mesi ni  engelle mek,  geçiri msi z bir  pasta ol uşt urarak ça mur daki  suyun 

for masyonl ara kaç ması na  engel  ol mak ve  aynı  şekil de f or masyondan suyun gelişi ne 

engel  ol mak,  yat ak basıncı nı  kontrol  altı nda tut mak.  Büt ün bu sayılanl ar  hepsi 

killerden el de edilen ve sondaj  sı vısı  ya da sondaj  ça mur u denilen ça mur  t arafı ndan 

sağlanır. 

Ça mur  yapı mı nda kullanılan killer  şu şekil de sıralanabili nir;  Kaol en Gr ubu 

( Kaol enit,  Hall oysit,  Di khit,  Ni krit,  Endellit),  Mont morill onit  ( Bent onit)  Gr ubu 
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( Mont morill onit,  Bei dellit,  Nontronit,  Hekt orit,  Saponit),  Pul  Şekli nde Killer 

( Bravaisit, İllit), At apul git, Sepi yolit. 

Sondaj  ça mur u ol arak kullanılacak killerde aranılan özelli kler  karşılaştırmalı  ol arak 

Tabl o 2. 5’de veril mi ştir [29, 30].  

Tabl o 2. 5. Sondaj Killerinde Aranılan Özelli kler.  

Özellikl er TSE API
* 

Ne m %10 ( max.) %10 ( max.) 

Katı Madde Mi kt arı, +74 m %2. 5 ( max.) %4 ( max.) 

Katı Madde Mi kt arı, -149 m %98 ( mi n.)  

Filtre Kaybı, cm
3
 %13. 5 ( max.) %15 ( max.) 

Gör ünür Vi skozite ( mi n.) 30 teta 30 teta 

Ak ma Nokt ası/ Pl astik Vi skozite  3/ 1 

* 
 American Petroleum Inst utite 

2. 8. 3.  Sera mi k Sanayii 

Yer yüzünde çı karılan kil  mi neralleri ni n %70- 75’i  bu endüstri  dalı nda 

kullanıl makt adır.  Sera mi k endüstrisi nde bir  çok değişi k dallar  vardır  ve her  dal da 

kullanılan killeri n özellikleri  farklı dır.  Burada çoğunl ukl a kaol en esaslı  killer 

kullanılır.  Pl asti kli ği  sağl a mak i çi n az mi kt arda bent onit  kullanılır.  Sera mi kt e 

kullanılan killerde su emme,  pi ş me  rengi,  kuru ma  ve  pi ş mede büzülme  mi kt arı,  

ca ml aş ma sıcaklı ğı aralığı, bası nç dayanı mı ve tane boyut una göre değişir.  

Sera mi k endüstrisi  i çi nde,  yapılarda kullanılan kil  t uğl aları,  kanalizasyon ve  su 

bor uları,  yer  ve duvar  kapl a mada kullanılan sırlı f ayansl ar,  kapl ar  ( küp,  vazo,  saksı 

vs.)  ve refrakt er  mal ze mel er  de sera mi k endüstrisi  kapsa mı  i çi ne alı nabilir.  Sera mi k 

endüstrisi ni n i çi ne al dı ğı  ve kili n kullanıl dı ğı  di ğer al anl ar;  porsel en mutfak eşyası  ve 

el ektri kçili kte kullanılan porsel en mal ze me yapı mıdır.  Bu a maçl a kullanılan kil  belli 

oranl arda fel dspat  ve kuvars  il e karıştırılır.  Bu ki ller  Çi ni  kili  ol arak i si ml endirilir  ve 

belli başlı kil mi nerali kaoli nittir. 
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Sera mi k sanayii nde killerin kull anı m al anları na göre t asnifi  ve t eknol oji k özelli kleri 

şunl ardır: 

1.  Kaba Sera mi k Killeri  :  Bu killeri n Fe2 O3  i çeri ği  %1,  Al 2 O3  i çeri ği  %25- 30 arası, 

kı zdır ma kayı pl arı nı n i se %10- 13 arası nda ol mal arı  i stenmekt edir.  Ayrı ca,  en az 

1250C sıcaklı ğa kadar defor masyon göst er me mel eri istenmekt edir [3]. 

2.  İnce Sera mi k Killeri:  Bu killerde Fe2 O3  i çeri ği  maksi mu m %0. 5,  Al 2 O3  i çeri ği 

%20- 30 ve pi ş me  rengi nin beyaz ol ması  gerekmekt edir.  Ayrı ca,  en az 1500 C 

sıcaklı ğa kadar  at eşe dayanı klı  ol ması  i stenen bu ci ns  i nce sera mi k killeri nde 

kı zdır ma kaybı %10 ci varındadır [3]. 

Sera mi k sanayii nde killerde aranılan t eknol oji k özelli kler  Tabl o 2. 6’de genel  ol arak 

veril mi ştir [3]. 

Tabl o 2. 6. Sera mi k sanayiinde kullanılan killeri n özelli kleri [3].  

Özellikl er  

Fe2 O3  %0. 5 max.  

Al 2 O3  %20 – 30 

Pi ş me rengi  Beyaz 

Kur uma küçül mesi (1350 C)  %3 – 4 

Kı zdır ma kaybı  %10 

 

2. 8. 4.  Döküm Sanayii ve Pel etle me  

Bu sanayii  kol unda kil  olarak yanlızca bent onit  kullanıl makt adır.  Bağl ayı cı  özelli kt e 

ince t aneli  koll oi dal  bentonitler;  kalı plarda ku m t anel eri ni  bağl a makt a kolaylı k,  daha 

uzun kullanma süresi,  daha az su karışı mı,  daha fazl a mukave met  sağlar.  Dökü m 

sanayisi nde kullanı ma uygun killeri n özelli kleri Tabl o 2. 7’de veril mi ştir [31].  
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Tabl o 2. 7. Dökü m bent oniti özelli kl eri. 

Özellikl er  

Kuvars %3  

Ne m %6- 12 

pH > 8. 2 

Ca O < %0. 7 

Li kit li mit 600 - 850 

Ha m defor masyon %2. 5 

Ha m kes me geril mesi 17. 3 kPa 

Ha m çekme geril mesi  10 kPa 

Ha m sı kıştır ma kuvveti 58. 7 kPa 

Kur u sı kıştır ma kuvveti 656 kPa 

Metilen mavisi tut ma kapasitesi 100 meq/ 100 g 

De mi r  pel etlemede kullanılan bent onitlerde genel bir  st andartizasyon yapı l ma mı ştır. 

Bent onit,  pel etleri n dayanı mı,  yaş  bas ma dayanımı ,  kur u bas ma dayanı mı  ve pl asti k 

defor masyon deneyl eri ne t abi  t ut ul arak kullanı ma uygun ol up ol madı ğı  t espit 

edil mekt edir. 

2. 8. 5. Lasti k Sanayii 

Lasti k sanayii nde bent onit  kullanıl makt adır.  Bentonitten bu endüstri  al anında dol gu 

mal ze mesi  ol arak kullanıl makt adır.  Ayrı ca bent onitin vi skoziteyi  artırıcı  ve koll oi dal 

süspansi yon ol uşt urucu et kisi  de vardır.  Lasti k sanayii nde kullanılacak bent oniti n; 

ku msuz ol ması,  t a ma mı nı n 200 mesh el ekt en geç mesi,  ne m mi kt arı nı n maksi mu m 

%4  ol ması,  1000 C deki  kı zdır ma kaybı nı n maksi mu m %8. 5 ol ması  ve mal akit 

yeşili boyası nı fazl a e mmesi istenir [32].  

2. 8. 6. Tarı m 

Toprağı n veri mi ni  artır mada kullanıl makt adır.  Kil mi neralleri  eğer  t oprak içerisi nde 

uygun bir  oranda bul unurlarsa,  t oprağı n t arı ma el verişli  bir  t oprak ol ması nı  sağl ar. 

Ki l  mi neralleri ni n su t ut ma özelli kleri nden dol ayı  ve i yon alışverişi nde et ki nli ği 
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nedeni yl e bit kileri n t opraktaki  besi n sul arı nı n kökl er  aracılı ğı  ile al ınabil mesi 

sağlanır. 

2. 8. 7. Çi ment o Sanayii 

Çi ment o su il e karıştırılınca sertleşen ve bağl ayıcı  özelli k göst eren bir  maddedir. 

Kal ker,  kil  ve de mi roksiti n değişi k oranl arda karıştırılarak 1450C de ı sıtılı p 

öğüt ül mesi ile el de edilir. 

Çi ment o yapı mı  i çi n, çoğunl ukl a %25- 30 kil  i çeren ha mmaddel er  kullanılır,  örneği n; 

killi  mar n,  mar n,  kal kerli  mar n,  mar nlı  kal ker  aranır.  Çi ment o ha mmaddesi  ol arak 

kullanılacak kili n bileşi minde Al 2 O3  /  Fe2 O3  oranı  2/ 1 ci varı nda ol malı dır.  Si O2  oranı 

yüksek killerde mutl aka kuvars  veya kalsedon hali nde serbest  silis vardır.  Bu da 

üreti m sırası nda güçl ükl er çı karır [33].  

2. 8. 8. Ca m Sanayii 

Ca m el yafı  ve bor osili kat   belirli  oranl arda bor  i çeren ca ml arı n ha mmaddeleri  i çi nde 

killer de yer al makt adır. 

Ca m el yafı,  sanayii de değişi k ti plerde üretil mekt edir.  Değişi k ca m elyafı  t ürleri 

aşağı da veril mi ştir [34]: 

 E- Ca mı  ( E- Gl ass):  E-ca mı  el yafı,  kalsi yum al ümi na bor osili kat  camı ndan 

üretilen ve pl asti k t akviye mal ze mesi  ol arak kul lanıl an endüstri yel  bir  üründür. 

E- ca mı,  yapısal  ol arak alkali  ko mponentler  i çer medi ği nden el ektri ksel  iletkenli ği 

di ğer  ca ml ara göre oldukça düşük ol ması  nedeni yl e  el ekroni k ci hazl arda 

kullanıl makt adır. E-ca mı nı n ki myasal kompozisyonu Tabl o 2. 8’de veril mi ştir. 

 A- Ca mı  ( A- Gl ass):  Bu t ür  ca m el yafları nı n kimyasal  et kilere ve suya karşı 

dayanı mı  düşükt ür.  Fakat,  A-ca mı  di ğer  ca m el yafı  ti pl eri ne oranl a daha ucuzdur. 

A- ca mı  yüksek dayanı klılığa i hti yaç duyul mayan,  fi bergl ass  t akvi yeli 

pl asti kleri ni n yapı mı nda dol gu mal ze mesi  ol arak kullanıl makt adır.  A- ca mı nı n 

ki myasal bileşi mi Tabl o 2. 8’de görül mekt edir. 
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 C- Ca mı  ( C- Gl ass):  Ki myasal  et kilere,  özelli kle asitlere karşı  ve suya karşı 

dayanı mı  yüksek ol an cam el yafı  t ürüdür.  Yüksek ki myasal  dayanı mı n i stendi ği 

fi bergl ass  t akvi yeli  plasti kleri ni n yapı mı nda dol gu mal ze mesi  ol arak 

kullanıl makt adırlar. Ki myasal kompozisyonl arı Tabl o 2. 8’de görül mekt edir.  

Tabl o 2. 8’de ca m el yafı tipleri ve ki myasal kompozisyonl arı görül mekt edir [35].  

Tabl o 2. 8. Ca m el yafı türleri ne göre ki myasal kompozisyonl arı. 

Bil eşi m E- Ca mı  A- Ca mı  C- Ca mı  

Si O2  52- 56 72. 0 59- 64 

Al 2 O3  12- 16 2. 5 3. 5-5. 5 

B2 O3  8- 13 0. 5 6. 5-7. 0 

Mg O 0- 6 0. 9 2. 5-3. 5 

Ca O 16- 25 9. 0 13- 14. 5 

Na2 O 
<1 

12. 5 ---- 

K2 O 1. 5 ---- 

Fe2 O3  0. 3 0. 5 0. 1-0. 3 
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3. ETİ BOR KI RKA BORAKS İŞLETMESİ HAKKI NDA GENEL BİLGİ LER 

Eskişehir  Kı rka Boraks  Zengi nl eştir me Tesisi,  1975 yılı nda %24- 26 B2 O3  i çeri kli 

600 bi n t on t üvenan cevher  i şleyerek %34. 5 B2 O3  i çeri kli  konsantre üret mek 

a macı yl a kur ul muşt ur  [ 18].  Daha sonra,  kapasiteyi  artır mak a macı yl a eski  ünit eye 

paral el  i ki nci  bir  ünite kur ul muş  ve t esis A ve B ol mak üzere i ki  üni te hali nde 

çalış maya başla mı ştır. 

İşlet mede,  açı k ocak sahası ndan ka myonl arla getirilen cevher,  400 mm açıklı klı  kare 

ızgara altı nda bul unan 200 t onl uk bir  sil oya boşaltıl makt adır.  Birbirini  taki p eden, 

kapalı  devre hali nde çalışan üç el e me  ve kır ma devresi nden sonra t a ma mı  6 mm 

altı na i ndirilen cevher,  eski  t esiste ( A ünitesi)  altı,  yeni  t esist e ( B ünitesi) oni ki  adet 

ol an t ankl arda yı kanmaktadır.  Bu cevher  daha sonra el e me,  si kl onl a ma ve mekani k 

kl asifi kasyon i şle ml eri nden geçirilerek killi  kısı m atıl makt a,  t aneli  kı sı m i se 

santrfüjlenerek ti nkal  konsantresi  el de edil mekt edir  [36].  Zengi nl eştir me  tesisi  akı m 

şe ması Şekil 3. 1’de görülmekt edir [18]. 

Ür etilen konsantreni n bi r  kıs mı  bu hali yl e satıl makt a,  kal anı  bor  t ürevl eri t esisi nde 

rafi ne edil mekt edir.  Bor t ürevl eri  t esisi nde 98 C’ de yapılan çözündür meden sonra 

fl okül antlar  yardı mı yl a killer  çökt ürül erek t emi z çözelti  cilala ma filtreleri nden 

geçiril di kten sonra kristalizat örlere yollanarak boraks  pent ahi drat  el de edi l mekt edir 

[37].  
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Şekil 3. 1. Kırka Boraks Zengi nl eştir me Tesisi Akı m Şe ması. 

 

Tüvenan Cevher 

- 400 mm Silosu

Paletli Besleyici

Titreşimli Izgara Çeneli Kırıcı

-25 mm İnce Cev. Silosu Çekiçli Kırıcı

Merdaneli Tit. Elek Tit. Elek İmpakt

Kırıcı (6-10 mm) Su (6-10 mm) Kırıcı

Topl. Kabı Topl. Kabı

Pestil Tit. Elek Tit. Elek

Kil (6-10 mm) Pompa Pompa (6-10 mm)

Karıştırarak Karıştırarak

Dağıtma Dağıtma

Tit. Elek Tit. Elek

(1 mm) (1 mm)

Üst Akım 1. Kademe Santfüj Kurutucu 1. Kademe Üst Akım

Siklon (İri Tinkal Kons.) Siklon 

Topl. Kabı Topl. Kabı

Artık Pompa Pompa Artık

Göletine Göletine

Üst Akım 2. Kademe 2. Kademe Üst Akım

Siklon Siklon 

Taşan 3 Adet Spr. 3 Adet Spr. Taşan

Klasifikatör Klasifikatör

Paralel Paralel

Çöken Çöken

İnce Tinkal İnce Tinkal

Konsantresi Konsantresi

+

_

_

_

_

+

++

A Ünitesi B Ünitesi
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3. 1. Atı k Göl etleri 

Konsantrat ör  t esisi nden çı kan 3, 000, 000 t on/ yıl  pül p il e bor  t ürevleri  t esisleri nden 

çı kan yakl aşı k 900, 000 t on/ yıl  şl a m,  i şletmede mevcut  5 böl üml ü göl et e 

gönderil mekt edir.  Topl am göl et  hac mi  13, 200, 000 m
3

 ol up,  12, 400, 000 m
3
’l ük kı s mı 

tesis atı kları yla dol muş  dur umdadır  [38].  Göl etleri n birbirleri ne göre konu ml arı  ve 

nu maral arı  Şekil  3. 2’de şe mati k ol arak veril mi ştir.  Tesisten gel en atı k 4 nol u göl et e 

besl enmekt edir.  5 nol u göl et   dol muş  ol ması na rağ men,  za man za man 4 nol u göl eti n 

yedeği  vazifesi ni  de görmekt edir.  Bor  t ürevleri  tesisi nden gel en atı kl ar  i se sadece 2 

nol u göl et e veril mekt edir.   4 nol u göl ete beslenen atı kt aki  iri  t aneler  he men 

çökel mekt e,  i nce aksa m i se  3 nol u göl et e doğru ak makt adır.  Bu nedenle,  bu t ez 

çalış ması na da konu ol an nu muneni nde alı ndı ğı  3 nol u göl et  daha i nce boyutl u 

mal ze mel erle dol muş  durumdadır.  2 ve 3 nol u göl etlerden de 1 nol u gölet e doğr u 

dur ul muş  sı vı  akışı  ol makt adır.  Son ol arak,  1 nolu göl ette t opl anan berrak su t esise 

geri beslenmekt edir. 

Berrak suyun tesise geri besl enmesi ni n iki türl ü avant ajı söz konusudur:  

 Tesiste kullanıl mı ş  ol an su atıl mayı p t ekrar  kullanılarak ilave su ihti yacı 

azal makt adır. 

 Bor  suda kol ayca çözünen bir  maddedir.  Bu nedenl e zengi nl eştir me  işle mi 

sırası nda cevherdeki  bor  çözünebil mekt e ve artı ğa gi debil mekt edir.  Atı k 

göl eti ndeki  berrak su bor’a doygun çözelti dir.  Bu nedenl e,  bu suyun t esise geri 

besl enmesi yl e cevherdeki bor’un çözün mesi en az düzeye i nmekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. 2. Kırka Boraks Tesisi atık göletleri ni n şemati k görünüşü (öl çeksi z). 

1 nol u göl et 

5 nol u göl et 4 nol u göl et 

3 nol u göl et 2 nol u göl et 

Tesis artı ğı 

Bor t ürevl eri 
tesis artı ğı 
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4. DENEYSEL ÇALI ŞMALAR 

4. 1. Mal ze me ve Yöntem 

ÇalıĢ mal arda kullanılan nu munel er  Eti bor  Kı rka Boraks  ĠĢlet mesi  Konsantrat ör 

atı kları nı n depol andı ğı  ve kil  boyut unda ol an mal ze me oranı nı n en yüksek ol duğu 3 

nol u ( bkz.  ġekil  3. 2.)  atı k göl etinden  alı nmı Ģtır.  Nu munel er,  göl et  çevresi nde 

yakl aĢı k 50 metre aralı klarla,  i nsanı n i çi ne girebileceği  mesafeye kadar  gidilerek 50-

60 c m deri nli ği nde açılan çukurl ardan alı nmı Ģtır.  Göl et  çevresi nden bu yönt e ml e, 

pül pt e katı oranı yakl aĢı k %60 ol an 100-150 kg civarı nda kil numunesi alı nmı Ģtır. 

4. 1. 1. Mal ze meni n Ki myasal Özelli kl eri  

Deneyl erde kullanılan mal ze meni n ki myasal  bi leĢi mi  Tabl o 4. 1’de görül mekt edir. 

Nu muneni n ağırlı klı  ol arak silisyum,  kalsi yum,  magnezyu m ve bor  bileĢi ml eri nden 

ol uĢt uğu tespit edil mi Ģtir. 

Tabl o 4. 1. Deneyl erde kullanılan kil numunesi ni n ki myasal bileĢi mi.  

Bil eĢen Si O2  Al 2 O3  Fe2 O3  Ti O2  Ca O Mg O Na2 O K2 O B2 O3  K. K., %* 

Nu mune 11. 78 1. 35 0. 29 0. 055 12. 06 12. 54 7. 79 0. 62 16. 53 38. 36 

* Kı zdır ma kaybı ( %)  

4. 1. 2. Mal ze meni n Fi zi ksel Özelli kl eri  

Kı r ka Boraks  ĠĢlet mesi atı k göl etleri nden alı nan nu muneni n pül pt e katı  oranı 

%60’ dır.  Nu muneni n,  boyut  analizi  st andart  l aborat uvar  el ekl eri  kullanılarak,  yaĢ 

el e me  yönt e mi  il e yapılmı Ģtır.  Oriji nal  nu munede her  bir  boyut  gr ubu i çi n B2 O3 

analizi  yapıl mı Ģtır.  Nu muneni n t ane boyut  dağılımı  ve  B2 O3  i çeri kleri  Tabl o 4. 2’de  

veril mi Ģtir.  El ek analizi  yaĢ  ol arak yapıl dı ğı ndan,  el e me  sırası nda mal zeme  i çi ndeki 

bor’un bir  kı s mı  çözünmüĢt ür.  Çözünen bor  miktarı nı  belirle mek i çi n 38 m’li k 
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el ek altı nda biri ken pül pdeki  su hac mi  ve B2 O3  konsantrasyonu bul unmuĢt ur.  Buna 

göre, sıvı hac mi 18 litre, B2 O3 konsantrasyonu ise 1. 66 g/l’dir. 

Tabl o 4. 2. Oriji nal kil numunesi elek analizi ve boyut grupl arı ndaki B2 O3 içeri ği. 

ELEK AÇI KLI ĞI  

( mi kron) 

MĠ KTAR TOPLAM B2 O3  

% gra m % El ek Üst ü ( %) El ek Altı ( %)  

        +354 31. 65 6. 65 6. 65 100. 00 33. 35 

-354 +210 0. 50 0. 11 6. 76 93. 35  

 

10. 54 

-210 +150 0. 30 0. 06 6. 82 93. 24 

-150 +105 0. 80 0. 17 6. 99 93. 18 

-105 +74 3. 16 0. 66 7. 65 93. 01 

-74 +53 16. 50 3. 47 11. 12 92. 35 8. 81 

-53 +38 5. 75 1. 20 12. 32 88. 88 12. 11 

           -38 417. 40 87. 68 100. 00 87. 68 7. 47 

TOPLAM 476. 06 100. 00   9. 32 

Su Mi kt arı * 18 litre     

B2 O3 Kons. * 1. 66 g/l     

*38 m’li k elek altı nda biriken pül pdeki su hac mi ve B2 O3 konsantrasyonu.  

El ek analizi,  pül pt e katı  oranı  %20 ol arak hazırlanan atı k göl eti  nu munesi ne 

uygul anmı Ģ  ve el e me  i Ģl eml eri ne baĢl anmadan önce oriji nal  nu munedeki  suyun B2 O3 

konsantrasyonu i se 5. 0 g/l’dir.  Buna göre yapılan hesapl a mal arla,  numunedeki  bor un 

%26’sı nı n çözündüğü anl aĢıl mı Ģtır.  Katı da %16. 53 ol an B2 O3  i çeri ği  ele me  i Ģl e mi 

sonucu %9. 32’ye i nmi Ģtir.  Taze suyl a yapılan el ek analizi yle,  boyut  analizi ni n yanı 

sıra, ki myasl zengi nl eĢtirme de gerçekl eĢ mi Ģtir. 

4. 1. 3. Mal ze meni n Mi neral oji k Özelli kl eri  

Deneyl erde kullanılan mal ze meni n mi neral oji k özelli kl eri ni  belirle mek i çi n  XRD 

( X- Ray Difracti on)  yönte mi  kullanıl mı Ģtır.  Testler,  Phili ps  Di frakt ometre’de  Cu( K) 

radyasyonu kullanılarak yapıl mı Ģtır. 

Di frakt ometrede el de edi len di yagra m Ek 1’ de veril mi Ģtir.  Di yagra m i ncelendi ği nde, 

kil  nu munesi ni n dol omit ve  s mektit  grubu kil  mi neralleri ni  i çerdi ği  anl aĢıl makt adır. 
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Di yagra mda,  dol omit  pikl eri  “ D”,  s mektit  grubu killeri n pi kl eri  i se “S” harfi  il e 

göst eril mi Ģtir.  Pi kl eri n oranı na bakıl dı ğıl dı ğı nda,  mal ze meni n %85- 90 oranı nda 

dol omit,  geri  kal an %10- 15’lik kı s mı nı n i se smektit  grubu kil  mi neralleri nden 

ol uĢt uğu yorumu yapıl mı Ģtır. 

Ayrı ca,  baĢka bir  çalıĢ mada t esiste,  bantlı  ve breĢik cevherlerden ayı kl a mak sureti yl e 

el de deilen suda çözünmeyen katıları n el ektron mi kr oskobunda,  EDS kalitatif  ve 

diferansi yel  t er mal  analizl eri  ( DTA)   yapıl mı Ģtır.  Bu çalıĢ mal ar  sonucunda bantlı 

cevherdeki  suda çözün meyen katıları n dol omit  ve kalsit,  breĢi k cevherdekileri n i se 

dol omit  ol duğu t espit  edil mi Ģ  ve her  i ki  cevherde de mont morill onit  ci nsi  kilin varlı ğı 

sapt anmı Ģtır [39].  

Yapıl an DTA analizi nden gör ül düğü gi bi  mal ze mede kil  mi nerali  oranı  ol dukça 

azdır.  Mal ze meni n çoğunluğu kil  mi nerali  ol uĢ maması na rağmen,  boyut  yönünden ve 

akıĢkan ort a m i çi nde uzun süre askı da kal ması  özelli kleri nden dol ayı  bu t ez 

kapsa mı nda kil olarak tanı ml anmı Ģtır. 

4. 1. 4. Yönte m 

Deneysel  çalıĢ mal arda kullanılacak oriji nal  kil  numunesi nde,  Tabl o 4. 2’de gör ül düğü 

üzere,  en iri  t ane boyut  grubunda B2 O3  i çeri ği  en yüksek,  en i nce tane boyut 

gr ubunda i se en düĢükt ür.  Nu muneye yapılacak ol an boyut a göre sı nıflandır ma  il e 

aynı  za manda B2 O3  i çeriği  yönündende bir  zenginleĢtir me i Ģle mi  de gerçekl eĢ mi Ģ 

ol acaktır.  Bu yüzden,  bor  i çeri ği  düĢük,  çok ufak boyutl u bir  mal ze me üret mek 

a macı yl a boyut a göre sınıflandır ma il e zengi nl eĢtir me ve boraksı n suda çözün mesi 

özelli ği nden yararlanıl mı Ģtır.  Boyut a göre sı nıflandır ma ile zengi nl eĢtir me deneyl eri 

si kl on il e yapıl mı Ģ  ol up,  deneyl erde t aze su kullanıl mak sureti yle he m çok i nce 

boyutl u killeri n ni spet en daha iri  t aneli  di ğer mi nerallerden ayrıl ması,  he m de 

boraksı n suda çözünerek mal ze meden uzakl aĢması  hedeflenmi Ģtir.  Tabl o 4. 2’deki 

el ek analizi  sonuçl arı  di kkat e alı narak,  si kl on ile ayır ma deneyl eri  i çi n boyut u 0. 150 

mm altı nda ol an ür ün kullanıl mı Ģtır.  Deneyl eri n 1.  aĢa ması nda 1. 5 at m bası nçt a ve 

%4  pül pt e katı  oranı nda besl e me yapılarak,  alt  çıkı Ģ  (apex)  çapı nı n ( 9. 4,  6. 4 ve  2. 2 

mm)  ayır maya ol an etki si ni  anl a mak a macı yla 38 m’lilk el ek kullanıl mı Ģtır. 

Böyl ece,  si kl on deneyl eri  ile si kl on üst  akı mı ndan el de edilen ür ünde t a ma mı  38 m 

altı nda ol an bir  mal ze meni n üretil mesi  hedeflenmi Ģtir.  Deneyl erde yakl aĢı k 30 litre 
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pül p kullanıl mı Ģ  ve deney sonunda alt  ve üst  akı m ür ünl eri  ayrı  ayrı  38 m’li k 

el ekt en geçirilerek ayırmanı n et ki nli ği  belirlenmi Ģtir.  Deneyl eri n 2.  aĢa ması nda, 

sırası yla 9. 4,  6. 4 ve 2. 2 mm alt  çı kıĢ  çapl arı nda  sikl onl ar  i çeren 3 kade meli  bir  devre 

oulĢt urul arak ni hai sikl on deneyl eri yapıl mı Ģtır. 

Si kl on üst  akı mı ndan elde edilen pül p hali ndeki nu mune,  fizi ksel  t estler yapıl maya 

uygun hal e getir mek i çin filtrelenerek kur ut ul muĢt ur.  Bu a maçl a,  vakuml u filtre 

kullanıl mı Ģtır. 

Si kl on üst  akı mı ndan elde edilen nu mune üzri nde yapılan analiz sonucunda bor’un 

çözündüğü belirlenmi Ģ;  fakat  yi nede bu çözünmeni n i stenilen düzeyde ol madı ğı 

gör ül müĢt ür.  Bu nedenle,  deneysel  çalıĢ mal arın i ki nci  aĢa ması nda,  sikl on üst 

akı mı ndan el de edi el n ürüne bor  çözündür me deneyl eri  yapıl mı Ģtır.  Böyl ece,  bor 

çözündür me deneyl eriyl e,  bazı  endüstri  al anl arı nda i stenil meyen bor’un 

uzakl aĢtırıl ması hedeflenmi Ģtir. 

Bu a maçl a yapılan bor çözündür me deneyl eri iki farklı Ģekil de gerçekl eĢtiril mi Ģtir. 

 1.  Grup Deneyl er:  Sikl onl a hazırlanan nu mune direkt  ol arak çözündür me 

deneyl eri ne t abi  t ut ul muĢt ur.  Bu deneyl erde,  si klon çı kıĢı  %4 ol an pül pte katı 

oranı  değiĢtiril me mi Ģ,  sıcaklı k ( 20,  40,  60 ve  80C)  ve süre ( 5,  10,  20 ve  30 

daki ka) parat metrel eri ni n çözündür meye ol an et kisi araĢtırıl mı Ģtır. 

 2.  Grup Deneyl er:  Si kl ondan el de edilen pül p filtrelenerek kur ut ul ması ndan el de 

edilen katı  mal ze meye t aze su ekl enerek çözündür me i Ģle mi  gerçekl eĢtirilmi Ģtir. 

Bu yönt e mde deneyler  sırası nda t aze su kullanıl dı ğı ndan doygunl uk 

konsantrasyonuna ul aĢılana kadar  daha fazl a bor  çözün mesi  ve daha düĢük 

ısılarda çözündür me sağlanması  hedeflenmi Ģtir.  Bu deneyl erde,  katı-sı vı oranı 

(1/ 4, 1/ 6 ve 1/ 10) ve sıcaklı k (20, 40 ve 60C) para metreleri incel enmi Ģtir. 

Deneyl er  1000 cc’li k bi r  beher  i çi nde yapıl mı Ģtır.  500 cc’li k pül p bu beher  i çi nde 

mekani k karıĢtırıcı  ile 600 devir/ dk hı zl a karıĢtırıl mı Ģ  ve bor un çözün mesi 

sağlanmı Ģtır.  Deneyl er  sırası nda sı caklı k kontrol ü kont akt  t er mo metre il e yapıl mı Ģtır. 

Deney sonunda,  pül pt en alı nan nu mune 15- 20 daki ka boyunca santrfüj  edilerek katı-

sı vı  ayrı mı  sağl anmı Ģtır. Santrfüj  iĢle mi  sonrası nda,  üstte kal an berrak  çözelti deki 

B2 O3  konsantrasyonu belirlenmi Ģtir.  Böyl ece,  çözelti deki  baĢl angı ç B2 O3 
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konsantrasyonu il e son konsantrasyonu arası ndaki  fark çözünen mi kt arı ver mi Ģtir. 

Katı bazda numunede kalan bor mi ktarı buradan yol a çı kılarak hesaben bulun muĢt ur.  

Bor  çözündür me deneyleri  il e bor’u uzakl aĢtır mak i çi n gerekli  ol an opti mu m 

koĢullar  belirlenmi Ģ  ve bu koĢullarda hazırlanan nu munel er  filtre edil erek 

kur ut ul muĢt ur. 

Si kl on üst  akı mı ndan ve bor  çözündür me deneyl erinden el de edilen i ki  ayrı  kil  ürünü, 

özelli kleri ni  t espit  et mek üzere,  ki myasal  ve fizi ksel  t estlere ( dökü m özelli kleri, 

pi Ģ me  t estleri,  kı zdır ma kaybı,  ça mur  yap ma  verimi ,  su kaybı,  görünür  vi skozite)  t abi 

tut ul muĢt ur.  Böyl ece,  kil  nu munesi ni n özellikl eri,  çeĢitli  endüstri  al anl arı nda 

istenilen özelli klerle karĢılaĢtırılarak el de edilen ür ünl eri n hangi  al anl arda 

kullanılabileceği araĢtırılmı Ģtır. 

4. 2. Deneysel Çalış mal ar 

4. 2. 1. Si kl on Deneyl eri 

Si kl on besl e mesi  0. 150 mm boyut u altı nda ve %5 pül pt e katı  oranı ndadır. ÇalıĢ mal ar 

1. 5 at m bası ncı  altı nda yapıl mı Ģtır.  Si kl on deneyleri nden el de edilen sonuçl ar  Tabl o 

4. 3’de veril mi Ģtir.  Tabl o 4. 3’den gör ül düğü üzere, 9. 4 mm alt  çı kıĢ (apex)  çapı nda alt 

akı m besl e meni n %70’ini  t eĢkil  et mekt e ve  %96. 70 oranı nda i nce mal ze meden 

ol uĢ makt adır.  Üst  akı m düĢük mi kt arda ol ması na rağmen t a ma mı  38 m’ ni n altı na 

geç mekt edir.  Apex çapları  küçül dükçe alt  akım mi kt arı  da azal maktadır.  Aynı 

za manda,  alt  akı mdaki  i nce mal ze me  kaçağı azal makt a ve üst  akımda  düĢük 

mi kt arlarda da ol sa iri  mal ze me kaçağı  ol uĢ makt adır.  2. 2 mm alt  çı kıĢ  çapı nda,  alt 

akı mdaki kaçakl ar %69. 7’ye kadar düĢ müĢt ür.  

Tabl o 4. 3. Si kl on ile yapılan boyut a göre ayır ma deneyl eri. 

Apex Çapı ( mm)  Ür ünl er 
Mi kt ar 

% 

Boyut Dağılı mı ( %)  

-38 m +38 m 

9. 4 
Üst Akı m 30. 0 100. 0 0. 0 

Alt Akı m 70. 0 96. 7 3. 3 

6. 4 
Üst Akı m 50. 6 99. 4 0. 6 

Alt Akı m 49. 4 91. 4 7. 6 

2. 2 
Üst Akı m 85. 6 98. 3 1. 7 

Alt Akı m 14. 4 69. 7 30. 3 
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El de edilen bu veriler  ıĢığı nda,  üç ayrı  alt  çı kıĢ  çapı ndan yanlızca birisi  kull anılarak 

mal ze me kaybı nı n en az ol duğu veri mli  bir  çalıĢ ma yapıla mayacağı  açı ktır. Si kl on il e 

el de edilecek ür ünl er  üzeri nde fi zi ksel  ve ki myasal  t estler  gi bi  hassas çalıĢ mal ar 

yapılacağı ndan ve sonuçl arı n hassas  ol arak elde edilebil mesi  i çi n,  boyut a göre 

ayır manı n maksi mu m veri ml e yapıl ması  gerekmekt edir.  Bu sebept en,  bu üç alt  çı kıĢ 

çapı nda si kl onl ardan ol uĢt urul an bir  devre t erti bi il e ni hai  si kl on deneyl eri  yapıl mı Ģ 

ve i nce mal ze meni n mi ni mu m kaçakl a alı nması a maçl anmı Ģtır.  Ol uĢt urul an si kl on 

devresi ġekil 4. 1’de görül mekt edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 1. Ni hai sikl on deneyl eri ni n akı m Ģe ması.  

Ni hai  si kl on deneyl erini n sonuçl arı  Tabl o 4.4’ de veril mi Ģtir.  Alt  akı mı n bor 

kristalleri  i çer mesi  ve %5 pül pt e katı  oranı  nedeni yl e kullanılan fazl a mi kt arda su, 

çalıĢ mal ar  sırası nda bor’u çözdüğünden si kl on üst  akı mı  B2 O3  i çeri ği  düĢükt ür. 

Deneyl er  sırası nda çözünen bor  mi kt arı nı n t espiti  içi n si kl on alt  ve üst  akıml arı ndan 

el de edilen ni hai  ür ünl erde sudaki  B2 O3  konsantrasyonl arı   belirlenmi Ģtir  (Tabl o 4. 5). 

Ayrı ca,  si kl on besl e mesi  ve ür ünl eri nde katı  bazda ve suda B2 O3  i çeri kleri bul un muĢ 

BESLEME -150 mm

Üst Akım

Çap: 9.4 mm SĠKLON

Basınç : 1.5 atm

Üst Akım

Çap: 6.4 mm SĠKLON Ġnce Boyutlu

Basınç : 1.5 atm Malzeme (% 92.1)

Üst Akım

Çap: 2.2 mm

2

SĠKLON

Basınç : 1.5 atm

Alt Akım

(% 7.9)

PKO : % 5
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ve bu değerler  Tabl o 4. 6’da veril mi Ģtir.  Si kl on il e boyut a göre ayır ma i Ģl e ml eri 

sırası nda bor’un %33. 56’sı nı n çözündüğü hesapl an mı Ģtır  

Tabl o 4. 4. Si kl on deneyleri nde el de edilen ürünl erde B2 O3 içeri kleri. 

Ür ünl er Mi kt ar ( %)  B2 O3 ( %)  

Besl e me 100 3. 82 

Üst Akı m 92. 1 2. 40 

Alt Akı m 7. 9 7. 96 

 

Tabl o 4. 5. Si kl on ürünl erinde çözelti deki B2 O3 konsantrasyonl arı 

Ür ünl er Çözelti Mi kt arı 

litre 

B2 O3 Konsantrasyonu 

g/l 

Üst Akı m 35 0. 41 

Alt Akı m 1. 6 3. 70 

 

Tabl o 4. 6. Si kl on besle mesi ve ürünl eri ndeki B2 O3 mi ktarları. 

Ür ünl er Mi kt ar (g) B2 O3  B2 O3 Mi kt arı (g) 

Besl e me 1527. 4 %3. 82 58. 35 

Besl e mede Su 36. 6 litre 0. 20 g/l 7. 14 

Üst Akı m 1460. 7 %2. 40 35. 05 

Al t Akı m 46. 4 %7. 96 3. 72 

Su ( Alt  ve Üst 

Akı ml ar Topl a mı) 
36. 6 litre 0. 73 g/l 26. 72 

 

Bu Ģekil de el de edilen sikl on üst  akı mı nı n Mal ver Mast ersizer  ci hazı  yardımı yl a el de 

edilen boyut  dağılı mı  Tabl o 4. 7’de,  boyut  dağılım eğrisi  i se ġekil  4. 2’de veril mi Ģtir. 

ġekil de gör ül düğü gi bi el de edilen ür ünün he men he men t a ma mı  10 m’ ni n 

altı ndadır. 

 

 

 



 38 

Tabl o 4. 7. Si kl on üst akımı nı nda el de edilen ürünün boyut dağılı mı.  

Boyut  

( mi kron) 

Kü mül atif Boyut Altı 

( %)  

-38. 00 99. 94 

-10. 00 99. 79 

-6. 00 99. 38 

-3. 00 95. 14 

-2. 00 89. 54 

-1. 0 68. 49 

-0. 5 20. 07 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 2. Si kl on üst akımı  boyut dağılı mı.  

Si kl on üst  akı mı ndan elde edilen ve endüstri de kullanıl ması  düĢünül en ür ünün 

ki myasal analiz sonuçl arı Tabl o 4. 8’de görül mekt edir.  

Tabl o 4. 8. Si kl on üst akımı  ki myasal analiz sonuçları. 

Bil eĢi m Si O2  Al 2 O3  Fe2 O3  Ca O Mg O Na2 O K2 O B2 O3  K. K.  

Nu mune 13. 75 1. 68 0. 33 18. 86 19. 69 1. 97 0. 66 2. 40 36. 45 

Si kl on üst  akı mı nda B2 O3  i çeri ği  oriji nal  nu muneye oranl a daha düĢüktür.  Ayrı ca, 

boraksa bağlı  ol arak çözünen sodyu m oranı da düĢ mekt edir.  Buna bağlı  olarakta di ğer 

bileĢenleri n oranları da yüksel mekt edir. 

1
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0,1 1 10 100
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4. 2. 2. Bor Çözündür me Deneyl eri  

 Si kl on Üst  Akı mı  Ürünü ( Oriji nal)  ile Yapılan Deneyl er:  Deneyl erden el de 

edilen sonuçl ar  Tabl o 4. 9’ da veril mi Ģtir.  Tabl odan gör ül düğü üzere,  20C’de 30 

daki ka i çerisi nde katı daki  bor’un %2. 50’si  çözelti ye geç mi Ģtir.  Çözün me 

mi kt arı nı n düĢük ol masını n nedeni,  si kl on uygul a ması  sırası nda çözünmeni n 

büyük öl çüde t a ma ml anmı Ģ  ve çözelti ni n doygunl uk konsantrasyonuna eriĢ mi Ģ 

ol ması dır.  30 daki ka i çerisinde,  katı dan çözelti ye geçen mi kt ar;  40C’ de %25. 42, 

60C’ de %50. 42, 80C’ de ise %90. 42’dir.  

Dol ayısı yla,  sı caklı k arttıkça bor  çözün mesi  de art makt adır.  Bu artıĢı n nedeni, 

bor’un çözelti deki doygunl uk konsantrasyonunun sıcaklı k arttıkça art ması dır. 

ġekil  4. 3’de her  bir  sı caklıktaki  çözün me  mi kt arları  karĢılaĢtırıl mı Ģtır.  Buna göre, 

en üstteki  80C eğrisi  çözün meni n en fazla bu sı caklı kta ol uĢtuğunu 

göst er mekt edir.  Grafi klerden gör ül düğü üzere,  i lk 30 daki ka i çi nde çözün me 

he men he men ta ma ml anmı Ģtır. 

Tabl o 4. 9. Bor çözündürme deneyl eri sonuçl arı. 

Sı caklı k 

(C) 

Süre 

( Daki ka) 

Katı da B2 O3 Ġçeri ği ( %)  
Çözeltide B2 O3 

Konsantrasyonu (g/l) 

Katı dan Çözeltiye 

Geçen 

Mi kt ar ( %)  BaĢl angı ç Son BaĢl angı ç Son 

 

20 

 

 

5 2. 40 2. 37 8. 10 8. 11 1. 25 

10 2. 40 2. 36 8. 10 8. 12 1. 67 

20 2. 40 2. 35 8. 10 8. 13 2. 08 

30 2. 40 2. 34 8. 10 8. 15 2. 50 

 

40 

 

10 2. 40 2. 14 8. 10 8. 36 10. 83 

20 2. 40 1. 80 8. 10 8. 77 25. 00 

30 2. 40 1. 79 8. 10 8. 81 25. 42 

 

60 

 

10 2. 40 1. 50 8. 10 9. 18 37. 50 

20 2. 40 1. 22 8. 10 9. 51 49. 17 

30 2. 40 1. 17 8. 10 9. 58 50. 42 

 

80 

 

10 2. 40 0. 32 8. 10 10. 63 86. 67 

20 2. 40 0. 24 8. 10 10. 73 90. 00 

30 2. 40 0. 23 8. 10 10. 74 90. 42 
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ġekil 4. 3. Her bir sıcaklıkt aki çözün me mi kt arlarını n karĢılaĢtır ması.  

 Taze Su il e Yapıl an Deneyl er:  Taze su il e yapı lan bor  çözündür me deneyl eri,    

1 /  4,  1 /  6,  1 /  10 katı-sıvı  oranl arı nda ve 20C,  40C ve 60C sı caklı kl arda 30 

daki ka süreyle yapıl mı Ģtır.  

Deney sonuçl arı  Tabl o 4. 10,  4. 11 ve 4. 12’de veril mi Ģtir.  Katı-sı vı  oranı  arttı kça 

çözün me  mi kt arı da art makt adır.  1 /  4 katı-sı vı  oranı nda 30 daki ka çözündür me 

süresi nde katı dan çözeltiye geçen B2 O3  mi kt arı  %29. 39’dur.  Bu oran 1 /  6 ve       

1 /  10 katı-sı vı  oranl arı nda sırası yl a,  %61. 07 ve %66. 41 ol arak gerçekl eĢmi Ģtir. 

Ayrı ca,  çözündür me sırası nda pül pün sı caklı ğını n artırıl ması da çözündür meyi 

ol uml u yönde et kile mi Ģtir.  

Tabl o 4. 10. 20C’ de bor çözündür me deneyl eri sonuçl arı (taze su ile yapılan).  

Katı/sı vı 

Or anı  

Katı daki B2 O3 Ġçeri ği ( %) Çözelti ye Geçen 

Mi kt ar ( %)  BaĢl angı ç Son 

1 / 4 2. 40 1. 69 29. 39 

1 / 6 2. 40 0. 93 61. 07 

1 / 10 2. 40 0. 80 66. 41 
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Tabl o 4. 11. 40C’ de bor çözündür me deneyl eri sonuçl arı (taze su ile yapılan).  

Katı/sı vı 

Or anı  

Katı daki B2 O3 Ġçeri ği ( %) Çözelti ye Geçen 

Mi kt ar ( %)  BaĢl angı ç Son 

1 / 6 2. 40 0. 72 70. 00 

1 / 10 2. 40 0. 27 88. 40 

 

Tabl o 4. 12. 60C’ de bor çözündür me deneyl eri sonuçl arı (taze su ile yapılan).  

Katı/sı vı 

Or anı  

Katı daki B2 O3 Ġçeri ği ( %) Çözelti ye Geçen 

Mi kt ar ( %)  BaĢl angı ç Son 

1 / 10 2. 40 0. 18 92. 40 

 

Si kl on üst  akı mı nı n direkt  kullanıl dı ğı  ve t aze su il e yapılan bor  çözündür me 

deneyl eri  karĢılaĢtırıldı ğında;  t aze su il e yapılan deneyl erde daha düĢük sı caklı kl arda 

daha fazl a mi kt arda çözün me  ol duğu gör ül mekt edir.   Si kl on üst  akı mı nı n kullanıl dı ğı 

deneyl erde 30 daki kada ve  20C’ de çözelti ye geçen mi kt ar  %2. 50 i ken t aze su 

kullanılan deneyl erde bu mi kt ar %29. 39’a kadar çık mı Ģtır.  

Yapıl an deneyl er  sonucunda %90’ı n üzeri nde bir  çözündür me veri mi ne ulaĢ mak i çi n 

taze su kullanarak en az 1/ 10 katı-sı vı  oranı nda ve  40C’ ni n üzeri ndeki  sıcaklı kl arda 

çalıĢıl manı n gerekti ği görül müĢt ür.  

4. 3. Kil Ürününün Endüstri yel Kull anı m Al anları nı n İncel enmesi  

Si kl on üst  akı mı ndan elde edilen kil  ür ününün ve  bor’u uzakl aĢtırıl mı Ģ  ür ünün; 

sondaj,  sera mi k,  ca m,  dökü m,  kağıt  sanayileri nde ha mmadde ve yapı  mal ze mesi 

ol arak kullanı mı yönünden bir irdel e me yapıl mı Ģtır. 

4. 3. 1. Sondaj Ça muru Özelli kl eri  

Mal ze meni n sondaj  ça mur u niteli ği ne sahi p ol up ol madı ğı nı  belirle mek a macı yl a 

ça mur  yap ma,  reol oji k ve  su kaybı  özelli kleri  belirlenmi Ģtir.  Bu testler  bor 
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çözündür me i Ģle mi ne t abi  t ut ul ma mı Ģ  mal ze meye uygul anmı Ģtır.  Çünkü sondaj 

ça mur u ol arak kullanılan killeri n mali yeti ni n düĢük ol ması gerekmekt edir.  

 Ça mur  Yap ma Veri mi:  Kil  veri mi  i çi n hazırlanan ça murl ar  ve gör ünür 

vi skoziteleri  Tabl o 4. 13’ de ve buna göre çi zilen pül pt e katı  oranı -gör ünür 

vi skozite iliĢkisi ġekil 4.4’ de veril mi Ģtir. 

Tabl o 4. 13. Kil veri mi için hazırlanan ça murl ar ve gör ünür viskoziteleri 

Pül pt e Katı Oranı  

% 

Katı Mi kt arı 

g 

Gör ünür Vi skozite 

cp 

3 10. 82 1. 25 

6 22. 50 2. 00 

8 30. 45 2. 50 

12 47. 73 4. 50 

20 87. 50 14. 00 

20. 5 90. 25 15. 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 4. Pül pt e katı oranı-görünür viskozite iliĢkisi. 
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Mal ze meni n ça mur  yapma  veri mi  ġekil  4. 4’de verilen kütlece kil  i çeriği ne kar Ģı 

gör ünür  vi skozite eğrisi yar dı mı yl a bul unur.  Gr afi kt e 15 cp gör ünür  viskozit e 

değeri nden çi zilen doğr unun eğri yi  kesti ği nokt adan i nilen di kme  il e kil 

konsantrasyonu bul unur. Bu değeri n kat al ogl ar  yardı mı yl a ça mur  yap ma özelli ği 

bul unur. Bul unan bu değer: 

Ça mur yapma veri mi = 4. 26 m
3
 ça mur / ton kil 

                                   = 26. 77 Bbl ça mur / ton kil * 

Killeri n sondaj  ça mur u ol arak kullanılabil mesi  içi n ça mur  yap ma  veri mini n TSE 

standartları na göre mi nimu m 80 Bbl  ça mur  /  ton kil,  API  ( Ameri can  Petrol eum 

Inst utite)  st andartları na göre i se 91 Bbl  ça mur  /  t on kil  ol ması  gerek mekt edir. 

Dol ayısı yla,  deneyl ere konu ol an mal ze meni n 26. 77 Bbl  ça mur  /  t on kil  ça mur 

yap ma  veri mi  değeri  bu mal ze meni n sondaj  çamur u ol arak kullanıl masına ol anak 

ver me mekt edir. 

 Görünür Vi skozite:   Hazırlanan ça mur un özelli kleri  ve gör ünür  ve pl asti k 

vi skozite değerleri Tabl o 4. 14’de görül mekt edir. 

Tabl o 4. 14. %6’lı k kil çamur unun di nl endiril di kt en sonraki özelli kleri  

Pül pt e Katı Oranı  

% 

Katı Mi kt arı 

g 

Gör ünür Vi sk.  

cp 

Pl asti k Visk.  

cp 

6 22. 50 2. 5 2 

Not:  Tabl o 4. 14’de verilen değerler,  ça mur  20 daki ka karıĢtırılıp di nl endiril di kt en 

sonra el de edil mi Ģtir.  22.5 g kil  350 ml  su il e karıĢtırıldı ktan sonra 16 saat  bekl etil mi Ģ 

ve öl çüm alı nmadan önce 5 daki ka karıĢtırıl mı Ģtır. 

Sondaj  ça mur u ol arak kullanılan killeri n gör ünür  vi skozite değerleri  st andartlara göre 

mi ni mu m 30 t et a ( 15 cp)  ol malı dır.  Deneyl erde kullanılan mal ze meni n i se gör ünür 

vi skozite değeri  Tabl o 4. 14’de gör ül düğü gi bi  2. 5 cp’ dir.  Bu değer  st andart  ol an 

mi ni mu m 15 cp’ ni n ol dukça altı ndadır.  Bu nedenle ça mur  yap ma  veri mi nin yanı nda 

mal ze meni n gör ünür  vi skozitesi de sondaj  ça mur u ol arak kullanıl masına  i mkan 

ver me mekt edir. 

* Bbl : Varil 



 44 

 Su Kaybı  ( Filtrasyon)  :  Sondaj  ça mur u ol arak kullanılacak killeri n su t ut ma 

kapasiteleri ni n yüksek ol ması  istenmekt edir;  çünkü ça mur  sondaj  sırası nda 

ol uĢan kırı ntıları n ve sondaj  t akı ml arı nı n ısınması nı  önl e mek amacı yl a 

gönderilen suyun yüzeye geri  t aĢı nması  görevleri ni  yapmakt adır.  Bu yüzden 

mal ze meni n su kaybı nın çok az ol ması  gerekmekt edir.  Bu a maçl a sikl on üst 

akı mı ndan el de edilen ürünle hazırlanan ça mur un bası nç altı nda kaybetti ği  su 

za mana göre Tabl o 4. 15’de veril mi Ģtir. 

Tabl o 4. 15. Nu muneni n za manl a su kaybı değiĢimi  

Süre, daki ka Su Kaybı, ml  

1 5. 80 

2 9. 00 

3 12. 00 

4 13. 80 

5 15. 40 

7. 5 19. 30 

10 22. 20 

15 27. 30 

 

Tabl o 4. 15’deki  verilere göre za manı n karekökü alı narak buna göre su kaybı 

değiĢi mi ġekil 4. 5’de görül mekt edir. 
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St andartlara göre mal zemede filtrasyon sırası nda ol uĢacak maksi mu m su kaybı  15 ml 

ol malı dır.  Mal ze me üzerinde yapılan filtrasyon t estleri  15 daki kada mal ze mede 38. 40 

ml  ( bkz.  Tabl o 4. 15)  su kaybı  meydana gel mi Ģtir.  Mal ze meni n su kaybı  mi kt arı, 

standartlarla karĢılaĢtırıldı ğı nda ol dukça fazl a ol duğundan sondaj  ça mur u ol arak 

kullanı mı nı engelle mekt edir. 

Sonuç ol arak,  Eti bor  Kı r ka Boraks  Tesisleri atı kl arı nı n sondaj  çamur u ol arak 

kullanıl ması ol anaksı zdır. 

 4. 3. 2. Sera mi k Özelli kleri  

Mal ze meni n sera mi k sanayii nde kullanılı p kullanıla mayacağı nı n araĢtırıl ması  i çi n 

pi Ģ me  rengi,  kı zdır ma kaybı  ve dökü m özelli kleri  t estleri  yaptırıl mı Ģtır.  Bu a maçl a 

he m borl u mal ze meye hem de  bor  çözündür me i Ģle mi  uygul anmı Ģ  i ki  adet  nu muneye 

söz konusu testler uygul an mı Ģtır. 

Yapıl an dökü m t estleri sonucunda her  i ki  nu muneni nde çok düĢük dökü m 

konsantrasyonl arı na ( <%55)  sahi p ol mal arı nedeni yl e dökü m özelli kl eri 

belirlene me mi Ģtir.  Ayrıca,  nu munel eri n pi Ģ me r enkl eri ni n koyu yeĢili msi -si yah 

renkt e ol duğu belirtil miĢtir.  Sera mi k sanayii nde pi Ģ me  rengi ni n beyaz ol ması 

gerekmekt edir. 

Nu munel eri n kı zdır ma kaybı  değerleri  i se borl u nu munede %36. 45,  bor u 

çözündür ül müĢ  nu munede i se %33. 60 ol arak t espit  edil mi Ģtir.  Sera mi k sanayii nde 

kullanılan killeri n kı zdır ma kaybı nı n maksi mum %10 ( bkz.  Tabl o 2. 6.)  ol ması 

istenmekt edir.  Dol ayısı yla,  nu munel eri n kı zdır ma kayı pl arı  st andartları n üzeri ndedir. 

Nu munel eri n kı zdır ma kaybı  özelli kleri  de serami k sanayii nde kullanı mına ol anak 

tanı ma ma makt adır. 

Dol ayısı yla söz konusu mal ze meni n t ek baĢı na sera mi k sanayii nde kullanıl ması 

mü mkün gözük me mekt edir. 
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4. 3. 3. Ca m Sanayii Özelli kleri  

Si kl on üst  akı mı ndan elde edilen ve bor u gi deril me mi Ģ  nu muneni n ca m el yafı 

yapı mı na uygun ol up ol madı ğı  ki myasal  yönden i ncel enmi Ģtir.  Ca m el yafı  ve 

bor osili kat ca mı bor içerdi ği nden bor’l u numune terci h edil mi Ģtir. 

Tabl o 2. 8 i ncel endi ği nde  A ti pi  ca m el yafı nda Mg O oranı nı n maksimu m %0. 9 

ol ması  istenmekt edir.  Sikl on üst  akı mı ndan el de edilen ür ünün i se MgO i çeri ği 

%19. 69’dur.  Ayrı ca A- Ca mı nda B2 O3  i çeri ği  %0. 5’i n üzeri ne çı kmazken nu munede 

bu oran %2. 40’dır.  Dol ayısı yl a nu muneni n A ti pi ca m el yafı  yapı mı nda kullanıl ması 

uygun değil dir. 

C- Ca mı nda,  Mg O oranı %2. 5-3. 5,  Ca O oranı  %13- 14. 5,  Fe2 O3  oranı  ise %0. 1- 0. 3 

arsı nda değiĢ mekt edir.  Si kl on üst  akı m ür ününün i se Mg O i çeri ği  % 19. 69,  Ca O 

içeri ği  %18. 86 ve Fe2O3  i çeri ği  %0. 33’dür.  Dol ayısı yla,  i stenilen orandan fazl a 

Mg O,  Ca O ve Fe2 O3  i çer mesi  nu munani n C ti pi  ca m el yafı  yapı mı nda kullanı mı nı 

ol anaksı z kıl makt adır. 

E ti pi  ca m el yafı  ve borosili kat  ca mı  ül ke mi zde Tür ki ye ġi Ģe ve Ca m Fabri kalrı 

A. ġ. ’de üretil mekt edir.  Bor osili kat  ca mı  fabri kada “borca m” ol arak 

isi ml endiril mi Ģtir.  Bu fabri kal arda üretilen E ti pi ca m el yafı  ve bor osili kat  (borca m) 

ca ml arı nı n kompozisyonları tabl o 4. 16’da veril mekt edir [40].  

Tabl o 4. 16. E- Ca mı ve borca m ko mpozisyonl arı[40].  

Oksitler E- Ca mı  Borca m 

Si O2  52. 82 80. 10 

Al 2 O3  14. 00 2. 30 

B2 O3  10. 00 13. 03 

Fe2 O3  0. 326 0. 017 

Ti O2  0. 258 0. 017 

Ca O 21. 50 ----- 

Mg O 0. 29 0. 02 

Na2 O 0. 54 4. 30 

K2 O 0. 15 0. 22 

Sr O 0. 39 ----- 

Cr2 O3  0. 012 ----- 
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Tabl o 4. 16’da gör ül düğü gi bi  ca m el yafta al kali  oksitleri n ( Na2 O ve  K2 O)  t opl a m 

mi kt arı nı n %1’ den daha az ol ması  istenmekt edir.  Eti bor  Kı rka Zengi nl eĢtirme  Tesisi 

artı kları ndan el de edilen ür ün üzeri nde yapılan ki myasal  analizler  sonucunda bu 

oranı n %1. 97 Na2 O,  %0. 66 K2 O ol duğu t espit  edil mi Ģtir.  Mal ze meni n silis i çeri ği  de 

ca m el yafta i stenilen %52. 82 oranı nı n ol dukça altındadır  ( %12. 50)  (-38 m altı ndaki 

mal ze meni n ki myasal  i çeriği  Tabl o 4. 1’de veril mi Ģtir).  E ti pi  ca m el yafı nı n ki myasal 

ko mpozisyonu ile t eze konu ol an mal ze meni n kimyasal  bileĢi mi ni n karĢılaĢtır ması 

Tabl o 4. 17’de veril mi Ģtir.  Dol ayısı yla,  bu mal ze meni n bu hali yl e ca m el yafı 

ha mmaddesi ol arak kullanıl ması mü mkün görül me mekt edir.  

Tabl o 4. 17.  Ca m el yaf  ile - 38 m altı ndaki  nu muneni n ki myasal  ko mpozisyonl arı nı n                    

karĢılaĢtır ması. 

Bil eĢi m E- Ca mı  Ki l Nu munesi 

Si O2  52. 82 13. 75 

Al 2 O3  14. 00 1. 68 

B2 O3  10. 00 2. 40 

Fe2 O3  0. 326 0, 33 

Ti O2  0. 258 ------ 

Ca O 21. 50 18. 86 

Mg O 0. 29 19. 69 

Na2 O 0. 54 1. 97 

K2 O 0. 15 0. 66 

 

Borca m ha mmaddesi  ol arak kullanılı p kullanıla mayacağı  açısı ndan bir  karĢılaĢtır ma 

yapıl dı ğı nda,  yi ne silis  oranları  ve al kali  oksit  oaranl arı  yönünden uyu m sağl a madı ğı 

gör ül mekt edir. Ayrıca numunede de mir  i çeri ği de borca mda i stenilen orandan ol dukça 

yüksektir.  Tabl o 4. 18’de borca m il e kil  nu munesi  arası nda ki myasal  kompozi syon 

yönünden bir  karĢılaĢtırma  yapıl mı Ģtır.  Tabl odan da  gör ül düğü üzere,  mal ze meni n bu 

sanayii alanı nda kullanılması da i mkanl ar dahili nde gözük me mekt edir.  
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Tabl o 4. 18.  Borca m il e -38 m altı ndaki  nu muneni n ki myasal  ko mpozisyonl arı nı n                    

karĢılaĢtır ması. 

Bil eĢi m Borca m Ki l Nu munesi 

Si O2  80. 10 13. 75 

Al 2 O3  2. 30 1. 68 

B2 O3  13. 03 2. 40 

Fe2 O3  0. 017 0, 33 

Ti O2  0. 017 ------ 

Ca O ----- 18. 86 

Mg O 0. 02 19. 69 

Na2 O 4. 30 1. 97 

K2 O 0. 22 0. 66 

 

4. 3. 4. Dökü m Sanayii  

Dökü m sanayii nde kullanılan killeri n Mg O i çeri ği ni n maksi mu m %4. 5,  Al 2 O3 

içeri ği ni n i se %18- 25 arası nda ol ması  i stenmekt edir.  Pr oj eye konu ol an mal ze meni n 

ise Mg O i çeri ği  %19. 69,  Al 2 O3  i çeri ği  ise %1. 68 ile i stenilen oranın ol dukça 

altı ndadır.  ( Tabl o 4. 1.)  .  Ayrı ca Esan Eczacı baĢı  l aborat uvarı nda yapılan pi Ģ me 

testleri  sırası nda mal ze meni n piĢ me sonunda katı  bir  eri yi k oluĢt urduğu 

gözl e ml enmi Ģtir.  Bu da mal ze meni n ı sı ya yet eri nce dayanı klı ol madı ğı nı 

göst er mekt edir.  Bu nedenl erden dol ayı  mal ze meni n bu al anda da kullanı mı  söz 

konusu değil dir. 

4. 3. 5. Kağıt Sanayii 

Kağıt  sanayii nde kullanılacak killeri n Al 2 O3  i çeriği ni n %17- 41 arası nda,  Ca O+ Mg O 

oranı nı n i se maksi mu m %1  ol ması  istenmekt edir.  Si kl on üst  akı mı ndan elde edil en 

nu muneni n i se Al 2 O3  i çeri ği  son derece düĢüktür  ( %1. 68).  Ca O + MgO or anı  i se 

yakl aĢı k %39 oranı ndadır.  Dol ayısı yla bu mal zemeni n ki myasal  i çeri ği  göz  önüne 

alı ndı ğı nda kağıt sanayii içi n uygun ol madı ğı görül mekt edir. 
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4. 3. 6. Tarı m ve Gı da Sanayii 

Bili ndi ği  gi bi  bor  i nsan ve canlı  sağlı ğı  açısı ndan zararlı  bir  maddedir.  Deneyl erde 

kullanılan mal ze meni nde bor içer mesi bu yönde kullanı mı na engel ol uĢt urmakt adır.  

4. 3. 7. Çi ment o Sanayii 

Çi ment o ha mmaddesi  olarak kullanılacak killerin ki myasal  bileĢi mi nde Al 2 O3  / 

Fe2 O3  oranı  2/ 1 ci varı nda,  al kali  oksitleri n ( Na2 O ve K2 O)  mi kt arı nı n ise %1’i n 

altı nda ol ması  istenmektedir.  Si kl on üst  akı mı ndan el de edilen ür ünde Al 2O3  /  Fe2 O3 

oranı  5,  al kali  oksitleri n mi kt arı  i se %2. 63’dür.  Bu dur um göz önünne alı ndı ğı nda 

nu muneni n çi ment o sanayii nde ha mmadde ol arak kullanı mı söz konusu değil dir.  

4. 3. 8. Yapı Mal ze mesi Ol arak Kull anı mı  

Daha önce yapıl mı Ģ  ol an bazı  çalıĢ mal arda,  Kırka Boraks  ĠĢlet mesi  Konsantrat ör 

tesis atı kl arı nı n t uğl a sanayii nde kullanılan diğer  killerle har manl anarak t uğl a 

yapı mı nda kullanılabileceği  t espit  edil mi Ģtir  [41,  42].  Buradan yol a çı kılarak,  bu t ez 

kapsa mı nda da i ncel enen si kl on üst  akı mı  numunesi ni n t uğl a sanayiinde di ğer 

ha mmaddel erle karıĢtırılarak kullanılabileceği araĢtırılabilir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİ LER 

Yapıl an deneyl erden el de edilen sonuçl ar şunl ardır: 

1.  Atı k göl etleri ndeki  i nce boyutl u mal ze meni n, yapılan ki myasal  ve  X- Ray 

difracti on t estleri  sonucunda %85- 90 dol omit,  % 10- 15 oranı nda s mektit gr ubu 

mi nerallerden ol uşt uğu t espit  edil mi ştir.  Mal ze me şi mdi ye kadar  yapıl an büt ün 

çalış mal arda kil  mi nerali ol arak t anı ml ana ma masına rağmen ki myasal  ol arak bu 

tanı ma uy ma makt adır. Di ğer  t araftan boyut  göz önüne alı ndı ğı nda kil 

tanı ml a ması na uy makt adır.  Buradan hareketle bu mal ze meni n killeri n kul lanı m 

al anl arı nda değerlendirilebileceği tezi ortaya çı kar mıştır. 

2.  Eti bor  Kı rka Boraks  Tesisi  atı k göl etleri nden alı nan nu muneni n %16. 53 oranı nda 

B2 O3,  %11. 78 Si O2,  %1. 35 Al 2 O3,  %0. 29 Fe2 O3 ,  %12. 06 Ca O,  %12. 54 Mg O,  

%7. 79 Na2 O ve %0. 62 K2 O içerdi ği belirlenmi ştir.  

3.  Deneyl ere esas  ol an ve sikl on üst  akı mı ndan el de edilen i nce boyutl u mal ze mede 

B2 O3  oranı  %2. 4’dür.  Sikl on ile boyut a göre ayır ma i şle ml eri  sırası nda bor’un 

%33. 56’sı uzakl aş mı ştır. 

4.  Si kl on üst  akı mı ndan el de edilen mal ze meden B2 O3’ü uzakl aştır mak i çi n 

deneyl er yapıl mı ş ve şu sonuçl ar el de edil mi ştir: 

a) Si kl on üst  akı mı ndan el de edilen pül pe direkt  ol arak uygul anan bor 

çözündür me deneyl eri nde;  en yüksek çözünme  veri mi  %4 pül pt e katı 

oranı nda,  80 C’ de ve 30 daki ka kı va m süresi nde el de edil mi ş  ol up bor’un 

%92. 40’ı çözün müşt ür. 

b) Taze su il avesi  il e yapılan çözündür me deneyl erinde i se,  bir  önceki  yönt eme 

oranl a daha düşük sı caklıklarda daha yüksek bor  çözündür me veri ml eri  elde 

edil mi ştir.  Si kl on üst  akı mı ndan el de edilen ür ünün direkt  kullanıldı ğı 

deneyl erde 60 C’ de %50. 42 bor  çözündür me veri mi  el de edil mesi ne karşı n, 
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taze su il e yapılan çözündür me deneyl eri nde 20  C’ de %66. 41 oranl arına 

varan çözündür me veri ml eri ne ul aşıl mı ştır.  Opti mu m bor  çözündür me 

sıcaklı ğı, bor içeren orijinal su yeri ne taze su ilavesi yl e düşürül müşt ür. 

5.  Kı r ka Atı k Göl etleri nden alı nan nu mune üzeri nde el e me,  si kl on ile boyuta göre 

ayır ma ve bor  çözündür me i şle ml eri  uygul anmıştır.   Yapılan zengi nl eştir me 

işle ml eri  sonucunda,  B2 O3’ ün t opl a m %87. 93’ü çözün müşt ür.  Di ğer  mi neraller 

yönünden ise belirgi n bir zengi nl eş me gerçekl eş me mi ştir. 

6.  Atı k göl etleri ndeki  kil boyut undaki  mal ze meni n sondaj  ça mur u ol arak 

kullanılabilirliği  araştırılmı ştır.  Mal ze meni n çamur  yap ma  veri mi  26. 77 Bbl 

ça mur  /  t on kil,  görünür  vi skozitesi  2. 5 cp ve su kaybı  i se 27. 30 ml  ol arak t espit 

edil mi ştir.  St andartlara göre sondaj  ça mur u ol arak kullanılacak ol an killeri n, 

ça mur  yap ma  veri ml erini n mi ni mu m 90 Bbl  ça mur  /  t on kil,  gör ünür 

vi skoziteleri ni n mi ni mum 15 cp ve su kayı pl arını n maksi mu m 15 ml  ol ması 

gerekmekt edir.  Sonuç olarak atı k göl etleri ndeki i nce boyutl u mal ze meni n t ek 

başı na sondaj ça mur u ol arak kullanıl ması mü mkün değil dir. 

7.  Si kl on ile ayır ma  il e elde edilen i nce boyutl u mal ze meni n piş me  r engi  koyu 

yeşili msi  si yahtır  ve pi ş me  sonunda katı  bir  eri yi k ol uşt ur makt adır.  Ayrı ca 

mal ze meni n düşük dökü m konsantrasyonuna (< %55)  sahi p ol ması  nedeni yl e 

dökü m özelli kleri  t espit  edile me mi ştir.  Sera mi k sanayi nde killeri n pi ş me  rengi ni n 

beyaz ol ması  gerekmekt edir.  Bu özelli kleri nden dol ayı  mal ze me  sera mi k 

sanayii nde kullanı ma uygun değil dir. 

8.  Aynı  mal ze meni n cam el yafı  ve bor osili kat  ca mı  ( borca m)  üreti mi nde 

kullanıl ması  da ki myasal  i çeri ği  yönünden mü mkün ol ma makt adır.  Şöyl eki; 

mal ze mede al kali  oksitlerin (  Na2 O + K2 O )  i çeriği  %2. 63’dür.  Bu oran Tür ki ye 

Şi şe ve Ca m Fabri kal arı  A. Ş.’de üretilen E ti pi ca m el yafı nda %1’i n üzeri ne 

çı kma makt adır.  Ayrı ca mal ze me silis  yönünden son derece fakirdir  ( %13. 75).  Bu 

oran ca m el yafı nda mi ni mu m %52,  borcamda  i se en az %80 ol ması 

istenmekt edir.  Ayrı ca numuneni n ki myasal  bileşimi  A ve  C ti pi  ca m el yafları nı n 

yapı mı na da izi n ver me mekt edir. 
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9.  Dökü m sanayii nde al üminyum oranı  son derece öne mli dir  ve bu oranı n en az 

%18-  25 arası  ol ması  istenirken,  mal zeni n al ümi nyu m i çeri ği  sadece %1. 68’ dir. 

ayrıca mal ze meni n pişme  sırası nda katı  ve koyu yeşili msi -si yah bir eri yi k 

ol uşt ur ması  ı sı ya  karşı dayanı ksı z ol duğunun bir  göst ergesi dir.  Dol ayısı yl a 

nu muneni n dökü m sanayii içi nde uygun ol mayacağı açı ktır 

10.  Atı k göl etleri ndeki  killerin bor  i çer mesi,  i nsan ve di ğer  canlılar  i çi n olu ms uz 

et kileri nedeni yl e  tarı m ve gı da sanayii nde kullanıl mal arı uygun ol mayacaktır. 

11.  Si kl on üst  akı mı ndan el de edilen nu mune %1. 68 Al 2 O3,  i çer mekt edir.  Fakat  kağıt 

sanayii nde kullanılacak kilin %17- 41 arası  Al 2 O3  i çer mesi  i stenmekt edir.  Ayrı ca, 

kağıt  sanayii  i çi n Ca O + Mg O mi kt arı  maksi mu m %1 ol ması  gerekirken,   si kl on 

ile hazırlanan nu munede bu oran yakl aşı k %39’ dur.  Dol ayısı yla;  malze me, 

ki myasal içeri ği göz önüne alındı ğı nda kağıt sanayii kullanı mı na uygun değil dir.  

12.  Si kl on üst  akı mı nda el de edilen i nce boyutl u mal ze mede Al 2 O3  /  Fe2 O3  oranı  5 ve 

al kali  oksitleri n mi kt arı %2. 63dür.  Çi ment o hammaddesi  ol arak kull anılacak 

killerde Al 2 O3  /  Fe2 O3  oranı  2 /  1,  al kali  oksitlerin mi kt arı nı n i se maksi mu m %1 

ol ması  istenmekt edir.  Dol ayısı yl a nu muneni n çi ment o sanayii nde ha mmadde 

ol arak kullanıl ması mü mkün değil dir. 

13.  Bu yüksek lisans  t ez çalış ması  kapsa mı nda Eti bor  Kı rka Boraks  İşlet mesi  atı k 

göl etleri ndeki  i nce boyutlu mal ze meni n sondaj,  ca m,  sera mi k,  dökü m,  kağıt  ve 

çi ment o sanayiileri nde t ek başı na bir  ha mmadde olarak kullanıla mayacağı  ort aya 

çı kmı ştır.  

14.  Daha önce yapılan çalışmal arda,  nu muneni n t uğla yapı mı nda kullanılan di ğer 

ha mmaddel erle har manl anarak t uğla yapı mı nda kullanılabileceği belirtil mi ştir. 

15.  Si kl on üst  akı mı ndan el de dilen i nce boyutl u mal ze me endüstri de t ek başına  bir 

ha mmadde ol arak kullanılama ması nı n anl aşıl masına karşı n,  di ğer  ha mmaddel erle 

har manl anarak kullanı mı nı n araştırıl ması başka bir tez çalış ması na konu olabilir. 
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