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ÖNSÖZ
Bu raporda, “gre” esaslı “granit” olarak bilinen seramik yer ve dış cephe giydirme
karoların yüzeyinin parlatılmasında kullanılabilecek kompozit parlatma disklerinin üretilmesi
amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun maddi katkısıyla
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, ve
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayii A.Ş. tarafından birlikte yürütülen proje
çalışmalarının sonuçları yer almaktadır.
Gre karoları sırlama yapılmadan kullanılabilme özelliğine sahiptir. Üretimi sırasında
pişirme işlemini takiben estetik görünüm kazanması ve silinerek kolayca temizlenebilmesi
için yüzey aşındırma ve parlatma işlemlerine tabii tutulurlar. Dolayısıyle yüzey aşındırma ve
parlatma işlemleri granit karoların üretiminde hem zaman hemde maliyet açısından önemli
bir yer tutmaktadır. Ülkemizde çeşitli seramik fabrikaları tarafından üretilmekte olan granit
karoların yüzeylerinin parlatılmasında genellikle yurt dışından getirtilen aşındırma ve
parlatma diskleri kullanılmaktadır. Karo yüzeyinin aşındırılması ve parlatılması işlemlerine
uygun disklerin üretim tekniklerinin belirlenmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve
bunların gerçek aşındırma deneylerinde kullanılarak performanslarının geliştirilmesi bu
malzemelerin ülkemizde de üretilmesi bakımından önem arzetmektedir. Gerçekleştirilen
projede gre esaslı seramik karoların yüzeyinin parlatılmasında kullanılabilecek kompozit
parlatma disklerinin üretilmesine yönelik önemli bulgular elde edilmiştir. Projenin çıktısı
Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Fabrikaları A.Ş. tarafından kullanılabilecek karo
aşındırma-parlatma diskleridir. Ancak proje sonuçlarının parlatma disklerinin üretimine
yönelik bilgilerin derlenmesinin yanısıra yüksek teknolojik değeri olan ve ülkemizin
uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracak başka ürünlerin elde edilmesinde de katkı
sağlaması beklenmektedir. Projenin sanayi desteği de bu potansiyelin göstergesidir.
Projenin yürütülmesi bakımından TÜBİTAK’ın verdiği maddi desteğe teşekkür
ediyorum. Ayrıca, projenin yürütülmesinde, başarıyla sonuçlandırılmasında emeği geçen
proje ekibine, Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayii A.Ş.’ye ve isimlerini bu
satırlarda yazamadığım fakat onların katkısı olmadan bu araştırmanın tamamlanmasının
mümkün olamayacağı tüm kişi, kurum ve kuruluşlara da teşekkürü borç biliyorum.
Büyük bir titizlik ve özveriyle yürütülen bu araştırmanın sonuçlarının, seramik
karoların yüzeyinin parlatılmasında kullanılabilecek parlatma disklerinin üretimine yönelik
başka araştırma geliştirme çalışmalarına ışık tutmasını temenni ediyorum.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Abdullah Öztürk
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ÖZET
Gre esaslı seramik karoların estetik görünüm kazanması ve kolayca silinerek
temizlenebilmesi için pişirme işleminin hemen arkasından yüzey parlatma işlemine tabi
tutulurlar. Projenin hedefi gre esaslı seramik karo yüzeylerinin parlatılması işlemlerine uygun
parlatma disklerinin üretim tekniğinin belirlenmesidir.
Karo parlatma diskleri genel yapı itibariyle aşındırıcı özelliğe sahip sert seramik
tanelerin daha yumuşak ve tok bir matris içinde dağılması suretiyle oluşan kompozit bir
malzemedir. Genellikle matris malzemesi olarak mağnezyum oksi klorür çimentosu (Sorel
çimentosu) kullanılmaktadır. Bu projede kuvarz partiküllerle takviye edilmiş Sorel çimentodan
oluşturulmuş aşındırma ve parlatma disklerinin üretimine yönelik araştırma-geliştirme
çalışmaları yapılmıştır.
Elde edilen disklerinin içinde oluşan kristal fazları X-ışınları difraksiyon yöntemiyle,
kristal morfolojileri ve mikroyapıları da tarama elektron mikroskobu ile belirlendi. Disklerinin
eğmede kırılma ve baskıda kırılma mukavemeti belirlendi. Aşınma dayanımları “TS 699
Böhme” deneyine uygun olarak ölçüldü. Yapısal kararlılığı, saf suda ve değişik derişimlerdeki
HCl çözeltilerinde değişik sürelerde bekletilerek bekletilme süresine bağlı olarak belirlendi.
Yüzey parlatma işlemlerine tabii tutulan karoların üzerinde yüzey pürüzlülüğü ve yüzey
parlaklığı deneyleri yapılı ve parlatma sonrası görünümleri belirlendi. Mikroyapı oluşumları
hakkında bilgi edinmek ve içyapı özelliklerini kıyaslamak amacıyla Empedans ölçümleri
yapıldı.

Anahtar kelimeler: Gre, Granit, Karo, Sorel çimento, Aşındırma, Parlatma diski.
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ABSTRACT

Gre based ceramic tiles are subjected to surface polishing processes after sintering
for the asthetic and easy cleaning purposes. The aim of the project eas to determine the
production technique of the polishing discs to be used for the polishing of gre based ceramic
tiles.
Tile polishing disc is essentially a composite material consisting of the hard ceramic
particles embadded in relatively soft and tough matrix. A magnesium oxychloride cement
(Sorrell Cement) is commonly used as matrix material in the polishing of gre based tiles. In
this project research-developement works were performed through the production of
abrasion and polishing discs composed of quvartz particle reinforced Sorel Cement
composite ceramics.
The crystalline phases formed in the discs produced were idendified by X-ray
diffraction method, The crystal morphology and microstructure of the discs were examined by
scanning electron microscope. Flexural and compressive strenth of the dics were
determined. Wear resistance was measured according to “TS 699 Böhme” test. Structural
stability was determined as a function of holding time by keeping the disc samples in tab
water and in HCl solutions various durations. Surface roughness and surface gloss tests
were performed on the tiles exposed to polishing processes. Surface appearance after
polishing was specified. Empedance measurements were made in order to obtain
information about the microstructure formation and texture properties.

Key words: Gre, Granite, Tile, Sorrell cement, Wear, Polishing disc.
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GİRİŞ
Binalarda yer kaplaması olarak kullanılan seramik malzemeler “Doğal Taşlar” ve
“Sentetik Malzemeler” olarak iki ana grup altında toplanabilir. Mermer, Granit, ve Gre olarak
bilinen doğal taşlar istenilen boyutlara kesildikten sonra yüzey parlatma işlemlerinden
geçirilerek estetik amaçlı kaplama malzemeleri haline dönüştürülürler. Sentetik yer kaplama
malzemelerinin başlıca örneği seramik yer karolarıdır. Seramik yer karoları esas itibariyle
“kil+kuvarz+feldispat” gibi hammedelerden belli reçete ölçülerine göre oluşturulan toz
karışımların preslenmesi ve tünel fırınlarda pişirilmesi sonucunda elde edilir. Yer karolarının
yüzeylerine değişik renk ve desenlerde sır uygulaması yapılarak estetik bir görünüm
kazanmaları ve ayrıca kolayca temizlenebilme özelliği sağlanır (CAVALCANTE ve ark.,
2004). Ancak sırlama işlemi ikinci bir pişirme işlemi gerektirmektedir. Yer karolarının üretim
teknolojisinde yakın zamanlarda meydana gelen en önemli gelişme uzun zamandan beri
geleneksel hale gelmiş olan çift pişirme işleminin tek pişirme kademesinde çözümlenmesidir
(SKOMOROVSKAYA ve ark., 1993; LLUSAR ve ark., 2002; LLUSAR ve ark., 2005). Enerjiyoğun bir sektör olan yer karosu üretiminde tek pişirim uygulaması gerek ulusal gerekse
uluslararası rekabet ortamında önemli avantajlar sağlamaktadır.
Gre olarak tanımlanan sentetik yer karosunun doğal “gre” ile olan ilişkisi sadece
görünüm bakımından geçerlidir. Doğal gre sedimenter bir taştır; silis esaslı taşlar doğal bir
sedimentasyon tabakası içine dağılmış haldedir. Sedimenter tabaka bağlayıcı işlevi görür.
Sentetik gre ise yer karosu gibi kil, kuvarz, ve feldispat karışımından oluşturulan ve pişirilerek
üretilen bir seramiktir. En önemli özelliklerinden birisi özelliği içindeki cam fazı oranının
yüksek olmasıdır. Cam fazının miktarının yüksek olması bu malzemelerin ilave bir sırlama
işlemine gerek kalmaksızın seramik karo olarak kullanılmasını elverişli hale getirmektedir. Bu
tür karolar seramik pişirme fırınından çıkarıldıktan sonra yüzeyleri mekanik aşındırma sonucu
parlatılarak adeta sırlanmış gibi parlak ve temiz bir görünüme kavuşurlar (WANG ve ark.,
2002).
Seramik satıhlarının parlatılmasında seramiğin cinsine, maliyetine ve kullanım
amacına

göre

değişik

türlerde

işlemler

uygulanabilir.

Gre

karoların

yüzeylerinin

parlatılmasında kullanılan parlatma taşları genel olarak kompozit seramik karakteri taşırlar.
Yani bunlar en azından iki faz ihtiva eden birleşik malzemelerdir. Parlatma amaçlı en uygun
malzemeler sınai elmas partikülleri ihtiva eden emprenye disklerdir. Ancak, fiyat bakımından
daha uygun olan cam-seramik matrisli aşındırıcılar daha yaygın olarak kullanılmaktadırlar.
Aşındırma-parlatma taşlarının sanayide yaygın olarak ihtiyaç duyulan malzemeler olmasına
karşın bunların yapıları ve özellikleri hakkında yeterli bilgi birikimin oluşmadığı görülmektedir.
KİNGERY ve ark., 1963 aşındırma taşlarının mikroyapıları hakkında bir model oluşturmuş ve
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modelin geçerliliğini sınamak üzere alümina aşındırıcılı kompozit taşlar üretmiştir. Bu
çalışmada önemli olan husus bağ fazı olarak kullanılan matris ile aşındırıcı partiküller
arasındaki oranın taşın performansı üzerinde uynadığı rolün kantitatifleştirilme çabasıdır.
Ayrıca, metalografi teknikleri kullanılarak gözenek oranı, bağ doku alanı ve aşındırıcı partikül
dağılımı arasında korelasyonlar oluşturulmuştur.
Alfred Üniversitesi ile Carborundum firması arasındaki işbirliği sonucunda geliştirilen
bir çalışmada bağlayıcısı cam-seramik olan ve aşındırıcısı alümina partikülleri olan yeni bir
aşındırma taşı üretilmiştir (CLARK ve REED, 1986). Bu çalışma parlatıcı bünyesine
yerleştirilen alümina partiküllerinin tane iriliği dağılımına bilimsel bir yaklaşım getirmiştir.
Bağlayıcı fazın aşındırma taşının çatlama ve kırılma dayanımını arttırdığı belirlenmiştir.
CARTER ve ark., 1993 yüksek fırın curufu gibi sınai atıklardan hazırlanan camseramik esaslı aşındırma-parlatma taşlarının performanslarını ölçmek üzere özgün bir test
düzeneği geliştirmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçları parlatıcı kompozitlerin üretiminde
kullanılacak partiküllerin boyutlandırılmasına ve partikül malzemesinin seçimine ilişkin bilgiler
ihtiva etmektedir.
Parlatıcı seramik taşlar ile ilgili olarak literatürden ve uygulamadan edinilen bilgilere
göre parlatılan yüzeyin çizilmemesi için bu tür taşlarda bağlayıcı olarak işlev yapan fazın
mukavemetinin yüksek olmaması gerekir. Cam veya cam-seramik türü bağlayıcılar ise
fevkalade güçlü bağlara sahiptir. Parlatma taşlarında bu malzemeleri bağlayıcı faz olarak
kullanmak yerine çimento türü bir bağlayıcıya kullanımına gereksinim doğmuştur
(CASTELLAR ve ark., 1996). HALARİS ve ZAMPETAKİS 2000, mağnezyum oksiklorürden
oluşan bir mağnezyum çimentosunun bağlayıcı olarak aşındırma ve parlatma taşlarının
üretiminde kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bu çalışmada parlatma taşlarının üretiminde
aşındırıcı partikül olarak silisyum karbür kullanılmıştır. Elde edilen taşların uç kullanıcılarının
mermer, granit ve mozaik kaplamacıları olduğu ve özellikle son yıllarda “gre” plakaları
parlatmak için kullanıldığı ifade edilmektedir.
Günümüzde aşındırma ve parlatma taşlarının üretiminde bağlayıcı malzemesi olarak
çoğunlukla mağnezyum oksit esaslı çimentolar kullanılmaktadır. Mağnezyum

oksit

esaslı

çimentolar “Mağnezyum Oksi Sülfat”, “Mağnezyum Oksi Klorür” ve “Mağnezyum Fosfat”
çimentoları olmak üzere üç gruba ayrılabilir (HALARİS ve ZAMPETAKİS, 2000). Bunların
arasında Sorel çimentosu olarak da bilinen “Mağnezyum Oksi Klorür” çimentosunun
sertleşme davranışları ve erken mekanik özellikleri itibariyle klasik Portland çimentosuna
kıyasla önemli üstünlüklerinin olduğu ileri sürülmüştür (CHANDRAWAT ve ark., 2001). Sorel
çimento temel olarak mağnezyum oksit tozu veya kalsine manyezit tozu ile mağnezyum klorit
çözeltisinin değişik oranlarda karıştırılması ile elde edilen bir tür hidrolik bağlı çimento (MgOMgCl2-H2O) sistemidir (DEHUA ve CHUANMEI, 1999). Sorel çimentosunun kimyasal yapısı
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ve sulu ortamdaki tepkimeleri üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılmış ve çimento bağlayıcı
fazları tanımlanmıştır (SORRELL ve ARMSTRONG, 1976). Ancak bu çimento türünün
aşındırma ve parlatma taşlarının üretimine yönelik yöntemler ve süreci etkileyen
parametreler hakkında açık literatürde yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Mağnezyum oksiklorür veya sorel çimentonun Mg(OH)2 miktarıyla değişen 4 ayrı
reaksiyon ürünü vardır. Bunlar; 2Mg(OH)2.MgCl2.4H2O (F2); 3Mg(OH)2.MgCl2.8H2O (F3);
5Mg(OH)2.MgCl2.5H2O (F5); ve 9Mg(OH)2.MgCl2.H2O (F9)’dur. Bu reaksiyon ürünleri
arasında oda sıcaklığında kararlı halde bulunan F3 ve F5 bileşikleridir (MARAVELAKIKALAITZAKI ve MORAITOU, 1999). Yine bu fazlar (F3 ve F5) sorel çimentonun
polimerizasyon reaksiyonu sonucu yapının mukavemet kazanmasında rol oynamaktadır.
Reaksiyon mekanizması halen araştırılmakta olup değişik görüşler öne sürülmektedir.
DEHUA ve CHUANMEI 1999, F3 ve F5 fazlarının harcın karıştırılmasını müteakip birkaç saat
içinde iyi kristalleşmiş iğneler şeklinde teşekkül ettiğini; ürüne ilk sertliği verenin bu
reaksiyonlar olduğunu ve ardından MgCl2 kristallerinin ayrışması, MgO’nin MgCl2 solüsyonu
ile tepkimesi, hidtoliz-köprü reaksiyonları ve hidrat fazlarının kristalleşmesi gibi başka
reaksiyonların daha uzun sürede gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir.
Proje çalışmaları kapsamında, Sorel çimento esaslı aşındırma ve parlatma taşlarının
üretimine yönelik parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin endüstriye uygun şekilde
optimizasyonu hedeflenmiştir. Bu bağlamda, piyasada kullanılmakta olan aşındırma ve
parlatma taşlarının mikro ve makro yapıları incelenmiştir. Yapılarındaki fazların miktar ve
dağılımları kimyasal analizler ve karakterizasyon yöntemleri ile tesbit edilmiştir. Mekanik
özelliklerin belirlenmesi için baskı mukavemeti ve aşınma direnci testleri uygulanmıştır.
Aşındırma ve parlatma taşlarından örnek olarak seçilen 46, 600 ve 1500 grit numaralı taşlar
üzerinde yapılan mekanik testlerin sonuçları referans değer olarak belirlenmiştir.
Bağlayıcı malzeme olarak seçilen Sorel çimentonun üretim çalışmalarının ardından,
aşındırıcı toz katkılı kompozit numuneler hazırlanmıştır. 1500 grit numaralı aşındırma taşını
ikame etmek için (muadil olarak) katkısız Sorel çimentosu, 600 ve 46 grit numaralı aşındırma
taşlarını ikame etmek için de muadil olarak kuvars katkılı Sorel çimento kompozit numuneleri
üretilmiştir. Labaratuarda hazırlanan muadil aşındırıcılar ile piyasadan temin edilen taşların
fiziksel ve mekanik özellikleri (suya dayanıklılık, aşınma direnci, eğme ve basma
mukavemeti) kıyaslanmış, mikroyapı incelemeleri yapılmıştır. Daha sonra Sorel çimento
esaslı aşındırma taşlarının parlatma performansı ölçümleri yapılmıştır. Parlatma performans
testlerinden sonra, karoların parlatılmış yüzeyinden mikroyapı incelemeleri yapılmış, yüzey
pürüzlülüğü ve yüzey parlaklığı ölçülmüştür.
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GEREÇ ve YÖNTEM
A) MgO Tozu ve MgCl2 Çözeltisi Hazırlama
Sorel çimentonun oluşturulmasında kullanılacak MgO tozu, Kütahya Manyezit
İşletmeleri A.Ş. firmasından temin edilen manyezitin (MgCO3 ham cevheri) değişik
sıcaklıklarda kalsinasyonu sonucu elde edildi. Deneylarde kullanılan manyezitin ağırlıkça

yüzde olarak kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Manyezit ve MgCl2.6H2O tuzunın ağırlıkça yüzde olarak kimyasal
bileşimi.
Manyezit Cevheri

MgCl2.6H2O Tuzu

% 96,0

MgCO3

% 47,0

MgCl2

%

2,0

CaO

%

2,0

CaCl2

%

0,5

Fe2O3

%

0,2

Fe2O3

%

1,5

SiO2

% 50,8

H2O

Manyezit literatürde Sorel çimento üretimi amacıyla manyezitin kostik
kalsinasyon sıcaklığı olarak belirtilen 3 farklı sıcaklıkta (750, 850 ve 950 °C) kalsinasyona
tabi tulularak üç farklı aktivitede MgO elde edildi (SORRELL ve ARMSTRONG, 1976;
HARPER, 1967). Kalsinasyon işlemi 7-8 mm büyüklükteki manyezit cevherinin 1000’er
gramlık miktarlarda herbir sıcaklıkta 2 saat süre ile pişirilmesi suretiyle gerçekleştirildi.
Kalsinasyon sırasında Manyezitin ağırlık kaybı kontrol edildi. Kalsinasyon sonrasında elde
edilen MgO tozu kırıcı ve öğütücüler vasıtasıyla öğütüldü. 120 µm ve 63 µm göz açıklığındaki
elekler kullanılarak, iki farklı tane aralığında (-120 +63 µm ile <63 µm) MgO tozları hazırlandı.
Bunlardan -120 +63 µm aralığındaki toz “iri MgO” olarak; 63 µm’nin alındaki toz ise “ince
MgO” olarak isimlendirildi. Bu tane boyutları literatürde de Sorel çimento üretimi için
kullanıldığı söz edilen MgO tozlarının boyutlarıdır (YUNGSONG, 2001). Ayrıca, MgO tozu
üretimine yönelik alternatif bir metod olarak; manyezitin kalsine edildikten sonra kuru halde
öğütülmesi yerine, manyezit cevheri önce değirmende sulu ortamda 2 saat süreyle öğütüldü,
daha sonra 850 °C’de kalsinasyona tabi tutularak MgO tozu elde edildi. Elde edilen iri MgO,
ince MgO ve öğütüldükten sonra kalsine edilen MgO tozlarının tane boyutu analizleri yapıldı.
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MgCl2 çözeltisi hazırlanmasında Dead Sea Works- İsrail firması tarafından üretilmiş
MgCl2.6H2O peletleri kullanıldı. Kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilen MgCl2.6H2O tuzundan
500,9 gram -hacimce 1000 ml tamamlamak üzere- 700 ml musluk suyu içinde çözülerek 22
Be’ (yoğunluk: 1,179 g/cm3) MgCl2 sulu çözeltisi hazırlandı (TS 1769).
B) Harç Hazırlama
Sorel çimenetosunun harç kompozisyonu hazırlanmasında, mekanik ve kimyasal
dayanımı daha yüksek (CHANDRAWAT ve ark., 2001) olan F5 fazının (5MgO.MgCl2.8H2O)
elde edilmesi hedeflendi. Hazırlanacak numuneler üzerinde yapılacak ölçüm ve incelemelere
göre MgO tozu ve MgCl2 sulu çözeltisi farklı karışım oranlarında karıştırılarak (MgO/MgCl2 ile
H2O/MgCl2 oranları değiştirilerek) farklı molar kompozisyonlarda harçları hazırlandı. Elde
edilen harçlar, labaratuar mikseri vasıtasıyla karıştırılarak homojen hale getirildi. Prizlenme
esnasında ulaşılan en yüksek sıcaklık değeri termometre ile ölçüldü. Harçların prizlenmesi ve
sertleşmesi vikat ile TS 1769 standartına uygun olarak ölçüldü. Karıştırma işlemini takiben
70x70x70 mm ve 20x20x80 mm ebatlarında hazırlanan plastik kalıplara doldurulan harç,
nihai sertleşmenin tamamlanması için labaratuar ortamında bekletildi.
Sorel çimentonun hazırlanmasında kullanılan 22 Be’ MgCl2 çözeltisi 1 mol MgCl2’e
karşılık 22 mol su içerdiğinden, MgO tozu ile çözeltinin karıştırılması suretiyle hazırlanan
harçlarda Sorel çimento F5 fazının stokiyometrik oranından fazla su bulunmaktadır.
Dolayısıyla, H2O/MgCl2 oranını 22/1’den küçük olması istenen harçlara, mol oranı hesabına
uygun bir şekilde MgCl2 çözeltisi ile birlikte çözünmemiş kristalize MgCl2.6H2O tuzu ilave
edildi.
Harçlar gereken miktarlarda MgO tozu, MgCl2 çözeltisi ve musluk suyunun plastik bir
kapta mekanik karıştırıcı ile harcın homojen bir şekilde kıvamlaştığı gözlemleninceye kadar,
ortalama 3 dakika süreyle, karıştırıldı. Bu karıştırma ölçüsü, harç içerisindeki katı taneciklerin
karıştırma kabının tabanına çökelmeden kararlı bir süspansiyon şeklinde askıda kalabildikleri
fakat bununla beraber harcın çalışılabilirliliğinin kalıplara doldurulabilecek kadar akışkan
olduğu kıvamı ifade etmektedir. Esas itibariyle böyle bir özelliğin reoloji konisi veya
viskozimetre ile ölçülmesi gerekir. Fakat Sorel çimentonun karakteristiği gereği, priz
reaksiyonları başlamadan önce gayet cıvık sulu bir çamur (slurry) iken, priz reaksiyonları
başlaması

ile

kısa

sürede

viskozitesi

yüksek

oranda

değişkenlik

göstermektedir

(kıvamlaşma). Prizlenmeye başlayan harç numunelerinin sertleşme süreleri Vikat ile ölçüdü.
Karıştırma sürelerinin ardından kalıplara doldurulan harçların prizlenme süreleri ve sıcaklık
ölçümleri belirlendi.

12

MgO/H2O oranının yükselmesi harcın çalışabilirliliğini gözle görülür bir biçimde
azalttığından, ancak MgO/H2O oranı en yüksek 15/16 olacak şekilde harç hazırlanabilmiştir.
Daha önce yapılmış deneylerden edinilen tecrübeler doğrultusunda, (tane boyutu 63 µm’den
küçük) ince tozlardan MgO/MgCl2 oranı yüksek (15/1) harç hazırlanmamıştır. Çünkü, aktifliği
yüksek (yüzey alanı geniş) MgO tozları kullanıldığında harç içindeki MgO miktarının yüksek
olması priz reaksiyonları esnasında açığa çıkan ısı dolayısıyla harç’ın yanarak bozulmasına
sebep olmaktadır. Bununla beraber, MgO/MgCl2 oranı düşük (örneğin 5/1 gibi) tutulduğunda
ise priz reaksiyonları başlamamaktadır. Dolayısıyla, kıyaslanması planlanan özelliklerdeki
harçlar hem priz reaksiyonlarını başlatabilmek hem de priz ısısını düşük tutatarak
malzemenin yanmasını engellemeye göre ayarlanmıştır.
MgO tane boyutu, fazladan MgO ve fazladan su miktarının ve aşındırıcı katkılarının
mekanik ve kimyasal özelliklere etkisi detaylı olarak incelenmek üzere hazırlanan numuneler
Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2.Sorel çimentosu ve parlatma taşlarının oluşturulmasında kullanılan MgO’nun
kalsinasyon sıcaklığı, tane boyutu, MgO:MgCl2:H2O mol oranları ve katkı maddeleri.
Numune Adı

MgO Pişirme
0

Sıcaklığı ( C)

Tane Boyutu

MgO:MgCl2:H2O

(µm)

mol oranı

Katkı Maddesi

Pasta 01

850

İri

6:1:22

-

Pasta 02

850

İri

10:1:22

-

Pasta 03

850

İri

15:1:16

-

Pasta 04

850

10:1:16

-

Pasta 05

750

Sulu
değirmende
öğütülmüş
İnce

10:1:16

-

Pasta 06

850

İnce

10:1:16

-

Pasta 07

950

İnce

10:1:16

-

46 muadili

850

İri

15:1:16

İri kuvarz

600 muadili

850

İri

15:1:16

İnce kuvarz

1500 muadili

850

İri

15:1:16

-

Elde edilen bulgular ve tecrübelere dayanarak aşındırıcı katkılı kompozit numunelerin
hazırlanmasında Pasta 03 kodu verilen Sorel çimento bağlayıcısı kullanıldı. Ticari olarak elde
edilen 46 numara kaba aşındırıcıyı ikame etmek için (muadil olarak) hazırlanan kompozit
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numunesi için “iri kum” olarak adlandırılan “80 grit” tane boyutunda kuvarz kullanıldı. 600
numara aşındırıcıya muadil olarak hazırlanan kompozit numunesine katkı olarak da “ince
kum” olarak adlandırılan “45 µm” tane boyutunda kuvarz kullanıldı. Aşındırıcı partikül olarak
kullanılan kuvarz Eczacıbaşı Esan firmasından temin edildi. Aşındırıcı katkı miktarları sorel
çimentosunun ağırlıkça % 30’u olacak şekilde tartılarak, Sorel çimentosunun karıştırılması
esnasında harca ilave edildi. 1500 muadil olarak hazırlanan numune ise, aşındırıcı ilave
edilmeden “katkısız çimento” olarak kullanıldı.

C) Analizlerin Yapılması
Katkılı ve katkısız olarak hazırlanan Sorel çimento numunelerinde oluşan kristal fazlar
X-Işınları Kırınım (XRD) analizi ile belirlendi. XRD diyagramları için CuKα radyasyonu
kullanıldı. Her numune 5 ile 75 derece aralığında 2 °C/dakika hızda tarandı.
Sorel çimento oluşturulmasında kullanılan MgO tozlarının tane boyut dağılımları lazer
kırınımı prensibine göre çalışan Malvern marka tane boyut dağılım cihazı ile belirlendi.
Numunelerin mikroyapıları ve oluşan kristal fazların yapı içindeki dağılımları Tarama
Elektron Mikroskobu (SEM) ile görüntülendi. Mikroyapısal analizler için Jeol 6400 serisi
tarama elektron mikroskobu kullanıldı. Numuneler analizden önce Au-Pd kaplama malzemesi
ile kaplandı. Numunelerin kimyasal bileşimleri SEM ünitesine bağlı Enerji Saçınım
Spektrometresi (EDS) ile belirlendi.
Diferansiyel Termal Analiz (DTA) ve Termogravimetrik analiz (TGA) vakumlanmış
ortama 100 ml/dak ile N2 gazı üflenerek oda sıcaklığından 1000 °C’ye kadar 10 °C/dakika
ısıtma hızıyla ısıtmak suretiyle gerçekleştirildi. Numuneler analizden önce agat havanda
yaklaşık 90 µm büyüklüklüğüne kadar öğütüldü. Azot gazı üfleme hızı 100 ml/dak idi.
Referans malzemesi olarak α-Al2O3 kullanıldı.
D) Yapısal Dayanım Deneylerin Yapılması
Sorel çimento numunelerinin yanı sıra, Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasından temin
edilen iki ayrı sınıf aşındırma taşlarından (46 numara kaba aşındırma ve 600 numara ince
aşındırma taşları) elde edilen numunelerinin su içindeki davranışları gözlemlenmek üzere,
20x20x20 mm3 ölçülerinde test numuneleri kullanıldı. 28 günlük sertleşmesini tamamlamış
değişik molar oranlarına sahip 3’er adet Sorel çimento numuneleri ve 46 ve 600 numara
aşındırma taşı numuneleri oda sıcaklığında plastik kaplardaki 100 ml musluk suyu içerisine
bırakıldı. 3 gün süre ile numunelerin yapısal dayanıklılıkları gözlemlendi ve 3 gün sonundaki
ağırlık kayıpları ölçüldü.
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Bazı numunelere 0,03 M hidroklorik asit çözeltisi kullanılarak asite daldırma testi
yapıldı. Numunelerin ilk ağırlıkları kaydedildikten sonra 3 gün süre ile 20 0C sıcaklıkta 0,03 M
asit çözeltisinde bekletildi. 3 gün çözeltiye daldırma sonunda kuru ağırlıkları ölçüldü ve %
ağırlık kayıpları kaydedildi. Ayrıca, asite daldırma testinden sonra baskıda kırılma
mukavemetleri de ölçülen numunelerin, baskı mukavemetlerindeki azalma miktarı % değeri
ile kaydedildi.
Numunelerin

yoğunluk

hesaplamaları

yapıldı.

Yoğunluk

hesaplamaları

için

numunelerin ağırlıkları 0,01 gr hassasiyetli terazi ile ölçüldü. Numunelerin hacimleri
yükseklilerinin

taban

alanlarına

çarpılması

ile

hesaplandı.

Ağırlığın

hacime

oranı

hesaplanarak yoğunluklar belirlendi.

E) Mekanik Deneylerin Yapılması
Mekanik özellikleri belirlemek için Sorel çimento numuneleri mekanik testlere uygun
ebatlarda plastik kalıplara doldurularak 28 günlük sertleşme süreçleri tamamlanana kadar
beklenildi. Sorel çimento numunelerinin yanı sıra, 46 numara kaba aşındırma ve 600 numara
ince aşındırma taşlarından elde edilen numunelerin mekanik özelliklerini kıyaslamak
amacıyla, deney numuneleri hazırlandı. Kaleseramik A.Ş. granit fabrikası deposundan temin
edilen 46 ve 600 numaralı aşındırma taşı örnekleri üretim tarihleri itibariyle (yaklaşık 3 aylık)
eski numunelerdi. Bu durumda, Sorel çimento’dan labaratuar ortamında hazırlanan
numunelerin 28 günlük dayanımları ile kıyaslamak teknik açıdan yeterli olmayacağından, 28
günlük dayanımlarını tamamlamış numunelerin yanısıra 3 ay bekletilmiş Sorel çimento
numuneleri de mekanik testlerde kullanıldı. Böylece, hem Sorel çimentonun 28 günden 3 aya
sertleşme daranışı gözlenmiş, hem de aşındırma taşları 46 ve 600 numaralar ile daha verimli
karşılaştırmalar yapılmış oldu.
Aşınma deneyleri ile eğme deneyleri 28 gün ve 3 ay süre sonunda, baskı deneyleri 3
ay süre sonunda yapıldı. Herbir deney için 5’er numune test edildi. Beş numuneden elde
edilen sonuçların ortalaması data olarak kaydedildi. Mekanik testlerde kullanılan numunelerin
boyutları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Mekanik test numunelerinin boyutları.
Deney

En
(mm)
70

Boy
(mm)
70

Yükseklik
(mm)
70

4 Nokta Eğme Deneyi

20

80

10

Baskı Deneyi

20

20

20

Böhme (Aşınma) Deneyi

Aşınma direnci TS 699 standardında tarif edilen Böhme deneyi ile ölçüldü. Aşınma
miktarı ölçülecek numune 750 mm çapında dönen bir disk üzerinde sabit tutularak disk
yüzeyine zımpara tozu serildi. Numune tabanında elde edilen aşınmanın her yönden homojen
olması için her 22 turda bir numune yönü değiştirilerek zımpara tozu tazelenmiştir. Böylelikle
dört yönden aşınma işlemi yapılması dört’er defa tekrar edildi. Numunelerin ilk yüksekliği ile
aşınma sonrası yükseklikleri ölçüldü, “% yükseklik kaybı” aşınma direnci ölçütü olarak
kaydedildi.
Eğmede kırılma mukavemetleri 4 nokta eğme düzeneği ile Schimadzu marka test
cihazında belirlendi. Ölçümler 20 mm mesnet açıklığı ve 5 N/s yükleme hızında yapıldı.
Eğmede kırılma mukavemetinin hesaplanmasında
σ =3 Fa/2bd2
formülü kullanıldı. Burada σ: eğmede kırılma mukavemeti (MPa), F: kırılma yükü (N),
a: mesnetler arasındaki mesafe (20 mm), b: numune genişliği (20 mm); d: numune yüksekliği
(10 mm)’ dir. Baskıda kırılma mukavemeti, üniversal test cihazında 50 N/s yükleme hızında
ölçüldü. Kırılma mukavemeti kırılma yükünün, (N) numune alanına, (A) bölünmesi suretiyle
σ=F/A
hesaplandı.

F) Parlatma Deneyleri
Elde

edilen

aşındırma

taşlarının

performanslarını

belirleyebilmek

amacıyla

Kaleseramik A. Ş.’den getirilen gre esaslı yerkoralarının Aşındırma-Parlatma performans
deneyleri yapıldı. Parlatma deneylerinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği Bölümü’nde yapılabilmesi için bir test düzeneği oluşturuldu. Parlatma test
düzeneğinde Mermer parlatma hatlarında yaygın olarak kullanılan aşındırıcı taşların
parlatılacak yüzeyde tek eksenli dönüş yapması sistemi esas alındı. Sorel çimento esaslı
hazırlanan aşındırıcı numunelerin parlatılacak karo yüzeyine baskı yapması için bir pinömatik
pompa ile karo tutucunun altından basınç uygulandı. Aşındırıcı numunelerin yerleştirildiği
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tabla elektrik motoru tahriki ile döndürülürken ortama su pompalanarak sürtünmeden dolayı
ısınma olmamasına ve parlatma çamurunun tahliyesine çalışıldı. Deney parametreleri,
yerkarosu üzerine taşlar tarafından uygulanan basınç, taşların dönme hızı ve deney süresi
olarak belirlendi. Performans ölçüleri ise, karo yüzeyinde elde edilen pürüzlülük ve parlaklık
seviyesi ile belirli bir sürede harcanan aşındırıcı miktarıdır (aşındırma taşının ağırlık
kaybıdır).
Fabrika parlatma hattında “elmas aşındırıcıdan” “46 numaradan” ve “600 numaradan”
çıkarılan karo numuneleri sırasıyla, 46 – 600 ve 1500 muadili numunelerin parlatma testleri
için kullanıldı. 5 dakika sürede, 3 bar basınç ve 1000 devir/dakika hız ile testler yapıldı.
Karo yüzeyinden pürüzlülük ve parlaklık değerleri ölçüldü.
Yüzey pürüzlülük değerleri bir stylus profilometre (Surtronic 3+, Taylor Hobson,
İngiltere) kullanılarak belirlendi. Yüzey pürüzlülük profilleri TalyProfile Lite version:3.1.4
(Taylor Hobson, İngiltere) bilgisayar programı ile tesbit edildi.
Karo yüzeylerinden parlaklık ölçümleri 850 ölçüm açısına sahip Novo-Gloss marka
glossmetre ile ölçüldü. Karo yüzeyinden 7 farklı noktadan alınan ölçümlerin ortalama
değerleri yüzey parlaklık ve yüzey pürüzlülük değerleri olarak kaydedildi.
G) Empedans İncelemeleri
Empedans incelemelerinden numunelerin (RBulk, RGrain ve RGrain-Boundary) tane direnci,
tane sınırı direnci ve “bulk” direncleri hakkında bilgiler elde edildi. Empedans ölçümleri için
kullanılacak Sorel çimento numuneleri taban alanı 4 cm2 ve yüksekliği 4 cm olan silindirik
plastik numune kaplarında hazırlandı. Pasta 02 ve Pasta 03 numuneleri üzerinden ölçümler
yapıldı. Gamry marka Empedans cihazı (Gamry Instruments, ABD) kullanılarak yapılan
empedans ölçümleri 1 Mega Hz ile 1 mikro Hz arasında gerçekleştirilmiştir. AC voltaj değeri
500 ve 1000 mV olarak kullanılmıştır. Numunelerin her iki paralel yüzeyi gümüş pasta ile
elektrotlanarak iletkenliği sağlanmıştır. Cihazın numune tutucularının numunelere sıkıca
bağlanabilmesi için gümüş ve bakır levhalardan ara aparatlar kullanılmıştır. Numuneler
sabitlenerek ölçümler alınmıştır. Ölçümlerin değerlendirilmesinde Gamry Instruments- ABD
Elektrokimya Bilgisayar programı (Versiyon 5.30) kullanılmıştır.
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BULGULAR ve TARTIŞMA
A) MgO Tozu ve MgCl Çözeltisi Hazırlanması
Manyezit cevherinin kalsinasyonunun ardından öğütülüp elenen MgO tozlarının tane
boyutu analizleri yapılmıştır. Şekil 1 ve 2’de sırasıyla ince ve iri MgO tozlarına ait tane boyutu
dağılım analizinden elde edilen grafikler verilmiştir. Herbir analiz üç kez tekrar edilmiştir.

Şekil 1. İnce MgO tozunun tane boyutu dağılım analizi grafiği.

Şekil 2. İri MgO tozunun tane boyutu dağılım analizi grafiği.

Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilen tane boyutu dağılım analizlerine göre; ince MgO
tozunun % 10’u 3 µm’nin altında, % 50’si 29 µm’nin altında ve % 90’ı 66 µm’nin altındadır. İri
MgO tozunun ise, % 10’u 22 µm’nin altında, % 50’si 76 µm’nin altında ve % 90’ı 138 µm’nin
altında olduğu belirlenmiştir. İri MgO tozunun tane boyutu analizinde 63 µm’den daha küçük
parçacıkların tesbit edilmiş olması yetersiz elemeden veya parçacıkların aglomerasyonundan
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kaynaklanmıştır. Benzer biçimde, 120 µm’den daha büyük parçacıkların tesbit edilmesi de
parçacıkların

geometrik

şekil

değişkenliği

nedeniyle

oluşan

eleme

hatalarından

kaynaklanmaktadır. Tane boyutu dağılımındaki kabul edilebilir hatalara rağmen, eleme
işlemiyle elde edilmek istenen iki farklı tane boyutunda MgO tozu başarıyla hazırlanmıştır.
Şekil 3’de sulu değirmende öğütülmüş manyezit tozunun, Şekil 4’de de bu tozun 850
°C’de kalsinasyonu sonrasında alınan tane boyutu dağılım analiz grafikleri görülmektedir.

Şekil 3. Sulu değirmende öğütülen manyezit tozunun tane boyutu dağılım analizi grafiği.

Şekil 4. Değirmende öğütüldükten sonra 850 °C’de kalsine edilen MgO tozunun tane
boyutu dağılım analizi grafiği.

Sulu değirmende öğütülen manyezit tozunun Şekil 3’de gösterilen tane boyutu
dağılım analizinden anlaşıldığına göre, % 10’u 1 µm’nin altında, % 50’si 39 µm’nin altında ve
% 90’ı 193 µm’nin altındadır. 850 0C’de kalsinasyona tabi tutulmasıyla elde edilen MgO
tozunun Şekil 4’de verilen tane boyutu dağılım analizine göre, % 10’u 1 µm’nin altında,
% 50’si 13 µm’nin altında ve % 90’ı 89 µm’nin altında olduğu belirlenmiştir. Yaklaşık 3 µm
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boyutundaki taneciklerin miktarında da artış olduğu Şekil 4’de görülmektedir. Görüldüğü gibi,
sulu değirmende öğütülen manyezit tozunun tane boyutunda kalsinasyon sonrasında
küçülme meydana gelmiştir. Tane boyutunun kalsinasyonu takiben küçülmesi MgO yüzey
alanının genişlemesi gibi görünmektedir. Fakat, kalsinasyon öncesi daha iri olup da
kalsinasyon sırasında küçülen (büzüşen) MgO tozlarının gözenekliliği azalmakta olduğundan
reaktifliği de azalmaktadır. Sorel çimento üretiminde ise MgO’in reaktifliği en önemli
parametrelerden birisidir. MgO tozunun sadece kimyasal içeriği ve tane boyutu değil,
kalsinasyon sıcaklığı, bu sıcaklığa ulaşılma süresi ve kalsinasyon süresinin de reaktiflik
üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir (HARPER, 1967; SORRELL ve ARMSTRONG, 1976;
BALL, 1977). Bu reaktiflik seviyesi, Sorel çimento harcının hazırlanması sırasında da
kıvamlaşma ve priz başlama süreleri ile de anlaşılabilmektedir.
Manyezit cevherinin kalsinasyon işlemini takip etmek ve içerdiği fazları incelemek
amacıyla XRD analizi yapılmıştır. X-ışınları kırınım analizi sonucu elde edilen grafiği Şekil
5’te verilmiştir.

Şekil 5. Manyezit cevherinin X-ışınları kırınım grafiği.

Manyezitin kalsinasyonu sırasındaki ağırlık kayıpları takip edilmiştir. Zamana bağlı
olarak herbir sıcaklık için belirlenen ağırlık kayıpları Şekil 6’de grafik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 6. Manyezit cevherinin değişik sıcaklıklarda, zamana bağlı kalsinasyon davranış
grafiği.

Şekil 6’dan görülebileceği gibi tozların ağırlık kaybı ilk bir saat içinde sıcaklık arttıkça
artmış fakat iki saat süre sonunda herbir sıcaklıkta kalsine edilen tozların ağırlık kaybı hemen
hemen aynı kalmıştır.
İki saat kalsinasyon süresi sonunda oluşan ağırlık kaybı % 50 civarında olmuştur.
Kalsinasyon

süresini

daha

da

arttırmanın

ağırlık

kaybını

fazla

değiştirmeyeceği

anlaşılmaktadır. Bu sonuçlardan anlaşıldığı üzere değişik sıcaklıklarda kalsine edilen
manyezit cevheri iki saat kalsinasyon süresi sonunda
MgO + CO2

MgCO3

tepkimesini tamamlayarak MgO ve CO2’ye ayrışmıştır.
Manyezit cevherinin eşzamanlı TGA-DTA analizleri de benzer sonuçlar göstermiştir.
Şekil 7’de verilen TGA-DTA grafiklerine göre yaklaşık 500-700

0

C sıcaklık aralığında

gerçekleşen endotermik reaksiyon ile manyezit’in CO2 ve MgO ayrıştığı görülmektedir.
Manyezit cevherinin kalsinasyonuna yönelik olarak yapılan çalışmalardan elde edilen
bulgular literatürde yer alan verilerle uyumludur.
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Şekil 7. Manyezit’in eşzamanlı TGA-DTA grafiği.

Şekil 8’de manyezitin 850 0C’de kalsine edilmesi suretiyle hazırlanmış MgO tozunun
eşzamanlı TGA-DTA grafiği görülmektedir. Şekil 8’ten anlaşılacağı gibi 750 0C’nin üzerinde
ağırlık kaybı hemen hemen sabit kalmaktadır. 700 0C ve üzerindeki sıcaklıklarda hem
manyezit hem de MgO numunelerin davranışlarında benzerlik görülmektedir.

Şekil 8 . MgO tozunun eşzamanlı TGA-DTA grafiği.
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Manyezitin 750, 850, ve 950 0C sıcaklıklarda kalsine edilmesiyle hazırlanan MgO
tozlarından elde edilen X-ışınları kırınım grafikleri sırasıyla Şekil 9, 10, ve 11’de verilmiştir.

Şekil 9. 750 0C’de kalsine edilen MgO’in X-ışınları kırınım grafiği.

Şekil 10. 850 0C’de kalsine edilen MgO’in X-ışınları kırınım grafiği.

Şekil 11. 950 0C’de kalsine edilen MgO’in X-ışınları kırınım grafiği.
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Grafiklerde MgO pikleri arasında az miktarda şiddet farklılıkları bulunmasına rağmen
yapının tamamen MgO’e dönüştüğü kabul edilebilir. Manyezit cevherinin kimyasal analizinde
de bildirilen % 1,5 oranındaki SiO2’nin piki sadece 750

0

C’de kalsine edilen MgO’da

0

görülmesine rağmen 850 ve 950 C’de kalsine edilen MgO’ya ait grafiklerde görülmemesi,
manyezitin kimyasal bileşiminin homojen olmamasına bağlanmıştır. Benzer şekilde, 750 ve
950 0C kalsine edilen MgO’larda çok az miktarda MgCO3’a ait pikler görülmüşse de bunlar
ihmal edilebilir düzeydedir. Kostik kalsinasyon sıcaklıklarında manyezit’in yapısında bulunan
CO2’in tamamen ayrıştırılamayıp, ancak % 1 seviyesine indirilebildiği bazı kaynaklarda
bildirilmektedir (YUNGSONG, 2002).
Farklı özelliklerde hazırlanan MgO tozları ile farklı kompozisyonlarda Sorel çimento
numuneleri oluşturuldu. Hazırlanan harçların priz davranışları incelendi, priz süreleri ve
sıcaklık

değişimleri

ölçüldü.

Numunelerin

kalıplardan

çıkarıldıktan

sonraki

yapısal

kararlılıkları gözlemlendi. Farklı MgO/MgCl2 ve H2O/MgCl2 mol oranlarının “karıştırma
süresine”, “priz başlama süresine”, “priz tamamlanma süresine” ve “priz sıcaklığına” etkileri
incelendi. Harç numunelerinin kıvamlaşmalarına kadar geçen süre “karıştırma süresi”,
prizlenme reaksiyonları süreleri iki kademeli olarak “priz başlama süresi” ve “priz
tamamlanma süresi” ayrıca prizlenme reaksiyonları esnasında ulaştıkları maksimum sıcaklık
değerleri “priz sıcaklığı” olarak kaydedildi. Deneysel olarak elde edilen sonuçlar Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 4. Harçların oluşturulmasında kullanılan deney parametre ve değerleri.
Numune

Karıştırma
(dakika)

Süresi Priz Başlama Priz
Süresi (saat)

Tamamlanma Priz Sıcaklığı

Süresi (saat)

( 0C )

Pasta 01

50

5

11

59

Pasta 02

20

4

9

61

Pasta 03

5

2

5

64

Pasta 04

60

7

16

43

Pasta 05

3

1

4

76

Pasta 06

3

1

4

75

Pasta 07

3

1

4

75

46 muadili

6

2

5

62

600 muadili

4

1,5

4,5

61

1500 muadili

5

2

5

64
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Sorel çimento harcının hazırlanmasında, MgO’nun karıştırıldığı MgCl2 veya HCl
çözeltisindeki H+ iyonları ile reaksiyona girip indirgenmeleri ve daha sonra Cl- iyonları ile
reaksiyon vermeleri beklenmektedir. Sorel çimento pastasının karıştırılması esnasında
sıcaklığın yükselmesi, MgO’in indirgenme reaksiyonuna ve ardından gerçekleşen sorel
çimento prizlenme reaksiyonlarıyla ilişkilendirilmektedir (DEHUA ve CHUANMEİ, 1999;
SORRELL ve ARMSTRONG, 1999).
Priz reaksiyonları harcın kıvamlaşması ve sıcaklığının yükselmesi ile başladı.
Pasta 05, 06 ve 07 için benzer şekilde, yaklaşık 1 saat sürede priz başlayıp 4 saatte
tamamlandı. 28 gün sonunda suya daldırılmak suretiyle sulu ortama karşı dayanımları
ölçülen bu harçlardan alınan numunelerin su emme oranları düşük olmasına (numunenin su
içersinde şişme göstermemesine) ve sertliklerinde farkedilir bir azalma olmamasına rağmen
numunelerin yüzeylerinden içeriye doğru çatlakların oluştuğu gözlemlendi. Su içinde 3 gün
süreyle bekletilen numunelerin bu süre sonunda 3-4 parçaya bölündükleri gözlemlendi. Pasta
04 numunesi kararlı kıvama gelene kadar 1 saat karıştırıldı. Sulu değirmende öğütüldükten
sonra kalsine edilen MgO tozu ile hazırlanan Pasta 04 numunesinin geç kıvamlaşması ve
diğer numunelere kıyasla geç prize başlaması (7 saat) MgO tozunun reaktifliğinin düşük
olmasına bağlanmıştır. Priz tamamlanması 16 saat süren Pasta 04 numunesi sertleşmesi
tamamlandıktan sonra da suya dayanıklılık açısından zayıf olduğu, suya daldırma testi ile
belirlenmiştir. Bu deneysel bulgulardan sonra, harç hazırlama deneyleri 63 µm’nin altındaki
MgO tozları yerine sadece 850 °C’de kalsine edilmiş ve iri toz olarak etiketlenen (-120 +63)
toz üzerine sürdürülmüştür.
Kompozit aşındırıcı olarak hazırlanan kuvarz katkılı numuneler, matrisleri olarak
kullanılan Pasta 03’ten çok da farklı davranış göstermemişlerdir. Sadece ince kum katkılı 600
muadili numunenin priz başlangıcı erken görünmektedir. Bunun sebebi, 45 µm tane
boyutundaki kuvarz tozlarının belirli bir oranda su tutmalarından dolayı harcın akışkanlığını
azaltmaları olabilir. Priz sıcaklıkları arasındaki (46 - 600 ve 1500 muadil numuneleri
arasında) az farklılıklar da, kuvarz ilavesi ile açığa çıkan ısının düşürülmesinden meydana
geleceği gibi 1-2 0C farklılıkları ölçüm hatalarından da kaynaklanmış olabilir.

B) Karekterizasyon Çalışmaları
Proje bünyesinde hazırlanacak Sorel çimento numuneleri ile kıyaslamak amacıyla
Kaleseramik AŞ.’den temin edilen 46 ve 600 numara aşındırma taşlarının yapısal ve
kimyasal analizleri yapıldı. 46 numara aşındırma taşının X-ışınları kırınım grafiği Şekil 12’te
gösterilmiştir.
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Şekil 12. 46 numara aşındırma taşının X-ışınları kırınım grafiği.

Bu numunenin tarama elektron mikroskobu (SEM) ile mikroyapısı incelendi ve enerji
saçınım spektrografik (EDS) analizi ile kimyasal bileşimi belirlendi. Şekil 13’de 46 numaralı
parlatma taşının spektral grafiği görülmektedir.

Şekil 13. 46 numaralı parlatma taşının EDS grafiği.
46 numaralı parlatma taşının EDS taraması ile belirlenen genel kimyasal bileşimi
5’de görülmektedir. Numunenin kimyasal bileşiminde; Silisyum (Si), Kalsiyum (Ca), Klor (Cl),
ve Oksijen (O) elementlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Esasen, 46 numaralı aşındırma
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taşının XRD analizi ile tesbit edilen fazları “SiC” fazını da içermektedir. Fakat, karbon miktarı
EDS taraması ile belirlenemediğinden EDS analizinde “SiC” fazından sözedilememektedir.
Numunede bulunan elementlerin ağırlıkça yüzde değerleri ve bunların en kararlı oksit
bileşiklerine çevrilmiş durumda oksit bileşiği olarak ağırlıkça yüzde değerleri de Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. 46 numaralı parlatma taşının EDS analizi.
Element

Ağırlıkça
Yüzde

Atomik
Yüzde

Bileşik
Yüzde

Bileşik
Formül

O

41,57

55,11

0,00

Mg

25,04

21,85

41,52

MgO

Si

20,90

15,79

44,72

SiO2

Cl

9,31

5,57

9,31

Cl

Ca

3,18

1,68

4,45

CaO

Sonuçlara göre numunede MgO, SiO2, ve CaO oksit bileşiklerinin olduğu
belirlenmiştir. Klor elementinin de Mg ve/veya Ca elementleriyle MgCl2 ve/veya CaCl2
bileşiklerini oluşturduğu bilinmektedir ancak EDS analizi bu bileşiklerin yüzdelerini
belirlemekte yeterli olmadığı için ancak oksit bileşiklerinin yüzdeleri belirlenmiştir. Klor’un
yapıda elemental olarak bulunduğu kabul edilmiştir. Yapıda bulunan SiO2 aşındırıcı parçacık
olarak kullanılan silis kumundan gelmektedir. Sorel Çimento F5 fazı kompozisyonunda
(5Mg(OH)2.MgCl2.8H2O) Mg/Cl atomları oranı 3/1 olduğundan, spektrografik analizde Mg/Cl
atom oranının 4/1 olarak tesbit edilmesi, F5 fazının yanı sıra yapı içinde bir miktar kalıntı
MgO bulunduğunu göstermektedir.
600 numara aşındırma taşının içerdiği fazları tesbit etmek amacıyla XRD analizi
yapıldı. 600 numara aşındırma taşına ait X-ışınları kırınım grafiği Şekil 14’te gösterilmiştir.
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Şekil 14. 600 numara aşındırma taşının X-ışınları kırınım grafiği.
Şekil 12 ve Şekil 14 incelendiğinde 46 ve 600 numaralı aşındırma taşı numunelerinde
bağlayıcı malzeme olarak Sorel çimento F5 fazı kullanıldığı ve fazladan ilave edilen MgO’in
yapı içerisinde kalıntı olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. 46 numarada kristalize SiO2 ve SiC
bulunmasına rağmen, 600 numarada ikinci faz olarak SiC’nin bulunduğu tesbit edildi. 46
numara ve 600 numaranın X-ışınları kırınım grafiklerindeki piklerin şiddetleri kıyaslandığında,
matris fazına oranla kalıntı MgO miktarı ve aşındırıcı faz olan SiO2 miktarının 600 numaraya
oranla 46 numarada daha çok olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, 46 numarada baskın
olan fazlar aşındırıcı SiO2, SiC ve kalıntı MgO olduğu halde, 600 numarada baskın olan faz
Sorel çimento matrisi ve bunun yanında bir miktar kalıntı MgO’ dur.
Labaratuar ortamında hazırlanan Sorel çimento numuneleride oluşan fazları
belirlemek ve harç kompozisyonunun faz oluşumuna etkilerini incelemek amacıyla,
hazırlanan numunelerin XRD grafikleri çekildi. Harç hazırlama sırasında fazladan katılan su
miktarının, oluşan fazlara etkisi belirlemek için MgO.MgCl2.H2O mol oranı 5.1.16 olarak
hazırlanan numunenin 24 saat sonra çekilen XRD grafiği Şekil 15’de görülmektedir. Az
miktarda F5 fazı oluştuğu fakat MgO’in su ile tepkime verip Mg(OH)2 oluşturmak yerine,
kalıntı MgO olarak yapı içinde bulunduğu görülmektedir.
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Şekil 15. Fazladan su katkılı Sorel çimentosu numunesinin X-ışınları grafiği.

C) Mikroyapı İncelemeleri
46 numaralı parlatma taşının yüzeyinden bir parçanın kırılıp koparılması suretiyle
alınan numunenin kırık yüzeyinin SEM mikroyapı incelemesi sonucunda mikroyapı içindeki
gözeneklerde Şekil 16’de görüldüğü gibi mağnezyum oksiklorür iğneleri ve Şekil 17’de
görüldüğü gibi matrise bağlı “perlit” parçasının ikinci faz olarak katılmış olduğu belirlendi.

Şekil 16. İğne yapılı mağnezyum oksiklorür kristallerini gösteren SEM mikrografiği.
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Şekil 17. 46 numara abrasif taş içinde perlit parçasını gösteren SEM mikrografiği.

Bu mikroyapılar Şekil 18’de gösterilen, perlitle hazırlanan numunenin mikroyapısıyla
karşılaştırıldığında heriki malzemenin birbiriyle, az bir farkla da olsa, uyum sağladığını
göstermektedir. Perlitin kanallı görüntüsü Şekil 18’de ayrıca görülmektedir.

Şekil 18. Perlit katkılı 9.1.8 mol oranlı numunenin mikroyapısını gösteren SEM mikrografiği.
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Sorel çimentonun farklı MgO/MgCl2 oranlarında kristallenmesinin belirlenmesi
çalışmaları, MgO/MgCl2 oranının yüksek olmasının yapıdaki boşlukları azaltarak iğnemsi
kristaller halinde Sorel çimento oluşumunu zorlaştırmakta olduğunu (bakınız Şekil 19), öte
yandan MgCl2 miktarı arttıkça Şekil 20’de görüldüğü gibi iğnemsi kristallerin yapı içerisinde
çoğalmakta olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Şekil 19. MgO/MgCl2 mol oranı 6/1 olan numunenin iki hafta sonraki faz 5
kristallerini gösteren SEM mikrografiği.

Şekil 20. MgO/MgCl2 mol oranı 5/1 olan nuımunenin iki hafta sonraki faz 5 kristallerini
gösteren SEM mikrografiği.
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MgCl2 miktarının daha da arttırılmasının Şekil 21’de görüldüğü gibi mikroyapıdaki
iğnemsi yapıyı bozduğu belirlenmiştir.

Şekil 21. MgO/MgCl2 mol oranı 3/1 olan numunenin iki hafta sonraki faz 3 kristallerini
gösteren SEM mikrografiği.
Altı ay sonra MgO/MgCl2 oranı 6/1’in üzerinde olan numunelerde boyutsal ve renk
stabilitesi sağlanmış olmasına rağmen, MgO/MgCl2 oranı 6/1’in altında olan numunelerde
çatlaklar, renk bozulamsı, genleşme, ve yüzeyde bulut halinde tuz kristallerinin oluşumu
tesbit edilmiştir.
Parlatma testlerinin performansının belirlenmesi ve Sorel çimento numuneleri ile
orjinal aşındırma taşlarının kıyaslanabilmesi için, granit karoların yüzeylerinden mikroyapı
incelemeleri yapıldı. Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasından temin edilen Elmas aşındırıcıdan
geçirilmiş granit karosunun mikroyapısı Şekil 22’de görülmektedir.

Şekil 22. Elmas aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
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Elmas aşındırıcıları karo yüzeyinin tesviyesinde birbirine paralel olarak izler
açmaktadır. Elmas aşındırıcıdan çıkan karolar 46 numaralı kaba aşındırma taşı ile ilk
aşındırma işlemine tabi tutulmaktadır. Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında 46 numaradan
geçirilmiş karonun mikroyapıları ve 46 muadilleri kullanılarak ODTÜ’de ve fabrikada yapılan
parlatma testlerinden sonra parlatılan karo yüzeylerinin SEM görüntüleri Şekil 23-28’de
verilmiştir.

Şekil 23. 46 numaralı aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 24. 46 numaralı aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
Granit karo yüzeyinden 50 defa büyütülerek çekilmiş Şekil 24’deki SEM
görüntüsünde, 46 numaralı aşındırma taşının açtığı izler farkedilmektedir. Aynı görüntünün
500 defa büyütülerek alınan SEM görüntüsü Şekil 25’de verilmiştir. 46 numaranın karo
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yüzeyinde sürtünmesi sonucu oluşan plastik deformasyon ve karo yüzeyinde açığa çıkan bir
gözenek görülmektedir.

Şekil 25. 46 numara muadilinin parlatma cihazında test edilmesi sonucu granit karo
yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 26. 46 numara muadilinin parlatma cihazında test edilmesi sonucu granit karo
yüzeyinin SEM görüntüsü.
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Şekil 27. 46 numara muadilinin Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında test
edilmesinden sonra granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

46 numara ve muadilleri ile işlenmiş karo yüzeylerinden çekilen SEM görüntüleri
incelendiğinde, Granit fabrikasında test edilen 46 numara ve 46 muadili arasında uyum
farkedilmektedir. Fakat, Şekil 28’de belirgin olan düzgün mikroyapı ile Şekil 24’deki ağır
plastik deformasyona uğramış bölgeler kıyaslandığında, 46 muadilinin 46 numaraya kıyasla
daha az yıpratıcı ve aşındırıcı özelliği olduğu söylenebilir.

Şekil 28. 46 numara muadilinin Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında test
edilmesinden sonra granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
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46 numaradan sonra 600 numara aşındırma taşı ile ilgili mikroyapı incelemeleri
yapılmıştır. 600 numra ve muadilleri ile ilgili karo yüzeylerinden alınan SEM görüntüleri Şekil
29-34 arasında verilmiştir.

Şekil 29. 600 numaralı aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 30. 600 numaralı aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
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Şekil 31. 600 numara muadilinin parlatma cihazında test edilmesi sonucu granit karo
yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 32. 600 muadilinin parlatma cihazı testi sonucu karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 33. 600 numara muadilinin Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında test
edilmesinden sonra granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
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Şekil 34. 600 numara muadilinin A.Ş. seramik Granit Fabrikasında test edilmesinden
sonra granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

46 numara kullanılarak yapılan yüzey aşındırması ile 600 numara kullanılarak yapılan
yüzey aşındırması kıyaslandığında, 600 numara seviyesinde daha düzgün ve az gözenekli
bir yüzey elde edildiği görülmektedir. 50 defa büyütülerek çekilen SEM görüntülerinde
aşındırıcıların bıraktıkları izler farkedilmektedir. Bununla birlikte, 500 büyütme ile çekilen
SEM görüntüleri incelendiğinde genel yapıda plastik deformasyon ve karo yüzeyinde
yıpranmaların büyük ölçüde azaldığı görülmektedir.
Parlatma işleminin son işlemi olarak 1500 numara ile yüzeyleri aşındırılan karoların
mikroyapı incelemeleri Şekil 35-40’da verilmiştir.

Şekil 35. 1500 numaralı aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
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Şekil 36. 1500 numaralı aşındırıcıdan geçirilmiş granit karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 37. 1500 muadilinin parlatma cihazı testi sonucu karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 38. 1500 muadilinin parlatma cihazı testi sonucu karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
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Şekil 39. 1500 muadilinin işletmede testi sonucu karo yüzeyinin SEM görüntüsü.

Şekil 40. 1500 muadilinin işletmede testi sonucu karo yüzeyinin SEM görüntüsü.
Granit Karoların mikroyapıları üzerinde yapılan incelemeler, 1500 numara ile
sonlandırılan parlatma işleminde düzgün ve pürüzsüz yüzeyler elde edildiğini göstermektedir.
Şekil 36, 38 ve 40’da görülen mikrogözenekler seramik karonun sinterlenmesi esnasında
yapı içinde var olup da parlatma işlemi ile açığa çıkmaktadırlar. Bu gözenekler, pürüzlülük
ölçümlerinde de tesbit edilmektedir.
D) Yapısal Dayanım
Aşındırma taşları uygulama sırasında aşınma yüzeyine su püskürtülerek (sulu
ortamda) çalıştırıldıklarından suya ve neme karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi önem
arzetmektedir. Öncelikle, bu taşların depolanması sürecinde (raf ömrü) Sorel çimento
matrisinin havadaki nem ile reaksiyona girip Mg(OH)2 bileşikleri oluşturması ile yapısal
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bozulma ve çatlamalar oluşabilmektedir. Daha önemlisi, aşındırma ve parlatma işlemleri
esnasında yer karosunun yüzeyine su püskürtülmesi ve taşların karo yüzeyine yüksek baskı
ile (endüstriyel uygulamada karo yüzeyine taşlar tarafından uygulanan basınç 3 bar
civarındadır) sürtülmesinden dolayı, taşların su ile teması çözünmelerine ve mekanik
dayanımlarında azaltmaya yol açmamalıdır. Taşlar suya temas etmekten dolayı çözünme ve
zayıflamaya maruz kalırlarsa; aşındırıcı parçacıkları yer karosunun yüzeyine sürtünmesini
sağlayamadan su içinde dağılacaktır. Taşların erozyonu ile matrise bağlı aşındırıcı tozların
yenilenmesi sadece mekanik sürtünmeden kaynaklanmalıdır. Bu doğrultuda elde edilen
Sorel

çimento

numunelerinin

ve

aşındırma

taşlarının

sulu

ortamlardaki

yapısal

dayanıklılıklarının birbiriyle kıyaslanmak suretiyle belirlenmesi hedeflendi. Ayrıca Sorel
çimentonun suya kıyasla daha agresif bir ortam olan asit çözeltisinde yapısal mukavemetini
koruyabilirliliğini belirlemek için numuneler asite daldırma deneyine tabi tutuldu. Suya
daldırma deneylerinden elde edilen sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Numunelerin yoğunlukları ve suya daldırma deneyinde % ağırlık kaybı.
Numune

Yoğunluk
3

(g/cm )

Ağırlık kaybı

Açıklama

Mol oranı

(%)

Pasta 01

1,75

6,3

renk değişikliği

6:1:22

Pasta 02

1,84

5,6

-

10:1:22

Pasta 03

1,95

2,8

-

15:1:16

Pasta 04

1,81

8,6

çatlama ve çözünme

10:1:16

Pasta 05

1,90

3,4

çatlama ve parçalanma

10:1:16

Pasta 06

1,91

3,5

çatlama ve parçalanma

10:1:16

Pasta 07

1,91

3,5

çatlama ve parçalanma

10:1:16

46 numara

2,05

0,5

-

600 numara

2,00

0,5

-

46 muadili

2,10

0,7

-

600 muadili

2,01

0,5

-

Aşınma davranışı bakımından iri agrega katkılı 46 numara kaba aşındırma taşı ve
ince agrega katkılı 600 numara ince aşındırma taşı kıyaslandığında 46 numaranın daha
dirençli olduğu görülmektedir. Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasına yapılan teknik ziyaret
sırasında, teknik personelden alınan sözlü bilgilere göre kaba aşındırma taşından beklenilen
öncelikli amaç karo yüzeyini aşındırarak tesviye etmesidir. Bu amaç doğrultusunda 46
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numara taşın aşınmaya karşı dirençli olması istenmektedir. İnce aşındırma taşının -600
numara- ise karo yüzeyinin pürüzsüzleşmesini sağlayarak parlatmaya hazırlık yapması
beklenmektedir. Dolayısıyla ince aşındırma taşı aşınma direncinin çok yüksek olmaması
gerekmektedir.
Asite daldırma deneylerinden elde edilen sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 46 ve 600
numara aşındırma taşlarından alınan numunelerle Sorel çimento örnekleri kıyaslandığında
aşındırma taşlarının yapısal dayanımlarının asit çözeltisinde de yüksek olduğu görülmektedir.
Yoğunlukları göz önünde bulundurularak değerlendirme yapıldığında, yoğunluğu daha
yüksek ve sıkı yapıya sahip numunelerin gevşek yapılı numunelere kıyasla daha dayanıklı
olduğu görülmektedir. Yapının mukavemetini sağlayan F5 fazının su ve asitin çözücülüğüne
karşı korumada ve sulu ortamlarda çimentonun yapısal kararlılığını artırmada önemli bir
unsur olduğu belirlenmiştir.

Tablo 7. Numunelerin yoğunlukları ile 3 gün asit çözeltisinde bekledikten sonra
gösterdikleri ağırlık ve mukavemet kayıpları.
Özellik

Pasta 1 Pasta 2 Pasta 3

46

600

46

600

Numara Numara muadili

muadili

Ağırlık Kaybı (%)

32,4

24,0

9,2

4,9

4,7

5,4

4,5

Baskı Mukavemeti

49,4

34,6

13,3

6,5

6,2

7,6

6,0

Kaybı (%)

Numunelerin ağırlık kayıpları ile baskı mukavemetlerindeki azalmaların birbirleriyle
kıyaslanıldığında, Sorel çimento numunelerinin ağırlık kaybından daha fazla mukavemetleri
azaldığı halde aşındırma taşı numunelerinde bu farkın daha küçük olduğu görülmektedir.
Böylece Sorel çimentoda asitte çözünerek –ağırlık kaybı ile- mukavemetin azalması yanı sıra
yapı içinde kalan F5 fazının da yıprandığı anlaşılmıştır. F5 fazının suya karşı dayanımını
artırmak amacıyla, literatürde “Portland çimentonun suya dayanımını artırıcı katkı maddesi”
olarak kullanıldığı bahsedilen “lateks” esaslı kopolimer katkı maddesi kullanıldı. % 5 ve %10
lateks katkı oranları ile 10.1.22 mol oranındaki sorel çimentosundan numuneler hazırlandı.
Numunelerin 28 günlük dayanımları tamamlamalarının ardından yoğunlukları ve 2’şer adet
numuneden

baskı

mukavemetleri

ölçüldü.

10.1.22

mol

oranındaki

katkısız

Sorel

çimentosunun yoğunluğu yaklaşık olarak 1,8–1,9 gr/cm3 civarında olması beklenirken, lateks
katkılı numunelerin yoğunlukkarının 1,5–1,6 gr/cm3 arasında değiştiği görüldü. Proje
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çalışmalarından edinilen bulgular doğrultusunda, yoğunluğu daha yüksek olan Sorel
çimentosu numunesi aynı özelliklerde ve şartlarda hazırlanmış yoğunluğu daha az olan
numuneye kıyasla daha yüksek basma mukavemeti göstermesi beklenmektedir. Lateks
katkılı çimento numuneleriyle katkısız numunelerin baskı mukavemetleri kıyaslandığında,
katkısız çimentonun % 20 - % 25 oranda daha mukavemetli olduğu görülmüştür. Dolayısıyla,
Lateks maddesinin Sorel çimentonun basma mukavemetinde azalmaya sebep olduğu
gerekçesiyle katkı maddesi olarak kullanılmamasına karar verilmiştir.
46 ve 600 numaralı aşındırma taşları ve bunların muadilleri üzerinde yapılan yapısal
dayanım deneyleri 46 ve 600 numaralı taşlara muadil olarak üretilen kompozitlerin yapısal
dayanımlarının ticari olarak üretilen aşındırma taşları ile hemen hemen aynı olduğunu
göstermiştir.
E) Mekanik Deneyler
Aşındırma taşları ile katkısız Sorel çimentonun mekanik özelliklerinin belirlenip
kıyaslanması amacıyla yapılan mekanik testlerinin sonuçları Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Numunelerin Aşınma, eğme ve basma testlerinden elde edilen sonuçlar.

Numune

Aşınma Direnci

Eğmede Kırılma

Baskıda Kırılma

(% Yükseklik Kaybı)

Mukavemeti (MPa)

Mukavemeti (MPa)

28 gün

3 Ay

28 Gün

3 Ay

3 ay

Pasta 01 9,2 ± 0,4

8,7 ± 0,3

12 ± 0,8 13,1 ± 0,9

65 ± 4,5

Pasta 02 9,1 ± 0,3

8,5 ± 0,4 15,6 ± 1,8 18,3 ± 2,1

76 ± 1,7

Pasta 03 7,3 ± 0,3

6,4 ± 0,2 19,7 ± 1,2 21,2 ± 2,6

92 ± 4,8

46 numara

-

3,9 ± 0,2

-

23,7 ± 1,8

103 ± 2,9

600 numara

-

5,7 ± 0,2

-

28,8 ± 2,2

105 ± 1,8

46 muadili 4,6 ± 0,3

4,2 ± 0,3 18,8 ± 1,8 22,8 ± 2,0

98 ± 3,2

600 muadili 6,8 ± 0,4

6,3 ± 0,3 24,6 ± 2,6 26,4 ± 2,4

102 ± 2,4

Aşınma davranışı bakımından iri agrega katkılı 46 numara kaba aşındırma taşı ve
ince agrega katkılı 600 numara ince aşındırma taşı kıyaslandığında 46 numaranın daha
dirençli olduğu görülmektedir. Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasına yapılan teknik ziyaret
sırasında, teknik personelden alınan sözlü bilgilere göre kaba aşındırma taşından beklenilen
öncelikli amaç karo yüzeyini aşındırarak tesviye etmesidir. Bu amaç doğrultusunda 46
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numara taşın aşınmaya karşı dirençli olması istenmektedir. İnce aşındırma taşının -600
numara- ise karo yüzeyinin pürüzsüzleşmesini sağlayarak parlatmaya hazırlık yapması
beklenmektedir. Dolayısıyla ince aşındırma taşı aşınma direncinin çok yüksek olmaması
gerekmektedir.
46 ve 600 numaralı aşındırma taşları ve bunların muadilleri üzerinde yapılan mekanik
deneyler 46 ve 600 numaralı taşlara muadil olarak üretilen kompozitlerin mekanik
özelliklerinin ticari olarak üretilen aşındırma taşları ile hemen hemen aynı değerde olduğunu
göstermiştir.
Pasta 01, Pasta 02 ve Pasta 03 numuneleri birbirleriyle kıyaslandığında yüksek
oranda MgO ilavesi ve daha az su katılarak hazırlanan Pasta 03’ün mekanik özellikler
bakımından diğerlerine göre daha üstün olduğu görülmektedir. 600 numara ile Pasta 03 –
aşınma direnci bakımından- benzer özellik göstermesi, Pasta 03 numunesinin mekanik
özellikleri bakımından ince aşındırma taşı olarak kullanılabileceği anlaşılmaktadır. Parlatma
deneylerinde Pasta 03 numunesi 1500 muadili olarak, ince kuvarz katkılı Pasta 03 numunesi
600 muadili olarak ve iri kuvarz katkılı Pasta 03 numunesi de 46 muadili olarak kullanılmıştır.
F) Parlatma Deneyleri
Labaratuarda 46 muadili, 600 muadili ve 1500 muadili olarak hazırlanan numuneler,
Kaleseramik A.Ş. granit farikasından temin edilen yarı parlatılmış karolar üzerinde testlere
tabi tutuldu. İşletme değerleri ile ODTÜ Metalurji Mühendisliği Bölümünde yapılan test verileri
arasında temel farklılıklar vardır. Çünkü, yer karosu granit fabrikasındaki aşındırma-parlatma
hattı üzerinde (46, 60, 80, 120, 240, 320, 600, 800, 1000, 1200, 1500 ve 1600 numaralı) 12
farklı taş sınıfından 8’er adet taş bulunan uyduların altından belirli bir sürede geçerek yüzey
parlatma işlemi tamamlanmaktadır. Labaratuar ortamında parlatma yapan cihazda ise 9 adet
(aynı tipten) Sorel çimento numunesi belirli bir süre test edildikten sonra, aşınmaya maruz
kalan yer karosunun yüzey pürüzlülüğü ölçülmektedir. Böylelikle, hazırlanan kompozit sorel
çimento numunelerinin tam anlamıyla işletme şartlarıyla kıyaslanmasının yerine, parlatma
işlemini başarabildikleri gözlemlenmeye çalışılmıştır.
İşletme şartlarında test edilen numuneler ise, Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında
parlatma hattında test edilmiştir. Parlatma hattında 46 numaralı aşındırma taşının yerine 46
muadili, 600 numaralı aşındırma taşının yerine 600 muadili ve 1500 numaralı aşındırma
taşının yerine 1500 muadili numuneler takılarak uygulama yapılmıştır. Test süresi 10 dakika
olarak belirlenmiş ve 10 dakika sürede aşındırma taşlarında meydana gelen ağırlık kayıpları
ölçülmüştür. Testlerden önce ölçülen, 1500 numaralı (ticari) aşındırma taşının 10 dakikadaki

44

aşınma

miktarı

referans

değer

olarak

kabul

edilmiştir.

Parlatma

performansının

belirlenmesinde, 46 muadili aşındırma taşından çıkarılan, 600 muadili aşındırma taşının
öncesinden ve sonrasında çıkarılan, 600 den sonraki “800 numaralı” (ticari) aşındırma
taşından çıkarılan ve 1500 muadili aşındırma taşından çıkarılan karoların pürüzlülük ve
parlaklık değerleri kullanılmıştır.
Yer karolarının yüzey pürüzlülüğü ölçümlerine ilişkin profiller aşağıda verilmiştir.
Örnek olarak seçilen 4 sınıf yer karosu (Elmas aşındırıcıdan, 46 numaradan, 600 numaradan
ve 1500 numaradan geçmiş karolar) proje çalışmalarına referans olarak kabul edilmiştir. Bu
bağlamda, Elmas, 46, 600 ve 1500 kodlu yer karolarının yüzey pürüzlülük profilleri sırasıyla
Şekil 41-44’de görülmektedir.

Roughness profile, gaussian filter, cut-off 0.8 mm
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Şekil 41. Elmas aşındırıcı ile zımparalanmış yer karosunun yüzey pürüzlülük profili.

Roughness profile, gaussian filter, cut-off 0.8 mm
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Şekil 42. 46 numaralı aşındırıcıdan geşmiş yer karosunun yüzey pürüzlülük profili.
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Roughness profile, gaussian filter, cut-off 0.8 mm
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Şekil 43. 600 numaralı aşındırıcıdan geçmiş yer karosunun yüzey pürüzlülük profili.
Roughness profile, gaussian filter, cut-off 0.8 mm
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Şekil 44. 1500 numaralı aşındırıcıdan geçmiş yer karosunun yüzey pürüzlülük profili.

Şekillerden aşındırma taşı numaraları arttıkça yer karosunun yüzey pürüzlülüğünün
azaldığı görülmektedir. Elmas aşındırıcı ile zımparalanmış yer karosunundaki maksium
yüzey pürüzlülük değeri yaklaşık 50 µm iken bu değerin 46 numaralı aşındırıcıdan geşmiş
yer karosununda yaklaşık 50 µm’e, 600 numaralı aşındırıcıdan geçmiş yer karosununda
yaklaşık 20 µm’e, 1500 numaralı aşındırıcıdan geçmiş yer karosununda ise yaklaşık 10 µm’e
düştüğü görülmektedir.
Seramik karo parlatma test cihazı ile yapılan parlatılabilirlik testlerine ait karoların
yüzey pürüzlülük ölçümleri yapılmıştır. Elmas aşındırıcıdan çıkmış karo üzerinde 46 muadili
aşındırıcının aşındırıcılık testi yapılmıştır. Şekil 45’de 46 muadili ile aşındırılmış yer
karosunun yüzey pürüzlülük profili verilmiştir. Şekilden anlaşıldığı gibi yer karosunundaki
maksium yüzey pürüzlülük değeri 20 µm civarındadır.
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Roughness profile, gaussian filter, cut-off 0.8 mm
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Şekil 45. 46 muadili ile aşındırılan yer karosunun yüzey profili.
Granit fabrikasında 46 numaradan çıkmış karo üzerinde 600 muadili aşındırıcı ile
aşındırma testi yapılmıştır. Şekil 47’de 600 muadili ile aşındırılmış yüzeyin pürüzlülük profili
verilmiştir. Şekilden yer karosunundaki maksium yüzey pürüzlülük değerinin 8 µm civarında
olduğu görülmektedir.
Roughness profile, gaussian filter, cut-off 0.8 mm
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Şekil 46. 600 muadili ile aşındırılan yer karosunun yüzey profili.
Elde edilen parlatılabilirlik testleri sonuçları ile Granit fabrikasından temin edilen yarı
parlatılmış karoların pürüzlülükleri kıyaslandığında, 46 numaradan 1500 numaraya doğru
pürüzlülük değerlerinde azalma olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Sorel çimento esaslı
aşındırma taşı numunelerinin granit karoları aşındırabildiği ve ticari olarak elde edilen
aşındırıcılarla hemen hemen aynı parlaklığı verdikleri görülmüştür. Pürüzlülük profillerinin
şekil itibariyle çok uyumlu olmamaları, granit fabrikası parlatma hattında kullanılan düzenek
ile test cihazında kullanılan sistemin farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
Granit karo yüzeyinde yapılan parlaklık ölçümlerine örnek olarak Kaleseramik A.Ş.
fabrikasında 1500 numara ve 1500 muadili parlatma taşı ile parlatma testine tabi tutulmuş
yer karolarının fotoğrafı Şekil 47’de gösterilmiştir.
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(a)

(b)

Şekil 47. (a) 1500 numara ve (b) 1500 muadili aşındırma taşları ile test edilmiş
karoların görüntüleri.
Sorel çimento Sorel çimento esaslı aşındırma ve parlatma taşı numunelerinin
performans belirleme çalışmaları ayrıca Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında işletme
şartlarında uygulanan yüzey parlaklık deneyleri ile de belirlenmiştir. Parlatma performansı
ölçüleri olarak ele alınan karo yüzeyinin ortalama yüzey pürüzlülüğü, yüzey parlaklığı ve
harcanan aşındırıcı miktarına ilişkin detaylı veriler Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Sorel Çimento numuneleri ve orjinal aşındırma papuçlarına ait parlatma testleri
sonrası performans belirleme değerleri.
Ortalama Yüzey
Pürüzlülüğü
(µm)
1,853

Ortalama Yüzey
Parlaklığı
(% )
2

10 dakikalık test
süresindeki ağırlık
kaybı (g)
-

Uygulanan Test
Ticari olarak elde

Numune
46

edilen numuneler

600

0,351

4

-

800

0,301

11

-

1500

0,147

69

10

46 muadili

1,410

2

-

600 muadili

0,864

23

-

1500 muadili

0,108

79

-

46 muadili

2,615

2

51

600 muadilii

0,421

24

30

1500 muadili

0,240

75

14

Parlatılabilirlik testi

Granit Fabrikasında
Parlatma testi
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Parlatma testlerine ait performans belirleme değerleri incelendiğinde, üç farklı grubun
(Ticari olarak elde edilen numuneler, Parlatılabilirlik testleri ve granit fabrikasında parlatma
testleri) herbirinde kaba aşındırma taşından ince aşındırma taşına doğru gidildikçe, yüzey
pürüzlülüğünde azalma ve yüzey parlaklığında artış görülmektedir.
Parlatılabilirlik testlerinde test düzeneğinin ve testin amacının farklı olmasından dolayı
ağırlık kaybı ölçümleri yapılamamıştır. Ticari numuneler arasından, parlatma hattında yapılan
test esnasında yalnızca 1500 numaraya ait ağırlık kaybı ölçümü yapılabilmiştir. Teknisyenler
ile yapılan sözlü görüşmeye atfen, 600 ve 46 numaralı aşındırma taşlarının yaklaşık 2 ila 3
kat daha fazla aşındıkları öğrenilmiştir.
Sorel çimento esaslı kompozit aşındırıcı numunelerin granit fabrikasında test
edilmesinde, aşınma miktarları kıyaslandığında kaba aşındırıcı olarak kullanılan 46
muadilinin diğerlerine kıyasla çok ağırlık kaybına maruz kaldığı görülmektedir. 1500 muadili
ile ticari 1500 arasında da bir miktar fark olmasına rağmen yüzey parlaklığı ve pürüzlülük
değeri açısından 1500 muadili numune başarılı sayılabilecek kalitededir. Ticari olarak elde
edilen aşındırıcıların pürüzlülük ve parlaklık değerleri arasındaki ilişki muadil olarak
hazırlanan numunelerin değerlerinde benzer şekilde görülmemektedir. Şöyleki, ticari olarak
elde edilen taşlar ile yapılan parlatmada yüzey pürüzlülüğü hızla azalmakta fakat parlaklık
değeri son aşındırıcıya (1500 numaraya) kadar fazla yükselmemektedir. Halbuki, muadil
olarak hazırlanan numuneler ile granit fabrikasında yapılan testlerde yüzey pürüzlülük değeri
yavaş azalmasına karşı parlaklık değeri hızla yükselmektedir.
Bu durum, papucların içerdiği aşındırıcı fazın özelliğinden ileri gelmektedir. Ticari
aşındırıcıların içerdiği SiC fazı gayet sert ve aşındırıcı (karo yüzeyini kolaylıkla çizebilme)
özelliğinden dolayı, parlatma esnasında her bir grit numaralı taş (46, 60, 120 vbg.) karo
yüzeyini derinden çizerek bir önceki taşa ait çizikleri kaybetmektedir. Dolayısıyla yüzey
pürüzlülüğü grit numarası daha büyük taşlarla azaltıldığı halde, karo yüzeyi SiC tozlarına ait
çiziklerle dolu olduğundan parlaklık seviyesi yükselmemektedir. Öte yandan, muadil olarak
hazırlanan numuneler SiC yerine sertliği daha az olan kuvarz tozu içermektedir. Muadil
taşların aşındırıcılık özelliği, ilk aşındırma (46 numara ile yapılan aşındırma) işleminden
sonra yüzeyi tamamen değiştirmek yerine, eski çizikleri kademeli olarak kaybetmeye göre
ayarlanmıştır. Hem parlaklık değeri daha yüksek seviyelere çıkarılabilmektedir, hem de
parlatma işlemi sırasında karo yüzeyinden aşındırılan seramik miktarı azaltılmaktadır.
Üstelik, fiyat bakımından SiC tozuna kıyasla daha ekonomik olan kuvarz kullanımı ile
parlatma maliyetlerinin azaltılabileceği düşünülmektedir.
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G) Empedans İncelemeleri
Hazırlanan

Sorel

çimento

numuneleriyle

aşındırma

taşlarından

elde

edilen

numunelerin mikroyapıları hakkında bilgi edinmek ve içyapı özelliklerini kıyaslamak amacıyla
Empedans Analizi cihazında ölçümler yapıldı. Öncelikli çalışmalar, empedans analizinde
kullanılacak numune ebatlarının tesbit edilmesi, yüzeylerin elektrodlanmasına ait metodların
denenmesi, numune tutucuların empedans ölçümü yapabilecek şekilde ayarlanması ve
uygun ölçü parametrelerinin (deneylerde kullanılacak AC voltajı, frekans aralığı gibi) tesbit
edilmesini kapsamaktadır.
Sorel çimentosu yapısı itibariyle iyonik bileşikler içerdiğinden, prizlenmesi ve priz
sonrası sertleşme sürecinde iyonik özellikleri bakımından değişiklikler göstermektedir.
Sertleşme sürecini tamamlamış ve kararlı hale gelmiş bir çimento numunesi olduğu
varsayılarak bir sene önce hazırlanmış eski bir Sorel çimento numunesi üzerinde, ölçüm
parametrelerinin etkisini tesbit etmek ve malzemenin direnç değerleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla Empedans ölçümleri yapıldı. Sorel çimentosunun empedans ölçümleri
ile, malzemenin “Bulk” ve “Grain Boundary” dirençlerinin belirlenmesi hedeflendi. Pasta 03
numunesine ait bir empedans ölçüm grafiği (Nyquist plot) Şekil 48’de örnek olarak
gösterilmektedir.

Diğer numunelerden elde edilen grafikler de benzer bir görünüm

sergilemişlerdir.

Şekil 48. Pasta 03 numunesinin 28 günde empedans analizi grafiği.
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Şekil 48’de verilen Nyquist plot’ı yüksek frekans değerlerinde oluşan yarıdairesel bir
ark ile düşük frekans değerlerinde görülen kuyruk’u içermektedir. Yüksek frekans yarıdairesel
ark bulk etkisini düşük frekans kuyruk ise elektrod etkisini vermektedir (CABEZA ve ark.,
2002; KEDDAM ve ark., 1997). Birinci yarıdaire tane (grain) oluşumunu ikinci ise tane
sınırları (grain boundary) oluşumunu ifade etmektedir (WANG ve XİAO, 2002). Empedans
ölçümleriyle ilgili deney parametleri ve elde edilen sonuçlar detaylı olarak Tablo 10’da
verilmiştir.
Tablo 10. Bir sene eski Sorel çimento numunesinin empedans ölçüm değerleri.
Numune tutucu

AC voltaj

R bulk

R boundry

R b+gb

-z (max)

(mV)

(k ohm)

(k ohm)

(k ohm)

(k ohm)

Direk bağlı

500

60

90

150

25

Direk bağlı

500

50

80

130

21

Gümüş levha

500

60

86

146

25

Bakır levha

500

55

85

140

22

Direk bağlı

1000

62

86

148

24

Direk bağlı

1000

50

70

120

20

Gümüş levha

1000

56

84

140

22

Pasta 03 numunesi üzerinde Sorel Çimentosunun prizlenme davranışı takip edildi.
1000 mV AC voltajı ve 1 MHz - 1 mHz frekans aralığında gümüş levha tutucu olarak
kullanılarak ölçümler yapıldı. Empedans analizlerinden elde edilen sonuçlar Tablo 11’de
verilmiştir.
Tablo 11. Pasta 03 numunesinin empedans ölçüm değerleri.
Priz sonrası

R bulk

R boundry

R b+gb

- z (max)

süre

(k ohm)

(k ohm)

(k ohm)

(k ohm)

12 saat

25

-

-

9

1 gün

26

-

-

10

2 gün

31

-

-

10

7 gün

90

-

-

20

28 gün

105

135

240

41

2 ay

106

138

244

40
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Pasta 03 numunesinin prizlenmeye başlamasından hemen sonra “Grain Boundry”
direnç değeri empedans ölçümlerinde tesbit edilememiştir. Ancak sertleşme sürecinin
sonuna doğru bu değer belirginleşmiştir. Empedans ölçümlerinden Sorel çimento
numunelerinin mikroyapı oluşumlarını yaklaşık 28 günde tamamlayıp kararlı bir hale
geldikleri anlaşılmaktadır.

GENEL SONUÇLAR
A. Sonuçlar
Bu projenin temel amacı, Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında kullanılabilecek
özelliklerde Sorel çimento esaslı kompozit aşındırma ve parlatma taşlarının üretimidir.
Üretime yönelik parametrelerin belirlenmesi ve bu parametrelerin endüstriye uygun şekilde
optimizasyonu hedeflenmiştir. Bu bağlamda, piyasada kullanılmakta olan aşındırma ve
parlatma taşlarının mikro ve makro yapıları incelenmiştir. Yapılarındaki fazların miktar ve
dağılımları kimyasal analizler ve karakterizasyon yöntemleri ile tesbit edilmiştir. Mekanik
özelliklerin belirlenmesi için baskı mukavemeti ve aşınma direnci testleri uygulanmıştır.
Sorel çimento üretimine yönelik özelliklerde MgO tozunun elde edilmesi için mümkün
olan en uygun yöntem belirlenmeye çalışılmıştır. Manyezit cevherinin sulu değirmende ince
toz haline getirildikten sonra kalsinasyonu ile MgO tozu elde edilmiştir. Fakat, ince tozların
kalsinasyonu sırasında büzüşerek tane boyutunun küçülmesi MgO tozunun reaktifliğini
azalttığı görülmüştür. Böylece, Sorel Çimentosu üretimi için manyezitin kalsine edildikten
sonra öğütülmesi uygun olduğuna karar verilmiştir.
MgO tane boyutunun Sorel Çimento oluşum özelliklerine etkisi incelendi. İnce MgO
(< 63 µm) tozu ile hazırlanan harçların hızlı prizlendikleri ve suya karşı dirençlerinin zayıf
olduğu tesbit edildi. Priz reaksiyonlarının hızlı olması, pastaların hazırlanmasında kullanılan
ince MgO tozunun reaktifliğinin yüksek olmasına atfedildi. Hızlı prizlenme ve sertleşme
davranışından dolayı numunelerin içinde yapısal stresler oluşduğu öngörüldü. Sertleşme
süreçleri tamamlanmış numunelerin sulu ortamda (bazen havadaki nemden bile etkilenerek)
çatlayarak 2-3 parçaya bölünmelerine hızlı prizlenmeden kaynaklanan yapısal streslerin
sebep olduğu düşünülmektedir.
Sorel çimentosuna katılan su ve MgO miktarının oluşan kristal fazlar üzerine etkileri
incelenmiştir. Fazladan MgO ilavesinin F5 fazı oluşumunu tetiklediği ve mekanik özellikleri
iyileştirdiği tesbit edildi. Harca, 2/1 oranında fazladan su ilavesinin MgO’in hidrotasyonuna
sebep olmadığı, ancak prizlenmeyi geciktirdiği görüldü. Ortam sıcaklığının düşük olması ve
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aşırı karıştırmanın da prizlenmeyi geciktirdiği tesbit edildi. Prizlenmenin gecikmesinin sebebi;
fazladan ilave edilen suyun, düşük ortam sıcaklığı, ve aşırı karıştırmanın Sorel çimentosu
kristallerinin çekirdeklenmesini engellemesine atfedildi. Mekanik ve kimyasal özellikler
bakımından en elverişli MgO tozunun 120-63 µm tane boyutu aralığında olduğu tesbit edildi.
Oluşturulan Sorel çimentonun mekanik ve kimyasal özellikleri, MgO ve su miktarına
bağlı olarak incelendi. MgO:MgCl2:H2O oranı 15:1:16 olduğunda en yüksek performansın
elde edildiği görüldü. Aşındırıcı toz katkılı kompozit numuneler için bağlayıcı faz olarak bu
oranların kullanılması ve ticari olarak elde edilebilen 1500 numaralı aşındırma taşını ikame
etmek için (muadil olarak) da bu oranlar kullanılarak elde edilen Sorel çimento kullanıldı.
Sorel Çimento esaslı aşındırma taşı olarak hazırlanan numuneler üzerinde parlatma
performansı ölçümleri yapıldı. ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği seramik
labaratuvarında seramik karo parlatma test cihazı kullanılarak parlatılmamış gre granit
karolar üzerinde “parlatılabilirlik” testleri yapılmıştır. Geliştirilen aşındırma ve parlatma
taşlarının parlatma performanslarının belirlenmesi için Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında
“işletme şartlarında” testler yapıldı. Parlatma testleri sonucunda, 1500 numaralı parlatma
diskine muadil olarak geliştirilen katkısız Sorel çimentosunun aşınma miktarı ticari olarak
elde edilebilen 1500 grit parlatma diskine kıyasla “telafi edilebilecek derecede fazla”
olmasına rağmen pürüzlülük ve parlaklık değerleri bakımından daha iyi değerler verdiği
belirlendi. 46 ve 600 numara aşındırıcıya muadil olarak hazırlanan diskler, yüzey parlaklığı
bakımından yeterli performansı göstermelerine rağmen (pürüzlülük ve parlaklık değerleri
bakımından) aşındırıcılık özelliği bakımından ticari olarak elde edilebilen 46 ve 600 numara
aşındırma disklerine kıyasla daha fazla aşınma gösterdikleri için arzulanan sonuç elde
edilememiştir. Ancak 46, 600 ve 1500 numara aşındırıcıya muadil olarak hazırlanan
disklerden yapılmış örneklerin Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasındaki aşındırma-parlatma
hattı üzerinde aynı numaralı diskten 8’er adet parlatma monte edilmiş 3 uyduya takılarak
gerçekleştirilen deneyler sonucunda; halen kullanılmakta olan 12 farklı numaralı taştan 8’er
adet monte edilmiş uyduların performansına (karonun yüzey parlaklığı ve parlatma için
harcanan toplam süre) eşdeğer bir performans verdiği görülmüştür. Aşındırma-parlatma
hattında daha az sayıda parlatma diski kullanılarak eşdeğer parlaklığın elde edilmesi projenin
hedefine ulaştığının kanıtıdır. Bu durum üretilen karolar için sarfedilen enerji ve işçilik maliyeti
bakımından büyük önem arz etmektedir.
B. Öneriler
1) Türkiye Bilimsel Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’ın maddi desteğiyle Orta Doğu Teknik
Üniversitesi ve Kaleseramik A.Ş. granit fabrikasında gerçekleştirilen araştırma-geliştirme
çalışmalarının sonuçları “gre” esaslı “granit” olarak bilinen seramik yer ve dış cephe giydirme
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karoların yüzeyinin parlatılmasında kullanılabilecek kompozit parlatma disklerinin yerli
imkanlarla endüstriyel anlamda üretilebileceğini göstermiştir. Geliştirilen disklerin ticari olarak
elde edilebilen disklere göre daha iyi performans sağladıkları belirlenmiştir. Ancak
oluşturulan disklerin performanslarını etkileyen birçok faktör vardır. Bu araştırmada Sorel
çimentodan oluşturulan matris kuvarz ile takviye edilmiştir. Alumina veya silisyum karbür
takviyelerinin diskin parlatma performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ilginç sonuçların
elde edilmesine neden olabilir.
2) Bu araştırmada gre esaslı seramik yer ve dış cephe giydirme karoların yüzeyinin
parlatılmasında kullanılan 12 farklı (46, 60, 80, 120, 240, 320, 600, 800, 1000, 1200, 1500 ve
1600) numaralı parlatma disklerinden sadece 46 (kaba aşındırıcı), 600 (ince aşındırıcı), ve
1500 (parlatıcı) numaralı disklerin yerini ikame edecek taşlar geliştirilmiştir. Ancak parlatma
hattında 3 yerine (46, 600, ve 1500) 5 farklı (örneğin; 46, 240, 600, 1000, ve 1500) numaralı
disklerin muadillerinin denenmesi daha iyi sonuçlar verebilir. Farklı sayıda ve farklı numaralı
taşların kombinasyonlarının karonun parlatma performansına etkilerinin araştırılması
gerekmektedir.
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