
 

 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFYON-ĠSCEHĠSAR VOLKANĠK 

KAYAÇLARININ SIRLANABĠLĠRLĠĞĠNĠN 

VE SIR MALZEMESĠNĠN ARAġTIRILMASI 

 

Gencay SARIIġIK 

 

DOKTORA TEZĠ 

Maden Mühendisliği Anabilim Dalını 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasım-2010 

KONYA  

Her Hakkı Saklıdır 



 

 
 

 

 

 

 



 

TEZ BĠLDĠRĠMĠ 

 

 

Bu tezdeki bütün bilgilerin etik davranıĢ ve akademik kurallar çerçevesinde elde 

edildiğini ve tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalıĢmada bana ait 

olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 

 

 

DECLARATION PAGE 

 

I hereby declare that all information in this document has been obtained and 

presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as 

required by these rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and 

results that are not original to this work. 

 

 

 

 

              Ġmza 

 

Gencay SARIIġIK 

 

         Tarih:25.11.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iv 

ÖZET 

 

DOKTORA TEZĠ 

 

AFYON-ĠSCEHĠSAR VOLKANĠK KAYAÇLARININ SIRLANABĠLĠRLĠĞĠNĠN 

VE SIR MALZEMESĠNĠN ARAġTIRILMASI 

 

GENCAY SARIIġIK 

 

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 

Maden Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

DanıĢman: Prof. Dr. M. Kemal GÖKAY 

 

2010, 250 Sayfa  

 

Jüri 

Prof.Dr. M. Kemal GÖKAY 

Prof.Dr. Seyfi KULAKSIZ  

Prof.Dr. Veysel ZEDEF 

Prof.Dr. Alper ÖZKAN 

Doç.Dr. Ġhsan ÖZKAN 

 

ÇalıĢmada, volkanik doğal taĢ hammaddelerinden katma değeri yüksek yeni bir 

ürün olan volkanik doğal taĢ seramiği olarak adlandırılan ürünün üretilmesi, sır ve dekor 

teknikleri uygulanarak bu malzemenin iç ve dıĢ mekânlarda sanatsal, dekoratif özelliklere 

sahip ürün olarak kullanılması, standartlarının daha da geliĢtirilmesi ve iyileĢtirilmesi 

amaçlanmaktadır. Volkanik kayaçlardan elde edilen plakaların 800 ºC-1160 ºC arasında 

artistik sırlarla kaplanması ve hazırlanan farklı sır içerikleriyle (reçeteleriyle) uyumunun 

gözlenmesi bu çalıĢmanın ana unsurlarındandır. Sır altı ve sır üstü dekor teknikleri ile 

farklı yüzey görünümleri kazandırılan volkanik doğal taĢların iç ve dıĢ mekânlarda 

kullanılabilirliği araĢtırılarak malzemenin endüstriyel ve sanatsal alandaki mühendislik 

özellikleri standartlara göre test edilmiĢ ve “volkanik doğal taĢ seramiği” olarak yeni bir 

ürün ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢmada, Afyon-Ġscehisar (Karakaya) yöresi volkanik 

kayaçların ısıl iĢlem öncesi ve sonrası kimyasal, mineralojik ve petrografik, fiziksel ve 

mekanik özellikler, XRD, SEM, Dilatometre, DTA-TG, Isı Mikroskobu, Çevre EtkileĢim 

analizleri belirlenmiĢtir. Analiz sonuçlarına göre andezit örnekleri sanidin, mika ve 

piroksen mineralerinden oluĢmaktadır. Isı mikroskobu ölçümlerine göre maksimum 

seviyede sinterleĢmenin gerçekleĢtiği sıcaklık 1138 ºC‟dir.  
Nihai ürün haline getirilen sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN 

ISO 10545 standartlarına göre analizleri yapılmıĢtır. TS EN 14411 standardına göre 

yapılan sınıflandırmada, yeni ürün olan sırlı volkanik doğal taĢ seramiğinin iç ve dıĢ 

mekânlarda yer karosu, duvar karosu olarak kullanım özellikleri belirlenmiĢtir. Bu 

sınıflandırma ve malzemede yapılan testlerin sonuçlarına göre yeni ürün olan doğal taĢ 

seramiğinin, iç mekânlarda yer ve duvar karosu olarak endüstriyel kullanılabilirliği ortaya 

konulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Volkanik Kayaç, Andezit, Mühendislik Özellikleri, Isıl ĠĢlem, 

Sır, Volkanik Doğal TaĢ Seramiği, TS EN Standartları, Nihai Ürün Testleri 
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In this study, it is aimed to produce a new product called as “volcanic natural stone 

ceramic”. It is basically a ceramic covered natural stone plate. Glaze processes introducing 

in this research add high rank value to natural volcanic rocks by supplying new market 

options at indoor and outdoor ceramic applications. By using ceramic glazing and decor 

techniques it has been aimed to improve engineering properties of ceramic covered natural 

stones. Observing the coherence of the volcanic rocks with the artistic glazes between 800 

ºC and 1160 ºC, providing different surface images with above glaze and in glaze decor 

techniques, and researching its applicability for indoor and outdoor places, the 

applicability of the material in industrial and artistic fields was presented as a new 

product. In this thesis study, the chemical, mineralogical and petrographical, physical and 

mechanical properties, XRD, SEM, Dilatometer, DTA-TG, Heat Microscope, environment 

interaction analyses of the volcanic rocks in the Afyon-Ġscehisar (Karakaya) region 

(before and after the heating process) have been find out. Analysis indicated that the 

andesite samples consisted of sanidine, mica and pyroxene minerals respectively. In heat 

microscope measurements, maximum sintering temperature was recorded as 1138ºC. The 

glazed and decorated volcanic natural stone ceramic which was became the final product 

was analyzed according to the TS EN ISO 10545 standards. In the categorization made 

according to the TS EN 14411 standard, the usage properties of the glazed volcanic 

natural stone ceramic which is the new product for the indoor and outdoor places as floor 

and wall tile were determined. According to this categorization and the test results of the 

material, the applicability of the natural stone ceramic which is the new product for the 

indoor and outdoor places as floor and wall tile was put into the forefront.  

 

Keywords: Volcanic Rocks, Andesite, Engineering Properties, Heat Treatment, 

Glaze, Volcanic Natural Stone Ceramics, TS EN Standards, Final Product Testing 
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ÖNSÖZ 

 

Tez çalıĢmasında volkanik kayaçların yüzeyine sır ve dekor teknikleri 

uygulanarak bu malzemenin mühendislik özelliklerinin iyileĢtirilmesiyle iç ve dıĢ 

mekânlarda sanatsal ve dekoratif özelliklere sahip yeni ürün olarak kullanılması 

amaçlanmıĢtır. Volkanik kayaçların 800 ºC–1160 ºC arasında artistik sırlar ile uyumu 

gözlenerek sır altı, sır üstü ve sır içi dekor teknikleri ile farklı yüzey görünümleri 

kazandırılarak, iç ve dıĢ mekânlarda uygulanabilirliği araĢtırılarak malzemenin 

endüstride ve sanatsal alanda kullanabilirliği yeni ürün olarak ortaya konulmuĢtur. 

Sır uygulamalarında deformasyonları en aza indirebilmek ve sıcaklığı 

düĢürebilmek için bazı bor tuzlarını ve bor türevlerini (boraks, üleksit ve kolemanit) 

farklı oranlarda kullanarak, yeni sır reçeteleri geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla endüstriyel, 

teknolojik ve ekonomik açıdan düĢük sıcaklıklarda ve/veya daha kısa sürelerde 

sinterlenen sır kompozisyonlarının tasarlanması önem arz etmektedir. DüĢük maliyette 

yeni ürün üretimi özellikle enerji maliyetlerinin toplam maliyetteki yüksek payı göz 

önüne alındığında ancak fırın sıcaklıklarının düĢürülmesi ve/veya piĢme süresinin 

kısalması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla bor tuzlarını ve bor türevlerini belirli 

oranlarda sır kompozisyonlarında kullanılmasıyla standartlarda istenilen teknolojik 

özelliklerden ödün vermeden daha etkili bir sinterleme sağlaması (daha hızlı sinterleme 

ve /veya daha düĢük tepe sıcaklıkları gibi) ortaya konulmuĢtur. 

Piyasada kullanılan sır malzemelerinde ağır metaller grubunda yer alan kurĢun 

bulunmaktadır. Ġnsanların çok kullandığı ortamlarda kurĢun oksit (PbO3) bulunması 

sakıncalıdır. Kanserojen etki gösteren PbO3 piyasadaki tüm sırlarda az veya çok oranda 

bulunmaktadır. Volkanik doğal taĢların yüzeyinde kullanılan sır reçetesinde PbO3 

kesinlikle kullanılmamıĢtır. Avrupa Birliğine Uyum direktifleri içinde yer alan “yapı 

ürünleri” uyumlaĢtırma standartları doğrultusunda Avrupa ve Türkiye‟de kullanılacak 

tüm yapı malzemelerinde, doğal taĢlarda CE iĢareti 93/465/EEC konsey kararında ve 

direktiflerinde alınan önlemlerde Türkiye Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından 

01.01.2007 tarihi itibariyle CE iĢareti taĢıması zorunluluğu getirilmiĢtir. CE iĢaretini 

taĢıyan yapı malzemelerinde; mekanik dayanım ve sağlamlık, yangın durumunda 

güvenlik, hijyen, sağlık ve çevre, güvenlik (kayma, düĢme, çarpma), sese karĢı koruma, 

ısı tutma ve enerji tasarrufu özellikleri istenmektedir. Doğal taĢ seramikleri için, 

yukarıda bahsedilen bilgiler çerçevesinde CE iĢaretini çok rahat alabilecek estetik ve 

doğal görünümlü, kolay temizlenebilen, sağlık için zararlı maddeler içermeyen yeni bir  

kurĢunsuz sır reçetesi geliĢtirilmiĢtir. 

Bu tez çalıĢmasının her safhasında beni destekleyip yönlendiren danıĢmanım 

Prof. Dr. M. Kemal GÖKAY‟a sonsuz teĢekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum.  
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SĠMGELER VE KISALTMALAR 

 

Simgeler 

 

A Örnek yüzey alanı, mm
2
 

b Örneğin geniĢliği, mm 

C Ölçülen kenar ortasının düzgünlükten sapma miktarı, mm 

dh Örneğin birim hacim ağırlığı, g/cm
3 
 

Dk Don kaybı, % 

do Özgül ağırlık, g/cm
3
 

E Bilye'nin sıçrama katsayısı  

Eb   Su emme, % 

E1 BaĢlangıçdaki su emme, % 

E2 Nihai su emme, % 

F Kırılma yükü, N  

Fc Örnek yenilme yük değeri, N 

Gd  Doygun haldeki kütle, g 

Gdh Doygun haldeki deney örneğinin havadaki ağırlığı, g 

Gds Doygun haldeki deney örneğinin su içindeki ağırlığı, g 

Gk Örneğin deney sonrası ağırlığı, g 

Gp Piknometre ağırlığı, g 

Gpn (Piknometre+deney örneği) ağırlığı, g 

Gpns (Piknometre+deney örneği+su) ağırlığı, g 

Gps Su ile dolu piknometre ağırlığı, g 

GS Gönyeden sapma yüzdesi, % 

Go Örneğin deney öncesi ağırlığı, g 

h Örneğin kalınlığı, mm 

k Doğal taĢın doluluk oranı, % 

KD Kenar düzgünlük oranı, % 

L Örneğin boyu, mm 

l Destek mesnetleri arasındaki mesafe, mm 

Li Deney örneğinin ilk ortalama uzunluğu, mm 

Lk Örnek kalınlığı, m,  

Lu Ölçülen kenarın uzunluğu, mm 

L0  Deney örneğinin ortam sıcaklığındaki uzunluğu, mm 

Md Kuru deney örneğinin kütlesi, g 

Mf1 OnbeĢinci iĢlemden sonra kuru deney örneğinin kütlesi, g 

Mf2 Yirmi birinci iĢlemden sonra kuru deney örneğinin kütlesi, g 

m1 Kuru örnek kütlesi, g 

m2 Islak örnek kütlesi, g 

m3 Deney sonrası ıslak örnek kütlesi, g 

m4 Deney sonra kuru örnek kütlesi, g 

P Örneğin gerçek porozite oranı, % 

Pg  Örneğin görünür porozitesi, % 

RG Rutubet genleĢmesi, mm/m 

Rtf Sabit Momentte Eğilme dayanımı, MPa  

Sk  Örneğin kütlece su emme oranı, % 

Sh Örneğin hacimce su emme oranı, % 

T Dalganın örneği geçme zamanı, s 

u YaklaĢma hızı, m/s 



 

 xi 

V P ve S dalga hızı, m/s  

v  BaĢlangıç hızı (geri sıçrama), m/s 

α  Lineer ısıl genleĢme katsayısı, 1/°C 

ΔL 

 

Ortam sıcaklığı ile 100 °C arasında deney örneğinin uzunluk 

artıĢı, mm 

Δl Ġki ortalama arasındaki fark, mm 

ΔM1 Tuz kristallenmesi deneyi öncesi ve sonrası kütlelerdeki bağıl fark 

(kütle kaybı); % 

ΔM2 Kılcal etkiye bağlı su emme deneyi öncesi ve sonrası kütlelerdeki 

bağıl fark (kütle kaybı); % 

Δt Sıcaklık artıĢı, °C 

Δσcd Don tesiri ile basınç değiĢiminde meydana gelen azalma, %  

δ Örnek kenarının dıĢ köĢesinin kalibrasyon plakasının iç 

kenarından sapma miktarı (köĢeden 5 mm mesafeden ölçülen), 

mm 

σc Örneğin tek eksenli basınç dayanımı, MPa 

σcd
 
 Don sonrası, örneğin tek eksenli basınç dayanımı, MPa 

 

 

Kısaltmalar 

 

ACME Acme Analytical Laboratories Ltd. Canada 

AKÜ Afyon Kocatepe Üniversitesi 

CMC AkıĢkanlandırıcı maddeler 

DPT Devlet Planlama TeĢkilatı 

DTA-TG Diferansiyel Termal Analiz-Termal Gravimetri 

EDX Enerji Saçınımlı X-IĢını Spektroskopi Tekniği 

GA, GLA, GHA Görülebilir değiĢiklik yok 

GB, GLB, GHB GörünüĢte belirgin değiĢiklik var. 

GC, GLC, GHC Orijinal yüzeyde kısmen veya tamamen bozulma 

GK GenleĢme Katsayısı 

MTA Maden Tetkik Arama 

SAM Seramik AraĢtırma Merkezi 

SEM  Taramalı Elektron Mikroskobu 

TAS Toplam Alkail Silikat 

TUAM Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

XRD X IĢınları Difraksiyonu 

YUK YıkanmıĢ UĢak Kaoleni 
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1. GĠRĠġ 

 

1.1. ÇalıĢmanın Önemi 

 

Türkiye, 4000 yıllık mermer üretim geçmiĢiyle dünyanın en eski doğal taĢ 

üreticilerinden biri olmuĢtur ve halen dünya da en büyük rezervlere sahip ülkelerden 

birisidir. Ticari anlamda doğal taĢ; ekonomik olarak uygun boyutlarda blok olarak 

kesilip çıkartılabilen istenilen ebatlarda düzgün olarak kesilip talebe göre parlatma, 

eskitme vb. yüzey iĢlemleri yapılabilen kayaçlardır. Doğal taĢlar oluĢumlarına göre 

metamorfik kökenli doğal taĢlar (mermer, Ģist, gnays vb.), sedimanter kökenli doğal 

taĢlar (kireçtaĢı, traverten, oniks vb.) ve magmatik kökenli (granit, siyenit, gabro, trakit, 

bazalt, andezit, tüfler) olarak sınıflandırılabilir. Andezitler, magmatik kökenli 

kayaçların bir alt grubu olan volkanik kayaçlar grubunda yer almaktadır (ġentürk ve 

ark., 1996; Kulaksız, 2007). 

Volkanik bir kayaç olan ve adını And dağlarından alan andezitler, insanoğlunun 

tarihin ilk dönemlerinde yararlanmaya baĢladığı taĢlardan birisidir. Andezit, geçmiĢ 

dönemlerden günümüze kadar birçok uygarlıkta kale surları, amfi tiyatro, odeon, köprü, 

kilise, cami, medrese gibi mimari yapılarda, heykellerde ve kabartmalarda kullanım 

alanı bulduğu görülmektedir. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi‟nde Frigya 

Dönemi at, aslan, boğa, grifon kabartması (M.Ö.7. yy)  bulunmaktadır. Andezitin 

kullanıldığı mimari yapılara ve eserlere örnek olarak, M.Ö. 1500 yıllarında yapıldığı 

belirtilen Assos Athena Tapınağı, Kadife Kale, Ankara Kalesi, TaĢ Mescit, I. Türkiye 

Büyük Millet Meclisi, Ak Damar Kilisesi sayılmaktadır. 

Afyonkarahisar, coğrafi konumu itibari ile Ġç Batı Anadolu bölgesinde yer alan 

Kütahya, UĢak, Denizli, Isparta, Konya, EskiĢehir Ġlleri ile çevrelenmiĢtir. 

Afyonkarahisar adının ilde yoğun olarak yetiĢtirilmekte olan afyon (haĢhaĢ) bitkisi ve 

yaklaĢık 3500 yıllık tarihe sahip olan kalesinin Türk egemenliğindeki adı olan 

Karahisar‟dan gelmektedir. Afyonkarahisar‟ın klasik çağlardaki isminin eski Yunanca 

kaynaklara göre Akronio‟dür. Afyonkarahisar zengin bir tarihi geçmiĢe sahiptir. Tarihte 

Hititler, Frigler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar 

Afyonkarahisar‟ı yerleĢim bölgesi olarak seçmiĢlerdir (Uyan ve ark., 2004). 

Afyonkarahisar‟ın diğer Ģehir merkezlerine giden bir yol kavĢağında olması, 

iklimi, bitki örtüsünün yerleĢime uygun olmasının yanı sıra yeraltı zenginliklerinin 

varlığı da çok eski bir yerleĢim yeri olmasının nedenleri olarak gösterilmektedir. 
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Afyonkarahisar ili jeolojik olarak, magmatik, metamorfik ve sedimanter oluĢumların 

olduğu bir bölgedir. Eski dönemlerde metamorfik tüflerin bulunduğu yüksek kesimler 

barınak-mabet yapımında, daha sonra ise mermer ve diğer doğal taĢlar yapı 

kaplamalarında kullanılmıĢlardır. Özellikle “Dağlık Frigya Bölgesi” olarak 

tanımladığımız EskiĢehir-Kütahya-Afyon üçgeni içinde yapılan yüzey araĢtırmaları ile 

yoğun Frig yerleĢmeleri ortaya çıkartılmıĢ durumdadır. Afyonkarahisar maden çeĢitliliği 

bakımından oldukça zengin bir bölgedir. Endüstriyel hammaddeler grubuna dahil baĢta 

mermer olmak üzere tuğla, kiremit ve çimento hammaddeleri Afyonkarahisar Ġli‟nin 

ekonomisinde önemli yer tutarlar. Bölgenin volkanik kısımlarında bulunan bazalt, 

andezit, trakit gibi kayaçlar dıĢ mekânlarda yapı ve kaplama malzemesi olarak 

kullanılmak için iĢletilmektedir (BüyüksağıĢ, 2002). 

Tarihi dönemlerde Docimenion bölgesi olarak da bilinen Ġscehisar yöresi Afyon 

mermerlerinin üretimi ve iĢlenmesinde geçmiĢten günümüze önemli bir bölge olmuĢtur. 

Ancak son zamanlarda, doğal taĢ olarak kullanılan düzgün ve iyi özellikteki mermer 

hammaddelerinin kontrolsüz kullanımı ve doğal taĢ rezervlerinin gittikçe azalması ve 

piyasadaki farklı ürün talepleri nedeniyle bu alandaki üretim araĢtırmaları, iç ve dıĢ 

mekânlarda kullanılabilecek yeni ürün tasarımlarına yönelinmiĢtir. 

Volkanik kayaçlardan andezitler geçmiĢten günümüze dünyanın pek çok yerinde 

ve ülkemizde özellikle mimaride kaldırım ve bordür kaplama taĢları, merdiven 

basamakları, harpuĢta, denizlik, söve, friz vb. alanlarda kullanılmaktadır. Volkanik 

kayaçlardan andezit plajioklas, piroksen mikrolitleri ve camdan oluĢan bir matris 

içerisinde feldspat, piroksen ve biyotit fenokristalleri ile az oranda manyetit mineralleri 

içermektedir. Andezitin rengi, koyu renkli mineral bileĢenlerine bağlı olarak açık gri, 

gri, koyu gri, siyah, kırmızımsı-kahverengimsi-pembemsi tonlar arasında bozunmaya 

bağlı olarak değiĢmektedir (Williams ve ark., 1982; Koca ve ark., 2001; Aydar ve ark., 

1998; 2003). Andezitler, porfirik dokuya sahip olup hamur mikro kristallerden ve 

volkan camından oluĢmaktadır. Andezitlerde gözeneklilik oranı ortalama %5-18 

arasında olduğu bilinmektedir. Bu durumda iç ve dıĢ mekânlarda kullanılacak 

andezitlerin soğuk, sıcak, rutubet, ev kimyasalları, çeĢitli darbe aĢınma gibi fiziksel ve 

kimyasal etkenlerle karĢılaĢmaktadır. Bu malzemelerin kullanıldıkları ortamlarda 

karĢılaĢtıkları etkenlere dayanıklı olmaları gerekmektedir. 

Seramik sırları farklı sıcaklıklarda yapılan piĢirimlere göre kaplandığı 

malzemeye mekanik dayanım, geçirgensizlik, elektriksel yalıtkanlık ve asitlere/bazlara 

dayanım gibi özellikler sağlamaktadır (Kartal ve Gürtekin, 2002; Kartal, 1998). Sır, 
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silikat karıĢımlarının teknolojisinin gerektirdiği biçimde ve sıcaklıkta seramik bünyeler 

üzerinde eritilmesi ve katılaĢtırılması iĢlemleri sonucunda elde edilen camsı tabakadır. 

Sır malzemesi, belirli bir silikat karıĢımının, bu karıĢımın gerektirdiği sıcaklıkta 

eritilmesi sonucu elde edilir. PiĢme sırasında sırın erimesi tek noktada olmayıp, sırı 

oluĢturan silikat karıĢımının sinterleĢme özelliğine bağlı olarak, kimyasal bir reaksiyon 

boyunca yavaĢ olur. Artan sıcaklık ile birlikte sinterleĢme giderek cama dönüĢür ve 

bunun sonucunda sır artık akıĢkan hale gelir. Bu çalıĢma sırasında, doğadan çıkarılmıĢ 

ve uygun formda kesilmiĢ andezitlerin malzeme karektarizasyonlarının belirlenmesi 

sonrası sırlanarak, tek piĢirim uygulanarak yeni bir ürünün üretimi amaçlanmıĢtır.  

Dekorlama, hazırlanmıĢ olan sırın, yardımcı araç gereç kullanılarak özel dokulu 

naylon ya da ipek elek üzerinde hazırlanmıĢ desenlerden dekor yapılacak yüzeyler 

üzerine direkt ya da endirekt yollarla aktarılması iĢlemidir (Sevim, 2003).  

Bu çalıĢmada kullanılan volkanik kayaçlar Afyonkarahisar ili, Ġscehisar 

ilçesindeki Seydiler Kasabasındaki Kanatoğlu firmasından ve Seydiler Kasabası‟nın 

kuzey batı'sındaki Karakaya tepesinde bulunan Ġyigün firmasına ait olan ocaklardan 

temin edilmiĢtir. 

Seramik hammaddeleri konusunda yapılan ön çalıĢmalar, seramik malzemelerin 

kullanımında görülen dezavantajların doğal hammaddeler ile giderilmesi çalıĢmaları, 

bazı volkanik kayaçların seramikte altlık olarak kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Volkanik kayaçlarda, seramik sırlama tekniklerinin yeni teknolojiler ile geliĢtirilmesi 

konusunda yapılan çalıĢmalarda, malzeme konusunda çalıĢma gruplarının oluĢturulması 

ve deneyimlerin bir araya getirilmesi gereği ortaya çıkmıĢtır.  

Yapı sektörünün, birçok alternatif malzemeyi piyasada görme arzu ve isteği, 

yapı malzemeleri konusunda yapılacak Ar-Ge çalıĢmalarını çeĢitlendirme 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bununla birlikte özellikle cam, nikelajlı çelik, cam 

seramik ve ahĢap türü malzemelerin dekoratif amaçlı olarak bir arada kullanma arzusu 

ve isteği, doğal taĢlara ait renklerin daha canlı ve çevre etkileĢimlerinden etkilenmeyen 

durumda olmasını gerektirmektedir. Doğal taĢ sektörü ürünlerinin piyasada önemli yer 

tutmasında itici faktör rolündeki mimari dekorasyon konusundaki geliĢmeler, seramik 

sırlı doğal taĢın piyasada önemli bir ticari yer bulacağı öngörüsü oluĢmuĢtur. 
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1.2. ÇalıĢmanın Amacı 

 

Bu doktora çalıĢmasında, bazı andezit ve benzeri doğal taĢ ocaklarının 

ürünlerinde ortaya çıkan dekoratif olarak kullanılamama durumu ortadan kaldırılmak 

istenmektedir. Bu durumdaki doğal taĢlar standartlara uygun kesilmiĢ plakalar 

verebildikleri halde, kendi içyapılarındaki farklılıklar nedeniyle, görüntü olarak 

piyasada yer bulamamaktadır. Doğal görüntü olarak piyasada yer alamayacak 

pozisyondaki doğal taĢ plakalarının seramik sırlanma tekniği kullanılarak daha cazip 

hale getirilmesi bu çalıĢmanın ana araĢtırma konusudur. 

Tez çalıĢmasında volkanik kayaçların yüzeyine sır ve dekor teknikleri 

uygulanarak bu malzemenin mühendislik özelliklerinin iyileĢtirilmesiyle iç ve dıĢ 

mekânlarda sanatsal ve dekoratif özelliklere sahip yeni ürün olarak kullanılması 

amaçlanmıĢtır. Volkanik kayaçların 800 ºC – 1160 ºC arasında artistik sırlar ile uyumu 

gözlenerek sır altı ve sır üstü dekor teknikleri ile farklı yüzey görünümleri 

kazandırılarak, iç ve dıĢ mekânlarda uygulanabilirliği araĢtırılarak, yeni bir ürün olarak 

ortaya konulacaktır. Bu yeni ürünlerin TS-EN standartlarına uygun endüstriyel yapı 

malzemesi olabileceğinin değerlendirilmesi yapılacaktır.  

Bu çalıĢmada eriĢilmesi hedeflenen sonuçlar; 

 Ġç ve dıĢ mekânlarda kullanılan doğal taĢların yanı sıra, ekonomik değeri 

düĢük, dezavantajlarından dolayı pek fazla kullanım alanı bulunmayan 

andezit gibi volkanik kökenli doğal taĢ hammaddelerinin, katma değeri 

yüksek yeni ürün haline getirilmesi, 

 Doğadan çıkarılarak uygun formda kesilmiĢ andezitlerin malzeme 

karakterizasyonu belirlenerek, tek piĢirim sonrası yeni ürün üretimi, 

 Farklı sıcaklık ve bileĢim özelliklerine sahip sır ve dekor teknikleri 

kullanılarak; sırlı volkanik doğal taĢ seramiğinin üretilmesi ve  bu ürünün 

mimari, endüstriyel ve sanatsal alanlarda değerinin araĢtırılması, 

 Ekonomik değeri yüksek olan bu ürünlerin, AB ülkeleri ve diğer ülkelere 

ihracı yapılarak, ulusal ekonomiye kaynak kazandırılmasıdır. 

ÇalıĢmada, volkanik kökenli kayaçlardan kesilen ince plakaların seramik sır 

altlığı olarak kullanılarak, yeni dekoratif iç ve dıĢ ortam kaplama malzemesi olarak 

kullanılabilirliğinin araĢtırılması yapılacaktır. Bu araĢtırmaya yönelik olarak andezit ve 

bazalt gibi kayaçların temel malzeme karakterizasyonunun yapılması, bu iĢlemlerden 
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sonra bunların çeĢitli sır kaplama malzemeleri ile sırlanabilirliklerinin belirlenmesi ve 

son olarak da üretilecek yeni ürünlerin uluslararası standartlara uygunluk testlerinin 

yapılması ve ilgili sektörlere tanıtılması iĢlemleri gerçekleĢtirilecektir. Seramiklerin 

sırlanması günümüzde üzerinde çok fazla araĢtırma yapılan ve ülkemizde tarihin ilk 

çağlarından bu yana uygulanan bir tekniktir. Bunun yanında doğal taĢ sektöründe 

özellikle volkanik kökenli kayaçlarda sırlama tekniği uygulanmamaktadır. Bu tekniğin 

doğal taĢlara uygulanması sayesinde, katma değeri yüksek daha değerli bir ürün elde 

edilmesi amaçlanırken, bu ürünün mühendislik özellikleri bu çalıĢmada incelenecektir. 

ÇalıĢmanın gerçekleĢmesiyle tüketicilerin kullanımında seramik sektöründe üretilen 

ürünlerin dezavantajları, sırlı volkanik doğal taĢ seramiği üretilerek giderilmesi 

hedeflenmiĢtir.  

 

1.3. Tezin Ġçeriği 

 

Bu tez çalıĢmasının içeriği ġekil 1.1‟de akıĢ diyagramı olarak verilmiĢtir. ġekil 

1.1‟de görüldüğü gibi, Bölüm 1‟de tezin önemi, tezin amacı ve tezin içeriği konusunda 

bilgi verilmiĢtir. Bölüm 2‟de bu tez çalıĢmasına konu olan alanda, daha önce yapılan 

araĢtırmalar, kaynaklar incelenmiĢtir. Bölüm 3‟de Afyon volkanik kayaçları hakkında 

bilgiler, arazi çalıĢmalarına yönelik sahaların belirlenmesi konusunda yapılan 

çalıĢmalarla ilgili bilgiler aktarılmıĢtır. Volkanik kayaçların ısıl iĢlem öncesi sonrası 

laboratuar test ve analizleri aktarılırmıĢtır. Bölüm 4‟de volkanik kayaçlara farklı 

sıcaklık ve farklı reçetelerde yapılan sır uygulamaları, volkanik kayaçlara sır altı ve sır 

üstü tekniği ile yapılan dekor uygulamaları ve yeni ürünlerin iç dekorasyonda 

endüstriyel uygulamalarından örnekler verilmiĢtir. Bölüm 5‟de klasik sırlı, dekorlu sır 

altı ve sır üstü plakaların TS EN ISO 10545 standartlarına göre analizleri yapılarak, TS 

EN 14411 standardına göre iç ve dıĢ mekânda kullanıma uygunluğu araĢtırılmıĢtır. 

Bölüm 6‟da bu tez çalıĢmasından elde elden bilgi ve veriler tartıĢılarak, tez sonuçları ve 

önerileri verilmiĢtir. 
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ġekil 1.1. Tez çalıĢmasının akıĢ diyagramı 

1.BÖLÜM 

GiriĢ 

2.BÖLÜM 

Kaynak 

AraĢtırması 

3.BÖLÜM 

AraĢtırma Malzemesi 

ve Deneysel ÇalıĢmalar 

4.BÖLÜM 

Andezitlere Farklı 

Sıcaklık ve Reçetelerde 

Sır Uygulamaları 
Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

 
5.BÖLÜM 

 

Nihai Ürünlere  

Uygulanan Analizler 

 

6.BÖLÜM 
 

Sonuçlar ve Öneriler 
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2. KAYNAK ARAġTIRMASI 

 

2.1. Kayaçlar 

 

Kayaç bir veya birkaç mineralin bir araya gelmesiyle oluĢan mineral 

topluluklarıdır. Genel olarak kayaç kelimesi, jeolojide yer kabuğunu meydana getiren 

tüm katı maddeler için, yani taĢ, kaya, kütle anlamında kullanılmaktadır (Erkan, 2006; 

Karaman ve Kibici, 2008).  

 

2.1.1. Doğal taĢın petrografik ve endüstriyel tanımı ve sınıflandırması 

 

Doğal taĢ (mermer) terimi; kireçtaĢı, dolomit, dolomitik kireçtaĢı, kristalin 

karbonatlı kayaçlar ile sert taĢlar için kullanılmaktadır. Petrografik tanıma göre; 

kireçtaĢı (kalker), dolomitik kalker ve/veya bunların değiĢik oranlarından oluĢan 

karbonatlı kayaçların değiĢik sıcaklık ve basınçta metamorfizmaya uğrayarak, tekrar 

kristalleĢmesi sonucu oluĢan yeni doku ve yapıya sahip metamorfik kalsit 

kristallerinden oluĢan kayaçlara doğal taĢ (mermer) adı verilmektedir. Ticari 

(endüstriyel) anlamda doğal taĢ (mermer); ekonomik olarak uygun boyutlarda blok 

olarak kesilip çıkarılabilen, istenilen ebatlarda düzgün olarak kesilip, talebe göre 

cilalanıp parlatılabilen kayaçlar olarak tanımlanmaktadır. ġekil 2.1 de kayaçların 

oluĢum mekanizması verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 2.1. Kayaçların oluĢum mekanizması (Kulaksız, 2007) 
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2.1.2. Doğal taĢların sınıflandırılması 

 

Doğal taĢlar ve mermerler seçilen kriterlere göre değiĢik Ģekillerde 

sınıflandırılabilirler (Kulaksız, 2007). Ticari ve petrografik olarak yapılan bir 

sınıflandırma örneği Çizelge 2.1.‟de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 2.1. Doğal taĢların sınıflandırılması (Kulaksız, 2007) 

 

Ticari Adlandırma 
Hakim 

BileĢenler 

Petrografik (Kaya Bilimi) Adlandırma 

Magmatik Kayaçlar Metamorfik 

Kayaçlar 

Sedimanter 

Kayaçlar Plutonik Volkanik 

Sert TaĢ 

(Granit) 

Granit, 

Granodiyorit, 

KumtaĢı, 

Grovak, 

Gabro, Norit, 

Andezit, 

Bazalt, 

Kuvarsit, 

Kalksilikatik, 

ġistler, 

Ganyslar, 

YeĢil 

Kayaçlar, 

Bazik ve Ultra 

Bazik vb. 

Silis ve/veya 

Silikatlı 

Mineraller 

Ġçerenler 

veya Kayaç 

Kırıntıları ve 

Matriks/ 

Çimento 

Ġçerenler 

Monzonit- 

Diyorit 

Fonolitler 

 

Gnayslar, 

Leptinitler 

1.Konglomera 

2.KumtaĢı 

(Grovak-

Arkoz) 

Granit ve 

Granit 

Ailesi 

Kayaçları 

ġistler ve 

Kalksilikatlı 

ġistler 

Siyenit ve 

Siyenit 

Ailesi 

Kayaçları 

Foyoidler 

Gabro ve 

Gabro 

Ailesi 

Kayaçları 

Bazalt, 

Andezit, 

Dasit 

Sleyt 

 

Sleyt/ Arduvaz 
Ultra 

Bazik 

Kayaçlar 

YeĢil 

Kayaçlar 

 

Kuvarsit ve 

Sleyt 

Serpantinit, 

Amfibolit, 

ġist/ 

Hornfels 

Mermer 

KireçtaĢı, 

Mermer ve 

Traverten 

Grubu 

Karbonat, 

Dolomit 

ve/veya 

Çimento 

Matriks 

Ġçerenler 

  

Mermer ve 

Dolomitik 

Mermerler 

KireçtaĢı, 

Dolomit 

BreĢler 

Traverten 

Diğer 
Alabatr Pumis 

Grubu 
Diğer 

 Anglomera, 

Volkanik 

Tüfler 

 

Jips Alabatr 
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Doğal taĢlar ayrıca aĢağıdaki gibi, farklı özelliklerine göre de sınıflandırılmıĢtır. Bunlar; 

 

a) OluĢumuna göre sınıflandırma;  

1. Metamorfik kökenli doğal taĢlar,  

2. Sedimanter kökenli doğal taĢlar, 

3. Magmatik kökenli doğal taĢlar. 

b) Mineralojik bileĢime göre sınıflandırma; 

1. Karbonat içerikli doğal taĢlar, 

2. Silikat grubu mineraller içeren doğal taĢlar (sert taĢ). 

c) Yapı ve dokularına göre sınıflandırma; 

1. Ġnce taneli doğal taĢlar,  

2. Orta taneli doğal taĢlar, 

3. Ġri taneli doğal taĢlar.  

d) Kristal/Matriks konumuna göre sınıflandırılması; 

1. Homojen /izotrop-anizotrop, 

2. Homojen olmayan /izotrop-anizotrop. 

e) Öngörülen kalite kriterlerine göre sınıflandırma; 

Bu herhangi bir araĢtırmacının etken bir parametre seçimine göre yapmıĢ olduğu 

sınıflamadır. 

f) Jeomekanik özelliklerine göre sınıflandırma; 

1. Dayanımlarına göre sınıflandırma; 

Basınç dayanımı, 

Çekme dayanımı, 

Eğilme dayanımı. 

2. AĢınma/AĢındırma özelliklerine göre sınıflandırma; 

 

Buradaki kriterler farklı olabilir ve doğal taĢın yapı, doku ve sertliği ile doğrudan iliĢkili 

olup, konulan kriterlere göre yapılan sınıflamadır. 

g) Fiziksel özelliklerine göre sınıflandırma 

1. Yoğunluk, 

2. Gözeneklilik-Su emme özelliği, 

3. Saydamlık, 

4. Açık-Koyu renklilik. 
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2.1.3. Volkanik kayaçlar 

 

Magmanın yeryüzüne çıktıktan sonra veya yeryüzüne çok yakın derinliklerde, 

hızlı bir Ģekilde soğuması neticesinde meydana gelen kayaçlardır. Bu kayaçları 

oluĢturan magma; yarık, çatlak veya noktasal püskürmeler (volkanlar) aracılığıyla 

yüzeye çıkar. Lav adı verilen ve yüzeye çıkan bu ergimiĢ haldeki silikat karıĢımları, 

bünyelerinde bulunan uçucu maddeleri ve gazları kaybederek aniden kristalleĢir. 

Kısacası kristalleĢme sırasını izleyemeden magma içindeki mineraller magmanın 

yüzeye çıkma sıcaklığında kristalleĢmek zorunda kalırlar veya silikat mineralleri 

kristalleĢemeden ani soğuma sonucu cam halinde katılaĢır (Karaman ve Kibici, 2008).  

Volkanik kayaçların çoğunlukla volkancamı içermeleri veya modal mineralojik 

bileĢimleri tayin edilemeyecek kadar küçük kristalli olmaları nedeniyle 

adlandırılmalarında genellikle kimyasal bileĢimleri dikkate alınmakta ve Toplam 

Alkali-Silis (TAS) diyagramı (ġekil 2.2) kullanılmaktadır.  

 

 

 

ġekil 2.2. Volkanik kayaçların toplam alkali ve silis içeriklerine göre adlandırıldıkları TAS Sınıflaması 

(Le BAS ve ark., 1986). 
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Bu tez çalıĢmasında Afyon yöresi volkanik kayaçlarının sırlanabilirliği konu 

baĢlığı olduğu için, volkanik kayaçlar hakkındaki bilgiler burada kısaca özetlenecektir. 

 

Dasit 

 

Tüm feldispatlara göre %0-35 arasında değiĢen miktarda alkali feldispat 

içermektedir. Dolayısıyla plajiyoklaz bakımından zengin bir kayaçtır. Bazı araĢtırıcılar, 

bu aralıkda temsil edilen kayaçları da ikiye ayırmakta, %10-35 arasında alkali feldispat 

içeren kayaçları 'dasit', %0-10 arasında alkali feldispat içeren kayaçları 'kuvars-andezit' 

Ģeklinde adlandırmaktadır. Dasitler daima plajiyoklaz ve koyu renkli mineral 

fenokristalleri içerdikleri gözlenir. Hamur çok ince taneli ve tıkız görünümlüdür; bazen 

gaz boĢluklu ve boĢlukları geliĢmiĢ minerallerle veya agat dokusunda silis v.b. 

minerallerle yoğun olarak doldurulmuĢ durumdadır (Erkan, 2006). 

 

Trakit 

 

Siyenitin volkanik karĢıtını teĢkil eden kayaçlardır. Alkali feldispatların tüm 

feldispatlara göre olan oranı %65-100 arasında değiĢir. Genellikle lökokrat kayaçlardır. 

Beyazımsı açık gri pembemsi veya yeĢilimsi renkler gösterebilirler. Genellikle porfirik 

dokuya sahiptir. Hamur kristalli dokuda (çok küçük kristalli veya küçük kristalli) 

olabilir. Ancak volkancamı içeren veya volkancamı bakımından zengin olan türlerine de 

rastlanılır. Kayaçta feldispat mikrolitlerinin paralel veya yaklaĢık paralel dizilimi 

sonucu ortaya çıkan akma dokusu (trakitik doku) tipiktir. Tamamen volkancamından 

ibaret olan kısımlarda ise bu akma dokusu farklı renkte ve kimyasal bileĢimdeki 

seviyelerin/bantların varlığı ile belirginleĢebilir. Trakitler çoğunlukla alkali feldispat, 

plajiyoklaz ve koyu renkli mineral fenokristalleri içerirler. Alkali feldispatlar genellikle 

sanidin Ģeklindedir. Bazen karlsbad ikizlenmesi gösterirler. Zonlu doku ve tipik 

polisentetik ikizlenme de gösteren plajiyoklazlar albit-oligoklaz bileĢimindedir. Plaji-

yoklazların alkali feldispatların merkez kısımlarını oluĢturdukları veya alkali 

feldispatlar taralından mantolandıkları gözlenebilir. Feldispat fenokristalleri bazen bol 

miktarda volkancamı kapanımları da içerebilirler (Erkan, 2006). 
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Latit 

 

Monzonitin karĢıtı olan volkanik kayaçlardır. Kayaçta alkali feldispatların tüm 

feldispatlara oranı %35-65 arasında değiĢir. Mineralojik bileĢiminde kuvars bulunabilir. 

Kayaç bazen de hiç kuvars içermeyebilir. Lökokrat-mezokrat kayaçlardır. Açık-koyu gri 

renkli, bazen pembemsi, yeĢilimsi veya açık kahverengimsi bir renk gösterirler. Porfirik 

doku gösterirler. Hamur feldispat mikrolitlerinden oluĢabilir ve akma dokusu 

gösterebilir Bazen çok küçük kristalli ve lanesel dokuya sahip olabilir. Ancak hamurda 

volkancamı içeren türlerine de yaygın olarak rastlanılabilir. Kayaçta fenokristal olarak 

alkali feldispat, plajiyoklaz, biyotit, hornblend, bazen ojit veya hipersten minerallerine 

rastlanılabilir. Plajiyoklazlar çoğunlukla oligoklaz, bazen andezin ve labrador 

bileĢiminde olabilir. Bol miktarda volkancamı kapanımları içerebilirler. Alkali 

feldispatlar genelikle sanidin Ģeklindedir. Çoğunlukla kemirilmiĢ görünüme sahip 

olabilirler. Biyotit ve amfibollerin kenar kısımları opasitleĢmiĢ durumdadır. Tali mineral 

olarak apatit, titanit, zirkon vd. minerallere rastlanılabilir. Latit ile andezit ve latit ile 

bazalt arasındaki geçiĢ kayaçlarıa "latit-andezit" ve "latit-bazalt" adı verilir. Latit-

andezit ve latit-bazalt arasındaki sınır ancak renk indisi ile saptanabilir ve bu da %40 

olarak kabul edilmiĢtir. Bazı araĢtırıcılar, yukarıdaki gibi ayrı ayrı adlandırmalar yerine, 

latit ve latit-andezili birleĢtirerek "trakitandezit", latit ve latit-bazaltı birleĢtirerek "traki-

bazalt" adını kullanmayı tercih etmektedirler (Erkan, 2006). 

 

Andezit 

 

Andezitler diyoritlerin volkanik-sub-volkanik karĢıtlarıdır. Silis içeriği %52-63 

arasında olan, açık renkli mineral olarak baĢlıca plajiyoklaz içeren ve koyu renkli 

mineral içeriği %40 altında olan kayaçlardır. Taze olan andezitler koyu renkli mineral 

miktarı ve tane büyüklüğüne bağlı olarak açık gri-gri arasında değiĢen renkler 

gösterirler. Ġnce taneli ve volkancamı içeriği yüksek olan andezitlerin koyu gri-siyah 

renklere sahip olduğu gözlenir. Bozunma sonucu kahverengi, morumsu veya kırmızımsı 

renkler, kloritleĢmeye bağlı olarak yeĢilimsi-gri renkler de gösterebilirler. Andezitler 

porfirik, mikroporfirik veya afirik dokulıı kayaçlardır. Hamurun genellikle çok küçük 

kristalli (mikrofelsitik) olduğu veya çok az volkancamı ve mikrolitlerden oluĢtuğu 

görülür. Ancak hıyalopilitik dokuya, diğer asit karakterdeki volkanik kayaçlara kıyasla 

daha az rastlanılır. Hamurdaki mikrolitlerin akma yönüne paralel dizilimi ile geliĢmiĢ 

http://trakitandez.it/
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akma dokusu da gösterebilirler. Ġkincil minerallerle doldurulmuĢ gaz boĢlukları da 

içerebilirler. Andezitler fenokristal olarak baĢlıca plajiyoklaz, amfibol mineralleri 

ve/veya piroksen mineralleri içerirler. Kayaçta opak mineral olarak manyetit hemen 

hemen daima bulunur. Bunların dıĢında alkali feldispat, kuvars ve biyotit, çok ender 

olarak olivin mineralleri de bulunabilir (Erkan, 2006). 

 

Bazalt 

 

Bazaltlar kimyasal ve mineralojik bileĢimleri bakımından gabronun volkanik 

karĢıtlarıdır. Açık renkli mineral olarak baĢlıca plajiyoklaz içeren, koyu renkli mineral 

miktarı genellikle %40-70 arasında olan kayaçlardır. Andezitlerden ayırt edilmeleri, 

yukarıda belirtildiği gibi, büyük ölçüde renk indisi yardımı ile olur. Koyu gri-siyah 

arasında değiĢen renklere sahiptir. Volkancamı içeriği fazla olan bazaltlar kristalli 

dokulu bazaltlara kıyasla daha siyah veya koyu kahverengi bir renge ve taze kırılmıĢ 

yüzeylerinde mat bir görünüme sahiptir. Bazaltların büyük çoğunluğu por-firik 

dokuludur. Plajiyoklaz, ojit ve/veya olivin fenokristalleri bazen gözle tanınabilecek 

kadar büyüktür. Fenokristaller özĢekilli veya yarı özĢekilli durumdadır. Kayaç 

genellikle kristalli-çok küçük taneli bir hamura sahiptir. Feldispat mikrolitleri hamurun 

büyük bir kısmını oluĢturduğunda pilotaksitik doku ortaya çıkar ve akma dokusu 

belirginleĢir. Bazaltların ana bileĢenini labrador bileĢimindeki plajiyoklazlar oluĢturur. 

Ancak bazı bazalt türlerinde bunların daha bazik bir karaktere sahip olduğu, bitovnit ve 

ender olarak anortit bileĢiminde bulunduğu da gözlenebilir. Bu fenokristaller 

çoğunlukla basit periklin-karlsbad ikizleri, bazen albit kanununa göre polisentetik 

ikizler gösterirler. Zonlu doku da olağandır. Hamurdaki plajiyoklaz mikrolitlerin anortit 

içeriği fenokristallere kıyasla daha azdır. Ortoklaza ender olarak ve ancak bazı geçiĢ 

tiplerinde rastlanabilir (Erkan, 2006). Bazaltlar dekorasyon için kaplama malzemesi 

olarak değerlendirilmektedir. Anadolu medeniyetlerinde görülen pek çok taĢ heykel, 

sütun, kabartma, yazıt ve surların bazalttan yapıldığı görülmektedir. 

 

Fonolit 

 

Bunlar foid-siyenitlerin volkanik karĢıtlarıdır. Feldispatoid miktarı tüm açık 

renkli bileĢenlerin %10-60'ını oluĢturur ve ayrıca alkali feldispat içerirler. Feldispatoid 

olarak genellikle nefelin ve/veya haüyn içeren kayaçlara basit olarak "fonolit" adı 
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verilir. Bu kayaçlar açık gri-krem rengi veya pembemsi bir renge sahiptir. Fonolitler 

tipik porfirik dokuya sahiptir. Kristalli dokudan ender olarak bulunan camsı dokuya 

kadar değiĢebilen bir kristalleĢme derecesi gösterirler. Pilotaksitik doku olağandır. 

Fonolitler genellikle levha Ģeklinde kırılmalara neden olan bir çatlak sistemine sahiptir. 

Kısaca alkali feldispat, feldispatoid ve koyu renkli mineraller Ģeklinde belirtilebilir. 

Alkali feldispat ortoklaz, genellikle sanidin Ģeklindedir. Ayrıca az miktarda, özĢekilli ve 

zonlu doku gösteren plajiyoklaz kristallerine de rastlanır. Nefelin genellikle hamur 

içinde dağınık olarak bulunur. Ancak bazı fonolitlerde özĢekilli fenokristalier halinde de 

bulunabilir. Lösit minerallerine farklı büyüklükte kristaller halinde rastlanılabilir 

(Erkan, 2006). 

 

Tefrit 

 

Feldispat olarak baĢlıca plajiyoklaz içeren, feldispatoid miktarı tüm açık renkli 

bileĢenlerin %10-60'ını oluĢturan bir volkanik kayaçtır. Grimsi-koyu gri veya siyahımsı 

renkler gösterirler. Porfirik bir dokuya sahiptir Fenokristalier halinde plajiyoklaz ve 

piroksen içerirler. Olivin fenokristalleri de mevcut olabilir. Olivin miktarı %10 üzerinde 

olduğu zaman kayaca “bazanit” adı da verilir. Bazanit yerine "olivin-tefrit" adı da 

kullanılmaktadır. Bu adlandırma kayacın mineralojik bileĢimini belirtmesi nedeniyle 

daha uygundur (Erkan, 2006). 

 

2.2. Afyon Volkanik Kayaçların Jeolojisi 

 

Afyon civarı volkanizması çeĢitli araĢtırıcılar tarafından, değiĢik amaçlı 

çalıĢmalara konu olmuĢtur. Bu çalıĢmalar tarihi akıĢı içinde incelendiğinde, bunları 

aĢağıdaki gibi özetlemek mümkün olacaktır. 

Keller ve Villari (1972); petrolojik amaçlı olarak Afyon civarındaki “Kuzey 

Volkanitleri”ni çalıĢmıĢ, ancak bu çalıĢmada ignimbiritler üzerine kaynak bölge tespiti 

yapılmamıĢtır. Bu araĢtırmacılara göre bu bölgedeki; riyolitik ignimbiritler potassik 

karakterde olup, anateksi kökenlidir.  

Afyon il merkezi güneyindeki volkanik kayaçlarda çalıĢan Öngür (1973) bu 

yörede en yaygın volkanik ürünlerin volkanik küller olup, lapilli-süngertaĢı volkanik kül 

breĢi litolojisinin egemen olduğunu ve oluĢumları bakımından ignimbritik kül akıntısı 

volkanik külü niteliğinde olduklarını belirtmiĢtir. Bu birimler süngertaĢı breĢi ile baĢlar, 
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kaynaklı volkanik kül breĢi ile devam eder ve karmaĢık volkanik kül, ya da süngertaĢı 

breĢi ile biterler. Kaynaklı volkanik küller birbirlerine kaynamıĢ camsı kırıntılar 

Ģeklinde sert bir hamur oluĢturmuĢlardır. Tüm bu veriler, bir ucu kaynak volkanik küle 

varan ignimbritik oluĢumun fazla geliĢmemiĢ bir örneğini sergilemektedir. Afyon 

merkezi güneyinde volkanik küllerle birlikte lav akıntıları ve lav domları da yer alırlar. 

Karasal bir ortamda oluĢan lav akıntıları yer yer Neojen göllerine kadar akmıĢlardır ve 

yastık (pillow) yapı gösterirler. Lav akıntıları andezitik, latitik ve trakiandezitik; lav 

domları ise bazalt, tefrit, trakit, trakiandezit ve latitik türde farklı volkanik ürünlerden 

oluĢmuĢtur. Öngür (1973), volkaniklerin toleyitik bazaltik bir magmanın farklılaĢması 

ve yan kayaç (kireçtaĢı) sindirimi (asimilasyonu) ürünü olduklarını öne sürmektedir. 

Böylece, yerkabuğunun 5-6 km derinliklerine yerleĢen bir ana magmanın farklılaĢması 

sahadaki volkanik lav ürünlerini doğurmuĢ, daha sığ derinlikteki ikincil bir magma 

odasında farklılaĢan magma ise büyük kızgın bulut türü patlamalarla boĢalmıĢ ve 

volkanik külleri oluĢturmuĢtur. 

Tatlı (1973), geniĢ bir alanı kaplayan Paleozoyik metamorfik Ģist, kalker ve 

Ģistler içeren Devoniyen ve Permo-Karbonifer kayaçları Afyon bölgesinde “Afyon 

Paleozoyik Grubu” olarak tanımlamaktadır. Bölgenin Alpin Orojenezinden oldukça 

fazla etkilendiğini, ancak Hersiniyen orojenezine ait olabilecek kıvrımların da 

saptandığını kaydetmektedir. Alt sınırı gözlenemeyen Afyon Paleozoyik grubunun, 

üstte Neojen sedimentleri tarafından sınırlamakta olduğunu, özellikle Sultan 

Dağları‟nda geniĢ alanlar kapladığını ifade etmiĢtir. 

Besang ve ark. (1977), Afyon güneyi volkanitlerine ait lav ve piroklastitler 

üzerine bir seri radyometrik yaĢ tayini yapmıĢlar ve bölge volkanizmasının 8,5-14,5 

milyon yıl arasında faaliyet gösterdiğini söylemiĢlerdir. Ayrıca Toros kuĢağındaki 

maksimum sıkıĢma ile meydana gelen hareket periyodunun, Batı Anadolu‟daki 

andezitik genel periyodu ile aynı yaĢta olduğunu savunmakta ve Afyon volkanizmasının 

da bu zaman dilimi içerisinde oluĢtuğunu belirtmektedirler. 

BaĢarır ve Kun‟a (1982) göre; Afyon il merkezi ve çevresinde incelenen 

volkanik kayaçların alkali bileĢiklerce zengin olmalarına karĢın, alkalice zengin olması 

gerekenden farklı bir bileĢime sahip olduklarını, örneğin daha az silis, daha fazla MgO 

içerdiklerini belirtmiĢler ve Afyonkarahisar kalesinin üzerinde yer aldığı lavları 

trakiandezit olarak adlandırmıĢlardır. 

Keller (1983), Afyon volkanizmasının kıta içi bir volkanizma olduğu ve geç 

Tersiyerde Arap levhasının, birbirleriyle çarpıĢması ve Arap-Afrika levhasının Anadolu 
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levhasının altına dalması sonucu geliĢen Akdeniz kıvrım kuĢağının takip eden Neojen 

yaĢlı volkanizmanın ürünleri Ģeklinde tanımlamıĢtır. Ayrıca volkanitlerin alkali potassik 

karakterli olup, lavların jenezinde metasomatizma süreçlerinin hakim olduğunu ileri 

sürmüĢtür.  

Koçyiğit (1984), Güneybatı Türkiye ve yakınlarındaki tektonik geliĢimi üç 

döneme ayıran araĢtırmacı, “geçiĢ döneminin” Alp dağları oluĢum kuĢağının birçok 

kesiminde gözlendiğini ve kalın bir molas istifiyle sıralandığını belirtir. AraĢtırmacı, 

yeni tektonik dönemin ise, çekme tektoniği denetiminde geliĢen karasal tortullaĢma, 

onunla yaĢıt kıta içi volkanizma ve blok faylanma ile belirginlik kazandığını ifade 

etmektedir. 

Metin ve ark. (1987), Afyon bölgesinde genel jeolojik amaçlı çalıĢmalar yapmıĢ 

ve volkanizma ile volkanik ürünler arasında ayırım yapmaksızın Kuzey ve Güney 

volkanitlerine ait piroklastitleri “Seydiler volkanik kül ve aglomeraları” olarak 

tanımlayıp, lavları da andezit ve trakit olarak isimlendirmiĢlerdir.  

ÇevikbaĢ ve ark. (1988), Afyon-ġuhut arasında kalan Neojen volkanitlerinin 

dağılımı ve jeolojisine yönelik yaptıkları çalıĢmalarda, volkanitlerin jeokimyasal 

analizlerine dayalı olarak alkalen ve kalkalkalen karakterde olduğunu ve heterojen 

bileĢimli kabuk ve manto türevli olduklarını vurgulamıĢlardır. 

Yalçın (1988), Kırka civarına kadar yayılan volkanitleri “Gölsel ve Karasal 

Volkanik Kül” olmak üzere iki fasiyese ayırmıĢ ve bunların içindeki pomzalardan 

yaptığı yaĢ tayinlerinde 17 milyon yıllık yaĢlar elde etmiĢtir.  

Öztürk ve Öztürk (1989), Geç Kretase‟den sonra Batı Anadolu‟nun K-G 

sıkıĢması sonucu kabuk kalınlaĢması olduğu ve bu nedenle kısmi ergimeye uğrayarak, 

olası K-G ve D-B yönlü açılma çatlakları boyunca geç Miyosen-Pliyosen bazındaki 

volkanizmayı oluĢturduğu sonucuna varmıĢlardır. Batı Anadolu‟nun K-G sıkıĢmasını 

takip eden evrede meydana gelen D-B doğrultudaki faylanmalara bağlı olarak volkanik 

kayalar yüzeye ulaĢmıĢlardır. 

SavaĢçın ve ark. (1990), Batı Anadolu‟da ekstansiyonel ve kompresyonel 

tektonik rejimin magmatik aktivitelerini incelediği çalıĢmasında, magmatizmayı, 

kompresyonla iliĢkili kalkalkalen magmatikler ve ekstansiyonla iliĢkili alkalen 

magmatikler olarak iki gruba ayırmıĢtır. Kalkalkalen grubun strato-tip komplekslerle 

karakterize olup dalma-batma zonuyla iliĢkili olduğunu, buna karĢın ekstansiyonel 

volkanizmanın olasılı bir Neojen yay gerisi baseni temsil edebileceğini belirtmiĢtir. 
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Afyon yöresindeki volkanik kayaçlar olasılıkla esas olarak manto kökenli 

bazaltiK andezitik ve trakibazaltik-trakiandezitik türde olup, yer yer de melez kabuk-

manto karıĢımı latit türde lavlar da yüzlekler vermiĢtir. Bu arada bütünüyle kabuk 

kökenli asidik riyolitik ve ignimbritik volkanitler de yer alırlar. Olasılıkla, baĢlangıçta 

kıtasal kabuk kökenli olan asidik kalkalkalen volkanizma, zaman içinde giderek manto 

ürünleri ile karıĢmaya baĢlamıĢ, ĢoĢonitik türde volkanitler etkin olmuĢ, daha sonra da 

manto kökenli alkali bazaltiK andezitik volkanizma çeĢitli türde ürünler vermiĢ ve 

volkanolojik evrim tamamlanmıĢtır (Ercan ve ark., 1985). 

Aydar ve ark. (2003), Afyon stratovolkanı içerisinde yer alan lamprofirlerin 

volkanik aktivitenin son safhasında hidrovolkanik ürünler, afanitik lav akıntıları ve dayk 

intrüzyonları Ģeklinde yerleĢtiklerini, bu lamprofirlerin manto metasomatizması ile 

iliĢkili olduklarını belirtmiĢler, küçük miktardaki lamprofirik magmanın yerleĢmesi için 

gerilme rejimi altında oluĢmuĢ çıkıĢ kanallarının olması gerektiği üzerinde 

durmuĢlardır. 

Türker ve ark. (2008), Afyon ve çevresindeki tektonik faaliyetlere bağlı olarak 

Miyosende baĢlayan ve Pliyosen boyunca devam eden etkin bir volkanizmanın 

ürünlerinin büyük hacimler oluĢturarak geniĢ alanlar iĢgal ettiğini tespit etmiĢlerdir. 

Özellikle Afyon ili trakitlerinin yer yer 5 cm‟ye ulaĢan iri sanidin kristalleri ile dikkati 

çektiğini vurgulamıĢlardır.  

 

2.3. Volkanik Kayaçların Kullanım Alanları 

 

Volkanik kökenli olan andezit kayaçlarının renk, doku ve sertlik açısından 

uygun olan bazı türleri, değiĢik Ģekillerde mimari ve tarihi yapılarda kullanılmaktadır. 

Su emmeyen, suda dağılmayan özelliği sıkı dokulu ve koyu kırmızı renkli olmasının 

yanı sıra kırıldığında ve disk kesicilerde kesildiğinde düzgün yüzey veren andezitler, 

aranan özelliktedirler. Ġç Anadolu bölgesinde (Ankara, Çankırı, Afyon) andezit üretimi 

son yıllarda büyük artıĢ göstermiĢtir (DPT, 2001). 

Devlet Planlama TeĢkilatı, Madencilik Özel Ġhtisas Komisyonu Raporuna (2001) 

göre andezitler; “homojen, solmayan, renkleri ve cilasız, silinmiĢ, çekiçlenmiĢ veya 

kaba yontulmuĢ yüzey biçimleri ile son on yılda yurtiçi ve yurtdıĢı doğal taĢ 

kullanıcılarının tercihi olan „‟rustik‟‟ tarz, tarihi dokuyu anımsama, pastel ve dingin 

renk formatıyla birebir uyuĢmaktadır. Bu özelliğine atmosferin bozuĢturma tesirlerine 

karĢı dayanıklılığı ve ısı-ses izolasyonu sağlama özellikleri eklenince birçok tezde 
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kaplama taĢ olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır. Ankara‟ da bugüne kadar 100 km andezit 

bordür ve enaz 300.000 m² andezit kaldırım taĢı döĢenmiĢtir. Bu tercihin en önemli 

sebepleri arasında yapay beton bordür ve döĢemelerin 4–5 yıl gibi kısa bir süre içersinde 

atmosferik koĢullardan etkilenerek dağılması ve bozulmasının yanısıra çok sık olarak 

tamir ihtiyacı göstermesidir. Hâlbuki andezit bordür ve kaldırım taĢları uygun kullanım 

ortamlarında 60–70 yıl gibi uzun süreyle bozulmadan kullanılabilmektedir. Bu nedenle 

yaya trafiğinin yoğun bölgelerinde andezit gibi dayanıklı doğal yapı taĢlarının önemi ve 

özellikleri anlaĢılarak pek çok Ģehrimizde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Andezit doğal 

yapıtaĢı ürünlerini kullanan iller arasında Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Afyon, Konya, UĢak, 

Çanakkale sayılabilir”. 

Ülkemizin pek çok yöresinde yaygın olarak gözlenen ve her dönemin taĢ 

ustalarının ilgisini çeken volkanitler; kale surları, anfi-tiyatro ve odeonlar yanı sıra 

özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de hem yapı taĢı hem de tezyin (süsleme) 

taĢı olarak yoğun bir biçimde kullanılmıĢtır.  

GeçmiĢten bugüne, çeĢitli alanlarda çok farklı Ģekillerde kullanılmıĢ olan doğal 

taĢ andezitin son dönemlerde seramik sektöründe kaplama malzemesi ve hammadde 

olarak değerlendirilmesi ile ilgili çalıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. Günümüzde 

kullanım alanları; 

 Kaldırım ve Bordur uygulamalarında (yaya yolları, park ve bahçeler, çevre 

düzenleme vb.) 

 Merdiven basamaklarında, 

 Ġsitinat duvarı yapımında (HarpuĢta, denizlik, söve, friz vb.) 

 ġehir mobilyalarında, (Çiçeklik, çöp kutuları, oturma grupları vb.) 

 Villa tipi yapılarda, 

 Tarihi yapıların yapımında kullanılmaktadır. 
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2.4. Doğal Yapı TaĢlarında Bozunma 

 

Bozunmanın mekanizması kayaçların toprak (zemin) olarak adlandırılmalarına 

kadarki süreci etkileyen veya belirleyen evreler olarak tanımlanabilir. Bu evrelerin 

adlandırıldığı bozunma oranları, renk değiĢikliğine uğrama ve parçalanma olarak 

tanımlanmaktadır (Ġrfan ve Dearman, 1978). 

Doğal yapı taĢları, yapı sektöründe farklı kullanım yerlerinde fiziksel, kimyasal, 

petrografik, mekanik ve çevresel etkileĢimlere maruz kalmaktadır. Bu etkileĢim 

sırasında malzemelerin içyapısında bir takım bozunmalar oluĢmaktadır. 

Yapılan bozunma tanımlamaları içinde önceleri bazı çeliĢki, karıĢıklık ve 

eksikler olmasına rağmen, günümüze kadar yapılmıĢ olan araĢtırmalar neticesinde 

bozunma olayını en iyi Ģekilde ifade eden bir tanımlama oluĢturulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Bozunmanın günümüzde en çok kabul gören tanımı, (Fookes ve ark., 1971) tarafından 

yapılmıĢ olan ve bozunmayı "kayaların hidrosfer ve atmosferin doğrudan etkisi altında 

kalarak ayrıĢması olayı" olarak açıklayan tanımdır (Ünver ve Ünal, 1995). 

Yukarıda sözü edilen kavramların oluĢmasında etken olan faktörlere bağlı olarak 

bozunma mekanizması birçok araĢtırmacı (Beavis, 1985; Perry, 1986; Johnson ve 

Degraff, 1988) tarafından fiziksel ayrıĢma, kimyasal ve biyolojik bozunma olmak üzere 

üç ana grup altında toplanmıĢtır (Ünver ve Ünal, 1995). Burada tez konusu itibariyle 

kimyasal bozunmaya dair özet bir bilgi verilmiĢtir. 

 

2.4.1.  Kimyasal bozunma 

 

Kimyasal bozunma, kayaçlarda minerallerin uzaklaĢması, değiĢime uğrayarak 

yeni minerallerin oluĢması sonucu minerallerin içyapısının değiĢimine neden olan 

karmaĢık süreçler topluluğudur. Minerallerin kimyasal bozunma özellikleri her mineral 

için değiĢik oranlardadır. 

Kimyasal bozunma, hava ve su gibi yeryüzü faktörlerinin neden olduğu 

bozunma ve suların ve plütonik gazların sebep olduğu alterasyonlar olmak üzere iki 

değiĢik Ģekilde görülebilmektedir. Bu farklılık, her bozunma veya altererasyon 

iĢleminin sonucunda malzemelerin farklı dağılım, boyutluluk ve özellikler 

göstermelerinden kaynaklanmakladır. Kayaların bozunma etkisi en fazla yeryüzünden 

100 m derinliğe kadar gözlenebiliyorsa da, alterasyon etkisine herhangi bir derinlikte 

rastlanabilmektedir (Richards, 1972). 
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Bozunmaya uğrayan malzemeler farklı aĢınma evrelerinden geçebilirler. 

Sıcaklığın sulu ortamda artmasıyla bozunma etkinliği de artmaktadır. Diğer yönden 

sıcak bölgelerde, alçak yükseltilerde ve nemli bölgelerde kimyasal bozunma daha hızlı 

geliĢim göstermektedir. Kimyasal bozunma baĢlıca beĢ ana grupta incelenmektedir 

(Kulaksız, 2007). 

 

KarbonatlaĢma 

 

Doğadaki en önemli kimyasal olaylardan biri, karbondioksitli kimyasal 

reaksiyonlar olup; bu reaksiyonlar biyolojik ve hidrotasyon faaliyetleri ile birlikte 

geliĢerek kayacın bozunmasına etki ederler. Özellikle feldspat ve feldspatça zengin 

ve/veya ferromagnezyen mineralleri üzerine CO2 ve H2O etkimesi sonucu, kolaylıkla 

çözülebilen alkali ve alkalon karbonatları meydana getirirler. Bu tür çıkıĢan karbonatlar, 

kolaylıkla çözeltiye geçerek taĢınabilirler. 

2KAlSi2O8+CO2+2H20 → H4Al2Si2O9+K2CO3+4SiO2   (2.1) 

Ortaklaz    Kaolinit Alkali Karbonat Silis  

 

Bir diğer kimyasal bozunma süreci de karbonik asitle gerçekleĢendir; 

 

H2O+CO2 →H2CO3         (2.2) 

         Karbonik Asit 

CaMg(CO3)2+H2CO3 →Ca(HCO3)2+Mg(HCO3 Dolomit 

 

 

HidratlaĢma 

 

Kristalen kayaçların, kararsız bileĢenlerinin kile dönüĢmesine hidratlaĢma veya 

hidratasyon adı verilmektedir. 

Feldspat ve ferromagnezyen minerallerinin (amfibol, piroksen, olivin gibi) kile 

dönüĢmesi sırasında, bu feldspat ve ferromagnezyen mineralleri karbonat bileĢenleri de 

içerebilir. Örneğin; 

 

[NaAlSĠ3O8]        [CaAl2Si2O8]       (2.3) 

2Al(Na,Si)Si2O8+2Al(Ca,Al)SiO8+3CO2+6H2O → Na2CO3+2CaCO3+3H4Al2Si2O9+4SiO2 

Albit     →         Anortit        (değiĢimi) 
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Meydana gelecek killerin yapısı ve bileĢimi, albit-anortit katı çözelti yüzdelerine 

bağlı olarak değiĢecektir. Diğer bir hidratlaĢma örneği ise limonitleĢmedir. 

 

2Fe2O3+3H2O→ 2Fe2O 3.3H2O veya [FeO.(OH).nH2O]       (2.4) 

Hematit       Limonit () 

 

OksitleĢme 

 

Oksijen yeryüzünde bulunan en bol elementlerden bir tanesidir. Bu element 

yaklaĢık suyun %89'unu, atmosferin de %21'ni teĢkil etmektedir. Oksitler daha çok 

motnlik element ve minerallerin değiĢimine nodon olurlar. OksitleĢme karbonatlaĢma 

ve hidratlaĢmaya göre daha az miktarda gözlenirler. Örneğin; 

4Fe3O4+ O2 →6Fe2O3        (2.5) 

Markasitin Ferrik Hidroksite dönüĢmesi; 

2FeS2+7½HO2+7H2O → 2Fe(OH)3+4H2SO3     (2.6) 

Oksijen elementi oksitleĢme sürecinde redükleĢme dönüĢümü de sağlayabilir. 

2Fe2O3 →4FeO+O2        (2.7) 

 

Çözünme 

 

Çözünme olayı gerçekleĢen etken olaylara bağlı olarak kimyasal, fiziksel ya da 

her ikisi Ģeklinde gerçekleĢebilir. Ancak bu olay, genellikle kimyasal bir olay olarak 

kabul edilir. Ayrıca çözünmeye kimyasal olayların dıĢında donma ve ısı etkisi de neden 

olmaktadır. Çözünme daha çok nemli ve sulu ortamlarda gerçekleĢir. 

TamamlanmamıĢ kimyasal bozunmalar veya kararsız minerallerin kimyasal bozunması, 

kayacı zayıflatır. Bu durum mekanik ayrıĢmaya ve erozyona kolaylık sağlarlar. 

Mekanik aĢınma ve ayrıĢma ile kimyasal bozunmanın coğrafi koĢulları birbirine zıttır. 

 

Diğer bozunma çeĢitleri 

 

Burada özellikle feldspat ve feldspatoid grubu mineraller ile ferromagnezyen 

minerallerinin bozunması sonucunda yeni mineraller ve bileĢik mineral grupları 

meydana gelmektedir (Çizelge 2.2). 
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Çizelge 2.2. Kayaçlardaki temel minerallerin bozunma ürünleri (Kulaksız, 2007). 

 

Kayaç OluĢturan Temel 

Mineraller 

Bozunma Ürünleri 

  Kuvars Kuvars, çözünmüĢ silika 

Feldspatlar Killer ;Ca, Na, K iyonları; çözünmüĢ silika 

Muskovitler Killer; Na, K iyonları; çözünmüĢ silika, jipsit 

Biyotit Killer, demir oksitleri, K, Mg, Fe iyonları, çözünmüĢ silika 

Amfiboller Demir oksitler, Na, Ca, Fe, Mg, iyonları, killer, çözünmüĢ silika 

Proksinler Demir oksitler, Ca, Fe, Mg, Mn iyonları, killer, çözünmüĢ silika 

Olivinler Demir oksitler, Fe, Mg iyonları, çözünmüĢ silika 

Granatlar Ca, Mg, Fe iyonları, killer, demir oksitler, çözünmüĢ silika 

Alüminyum Silikatlar Kil, silis, jipsit 

Magnetit Hematit, götit, limonit 

Kalsit Ca" iyonları, HC03 iyonları 

Dolomit Ca*-', Mg" iyonları, Ca HCO3 iyonları 

Demir Karbonatları Ca, Mg, Fe iyonları, demir oksitler, HCO3 iyonları 

 

 

2.4.2. Bozunma sınıflandırmaları 

 

Kaya mühendisliğinde genel anlamda kullanılmak üzere henüz evrensel bir kaya 

kütlesi sınıflandırma sistemi oluĢturulamamıĢtır. Günümüze kadar geliĢtirilen kaya 

kütlesi sınıflandırma sistemleri tünel tasarımı veya Ģev duraylılığı gibi özel mühendislik 

tasarımlarında kullanılmaktadır. Kayaların bozunma özellikleri kaya mühendisliğinde 

kendi içinde bir sınıflandırma oluĢturması ile birlikte diğer kaya kütlesi ve kaya 

malzemesi sınıflandırmalarında da mutlaka göz önünde bulundurulması gereken özel bir 

parametre olarak düĢünülmelidir (Ünver ve Ünal, 1995). 

Günümüze kadar kaya kütlesi ve kaya malzemesinin bozunması ile ilgili 

özelliklerinin belirlenebilmesi amacıyla çeĢitli araĢtırmacılar tarafından çalıĢmalar 

yapılmıĢtır (Illiev, 1967; Martin ve Millar, 1974; Dearman, 1976; Ġrfan ve Dearman, 

1978; Bell, 1983; Beavis, 1985; Bacciarelli, 1993; Waltham, 1994). Sınıflandırma 

sistemleri aĢağıda kısaca özetlenen sınıflandırma programındaki kriterlere göre 

yapılmıĢtır. Diğer bir deyiĢle, farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıĢtır. Örneğin, Illiev 

(1967) kayaç içindeki ses yayılım hızı indeksini kullanarak farklı bozunma derecelerini 

karakterize edebilmiĢtir (Ünver ve Ünal, 1995). 
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Richards (1972) bozunmaya uğramıĢ kayaçların sınıflandırılmasına yönelik bir 

program oluĢturmuĢtur. Söz konusu sınıflandırma programı aĢağıda özetlenmiĢtir (Ünver 

ve Ünal, 1995). 

 Bozunma profilinin sınırlarına göre sınıflandırma,  

 Bozunma derecesine göre sınıflandırma, 

 Sadece mutlak dayanım değerlerine (tek eksenli basınç, tek eksenli çekme 

dayanımları ve nokta yükü dayanımı indeksi) bağlı sınıflandırma, 

 Sayısal bozunma endekslerine dayanan sınıflandırma, 

Beavis (1985) mühendislik amaçlarına yönelik olarak yapılacak olan bozunma 

sınıflaması sistemlerinde aĢağıda belirtilen kriterlerin mutlaka bulunması gerektiğini 

belirtmiĢtir (Ünver ve Ünal, 1995). 

 Dokusunu ve rengini de açıklayacak Ģekilde kayacın tanımlanması, 

 Tek eksenli basınç dayanımı ve özellikle nokta yükü dayanımı, 

 Süreksizlik aralığı indeksi, 

 Kaya kalitesi göstergesi (RQD). 

 Kaya-zemin oranı, 

 Elastisite özellikleri, 

 Gözeneklilik miktarı, 

 Mikro indeksler (mikro petrografik indeks, mikro kırık indeksi) 

Önerilen bozunma sınıflandırma sistemlerine örnek olarak Ġrfan ve Dearman'ın 

(1978) geliĢtirdiği yöntem verilebilir. Bu yöntemde, kaya bozunmamıĢ taze kaya ile 

zemin arasında 6 kategoriye ayrılmıĢtır (Ünver ve Ünal, 1995). 

Kaya kütlesinin maruz kalmıĢ olduğu bozunmanın derinliğinin saptanması 

iĢlemi oldukça önemlidir. Jeofizik yöntemler bozunma derinliğinin saptanmasında ve 

kaya kütlesinin özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan ekonomik yöntemlerdir. 

Sismik yöntemler ile kaya kütlesi içindeki bozunmuĢ kaya kütlesi derinliği 

belirlendikten sonra yapılan sondajlarla bulunan sonuçların doğru olduğu anlaĢılmıĢtır 

(Forth ve Piatt-Higgins, 1981). 

Price (1993) tarafından kayaların bozunma derecelerini sayısal olarak açıklayan 

bir yöntem önerilmiĢtir. Bu yöntem, özellikle, yerüstünde bulunan kaya kütlelerinin 

bozunma derecelerini sayısal olarak açıklamaktadır. Price‟in (1993) önerdiği bu 

yöntemin madencilik faaliyetleri açısından incelendiğinde çok etkili olmadığını 

söyleyen Ünver ve Ünal (1995), bu konuda “madencilik faaliyetleri sırasında yeraltı 
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veya yerüstü kazısının yapılmıĢ olduğu kaya kütlesinin zamana ve dıĢ etkenlere bağlı 

olarak bozunmasının kaya mühendisliği açısından büyük önemi olmasına rağmen, Price 

(1993) tarafından önerilen sayısal bozunma sınıflaması ile açıklanması mümkün 

değildir” demektedirler. 

 

2.5. Sır Malzemeleri 

 

Arcasoy (1983) seramik sırları; seramik çamurunu ince bir tabaka Ģeklinde 

kaplayarak onun üzerinde eriyen cam veya camsı bir oluĢum olarak tanımlamıĢtır. Bu 

konuda Kartal‟ın (1998) yaptığı tanımlama ise; “öğütülmüĢ uygun bileĢimli seramik 

hammaddelerinden elde edilen ve seramik bünye üzerinde piĢirme neticesinde cam 

yapıya benzer bir yapı oluĢturabilen karıĢımlara ve söz konusu tabakaya denir” 

Ģeklindedir.  

Sır, seramik ürünlerin yüzeylerini kaplayan ürüne teknik estetik ve hijyenik 

özellik veren cam veya camsı tabakadır (Köktürk, 2002). 

Sır uygulandığı bünyeye; dıĢ etkilere karĢı direnç sağlamak, çeĢitli kimyasallara 

karĢı korumak, temizliğini kolaylaĢtırdığı için hijyen sağlamak, bünyeyi kapatıcı bir 

tabaka oluĢturmak, seramik ürünün estetik değerini artırmak gibi özellikler kazandırır. 

Sırlar seramik karo, sofra eĢyaları, sağlık gereçleri gibi ürünlerin yüzeylerini 

örten malzemelerdir. Kendilerinden seramik ürünlerin yüzeyini suya karĢı koruma, kir 

ve lekeye sebep olan maddeleri yüzeyden kolay uzaklaĢtırma iĢlevlerini sağlamaları 

beklenir. Sırlar estetik açıdan seramik ürünlere herhangi baĢka bir yolla elde edilmesi 

zor camsı ve renkli yüzey görünümü sağlar (Kilerci, 2002). Sır tabakası, bileĢimine 

bağlı olarak ıĢığı geçiren parlak, Ģeffaf, mat veya parlak opak özellik taĢıyabilir. 

Seramik bünyenin tamamen örtülerek kapatılması arzu edildiğinde opak veya mat 

görüntüyü oluĢturabilecek sır bileĢimleri, alt bünye veya desenin görünmesi 

istendiğinde Ģeffaflık sağlayabilecek bileĢimler seçilir. Bu görüntüler sır tabakasının 

bileĢiminden kaynaklanan etkilere bağlı olarak ortaya çıkar. Porselen ve sağlık gereçleri 

üretiminde opak sırlar uygulanır. Artistik sır adı altında toplanan sırlar, endüstriyel 

üretimde az kullanılan veya hiç kullanılmayan, buna karĢın, endüstriyel yöntemler ile 

üretilen parçaları da kapsamak üzere, kullanıldığı her ürüne sanatsal değer katan 

sırlardır. Artistik sırlar, doku ve elde ediliĢ özelliklerine göre gruplara ayrılabilirler. Bu 

gruplar altında toplanabilecek artistik sırlar Ģunlardır: Mat sırlar, krakle sırlar, 

toplanmalı sırlar, akıcı sırlar, kristal sırlar, aventurin sırlar ve redüksiyon sırlardır. 
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Seramik ürünleri geniĢ bir yelpazede üretilmesine karĢılık tüketicilerin farklı renk ve 

desen arama eğilimlerine bağlı olarak, iç ve dıĢ mekânlarda kullanılabilecek değiĢik 

hammadde araĢtırmaları kapsamında seramik altlığı yerine andezit-bazalt gibi volkanik 

kökenli doğal taĢların avantajlı özelliklerinden dolayı seramik altlığı yerine 

kullanılabileceği belirlenmiĢtir. Andezit-bazalt gibi volkanik kökenli doğal taĢlar, 

istenilen renk ve desen homojenliği olmadığı için, iç ve dıĢ mekânlarda pek fazla 

kullanım alanı bulamadığından ekonomik değeri göreceli olarak düĢüktür. 

 

2.5.1. Seramik sır hammaddeleri 

 

Sırın bünyesini oluĢturan hammaddeler ve bileĢikler çeĢitli olup, bu 

hammaddelerin bünyesinde bulunan elementlerin bir kısmı sıcaklıkla cam oluĢumunu 

gerçekleĢtirirler. Asidik karakterdedirler. Diğer bir bölüm ise camlaĢtıran elemanlardır. 

Genellikle bazik karakterdedirler. Bazı bileĢikler kısmen camlaĢır ve camlaĢtırır. Bunlar 

ara grup elemanlarıdır. Amfoter özellik gösterirler.  

Kaolin, kuvars, feldispat, mermer, magnezit, soda, dolomit, vollastonit, bor 

bileĢikleri (üleksit, boraks vb.), kurĢun bileĢikleri, baryum, çinko, titan bileĢikleri gibi 

pek çok hammadde sır oluĢturmak için kullanılır. Bu hammaddelerle birlikte sırı 

oluĢturan, yani camlaĢan, camlaĢtıran, sırdaki camsı yapıyı meydana getiren elemanlar 

bileĢime girer.  

Sır bünyesinde farklı miktar ve çeĢitlerde bileĢikler bulunduğu için bünye 

kompleks bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Seger (1870), bu karmaĢık yapıyı formülsel 

olarak ifade etmiĢtir ve günümüzde hala etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır. PiĢirme hızı, 

sırı oluĢturan hammaddelerin tane boyut dağılımları, kimyasal bileĢim, bünye bileĢimi, 

sır kalınlığı ve inceliği, fırın atmosferi sırın oluĢmasını etkileyen faktörlerdendir. 

Sırlarda kullanılan hammaddelerle birlikte, sır bileĢimine giren farklı metal oksitler 

vardır. Bu oksitler sıcaklıkla birlikte sırın geliĢimi esnasında, sır içinde farklı görevlerde 

bulunurlar. PiĢme sıcaklığına göre; camlaĢtırıcı, ergitici, matlaĢtırıcı, kristallendirici, 

kararlılık sağlayıcı ve opaklaĢtırıcı olarak görev yapar. 

Seramik endüstrisinde yapılan sırlarda kullanılan baĢlıca hammadde grupları 

Ģunlardır (Sümer, 2002); 

a) Kaolin Grubu (Al2O3.3SiO2.2H2O) 

b) Mermer Grubu (CaCO3) 

c) Dolomit Grubu (CaCO3. MgCO3) 
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d) Kuvars Grubu 

e) Feldispat Grubu 

• Ortoklas: K2O.Al2O3. 6SiO2 

• Albit: Na2O.Al2O3.6SiO2 

f) Suda Çözünen Maddeler Grubu (Soda, Potasyum Karbonat, Borax, Asit 

Borik, Kalsiyum Borat, KurĢun BileĢikleri, OpaklaĢtırıcılar), 

- Soda: 

. Kristal Soda: Na2CO3.10H2O 

. Kalsine Soda: %58,3 Na2O, %41,5 CO2 içerir.  

- Potasyum Karbonat: 

. Kalsine Potas: K2CO3 %71 K2O, %29 CO2 içerir. 

- Asit Borik:  

. Kimyasal formülü H3BO3 olup %56,39 B2O3,  

- KurĢun BileĢikleri: 

.KurĢun Oksit: PbO 

. Sülyen : Pb3O4 

. KurĢun Karbonat: 2PbCO3. Pb(OH)2 

 

2.5.1.1. Seramik sırlarında kullanılan oksitler ve özellikleri 

 

Alkali Oksitler (Na2O, K2O, Li2O ): Sırlarda ergitici olarak görev yaparlar. 

Zehirsiz, renksiz ve ucuzdurlar. Yüksek genleĢme katsayısına sahip oldukları için 

sırlarda çatlama hatası oluĢturmaya yatkındırlar. Na2O‟in genleĢme katsayısı K2O‟e 

göre daha fazladır. Sırda sodyum içeriği arttıkça, çekme dayanımı ve elastiklik azalır. 

GenleĢme katsayısı yükselir ve sırın yumuĢama noktası düĢer. Potasyum içeren sırların 

sodyum içeren sırlara göre en önemli özelliği erime noktasının yüksekliğidir.  

Na2O ve K2O; düĢük viskositeli akıĢkan sırlar oluĢturabilirler. Bu nedenle 

alkalice (Na2O, K2O) zengin sırların erime aralıklarının dar olduğu söylenebilir. Bu tip 

sırlarda düĢük viskositeyi yükseltmek için Al2O3, ZnO veya BaO gibi oksitler sıra 

katılabilir (Yet, 2007; Arcasoy, 1983). 

Na2O ve K2O‟ın bütün tuzları suda çözünebilir olduğu için, (soda, potasyum 

nitrat vd.) bu tür bileĢikler sırlarda sinterlendikleri zaman kullanılabilir.  
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Na2O Ġhtiyacı ; Albit (Sodyum Feldspat=Na2O.Al2O3.6SiO2), Kalsine Soda 

(Na2CO3) ve Borakstan karĢılanabilir (Na2O.2B2O3=Kalsine boraks). En çok kullanılan 

albittir.  

K2O; Genellikle Ortoklas (=Potasyum Feldspat=K2O.Al2O3.6SiO2) mineralinden 

karĢılanır. Bunun dıĢında isteniliyorsa; K2CO3 (Potas), KNO3 (Potasyum Nitrat) gibi 

bileĢiklerde kullanılabilir.  

Li2O, az miktarda ilave edildiğinde bile ergimeyi kolaylaĢtırmasının yanı sıra 

viskoziteyi düĢürür. Sır bünyesinde bulunan PbO, Na2O ve K2O‟in Li2O ile yer 

değiĢtirmesi durumunda, sırın yüzey sertliğinin %20 oranında arttığı saptanmıĢtır. Na2O 

ve K2O yüzey gerilimini azaltırken, lityum oksit sırın yüzey gerilimini artırmaktadır. 

Na2O ve K2O‟e göre genleĢme katsayısı daha düĢüktür. Aynı alkalilere oranla lityum 

oksit sırlarda daha fazla parlaklık oluĢturur. Hava koĢulları ve asitlere karĢı direnci daha 

fazla artırır. Ayrıca alkalili sırlarda Li2O oranının çok artması sonucu büyük kristaller 

elde edilir. Ancak Na2O ve K2O‟e göre pahalıdır.  

Lityum Doğada; Lepidolit (LiF.KF.Al2O3.3SiO2), Petalit 

(Li2O.Al2O3.SiO2), Spodümen (Li2O.Al2O3.4SiO2) Ģeklinde bulunur.  

 

Silisyum Dioksit (SiO2): Her çeĢit sırda bulunabilen tek ortak oksittir. Sırlarda 

cam oluĢturucu olarak tanımlanabilen SiO2, bu görevini ancak bazik oksitler ile uygun 

oranlarda birleĢtiği zaman yapar. Sırda SiO2 artması ile orantılı olarak, sırın erime 

sıcaklığı derecesi de yükselir (Arcasoy, 1983). 

Silisyum dioksit, kil, feldispat ve en çok da kuvarstan alınarak sır bileĢimine 

girebilir. DüĢük sıcaklık sırlarında silisyum dioksitin, eritici oksitlere oranı 2/1, yüksek 

sıcaklıklarda ise 10/1 olmalıdır. Kuvarsın düĢük olan genleĢme katsayısından sırlarda 

ortaya çıkan çatlakların giderilmesinde faydalanılır. SiO2 miktarı arttıkça sırın, 

• Erime sıcaklığı yükselir, refrakter özelliği artar, 

• AkıĢkanlığı azalır, 

• Silika olgunlaĢmıĢ sırın su ve kimyasal etkilere karĢı direncini dengeler, 

• Termal genleĢme katsayısını düĢürür, 

• Sertliği ve dayanımı artar. 

Bu etkiler sır bileĢimi içinde bulunan diğer hammaddelerin yapısına ve 

miktarına bağlı olarak değiĢir. 
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Alüminyum Oksit (Al2O3): Alümina doğada kaolen, pegmatit, nefelin siyenit, 

feldispat, boksit, talk cevherlerinde bulunur. Al2O3„in ergime noktası 2050
o
C olup, 

sırlarda erime noktasını belirgin bir Ģekilde yükseltir. SiO2 ile uygun ortamda birleĢtiği 

zaman sırın matlaĢmasını ve kristalleĢmesini engeller. Asit ve bazlar arasında 

dengeleyici özelliği vardır. Sır bileĢimine göre değiĢmekle beraber alümina sırda, 

• Viskoziteyi arttır, 

• GenleĢme katsayısını düĢürür, 

• Sırın mukavemetini arttırır, 

• Asit ve baza karĢı dayanımı iyileĢtirir, 

• Opaklığı arttırır (Genç, 1999). 

 

Bor Oksit (B2O3): Ergime sıcaklığı 577
o
C‟dir. Sırlarda, cam yapıcı yeteneği 

açısından SiO2‟in yerine kullanılabilen tek oksittir. Kuvvetli bir ergiticidir. Sırların 

erime sıcaklıklarını kolaylıkla düĢürür. Yüksek oranlarda kullanıldığında “bor tülü” adı 

verilen beyaz örtücülük yapar. ZnO ve CaO‟in sır bileĢiminde bulunması bor tülü 

oluĢumunu artırır. Bor tülünün giderilmesi ve sırın saydamlaĢmasını sağlamak için 

sırdaki Al2O3 miktarı artırılabilir veya %5-20 arasında SrCO3 kullanılabilir.  

DüĢük genleĢme katsayısına sahip olduğu için sırlarda çatlamaları engelleyici rol 

oynar. CaO ile birlikte; çizilmelere karĢı dirençli, parlak yüzeyli ve geniĢ erime 

aralığına sahip sırlar üretir. Sırlarda B2O3 ihtiyacını gidermek için doğada bol bulunan 

bor mineralleri kullanılır.  

Üleksit (Na2O.2CaO.5B2O3.12H2O), Kolemanit (2.CaO.3B2O3.5H2O), 

Pandermit (2CaO.3B2O3.3H2O), Kalsiyum Borat (CaO.B2O3.6H2O), Çinko Borat 

(ZnO.2B2O3) en çok kullanılan hammaddelerdir.  

Borik asit ilavesinin seramik karoda mukavemeti arttırdığı ve vitrifikasyon 

sıcaklığını düĢürerek piĢme süresini düĢürmektedir (Çetin ve ark., 2004). DüĢük 

maliyette yeni ürün üretimi özellikle enerji maliyetlerinin toplam maliyetteki yüksek 

payı göz önüne alındığında ancak fırın sıcaklıklarının düĢürülmesi ve/veya piĢme 

süresinin kısalması ile mümkün olacaktır (Yet ve Kara, 2007). 

 

Potasyum Oksit ve Sodyum Oksit (K2O, Na2O): Alkaliler olarak adlandırılan 

K2O ve Na2O bazik oksitlerden olup, sırlarda eritici olarak büyük rol oynarlar. Alkalili 
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sırlar, düĢük viskoziteli akıĢkan sırlardır. Bu nedenle alkalice zengin sırların erime 

sıcaklık aralıklarının dar olduğu söylenebilir (Arcasoy, 1983).  

Potasyum içeren sırların sodyum içeren sırlara göre en önemli özelliği, erime 

noktasının yüksek olmasıdır. Normal olarak potasyum ihtiyacı feldispat minerallerinden 

karĢılanabilir. Feldispat dıĢında, KNO3 ve K2CO3 da potasyum kaynağı olarak 

kullanılan hammaddelerdir. 

Sırda sodyum içeriği arttıkça, çekme dayanımı ve elastiklik azalırken genleĢme 

katsayısı yükselir ve yumuĢama noktası düĢer (Hamer, 1997) 

 

KurĢun Oksit ( PbO ): KurĢun oksit, bazik oksitlerden biri olup, sırlarda çok 

kullanılan kuvvetli bir ergiticidir. Ergime noktası 880 °C‟dir. Çoğu sırda, kurĢun ana 

eritici madde olarak kullanılır, düĢük ve orta derecedeki sırlar için en güvenilir 

eriticidir. Renk veren oksitler üzerinde de düzgün, parlak, kusursuz bir sır oluĢturma 

gibi olumlu etkileri ve avantajları vardır. Ayrıca sırın esnekliğini arttırır ve 

yumuĢamasını sağlar. 

KurĢun bileĢikleri, mürdesenk olarak bilinen kurĢun monoksit (PbO), kurĢun 

dioksit (PbO2), kurĢun trioksit (Pb2O3) ve sülyen olarak bilinen kurĢun tetraoksit 

(Pb3O4)„tir. BaĢlıca kurĢun bileĢikleri olarak, kurĢun karbonat (PbCO3), üstübeç olarak 

bilinen beyaz kurĢun [2PbCO3.Pb(OH)2] ve galena olarak bilinen kurĢun sülfit (PbS) 

bulunmaktadır. KurĢunlu seramik sırlarının hazırlanmasında en çok sülyen, mürdesenk 

ve üstübeçten yararlanılır. 

Bütün ham kurĢun bileĢikleri yüksek oranda zehirlidir. KurĢun zehirlenmesini 

engellemek için uygun önlemler alınmalıdır. Zehirlenme ağız yolu, soluma ya da 

derideki açık yaralardan kurĢunun vücuda alınması ile olmaktadır. Birçok ülkede ham 

kurĢun bileĢiklerinin kullanımını yasaklayan kanunlar çıkarılmıĢtır. KurĢun, silisyum 

dioksitle bağlanarak zehirsiz hale getirilir. Sağlık açısından kurĢunlu sırlar mümkün 

olduğunca, frit olarak kullanılmalıdır (Rhodes, 1973).  

 

Magnezyum Oksit (MgO): Magnezyum oksit, sırra az miktarlarda girdiğinde 

parlaklık etkisi yaratmaktadır, katkı maddeleri arttıkça sır matlaĢmaya baĢlar. 

Yüksek dereceli sırlarda eritici olarak kullanılır, düĢük dereceli sırlarda ise 

refrakter özellik gösterir ve sırra opaklık ve matlık gibi özellikler kazandırır (Rhodes, 

1973). Sırlara genellikle magnezit yani magnezyum karbonat (MgCO3), dolomit 
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(MgCO3.CaCO3) ve talk (3MgO.4SiO2.H2O) gibi magnezyum kaynaklarından 

girmektedir. 

Magnezyum oksit katkılı sırlarda büyük ölçüde sert yüzeyler elde dilebilir. Bu 

sırlar hava koĢullarına, asit ve bazlara karĢı dirençlidirler (Arcasoy, 1983). 

 

Kalsiyum Oksit (CaO): Sırda CaO kalsiyum karbonat (CaCO3), kalsiyum fosfat 

(Ca3(PO4)2), vollastonit (CaSiO3), dolomit (Ca, Mg(CO3)2), kalsiyum sülfattan (CaSO4) 

sağlanır. 1100
o
C‟nin üzerinde iyi bir eritkendir. Silikatlarda ötektik bileĢimler oluĢturur 

(Çetin, 2005). CaO‟in sıra kazandırdığı özellikler, 

• Yüksek sıcaklıklarda fırınlanan sırlarda viskozite değerini düĢürür, 

• Mekanik sertliği arttırır, 

• Asidik, zayıf asidik ve inorganik asitlere karĢı direnç sağlar, 

• Alkalilere oranla çekme dayanımını arttırırken, genleĢme katsayısısnı daha çok 

düĢürür, 

• Sır bileĢiminde gereğinden fazla kullanıldığında sırın refrakterliği ve 

kristalleĢme (devitrifikasyon) eğilimi artar. Bu özellik mat sır yapımında 

kullanılan bir yöntemdir. 

Kalklı çamurlardaki kalsiyum oksit, üzerindeki sır ile kolaylıkla reaksiyona 

girerek, sırdaki silisyum dioksit aracılığı ile bir ara tabaka oluĢturur. Bu ara tabakanın 

sır ve çamur teknolojisindeki önemi, sır ve çamur arasındaki gerilimleri belli bir ölçüde 

karĢılayarak, sır çatlaklığının önlenmesinden ileri gelir. Kalsiyum oksit sır içinde diğer 

oksitler ile birleĢerek cam oluĢumuna yardımcı olur. Özellikle B2O3 ile birleĢmesi 

sonucu sert sırlar ortaya çıkar (Arcasoy, 1983). 

Baryum Oksit (BaO): Az oranlarda yapılan BaO katkısı sıra parlaklık, oranın 

artması ise matlık verir. BaO sıra BaCO3‟den sağlanır. BaSO4 ve BaNO3‟ta teorik 

olarak kullanılabilir. Ancak reaksiyonlar sonucunda açığa çıkacak kükürt ve azot 

bileĢikleri gerek teknik gerekse çevre açısından sorun oluĢtururlar. BaO sırda, 

• Beyazlığı arttırır, 

• Elastikliği arttırır, 

Bunun yanında BaO katkısının, Firit fırınlarında refrakter tuğlaları aĢındırdığı, 

yani korozif etkisi olduğu saptanmıĢtır. 
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Çinko Oksit (ZnO): Sırlarda; matlaĢtırıcı, kararlılık sağlayıcı, kristallendirici ve 

kimyasal reaktiflere direnci artırıcı rol oynar.  

1100 ºC‟nin altında 0,05-0,20 mol oranlarında parlaklığı artırır. 0,30 molden 

baĢlayarak artan oranlardaki ilavelerinde matlığı artırmaya, erime derecesini 

geciktirmeye baĢlar. Sırın elastiklik (esneklik) özelliğini artırarak, düĢük genleĢme 

katsayısına sahip olduğu için çatlamaları engelleyici rol oynar. 

Sır bileĢiminde az oranlarda özellikle mavi ve yeĢil renklerin geliĢimini sağlar, 

beyazlığı artırır. Özellikle Al2O3 ile birlikte, borsuz ve CaO içeriği az olan (alkalili 

sırlar) sırlarda beyazlık ve opaklığı düzenler. Fazla miktarlarda, özellikle bazik sırlarda 

sırın devitrifikasyon (camlaĢmanın azalması) eğilimini güçlendirerek yüzeye mat bir 

görünüm verir. Sırın soğuma aĢamasında çinko silikat (Zn2SiO4) kristalleri oluĢur. 

Çinko silikat kristalleri oluĢurken, sır bünyesinde bulunan pigment veya renk verici 

oksitleri bünyesinde toplayarak yüzeye dekoratif özellikler kazandırır. Borlu sırlarda, 

bor tülü oluĢumunu hızlandırır. Çinko matı, sırlarda ZnO oranının daha fazla 

artırılmasıyla deri kraklesi sırlar elde etmek mümkündür.  

 

Stronsiyum Oksit (SrO): DüĢük sıcaklık sırlarında kristalizasyon kontrolü 

istendiğinde, BaO‟e göre daha fazla beyazlık ve akıcılık istendiğinde kullanılmaktadır. 

Kalsiyumla birlikte kullanıldığında sırda kristallenmeyi artırabilir. Çok az katkı 

oranlarında bile sırda iyi bir erime sağlar. Sırların çizilmelere ve asitlere karĢı direncini 

artırır. Pek çok sır bileĢiminde 0,1 mol oranında kullanıldığında pinhole (iğne deliği) 

hatalarını giderir. 

Borlu sırlarda, bor tülünü gidermek için %5-20 arasında SrCO3 kullanılırsa 

tamamen saydam bir sır elde edilir. Seramik endüstrisinde yapılan sırlarda kullanılan 

baĢlıca hammadde grupları Çizelge 2.3‟de verilmektedir. 

 

2.5.1.2. Seramik sırları yapımında kullanılan renklendiriciler 

 

Seramik sırlarının renklendirilmesinde genellikle renklendirici oksitler ve çeĢitli 

boyalardan yararlanılmaktadır. Çizelge 2.3‟de sır yapımı için kullanılan hammadde ve 

oksitler verilmiĢtir. Seramik sırlarının renklenmesine etki eden faktörler ise Ģunlardır;  

a) Renklendiricinin cinsi ve miktarı, 

b) Renklendirilecek olan sırın bileĢimi, 
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c) Fırın atmosferi, 

d) PiĢme sıcaklığı. 

Bu faktörlerin biri bile değiĢmezliğini yitirirse sırın renklendirilmesinde ön 

görülen renk etkisi elde edilemez (Arcasoy, 1988; Sümer, 2002). 

 

 

Çizelge 2.3. Sır yapımı için kullanılan hammadde ve oksitler (Sümer, 1993; Çetin, 2005). 

 

Hammadde adı Kimyasal bileĢeni Bazik Amfoter Asit Suda çözünme 

Kaolin Al2O3.2SiO2.2H2O ------- Al2O3 ------- Suda çözünmez 

Alüminyum Oksit Al2O3 ------- Al2O3 ------- Suda çözünmez 

K-Feldispat K2O.Al2O3.6SiO2 K2O ------- ------- Suda çözünmez 

Potasyum Nitrat KNO3 K2O ------- ------- Suda Çözünür 

Mermer CaCO3 CaO ------- ------- Suda çözünmez 

Dolomit CaCO3.MgCO3 CaO/MgO ------- ------- Suda çözünmez 

Kolemanit 2CaO.3B2O3.5Al2O3 2CaO ------- 3B2O3 Suda çözünmez 

Üleksit NaCaB5O9.6H2O 2CaO/Na2O ------- 5B2O3 Suda çözünmez 

Na-Feldspat Na2O.Al2O3.6SiO2 ------- Al2O3 6SiO2 Suda çözünmez 

Kalsine Soda NaCO3 Na2O ------- ------- Suda Çözünür 

Kristal Soda NaCO3.10H2O Na2O ------- ------- Suda Çözünür 

Kristal Boraks Na2O.2B2O3.10H2O Na2O ------- 2B2O3 Suda Çözünür 

Kalsine Boraks Na2O.2B2O3 Na2O ------- 2B2O3 Suda Çözünür 

KurĢun Karbonat PbCO3 PbO ------- ------- Suda Çözünür 

Sülyen Pb3O4 PbO ------- ------- Suda çözünmez 

Baryum Karbonat BaCO3 BaO ------- ------- Suda çözünmez 

Mg Oksit MgO MgO ------- ------- Suda çözünmez 

Magnezit MgCO3 MgO ------- ------- Suda çözünmez 

Çinko Oksit ZnO ZnO ------- ------- Suda çözünmez 

Çinko Karbonat ZnCO3 ZnO ------- ------- Suda çözünmez 

Rutil TiO2 ------- ------- TiO2 Suda çözünmez 

Kuvars SiO2 ------- ------- SiO2 Suda çözünmez 
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Sırların renklendirilmelerinde kullanılan baĢlıca oksitler 

 

Seramik sırlarının renklendirilmesinde bakır oksit ( CuO, Cu2O), demir oksit 

(FeO, Fe2O3, Fe3O4), kobalt oksit (CoO, Co2O3, Co3O4), krom oksit (Cr2O3), mangan 

dioksit ( MnO2), kalay dioksit (SnO2), zirkon dioksit (ZrO2), titan dioksit ( TiO2), nikel 

oksit (NiO, Ni2O3) gibi oksitler, fosfatlar ve selenyum bileĢikleridir. 

 

Bakır Oksit (CuO) : Bakır karbonat (CuCO3) ve bakır oksit (CuO)‟ten temin 

edilir. CuO aynı etkileri göstermesine rağmen CuCO3 tercih edilir. Karbonat daha ince 

parçacık boyutludur ve kolayca karıĢır. Yükseltgen atmosferde hem düĢük hem de 

yüksek sıcaklıklarda çoğunlukla yeĢil ve mavi renkler üretilir (Çizelge 2.4). Borlu sırlar, 

özellikle borlu-kalaylı sırlar turkuaz rengi verir. 

 

Çizelge 2.4. Bakır oksitin, yüksek ve düĢük sıcaklıklardaki sırlarda kullanımıyla elde edilen renkler 

(McKee, 1984). 

 

Yüksek Sıcaklık DüĢük Sıcaklık Renk 

%0,5-3,0 oranında birçok sırlarda 

kullanımında 

%0,5-3,0 oranında birçoksırlarda 

kullanımında 

YeĢil 

%2 yüksek oranda baryum oksit ve 

ya çinko oksit ve düĢük oranda 

alüminyum oksit (magnezyum oksit, 

kurĢun oksit kullanılmadan) ile 

kullanımında 

%2 yüksek oranda baryum 

oksitve ya çinko oksit ve 

düĢükoranda alüminyum 

oksit(magnezyum oksit, kurĢun 

oksit 

kullanılmadan) ile kullanımında 

 

Mavi 

 

Demir Oksit (FeO): Demir oksit hemen hemen bütün geleneksel 

hammaddelerde farklı miktarlarda bulunabilen en önemli renklendirici oksitlerden 

biridir. Fe2O3, daha ince tane boyutundan dolayı FeO‟dan daha fazla kullanılır. Sır ve 

bünye rengi üzerinde etkilidir. Fırın atmosferine ve sır bileĢimine bağlı olarak Sarı ve 

kırmızıdan kahverengiye, griden siyaha değiĢen renkler oluĢturur (Çizelge 2.5). Ayrıca, 

seladon, aventurin ve temmoku gibi özel artistik sırların üretiminde kullanılır ( Rhodes, 

1973, Hopper, 2001). 
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Çizelge 2.5. Demir oksitin yüksek ve düĢük sıcaklıklarda sırlarda kullanımında elde edilen renkler 

(McKee, 1984) 

 

Yüksek Sıcaklık DüĢük Sıcaklık Renk 

%1-6 oranın da kalsiyum fosfat ile 

Ġndirgen atmosferde kullanımında 

- Mavi 

%4‟ün üzerinde %4 kobalt, %4 

manganez ve ya bakır ile 

kullanımında 

%4‟ün üzerinde %4 kobalt, %4 

manganez ve ya bakır ile 

kullanımında 

Siyah 

%10 oranında birçok sırlarda %10 oranında birçok sırlarda Koyu 

Kahverengi 
 

 

Kobalt Oksit (CoO, Co2O3, Co3O4): Mavi rengin tüm tonlarını verebilen kobalt 

oksit CoO, Co2O3, Co3O4‟ten alınır (Çizelge 2.5). CoO diğer renk verici oksitlerden 

daha sert olduğu için çok iyi öğütülmezse sırda çözünmesi güçleĢir. CoO yerine Co2O3 

kullanılması ile sırda çözünme daha kolay olur (Arcasoy, 1983). 

 

Çizelge 2.5. Kobalt oksitin yüksek ve düĢük sıcaklıklarda sırlarda kullanımında elde edilen renkler 

(McKee, 1984) 

 

Yüksek Sıcaklık DüĢük Sıcaklık Renk 

%0,5 alkalili sırda %0,5 alkalili sırda Parlak Mavi 

%0,5 yüksek magnezyum içerikli 

sırda 

%0,5 yüksek magnezyum içerikli 

sırda 

Mor 

%0,5‟in üstünde %1 krom oksit 

ile birlikte kullanımında 

%0,5‟in üstünde %1 krom oksit 

ile birlikte kullanımında 

Turkuaz 

%4‟ün üzerinde %4 demir oksit ve 

%4 Magnezyum ve ya bakır oksit ile 

birlikte 

kullanımında 

%4‟ün üzerinde %4 demir oksit ve 

%4 Magnezyum ve ya bakır oksit 

ile birlikte 

Kullanımında 

Siyah 

 

Krom Oksit (Cr2O3): Genelde yeĢil rengi veren krom oksit artan miktarlarda 

çinkolu sırlarda kullanıldıklarında yeĢil renk bozularak gri ve kahverengiye dönüĢür 

(Çizelge 2.6).  

Yüksek refrakter özelliği gösteren krom oksit ile opak yüzeyler elde edilebilir. 

Genellikle %1-2 oranında kullanılır. Krom oksit ile bol kurĢunlu bazik sırlarda nötr ve 

oksitleyici fırın atmosferinde çok bilinen krom kırmızısı elde edilir (Çetin, 2005; 

Arcasoy, 1983). 
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Çizelge 2.6. Krom oksitin yüksek ve düĢük sıcaklıklarda sırlarda kullanımında elde edilen renkler 

(McKee, 1984) 

 

Yüksek Sıcaklık DüĢük Sıcaklık Renk 

%1 çinkosuz sırda kullanımında %1 çinkosuz sırda kullanımında YeĢil 

Çok düĢük miktarda %6-8 oranında 

kalay ile birlikte kullanımında 

Çok düĢük miktarda %6-8 oranında 

kalay ile birlikte kullanımında 

Pembe 

- %1-2 oranında yüksek kurĢun ve 

sodyumlu sırlarda kullanımında 

Sarı 

%1‟in üzerinde %0-5 kobalt ile 

kullanımında 
%1‟in üzerinde %0-5 kobalt ile 

kullanımında 

Turkuaz 

 

Mangan Oksit (MnO, MnO2, MnCO3): Manganez bileĢikleri, oksit ve 

karbonat halleriyle doğrudan sır bileĢimlerinde kullanıldıkları gibi, pembe, kahverengi, 

gri-siyah pigment reçeteleri içinde de yer alırlar(Çizelge 2.7). Seramik sırlarında 

bileĢime bağlı olarak değiĢen bir renk çeĢitliliğine sahiptirler. MnO, MnO2 ve MnCO3‟ 

tan temin edilir. Sırda genellikle %2-6 oranında kullanılması tercih edilir. Genellikle 

cansız renkler verir. KurĢun esaslı sırlarda, bej renginden kahverenginin farklı tonlarına, 

alkali ve borlu sırlarda pembe ve mor renkden yine kahverengiye giden bir renk aralığı 

verirler (ICS, 2003; Hopper, 2001). 

 

Çizelge 2.7. Mangan oksitin yüksek ve düĢük sıcaklıklarda sırlarda kullanımında elde edilen renkler 

(McKee, 1984) 

 

Yüksek Sıcaklık, %4 oranında birçok 

sırda 

DüĢük Sıcaklık, %4 oranında birçok 

sırda 

Renk 

kullanımında kullanımında Kahverengi 

%4 oranında indirgen atmosferde 

kullanımında 

- YeĢil 

%2‟nin üzerinde %0,5 kobalt ile 

magnezyumlu sırlarda kullanımında 

- Mor 

%4‟ün üzerinde %2 bakır ile 

kullanımında 

%4‟ün üzerinde %2 bakır ile 

kullanımında 

Metalik 

 

Nikel Oksit: Nikel oksidin NiO, NiO2, Ni2O3, Ni3O4 formüllerinde bileĢenleri 

bulunmaktadır. Nikel oksidin sırlarda kullanılan en yaygın formları, siyah ve yeĢil nikel 

oksit (NiO) veya siyah nikel oksit (Ni2O3)‟tir. Nikel karbonat (NiCO3) Ģeklinde de 

kullanılır. Sırların içinde daha iyi çözündüğü için daha çok tercih edilmektedir. Nikel 

karbonatın, sırlarda daha iyi çözünmesi, rengin daha iyi bir Ģekilde ve eĢit miktarda 

dağılmasını sağlar. 
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Nikel oksidin geniĢ bir renk aralığı vardır. En yaygın olarak kahverengi tonlarını 

verir. Nikel oksitle renklendirilen sırlarda her zaman aynı renk elde edilemez, bu 

yüzden endüstriyel seramikte renk veren oksit olarak çok az kullanılır. %1‟in altında 

kullanılan nikel oksit çoğu sırda gri renk verir. %2 oranında kahverengi elde edilir. 

Sadece nikel oksit ile elde edilen renkler genellikle soluk ve donuk renklerdir. Nikel 

oksit diğer renk veren oksitlerle kullanıldığında, bu sırların rengini geliĢtirir ve 

beyazlaĢtırır. Kobalt, demir ve bakır oksit gibi renk veren oksitlere yapılan %0,5-1 

oranında nikel oksit katkısı ile renklerin niteliği değiĢtirilebilir (Rhodes, 1973). 

Tek baĢına kullanılırsa yeĢilimsi gri renk verir. Eriticilere ve alüminyum oranına 

bağlı olarak %1-2 oranlarında değiĢik renkler verir. Çinko oksit ile mavi, baryum oksit 

ile kahverengi, magnezyum oksit ile yeĢil renk verir. Yüksek derecelerde kahverengiler 

elde edilir (Joaquim, 1994). 

Nikel oksit, güçlü bir renk veren oksittir. Sırlarda en fazla %3 oranında 

kullanılmalıdır. Fazla oranlarda katkılarında, büyük yüzey gerilimi meydana 

getirmesinden dolayı, sırda toplanmalar oluĢur. Çinko oksit oranı fazla olan sırlarda bu 

durum daha da fazlalaĢır. 

 

Kalay Dioksit (SnO2): Beyaz astarları seramik boyaların ve örtücü beyaz 

sırların yapımında kalay oksitten yararlanılır. Oldukça pahalı olmasına rağmen 

kullanımı çok yaygındır. Seramiğin en örtücü sır maddesidir. Seramik teknolojisinde 

örtücülük alanında en tanınmıĢ madde olan SnO2 aynı zamanda birçok seramik 

boyasının temelini de oluĢturur. Vanadyum ile kullanımında yeĢil renkler, bakır ile 

kullanımında ise pembe renk elde edilebilir. 

 

Zirkon Dioksit (ZrO2): Zirkon oksitin endüstride en çok kullanılan Ģekli zirkon 

silikattır. Zirkonlu sırçalar endüstride en çok kullanılan sırçalardır. Bu sırçalar gerekli 

kaolin katkısıyla öğütüldüklerinde günümüzde en çok kullanılan beyaz örtücü akçini 

sırları elde edilir. 

Kalay oksitten daha ucuzdur ancak sırlarda opaklık için daha fazla miktarlarda 

(%5-15) zirkona ihtiyaç duyulur. Fazla miktarlarda kullanımı yüzeyde kristallenmelere 

ve kırılmalara sebep olur. 

 

Titan Dioksit (TiO2): Sırlarda matlaĢtırıcı ve kristal oluĢturucu özellik sağlar. 

Saf titanyum dioksit ile beyaz, krem, açık sarı renkler elde edilir. Demir içermeyen saf 
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titan oksit ile kurĢunsuz sırlarda beyaz, kurĢunlu sırlarda ise açık sarı renkler elde edilir. 

Seramik sırlarında titanın en belirgin özelliği olan matlaĢtırıcı ve kristal oluĢturucu 

özelliklerinden yararlanılarak artistik sırlar elde edilir. 

Renkli sır elde edilmesinde kullanılan baĢlıca materyaller renk verici oksitlerdir. 

Bu çalıĢmada kullanılan volkanik kayaçların belirli oranlarda renklendirici oksitler 

içermesi renkli sır üretimi için avantaj sağlamaktadır. 

Volkanik kayaçların bileĢiminde yüksek miktarda bulunan Fe2O3 ile sarı ve 

kahverengi tonlarında sırların elde edilmesi mümkün olabilmektedir. Fe2O3 oranından 

daha düĢük miktarda bulunan TiO2 ile matlaĢtırıcı ve kristal özelliklerinden 

yararlanılarak artistik sırlar elde edilebilir. Ayrıca eser miktarda bulunan MnO siyah 

renk oluĢumuna yardımcı olabilir. 

Volkanik kayaçların kimyasal, fiziksel özellikleri nedeniyle seramik döküm 

çamurlarında alternatif bir hammadde olarak kullanılabileceğinin yanı sıra (Sakarya, 

1992), endüstriyel ve sanatsal olarak seramik sırlarında da doğrudan ve firitleĢtirilerek 

kullanılabilmesinin mümkün olduğu görülmektedir. 

 

2.5.2. Seramik Sırların Özellikleri ve Sınıflandırılması 

 

Sırlı seramik ürünlerin oluĢumunda en son ve en önemli aĢama olan sır, çeĢitli 

yetenekleri ile ürünün baĢarısını ve çeĢitli özelliklerini etkiler. Bu özellikler üç grupta 

toplanabilir: 

a) Sırın Ham Özellikleri: Bu özelliklerden daha çok, sırın kullanılmaya hazır sıvı 

durumunda iken gösterebileceği özellikler anlaĢılır. Bunlar sırın ince veya kalın 

atılması, sırlama yöntemi, sırın çökmesi, özgül ağırlığı, tane iriliğidir. 

b) Erime Özellikleri: Sırın piĢme sırasında termokimyasal reaksiyonlar ile ortaya 

çıkan özelliklerdir. Bunlar kabarcık oluĢumu, toplanma, gaz çıkıĢı, akmadır. 

c) PiĢmiĢ Sır Hazırlıkları: Sırın uygulama alanına uygunluğu için gerekli 

özelliklerdir. Bunlar sertlik, kimyasal etkilere direnç, yoğunluktur. 

Sırların bu genel özelliklerinin birinin, birkaçının veya tamamen baĢka 

etkenlerin etkisi ile gösterdiği önemli özellikleri vardır (Arcasoy, 1983).  

Bunlar; 

 Viskozite, 

 Yüzey Gerilimi, 

 GenleĢme, 
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 Sırın Sertliği, 

 Kimyasal Dirençtir. 

Örtücülük özelliklerine göre sır çeĢitleri üç ana grup altında toplanmaktadır: 

 Transparant Sırlar 

 Opak Sırlar 

 Mat Sırlar 

Bu sırların oluĢumu, tamamen sırın içyapısıyla ilgili bir durumdur. Bu ayrımda, 

sır yüzeyine gelen ıĢınların ne kadar yansıtılabildiğiyle değiĢen bir isimlendirme söz 

konusudur. 

Dekorlu mamullerin üzerine uygulanır. Dekorun canlı bir Ģekilde görünmesini 

sağlar. Dekor, seramik bünye üzerine veya opak sır üzerine yapılır ve üzerine 

transparant sır atılır. Bu sır piĢtikten sonra alttaki desen rahatlıkla görülebilir. 

Genelde yüzeyin tamamen örtülmesi istendiğinde uygulanan sırlardır. Bu sır 

tabakaları, bünyelerinde ihtiva ettikleri farklı yapı bileĢenleri sayesinde altta kalan 

seramik bünyeyi örterler. Örtücülük özelliklerini oluĢturabilmeleri için, farklı kırınım 

katsayısına sahip fazlar oluĢturmak gerekir. 

Adından da anlaĢıldığı gibi, mat sır olarak seramik bünyenin yüzeyini mat bir sır 

tabakasıyla kaplayan genellikle örtücü özellik gösteren ve parçanın kalitesini arttırıcı 

özellikteki sırlar tanımlanabilir. Sır tabakasında yer alan kristallerin büyük olması 

durumunda opak görünümden mat görünüme dönüĢebilen bir yüzey oluĢur (Kartal, 

1998). Mat sırlar piĢme sıcaklıklarının üzerinde piĢirilirse, çoğunlukla parlaklık özelliği 

gösterirler. Mat yüzey elde etmede kullanılan en önemli yöntem; bileĢimin soğuma 

esnasında kristalleĢmeye uygun bir Ģekilde ayarlanmasına dayanır. Toprak alkali metal 

oksitler (CaO, MgO, BaO, ZnO) mat sırların vazgeçilmez oksit bileĢikleriyken, Bor 

oksit, kurĢun oksit ve silisyum dioksit mat sır yapımında olumsuz etkilere sahip 

bileĢiklerdir (Arcasoy, 1983). 

Alkali sırların hazırlanmasında öncelikle alkali-silis firitinin hazırlanması 

gerekir. Yüksek kurĢunlu sırlarda ise sır süspansiyonu, kurĢun bileĢikleri ile silisin 

doğrudan karıĢımından elde edilir. Böylece hem yakıttan ve hem de zamandan tasarruf 

edilir. Adhezyon problemi nedeniyle, alkali sırların seramik yüzeyine uygulanması, 

kurĢunlu sırlara kıyasla daha zordur. Diğer taraftan, kurĢunlu sırların yüzey gerilmesi, 

alkali sırlara kıyasla düĢük olduğundan yüzey ıslatma özellikleri daha üstündür. 

KurĢunlu sırların, alkali sırlara kıyasla en önemli üstünlüğü; genleĢme katsayılarının 



 

 

39 

düĢük olmasıdır (Geçkinli, 2005). Sırın yüzeyde yayılabilme davranıĢları, kabarcıkların 

hareket edebilmesi ve soğurken kristalleĢme durumları sıcaklığın yanı sıra sırın yüzey 

gerilimi ve viskozitesine bağlıdır (Güler ve Demirhan, 2005). Alkali oksitin yanı sıra 

kurĢun oksitte düĢük erime sıcaklığına sahiplerden en yüksek kalitelisine kadar birçok 

sırın en önemli parçası olmuĢtur. Her ne kadar sır endüstrisi kurĢun kullanımına dayansa 

da dünya genelindeki kurĢunun sebep olduğu sağlık problemleri yüzünden kurĢun 

kullanım kuralları hayli sıkılaĢtırılmıĢtır. KurĢun içeren sıra birçok alternatif 

düĢünülmüĢtür (Eppler, 1996; Jackson, 1995). Fakat kurĢunsuz sır ile üretilen 

porselenin esneklik ve fırınlanma konusunda problem çıkardığı görülmüĢtür (Alsop, 

1994). (Makishima ve Nagata, 1988)‟de sırın erime sıcaklığının düĢürülmesini Na2O-

K2O-CaO-ZnO-Al2O3-SiO2 sistemi içerisinde açıklamıĢlardır. 

Seramik karolarda piĢme küçülmesi değeri oldukça önem arz eder (Kurama ve 

ark., 2007). Kil minerallerinin oranı küçülmeyi etkileyen en önemli parametrelerdendir. 

Kil minerallerinin miktarındaki artıĢla doğru orantılı olarak küçülme de artmaktadır 

(Siddiqui ve ark., 2005). Sırların piĢirilmesi sırasında bünyeyi oluĢturan killerdeki 

tabakalar arası suyun uzaklaĢması, kristal yapının bozulması, organik madde ve 

hidroksillerin uzaklaĢması gibi faktörlerin etkisiyle piĢme sıcaklığındaki artıĢa bağlı 

olarak sırdaki küçülme ve ağırlık kaybı meydana gelmektedir (Grim, 1962). 

Feldspatların ve alkalili hammaddelerin ergime derecelerinin büyük önemi olup karo 

bünyelerinde diğer birlikte bulundukları hammaddeleri de etkileyerek piĢme ve ergime 

derecesinin düĢmesini sağlamaktadırlar (Kayacı ve ark., 2008; Dondi ve ark., 2002). 

Hazırlanan sır karıĢımının erime davranıĢları sırın bileĢimine, piĢme sıcaklığına 

ve tane büyüklüğüne bağlıdır. Sır bileĢiminde B2O3, K2O, Na2O, ZnO ve PbO gibi 

oksitlerin bulunması sırın erime davranıĢını olumlu yönde etkilerken SiO2, Al2O3 gibi 

oksitler sırın erime sıcaklığını olumsuz yönde etkilenmektedir. B2O3, K2O, Na2O, ZnO 

ve PbO gibi oksitler eritici oksit olarak bilinmektedir. Bu eritici oksit maddeleri sıra 

katıldığında sırın erime sıcaklığını düĢürürler (Karakaya, 2007; Köseoğlu ve Bağça, 

2008). 

 

2.5.3. Sır hazırlama ve uygulama teknikleri 

 

Sır hazırlama, sır hammadde reçetesinde yer alan bileĢenlerin istenen oranlarda 

tartılmasıyla baĢlar. Bu tartım sonucu oluĢturulan karıĢım miktarı, bu karıĢımın 

öğütüleceği değirmenin büyüklüğüne göre ayarlanır. Değirmene bu hammadde karıĢımı, 
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su ve kendi öğütücü bilyaları yüklendiğinde, öğütme kinetiğine uygun bir ortamın 

oluĢtuğundan emin olunmalıdır. 

Tartılan hammaddeler su ve yardımcı katkılarla birlikte bilyalı değirmenlere 

doldurulur. Firit hariç diğerleri hammadde üreticilerinde öğütülmüĢ olarak alınan sır 

bileĢenleri birlikte öğütülerek belirli bir tane büyüklüğünün altına düĢürülür. PiĢirme 

sıcaklığına bağlı olarak bileĢim sadece hammaddelerden veya firit ve hammadde 

karıĢımından veya tamamen firit den oluĢturulur (Kilerci, 2002; Kartal, 1998). 

Sır yüzeyini etkileyen bir baĢka faktör de belirli bir yüzeye (gr/cm
2
) atılan sır 

miktarıdır. Tartım yapılarak her zaman aynı büyüklükteki yüzeye aynı miktarda sır 

atılması kontrol altında tutulur. Diğer taraftan sırlanacak yüzeyin temizlenmiĢ bilhassa 

tozdan arındırılmıĢ olması ve bünyenin kurutmadan çıkıp hemen sırlanması gerekir 

(Kilerci, 2002; Kartal, 1998). 

Uygulanan baĢlıca sır teknikleri; 

 Daldırma ile sırlama, 

 Püskürtme ile sırlama, 

 Akıtma ile sırlama, 

 Tozlama ile sırlama, 

 Tuzlama ile sırlamadır. 

 

Yukarıda bahsedilen bilyalı değirmenlerden de anlaĢılacağı gibi, sır 

hammaddelerinin öğütülmesi sulu olarak yapılmaktadır. Bu değirmenlerde değirmen 

devir sayısı, bilya büyüklüğü dağılımı ve miktarı ile süspansiyon miktarı öğünmeyi 

etkileyen baĢlıca parametrelerdir. Tartılan hammaddeler su ve yardımcı katkılarla 

birlikte bilyeli öğütücülere doldurulur. Bir sırın erime davranıĢları bileĢimin ve piĢme 

sıcaklığının yanı sıra önemli oranlarda tane büyüklüğü dağılımına da bağlıdır. Ġri taneli 

veya çok ince taneli sır hammadde karıĢımı bir takım olumsuzluklara sebep olmaktadır. 

Frit ağırlıklı bir sırın içine gaz çıkıĢı yapabilecek maddelerin (kalsit, dolomit) çok az 

miktarlarda da olsa girmesi kabarcık ve pinhol oluĢumuna sebep olmaktadır.  

Değirmenlerde öğütme, sır hammaddelerinin belirli bir inceliğe gelmesine dek 

sürer. Hammaddenin istenilen incelikte öğütüldüğü, elekler ile kontrol edilir. Sır 

hammaddelerinin gerektiğinden fazla öğütülmesi, (çok ince tanelere kadar inilmesi) 

bazı önemli sır ve sırlama hatalarına yol açar. Bu hatalar Ģunlardır: sırın parça üzerinde 

toplanması, sırın parça üzerinden yaprakçılar Ģeklinde kalkması, sırra öğütme süresinin 
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uzunluğu ile orantılı olarak değirmenin aĢınan malzemelerinden diğer maddelerin 

karıĢması Ģeklindedir. 

Sır değirmenlerinde öğütme sonrasında ortaya çıkabilecek en önemli hatalardan 

birisi de, sırın çökmesi olayıdır. En çok fritli sırlarda rastlanan bu olayın nedeni kısaca 

alkalilerin “hidrolize” olması ile açıklanabilir. Sırın bu hidroliz sonucu, alkali reaksiyon 

gösteren bir sıvıya dönüĢmesi ile birlikte, taĢlaĢarak çökmesi kaçınılmaz olur. Önlem 

olarak ilk aĢamada sır hammaddelerinin daha az su ile, daha kısa sürede öğütülmesi 

denenmelidir. Ayrıca sırra çok özlü kaolin ve kil katkısı da zorunludur.  

Sırın çökmesi olayına çoğu zaman daha pratik bir çözüm getirilir ve çok az bir 

bentonit katkısı ile sırın hem değirmen içinde, hem de kullanmadan önce depolanması 

sırasında çökmesi önlenebilir. 

Hazırlanan sırların sürekli olarak aynı özellikleri taĢımasını sağlamak için, 

hazırlamanın her aĢamasında uyulması gereken kurallar vardır. Bu kuralların baĢında, 

doğal olarak, sır reçetesinin eksiksiz ve doğru tartılması gerekir. Ancak tartılan bu sır 

hammaddelerin özelliklerinin sürekli kontrol altında tutulması, değiĢmeyen hammadde 

türlerine, kalitelerine ve aynı tane büyüklüğüne sahip olmaları sağlanmalıdır. 

Sırın öğütüldüğü değirmenin seçimi ve özellikleri de sır hazırlamadaki baĢarıyı 

etkiler. Sır hammaddelerinin öğütülmesinde kullanılan değirmenin, zorunlu olmadıkça 

değiĢtirilmemesi, değirmen dolgusu olarak tanımlanan hammadde, su ve değirmen 

bilyalarının ağırlıklarının hep aynı tutulması gerekir. 

Su ve öğütülen hammadde iliĢkisinin önemi göz önünde tutularak, hazırlanan 

sırın yoğunluğunun sıkı bir denetim altında tutulması gerekir. Sırın litre ağırlığının 

kontrolü, sır yoğunluğunun kontrolünde en çok kullanılan yöntemdir (Kartal, 1998; 

Arcasoy, 1983). 

Sırları kullanmadan önce, yani sırlama iĢlemine baĢlamadan önce bazı 

önlemlerin alınması gereklidir. Bu önlemlerin çoğu, sırın daha hazırlama aĢamasında 

iken kontrolü ile baĢlar. BaĢarılı bir sırlama iĢlemi sürdürebilmek için, sırın su oranının 

çok iyi ayarlanması gerekmektedir. Fazla sulu bir sır ile sırlanan parçalar ince, az sulu 

yani koyu bir sır ile sırlanan parçalar ise kalın sırlanırlar ve ortaya çıkacak sırlama 

hatalarının belirtilerini gösterirler. 

Sırlanacak parçaların da sırlama iĢlemine hazırlıklı ve hatasız gelmesi 

sağlanmalıdır. Genel olarak kalın et kalınlığına sahip olan parçalar “bisküvi piĢirimi” 

yapılmadan sırlanabilir. Fakat ince parçalara sırlama öncesi direnç kazanmaları amacı 

ile seramik teknolojisindeki türüne uygun sıcaklığa kadar bisküvi piĢirimi uygulanır. 
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Bisküvi piĢirim sıcaklığının sık sık değiĢmesi sonucu az piĢmiĢ parçalarda 

görülen en büyük hata, sırın emilmemesi sonucu ince sırlanması ve parçanın uzun süre 

ıslak kalması olayıdır. 

Sırlanacak olan parçaların yüzeylerinin tozsuz yağsız ve kuru olmaları 

sağlanmazsa, toplanma, sır almama gibi sırlama hataları ortaya çıkar. 

Sırlama sırasında ortaya çıkan bir diğer hata da çok ince et kalınlığına sahip olan 

parçaların, sırlama sırasında çabucak ıslanarak suyu dıĢarı kusmalarıdır. Çoğu zaman 

piĢtikten sonra fark edilebilen bu hatanın önüne geçebilmek için, ince parçaların önce 

bir yüzünün sırlanması, iyice kuruduktan sonra ikinci yüzeyinin sırlanması yapılmalıdır. 

Diğer önlemler de sırın litre ağırlığını çok düĢük tutmamak ve gerekiyorsa sır sıvısını 

veya parçayı hafif ısıtmak olabilir. 

Sırlama hatası olarak görünen, fakat aslında parçanın formundan ileri gelen bir 

baĢka hata da, keskin ve sivri köĢelerin yeterince sır alamamasıdır. Bu bölgelerde sır 

ince olup, alttaki piĢmiĢ çamurun rengi görünür (Kartal, 1998; Arcasoy, 1983). 

 

Püskürtme yöntemi 

 

Daldırma ile sırlamanın olanaksız olduğu durumlarda, örneğin çok büyük 

parçaların, et kalınlığı ince olan veya ilk piĢirimi yapılmamıĢ parçaların sırlanmasında, 

püskürtme ile sırlama yöntemi uygulanır. 

Sır, sırlanacak parça üzerine, pistole adı da verilebilen özel püskürtme 

tabancaları ile atılır. Sır tabancasının püskürtme ağız açıklığı, püskürtme basıncı, sırın 

kıvamı, püskürtme mesafesi, baĢarılı bir sırlamada rol oynayan önemli faktörlerdir 

(Arcasoy, 1983). 

 

Daldırma yöntemi 

 

Daldırma yöntemi ile yapılan sırlamada, parçanın içinde veya formuna göre 

çukur yerlerinde oluĢabilecek olan fazla sırın, farklı kalınlıkta sırlamaya neden 

olmaması için iyice süzdürülmesi gerekir. 

Bisküvi piĢirimi yapılmıĢ ince parçalar ile kalın olması koĢulu ile ham 

parçalarda daldırma yöntemi ile sırlanabilir.  

Parçanın daldırıldığı sır içinde tutulma süresinin, parçanın ince veya kalın 

sırlanmasında büyük rolü vardır. Daldırma sırasında parçanın elle veya herhangi bir 
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yardımcı malzeme ile tutulması sonucu, sır almayan yerlerin, bir rötuĢ fırçası yardımıyla 

sırlama iĢlemlerinin tamamlanması gerekir (Arcasoy, 1983). 

 

Akıtma yöntemi 

 

Bu yöntemde, sırın sürekli olarak beslenen bir haznenin alt kesit açıklığından, 

sürekli bir film oluĢturacak Ģekilde akması sağlanır. Yürüyen bir bant üzerine 

yerleĢtirilmiĢ olan ve bu sır perdesinin altından geçen parçaların sürekli olarak 

sırlanması sağlanır. 

Bu yöntem seramik endüstrisinde en çok yer ve duvar kaplama plakalarının 

sırlanmasında kullanılır. Yüksek verimli sırlama yöntemidir. 

BaĢarılı bir akıtma sırlaması yapmak için, her Ģeyden önce sır perdesinin 

kesiksiz, her tarafta aynı incelikte akması gerekir. Bu, sır haznesinin iyi beslenmesi, 

sırın iyi süzülmesi, hazne perde aralığının iyi ayarlanması ve çapaksız olması gibi 

faktörlerin hepsinin bir arada çok uyumlu olmaları sonucu sağlanabilir (Arcasoy, 1983). 

 

Tozlama yöntemi 

 

Daha çok emaye endüstrisinde uygulanan bu yöntem, bazı sorunlu durumlarda 

seramik parçaların sırlanmasında da uygulanır. 

Reçetesinde suda çözünen maddeler bulunan bir sır, fritleĢtirme iĢlemine 

baĢvurulmaksızın, kuru olarak hazırlanır ve sırlanacak olan parçanın üzerine, her tarafta 

eĢit kalınlık oluĢturacak Ģekilde serpilir. 

Bu yöntem ile yapılan sırlamada en çok rastlanan hata, sırın parçanın yüzeyine 

iyi dağılmaması sonucu ortaya çıkar. Parçaların taĢınmaları ve fırına yerleĢtirilmeleri 

sırasında, eğer sırrı parçaya yapıĢtırıcı bir madde kullanılmamıĢ ise, dikkatli davranmak 

gerekir (Arcasoy, 1983). 

 

Tuzlama yöntemi 

 

Ancak pekiĢmiĢ çini ürünlerine uygulanan bu tür sırlama, uygulamadaki 

özgünlüğü nedeniyle, diğer sırlama yöntemlerinden her yönü ile ayrıdır. 

Sırlamanın esasını, fırın içerisinde oluĢan tuz buharı oluĢturur. Tuzlama 

yönteminin uygulanmasının yapıldığı fırınların açık ateĢli çalıĢan kamara türü fırınlar 
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olması zorunludur. Fırına atılan tuz, ilk önce fırın atmosferindeki su buharı ile 

birleĢerek NaOH ve HCI‟e dönüĢür. Bu oluĢan NaOH‟ de çamurda SiO2 ve Al2O3 ile 

birleĢerek, çok ince bir cam olan “tuz sırı” nı oluĢturur (Arcasoy, 1983). 

 

2.5.4. Dekorlama 

 

Dekorasyonun amacı ürüne estetik bir değer katmak, bazen de mamul yüzeyinde 

bulunan küçük hataları örtmektir. Günümüzde kullanılan en yaygın dekorlama sistemi 

elek baskıdır. Dekorlama ister çift piĢirim, ister üçüncü piĢirim üretiminde olsun genel 

prensipleri aynıdır. Belirli dekorlara ait film hazırlanır ve bunlar Ģablon elek bezlerine 

aktarılır. Her bir renk için hazırlanan bu elekler baskı sayısını belirler (Sevim, 2003). 

Dekorasyon malzemeleri; boyalar, baz ergiticiler, bağlayıcılar (medyum), bazı 

durumlarda da opaklaĢtırıcılardır. Bu malzemeler genellikle üreticiler tarafından 

kullanıma hazır halde alınmaktadır. Bazı iĢletmeler ise baz ergiticileri istedikleri 

özelliklere göre kendileri yapmayı tercih etmiĢlerdir. Dekorların asit-bazdan 

etkilenmemesi, mekanik etkilere karĢı dayanıklı olması büyük önem taĢımaktadır. 

Andezit üzerine desenin dekor baskı tekniği kullanarak aktarılması yapılırken dört farkı 

yol izlenmiĢtir (Sevim, 2003). 

a) Sır üzerine uygulama: Sırlanma ve piĢme iĢi tamamlanmıĢ olan andezit taĢ 

üzerine dekor ile desen basılması, 

b) Sır içine uygulama: Sırlama iĢlemi tamamlanmıĢ fakat piĢirilmemiĢ (yani ham 

sır üzerine) ürün üzerine baskı iĢleminin yapılması, 

c) Sırsız bünye üzerine uygulama: Ġstenilen boyuta getirilmiĢ olan ürüne herhangi 

bir iĢlem uygulamamaksızın üzerine yapılan baskı iĢlemi, 

d) Çıkartma tekniğinin uygulanması: Andezit üzerine uygulanacak olan desen 

çıkartma kâğıdına basılıp daha sonra ürün üzerine aplike edilerek yapılan 

iĢlemdir. 

Yeni ürünlerin kullanım alanlarının belirlenmesinde değiĢik alternatifler 

oluĢturabilmek için dekor çalıĢmalarına ihtiyaç duyulacaktır. Dekorlar çeĢitli yüzey ve 

malzemelere farklı teknikler kullanılarak rahatlıkla aplike edilmektedir. Malzeme ve 

dekorun türü uygulama tekniğinin belirlenmesinde önemli bir rol almaktadır. Estetik 

görünüm, renklendirici pigment ve boya kullanılarak sağlanabilirken bazen kazıma 

bazen de kabartma, mühür gibi yöntemler ile elde yapılarak sağlanmaktadır. Bu tür 

dekorlar uygulama açısından uzun ve güç bir çalıĢmayı gerektirirken daha pratik olan 



 

 

45 

yöntemlerin kullanılmasına neden olmaktadır. Bunlardan biri dekor yöntemidir. Dekor, 

yardımcı araç gereç kullanılarak özel dokulu naylon ya da ipek elek üzerinde 

hazırlanmıĢ desenlerden dekorlanacak yüzeyler üzerine direkt ya da endirekt yollarla 

aktarılması iĢlemidir. Aynı desenin değiĢime uğramadan defalarca yüzeylere 

uygulanabildiği bu yöntem endüstriyel üretimler için bir avantaj sağlamaktadır. Dekor 

yöntemi ile düz yüzeylere direkt baskı yapılırken ayrıntılı dekorların basımı ile büyük 

ve karmaĢık biçimli parçaların dekorlanmasında dolaylı baskı yöntemi (çıkartma) 

kullanılır. 

Dekor yöntemi ile seramik, cam, tekstil, tahta, plastik, deri gibi malzemeler 

üzerinde uygulama yapılabilirken bu yöntem sunduğu uygulama kolaylığı ile farklı bir 

malzeme olan andezit üzerinde ki uygulanabilirliği bu tez çalıĢması sırasında 

denenecektir. 

 

2.5.5. Kurutma ve piĢirme 

 

Kurutma, poroz bir malzemeden taĢıma veya buharlaĢtırma ile su 

uzaklaĢtırılmasıdır. ġekillendirmeden sonra yapılması gereken önemli bir iĢlemdir 

(Reed, 1991). Kurutma düzgün yapılmazsa sırda çatlak ve deformasyon oluĢabilir, bu 

istenmeyen sonuçlar kurutmanın önemini daha iyi vurgulamaktadır. Kurutma esnasında 

nem buharlaĢır, taneler birbirine yakınlaĢarak, tanelerde küçülmeler meydana 

gelmektedir. Bu süreç tanelerin birbirine temasına kadar devam etmektedir. Tanelerin 

birbirine olan teması gerçekleĢtikten sonra sırlanmıĢ ürünün yüzeyi kaplanmıĢ 

olmaktadır (Acimac, 1999).  

Kurutulacak maddeler genellikle tabaka veya kütle halinde bulunur. Ġhtiva ettikleri 

suyun dıĢarıya atılması birbirini izleyen buharlaĢma ve difüzyon olayına dayanır. 

Kurutmaya tabi tutulan malzeme nemini belirli bir noktaya gelinceye kadar, değiĢmeyen 

bir hızla bırakır. Bu olaydan sonra kurutma baĢlar ve denge nemi değerine kadar geliĢir 

(TanıĢan ve ark., 1988). 

Seramik sır üretim iĢlemlerinde fırınlamanın amacı, bitirilmiĢ ürünün bütün 

geometrik, estetik ve fonksiyonel karakteristiklerini dayanıklı ve kalıcı yapmaktır. Bu 

teknik karakteristikleri su absorpsiyonu, mekanik mukavemet, termal genleĢme 

katsayısı ve çizilmeye aĢınmaya, kimyasal tepkiye, termal Ģoka, donmaya, vb. karĢı 

direnci kapsamaktadır (Acimac, 1999). 
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ġekillendirilmiĢ ham seramik, seramik bünyelerin suya ve kimyasal maddelere 

dayanıklı, kararlı bünyelere dönüĢtürebilmeleri için bileĢimine ve niteliklerine göre 700-

2000 °C arasında en az bir defa piĢirilirler. Bu aĢamadan sonra sırlanacaksa, sırın 

geliĢmesi için ikinci kez, sır üstü dekorlanacaksa boyaların cinsi ve olgulaĢma 

derecelerine göre üçüncü ve dördüncü kez de piĢirilebilirler (Oktay, 2000). 

Seramik oluĢumunda en önemli aĢama olan piĢirilmenin içinde gerçekleĢtirildiği 

fırınlar, çeĢitli sınıflara ayrılırlar. Bu ayırımlarda Ģu özellikler göz önünde tutulur; 

fırının çalıĢma prensibi, fırın Ģekli, piĢmeyi sağlayan ateĢin durumu ve yakıtın türüdür. 

Seramik fırınlarını sınıflandırırken, onların çalıĢma prensiplerinden yola çıkılır ve iki 

büyük grup altında toplanır; aralıklı (peryodik) çalıĢanlar ve sürekli çalıĢanlar. 

Periyodik çalıĢan fırınlara piĢecek malzeme doldurulur, piĢirilir, soğutulur ve boĢaltılır 

(Arcasoy, 1983). 

 

2.5.6. Termal genleĢme 

 

GenleĢme katsayısı, bir sırın 1 °C sıcaklık artımı ile gösterdiği genleĢme veya 

küçülme ölçüsüdür. Sırlarda genleĢme katsayısı 10
-7

-10
-5

 arasında olur. 

tL

l




                                                                                                                  (2.1) 

α : Lineer ısıl genleĢme katsayısı, 1/ ºC 

L : BaĢlangıç uzunluğu, mm 

∆l : BaĢlangıç ve son uzunluk arasındaki fark, mm 

t : Son sıcaklık, ºC 

Bir sırın genleĢme katsayısı dilatometre ile ölçülür bunun yanında doğrusal 

genleĢme katsayıları yardımıyla da sırın kimyasal bileĢiminden yararlanarak genleĢme 

katsayısının hesaplanması mümkündür (Acimac, 1999; TanıĢan ve ark., 1988). 

Sırın yüksek çekme gerilimlerine maruz kalması ve yüzeyde sık bir çatlak ağının 

düĢük çekme gerilimlerine maruz kalması seyrek bir çatlak ağının oluĢmasına neden 

olur. Basınç değerlerinin çok yüksek olması durumunda da yüzeyde kavlamalar olur. 
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ġekil 2.3. Sır kaplamada sır ile seramik altlığın uyumsuzluğundan kaynaklanan hatalar (Sümer, 1993) 

 

Sır ile seramik altlığın uyumsuzluğundan kaynaklanan hatalar, ġekil 2.3‟de 

görülmektedir. Bu Ģekilde a1 ve a2 sır çatlağı ve sır kavlamasını göstermektedir. 

ġekildeki b1; seramik çamurunun dıĢ bükey dönmesini ve buradaki sırın seramik 

altlığına göre daha büyük bir genleĢme katsayısına sahip olduğunu göstermektedir. Bu 

sır altlığa göre; ısınma sırasında altlıktan büyük bir genleĢmeye, soğuma sırasında da 

daha fazla bir küçülmeye sahiptir. ġekildeki b2 ise; çamurun iç bükey dönmesini ve 

buradaki sırın altlığa göre daha küçük genleĢme katsayısına sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu sır altlığına göre ısınma sırasında küçük bir genleĢmeye, soğuma 

sırasında da yine küçük bir genleĢmeye sahiptir.  

Farklı reçetelerle elde edilen bir sırın genleĢme katsayısı belirlenmek istenirse, 

bu katsayı sıcaklık-genleĢme eğrisinin ancak 20 °C ile transformasyon noktası 

arasındaki bölgesinden elde edilebilecektir (ġekil 2.4). Transformasyon noktasından 

sonra sır artık katı bir madde değil, gittikçe plastik davranıĢ gösterip (yumuĢayan) ve 

sonuçta sıvılaĢarak eriyiğe dönüĢen bir değiĢim içinde olacaktır.  
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ġekil 2.4. Sırın sıcaklığa bağlı davranıĢları (Sümer, 1993). 

 

2.6. Volkanik Kayaçların Seramik Sektöründe Sır Malzemesi Olarak Kullanımı 

 

Önceki yıllarda volkanik kayaçların seramik uygulamalarında nasıl kullanıldığı 

konusunda yapılan bu literatür incelemesinin sonucunda; volkanik kayaçların sır 

yapımında kullanılmasıyla ilgili bazı çalıĢmalara (Çetin, 2005; Duran ve ark., 2002; 

Ercenk ve ark., 2006; Gal‟perina ve ark., 1980, 1981; Dvorkin ve Glushko, 1969) 

rastlanılmıĢtır. Fakat volkanik kayaçlardan kesilerek üretilen plakalar yüzeyine yapılan 

seramik sır kaplama konusunda herhangi bir çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Bu anlamda 

bu tez çalıĢması sonucunda elde edilmesi planlanan ürün, yeni ve üzerinde daha önce 

bilimsel ve endüstriyel anlamda çalıĢılmamıĢ bir konudur. Bu konuda yapılacak ürün 

geliĢtirme çalıĢmaları; volkanik kayaç plaka özelliklerinin belirlenmesi ve bu plakalara 

uyum gösterecek sır reçetelerinin gerçekleĢtirilmesini içine alacaktır. Elde edilen 

ürünün standartlara uygunluğunun test edilmesi ayrıca konunun tabii bir sonucu olarak 

tez çalıĢmasının içinde yer alacaktır. 

Sakarya (1992), bazalt kayaçları üzerinde oluĢmuĢ topraklar (bazaltik orta derin-

kırmızı, derin-kahverengi topraklar) ve bazaltlar (ayrıĢmıĢ, yarı ayrıĢmıĢ ve masif 

bazaltlar) kullanarak yaptığı seramik karıĢımların polarize mikroskop görüntülerini 

incelemiĢtir. Bu çalıĢmasında kullandığı toprakların smektitik ana dokulu olduğunu 

belirten Sakarya (1992), aynı topraklarda yaygın kil boyutunda agrega oluĢumunun da 

varlığından bahsetmiĢtir. Bu duruma, ayrıĢmıĢ bazalta bağlı olan yüksek düzeyde 

ayrıĢmıĢ kil boyutlu minerallerinin neden olduğunu belirtmektedir. AraĢtırıcı, 
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seramiklerde ağır minerallerin fazla olması sonucu, ana dokunun kırmızılaĢtığını 

belirtmiĢtir.  

Sakarya‟nın (1992) konuyla ilgili yaptığı çalıĢmalar özetlenirse; Ojitler 

sıcaklığın etkisiyle fiziksel parçalanma göstermektedir; masif bazaltla yapılan 

çalıĢmalarda feldispat minerallerinin ana dokuda daha yaygın dağılım gösterdiği 

belirlenmiĢtir. Kırmızı piĢen ve yüksek illit içeren “Alman pınarı” kilinin, seramik 

hammaddesine yüksek plastiklik kazandırdığını, döküm çamuru yapımında kaolinitik 

killer ile birlikte kullanılabileceğini belirlenmiĢtir. %60 bazaltik materyal %20 

kaolinitik kil ve %20 Alman pınarı kili karıĢımının sodyum silikat ile döküme uygun 

çamurlar oluĢturduğu saptanmıĢtır (Sakarya, 1992). 

Sakarya ayrıca 1992 yılında, Doğu Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak bulunan 

bazaltik tüflerin seramik materyallerin yapımında kullanılabilirliği konusundaki 

deneyimlerini yayınlamıĢtır. AraĢtırmacı yayınında, bu seramiklerin yüksek fiziksel-

kimyasal dayanımlı olanlarının demir çelik fabrikaları, petrokimya endüstrisi ve diğer 

endüstri kuruluĢlarının gereksinimi olan erozyona ve korozyona dayanım gerektiren 

ünitelerinde kullanılabilecek seramik materyaller olup alamayacağı konusundaki 

saptamalarını yazmıĢtır.  

Ergül (2003) Osmaniye-Tüysüz köyü Deli Halil tüf tepelerindeki piroklastik 

materyallerini kullanarak seramik endüstrisi için dökümle Ģekillendirmeye uygun 

akıĢkanlıkta seramik çamurlarını araĢtırmıĢtır. Burada araĢtırılan çamurların yapımında 

kullanılan bazaltik tüflerin, bilyalı değirmenlerde sulu öğütme sonrasında oluĢan 

parçacık biçim ve boyutlarının çamurun reolojik yeteneğindeki etkileri incelenirken; 

yarı köĢeli, yarı yuvarlak, yuvarlak/küresel ve yarı küresel biçimdeki parçacıkların 

çokluğu saptanmıĢtır. Bu biçimsellik döküm çamurlarının reolojik yeteneğinin üretime 

uygun değerler göstermesinde etkili olmaktadır. Bazalt tüfünün biçimsel özellikleri, 

bazalt tüfü katkılı malzemenin mikro yapılarındaki gözeneklilik ve camsı yapılarındaki 

değiĢimlerinde etkili olarak seramik ürünlerin yumuĢama sıcaklığını düĢürmüĢtür. Bu 

çamurun piĢirilmesi sırasında 900 °C sıcaklıkta; (X-ıĢını analiziyle) dowollastonit 

mineralinin düĢük formu olan parawollastonit minerali gözlenmiĢtir. Daha yüksek 

sıcaklıklarda (1100 °C ve 1150 °C), psödowollastonit, forsterit ve spinel minerallerinin 

oluĢumu (SEM çalıĢmalarıyla) artan sıcaklığa bağlı olarak saptanmıĢtır. 

Matovic ve ark. (2003) ve diğerleri Kapoanik dağlarındaki Lokva bölgesinden 

temin ettikleri bazaltı 0,1-0,4 mm aralığında öğüterek cam seramik yapımı için 

kullanmıĢlardır. Yapılan XRD analizi sonucu mineral içerikleri belirlenmiĢ ve 
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plajiyoklas, piroksen ve camsı faza rastlanmıĢtır. Yapılan aĢınma testleri sonucunda, 

elde edilen cam seramikte yüksek kırılma ve aĢınma dirençleri ölçülmüĢtür. 

Günay ve Yılmaz (2004) yaptıkları çalıĢmada; HCl, NaOH ve Na2CO3 

çözeltilerinde bazalt cam ve cam seramiklerinin kimyasal özelliklerini belirlemiĢlerdir. 

Bazalt camları 1450 °C‟de ergitilerek hazırlanmıĢtır. KristallenmiĢ cam seramikler ısıl 

iĢlemden sonra elde edilmiĢ ve X-ıĢınları difraksiyonu (XRD) ile taramalı elektron 

mikroskobunda (SEM) karakterizasyonları saptanmıĢtır. Temel kristal fazı diopsidik-

ojit olarak belirlenen bazalt-cam seramiklerinin kimyasal özellikleri ve dayanımı %5 

HCl, %5 NaOH ve %0,02 N Na2CO3 çözeltilerinde 95 °C‟de 6 ve 24 saat bekletilerek 

tespit edilmiĢtir. Bütün çözeltilerin içerisinde en iyi korozyon direnci, yapısında 

piroksen veya diopsidik-ojit kristalleri bulundurmasından dolayı 1100 °C ‟de 1 saat ısıl 

iĢlem görmüĢ cam-seramiklerde elde edilmiĢ ve kristallenme miktarının kristallenme 

sıcaklığı ile arttığı belirlenmiĢtir. 

 

Turan 1997‟de yaptığı bir çalıĢmasında; Adana Deli Halil yöresi bazalt tüflerinin 

1200 
o
C‟de geliĢen sır çeĢitlerinde renklendirici madde olarak kullanabileceğini 

saptamıĢtır. Bazalt oranının artmasıyla geliĢtirdiği sırların erime sıcaklığı yükselmiĢtir. 

Bu nedenle %30-50 bazalt ilavesiyle yapılan sırların daha baĢarılı olduğunu saptamıĢtır. 

Koç (2001) yaptığı çalıĢmada bazaltın seramik sır bünyelerinde kullanımının 

1200
o
C‟de geliĢen saydam ve mat sır çeĢitlerinde renklendirici madde olarak 

kullanılabileceğini saptamıĢtır. Ayrıca bazalt, özellikle saydam sır içerisinde yüzey 

görünümü olarak daha artistik sonuçlar vermiĢtir. Bazaltın Ģeffaf ve mat Ģeffaf sırlar 

içerisinde (1200
o
C) artan oranlardaki kullanımı ile aĢağıdaki renk paletlerini elde 

etmiĢtir. 

%10-30 Bazalt kullanımında açık sarı ve tonları 

%30-40 Bazalt kullanımında kızıl, sarı ve tonları 

%40-50 Bazalt kullanımında kahve tonları 

 

Yılmaz ve ark. (2001) yaptıkları çalıĢmada esas olarak %50-80 bazalt, kuvars ve 

feldispat içeren dört adet farklı bazalt katkılı sır bileĢimi incelemiĢlerdir. ÇalıĢmada 

kullanılan bazalt, Konya bölgesinden temin edilmiĢtir. Kuvars termal genleĢmeyi 

stabilize etmek için ilave edilirken; feldispat ise sır bileĢiminin ergime sıcaklığını 

düĢürmek için ilave edilmiĢtir. Sır bileĢimi daldırma tekniği ile sağlık gereçlerinden 

yapılmıĢ altlık üzerine uygulanmıĢ ve 1200 
o
C „de 1 saat piĢirilmiĢtir. Sır piĢirimi 
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sonrası yüzeyde herhangi bir hataya rastlanmamıĢ ve yüzey görünümü genelde opak 

görünümlü ve koyu kahverengi olmuĢtur. SırlanmıĢ örnekler 200 
o
C‟de termal Ģok 

testine tabi tutulmuĢ herhangi bir çatlağa ve dökülmeye rastlanmamıĢtır. Bu test seramik 

gövde ile sır kaplama arasında iyi bir bağlanmanın olduğunu göstermiĢtir. Uyumluluk 

testleri bazalt esaslı sırların endüstriyel sır uygulamalarına uygun olduğunu göstermiĢtir.  

IĢık ve ark. (2001) yaptıkları çalıĢmada; Kütahya civarında yer alan Çayca Köyü 

civarındaki tüflerin karakterizasyonunu belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar, bu tüfleri ham 

olarak öğütüp boyutlandırarak, ağırlıkça %25 oranında ġile kiline ilave etmiĢler ve yer 

karosu çamuru yapmıĢlardır. Bu karo çamurların fiziko-mekaniksel deneyleri yapılarak, 

bu tüfün kimyasal analizi, X ıĢını kırınımı (XRD) ile mineralojik analizleri ve DTA ile 

faz analizleri yapılmıĢtır. AraĢtırmacılar, ham tüften hazırladıkları seramik pastalara, 

Kütahya Seramik ġirketi‟nin ürettiği yer ve duvar karolarına uyguladığı sır altı ve sır 

üstü tekniği uygulanmıĢtır. Sonuç olarak baskı ve dekoratif baskı malzemesinde Çayca 

Tüfünün ergitici olarak kullanılabileceğini saptamıĢlardır.  

Duran ve ark. (2002) ise Isparta bölgesi andezitlerinin kurĢunlu, borlu ve alkalili 

sır bünyeleri üzerinde farklı sıcaklıklarda artistik etkilerini araĢtırmıĢlar, 1200 
o
C ‟de 

olumlu artistik sır bünyeleri elde etmiĢlerdir. 

Çetin (2005) yaptığı çalıĢmada, Deli Halil Tepesinin farklı bölgelerinden aldığı 

bazalt örneğini uygun tane boyutuna getirmiĢ, daha sonra erime sıcaklığı da göz önüne 

alınarak 1300 
o
C‟de firitleĢtirmiĢtir. FritleĢtirme iĢleminde eritici olarak, ağırlıkça %10 

Na2CO3 ve %10 B2O3, kullanılmıĢtır. Ağırlıkça %95 bazaltik (Na2CO3 içerikli) frit 

%5kaolen %0,1 K10 %0,30 CMC (akıĢkanlaĢtırıcı maddeler) ve ağırlıkça %95 bazaltik 

(B2O3 içerikli) frit %5 kaolen %0,1 K10 %0,30 CMC karıĢımları ile sır süspansiyonu 

hazırlanmıĢtır.  

Hazırlanan bu sır karıĢımı Çanakkale Seramik ġirketi‟nin yer ve duvar 

karolarına; bazalt tüfü, Alman pınarı kili ve Söğüt kili karıĢımları ile hazırlanan yer ve 

duvar karoları üzerine uygulanmıĢtır. Sırlı yer karoları 1173 
o
C‟de 73 dk, duvar karoları 

ise 1135 
o
C‟de 68dk “kamara” fırınlarında monoproz piĢirilmiĢtir. Daha sonra bu 

çalıĢmadan elde edilen firitler seramik kül tablaları ve duvar tabaklarına uygulanarak 

sodyum içerikli bazaltik firitin açık kahve tonlarında krakle görüntü, bor oksit içerikli 

firitin ise bordo renginde ve parlak bir görüntü sergilediği gözlemlenmiĢtir. 

Ergün (2009a) yaptığı çalıĢmasında; Afyonkarahisar, Ġscehisar ilçesinden temin 

edilen ve toplam alkali oksit oranı yüksek olan andezit örneklerinin yarı yaĢ ve yaĢ 

yöntemlerle Ģekillendirilebilen, 1160, 1180 ve 1200 °C„lerdeki piĢirim sonrası açık 
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kahverengiden, kırmızımsı ve koyu kahverengiye değiĢen bünyelerin eldesinde 

kullanılabilirliği araĢtırılmıĢtır. AraĢtırmacı ayrıca farklı sıcaklıklarda olgunlaĢabilen 

sırlarda, sır bileĢeni olarak bu hammaddenin kullanabilirliğini araĢtırmıĢtır. Andezit 

katkısıyla elde edilen çamurlar ve sırlar, çeĢitli boyutlarda kesilmiĢ olan andezit doğal 

taĢının üzerinde farklı tasarımlarla kullanılmıĢ, 1160 ve 1200 ºC‟lerde piĢirimleri 

yapılmıĢtır. Andezit taĢı ile andezitli çamur ve sırlar arasında bir uyumsuzluk 

gözlenmemiĢtir. 

Ergün (2009b) yaptığı çalıĢmada; Afyonkarahisar, Ġscehisar ilçesinden temin 

edilen bazalt, tek baĢına ve ergitici özelliği olan sır hammaddeleriyle ikili sistemlerde 

belirlenen oranlarda kullanılmıĢtır. Az sayıda hammadde kullanarak arzu edilen 

camlaĢma, renk ve doku özelliğine sahip sırlı yüzeyler oluĢturmayı amaçlayan ilgili 

çalıĢmada, bu ikili sistemden iki reçete baz alınarak farklı oksitler ile artan oranlarda 

renklendirme yapılmıĢtır. Afyonkarahisar bazaltı ile hazırlanan sırların 1200 ºC‟de 

piĢirilmesi amaçlanmıĢtır. Alınan sonuçlar bazalt hammaddesinin sır içinde, ergitici ve 

renklendirici malzeme olarak davrandığını göstermektedir. Bu araĢtırmada; alkali ve 

demir oksit içeriğinin yüksek olmasından faydalanılarak Afyonkarahisar bazaltının 

farklı bünye ve sır bileĢimlerinde, renk çalıĢmalarıyla artistik anlamda etkiler 

oluĢturabilmek için değerlendirilebileceği ve üretimde hammadde maliyetlerini 

düĢürerek ekonomik anlamda bu malzemenin önemli katkılar sağlayacağı 

düĢünülmüĢtür. 
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3. ARAġTIRMA MALZEMESĠ ve DENEYSEL ÇALIġMALAR 

 

Bu bölümde, volkanik kayaçların ısıl iĢlem öncesi ve sonrası mineralojik ve 

petrografik özelliklerden X ıĢınları difraksiyonu (XRD) analizi, taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ve enerji saçınımlı X-ıĢını spektroskopi tekniği (EDX) analizi, 

jeokimyasal özellikler, fiziksel ve mekanik özellikler, çevre etkileĢim özelliklerinden 

tuz kristallenmesine direncin tayini ve kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini 

deneyleri ve aletli (enstrümantal) analizlerden ısı mikroskobu ve optik dilatometre 

analizi, diferansiyel termal analiz-termal gravimetri (DTA-TG) analizi, dilatometre 

(Lineer Isıl GenleĢme Katsayısı Tayini) analizi yapılmıĢ ve sonuçları sunulmuĢtur. 

 

3.1. Arazi ÇalıĢmaları 

 

Ġnceleme alanı, Ege Bölgesi‟nin doğusunda, Ġç Batı Anadolu bölümü sınırları 

içinde yer almaktadır. Sahanın deniz seviyesinden yüksekliği 1020 metredir. Ġnceleme 

alanı Afyonkarahisar/Ġscehisar sınırları içerisinde kalan bir alanı kapsamaktadır. Bu 

çalıĢmada volkanik kayaç örneği olarak seçilen andezit örnekleri Afyonkarahisar-

Ġscehisar yöresinde Ġyigün Firması (1 Nolu Lokasyon) ve Kanatoğlu Firmasının (2 Nolu 

lokasyon) ocaklarından temin edilmiĢtir. Bu ocakların Afyon Ģehir merkezine göre 

konumları ġekil 3.1 de verilen yerbulduru haritasında gösterilmektedir. 
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ġekil 3.1. Afyonkarahisar-Ġscehisar yöresinde Ġyigün Firması ve Kanatoğlu Firmalarına ait volkanik 

kayaç ocaklarının lokasyonları 

 

ÇalıĢmada kullanılacak volkanik kayaçların kodları, örnek alım lokasyonları ve 

petrografik adları Çizelge 3.1‟de yer almaktadır. 

 

Çizelge 3.1. Volkanik kayaçların isimlendirme ve bölgelerinin dağılımı 

 

Örnek Kodları Lokasyon Kodu Örnek Lokasyonu Örnek Adı 

K 1 Nolu Ġscehisar-Seydiler Andezit 

K1 2 Nolu Ġscehisar-Karakaya Andezit 

K2 2 Nolu Ġscehisar-Karakaya Andezit 

B 1 Nolu Ġscehisar-Seydiler Andezit 
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Volkanik kayaç örneklerinden örnek alınırken blok üretimi yapılan ocaklarda 

alterasyonun olmadığı alanlar seçilmiĢtir. Bu doğal taĢ ocaklarından bir tanesinin genel 

görünümü ġekil 3.2‟de verilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil 3.2. Afyon-Ġscehisar (Karakaya) yöresi doğal taĢ ocağının genel görünümü 

 

3.2. Laboratuvar ÇalıĢmaları 

 

ÇalıĢmada Afyon-Ġscehisar‟da faaliyet gösteren Ġyigün Andezit ve Kanatoğlu 

Firmasının ocaklarında, teknik inceleme sonrası belirlenen bloklar tesise getirilmiĢtir. 

Deneylerde kullanılacak örnekler getirilen bloklardan elde edilmiĢtir. Volkanik 

kayaçların ısıl iĢlem öncesi ve sonrası fiziko mekanik özellikleri ve çevre etkileĢim 

özellikleri belirlenmesi için gerekli olan örnekler dairesel testereli blok kesme 

makinesinde kesildikten sonra yan kesme ve mini baĢ kesme makinelerinde 40x40x40 

mm, 50x50x50 mm, 70x70x70 mm, ve 30x50x180 mm boyutlarında hazırlanmıĢtır 

(ġekil 3.3). 
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ġekil 3.3. Deney için hazırlanan volkanik kayaç örneklerinin görünümü 

 

Volkanik kayaç örneklerinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası fiziksel ve mekanik 

özelliklerinin belirlenmesi için TS EN 1936 standartına göre; özgül ağırlık, kuru birim 

hacim ağırlık, porozite, doluluk oranı, TS EN 13755 göre su emme testleri; TS EN 

1926‟ya göre tek eksenli basınç dayanımı; TS EN 12371‟e göre don sonrası tek eksenli 

basınç dayanımı ve TS EN 14579‟a göre ultrasonik hız deneyleri 70x70x70 mm 

boyutunda her bir deney için 6 adet örnek kullanılarak yapılmıĢtır. Eğilme dayanımı 

deneyleri TS EN 13161 standartına göre 30x50x180 mm boyutunda 6 adet örnek 

kullanılarak yapılmıĢtır. Volkanik kayaç örneklerinin çevre etkileĢim özelliklerini 

belirlemek için TS EN 12370 standardına göre tuz kristallenmesine direncin tayini 

deneyinde 40x40x40 mm boyutunda, TS EN 1925 standardına göre kılcal etkiye bağlı 

su emme katsayısının tayini deneyinde 50x50x50 mm boyutunda, 5 adet örnek 

kullanılarak yapılmıĢtır. Tüm deneylerde toplamda ısıl iĢlem öncesi ve sonrası 

70x70x70 mm boyutunda 624 adet örnek, 30x50x180 mm boyutunda 78 adet örnek, 

40x40x40 mm boyutunda ise 120 adet örnek ve 50x50x50 mm boyutunda ise 120 adet 

örnek kullanılmıĢtır. 

 

Volkanik kayaç örneklerinin ısıl iĢlem için fırın hacmi 0,5 m
3
 olan REF-SAN 

marka elektrikli kamara tipi fırında 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de piĢirilmiĢtir (ġekil 

3.4).  
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ġekil 3.4. REF-SAN marka elektrikli kamara tipi fırın 

 

a) Bu fırına andezit örneklerin yerleĢtirilmesinden sonra; fırın iç sıcaklığı 3 

saatte (180 dak.) 573 ºC yükseltilmiĢtir. Daha sonra, fırın sıcaklığı bu seviyede sabit 

tutularak 30 dakika beklenildikten sonra fırın sıcaklığı 150 dakikada 1000 ºC sıcaklığa 

yükseltilmiĢtir. Örnekler bu sıcaklıkta, fırın içerisinde 60 dakika bekletilmiĢtir. Fırın 

elektriği kapatılıp, örnekler 17 saat (1020 dak.) bekletilmiĢ, fırın soğudukdan sonra 

kapısı açılmıĢtır. 

b) Andezit örnekler fırın içerisine yerleĢtirildikten sonra, fırın sıcaklığı 180 

dakikada 573 ºC yükseltilmiĢ, bu sıcaklıkta 30 dakika beklenildikten sonra, 180 

dakikalık ek bir sürede 1055 ºC sıcaklığı ulaĢılmıĢtır. Örnekler bu sıcaklıkta fırın 

içerisinde 30 dakika bekletildikten 17 saat (1020 dak.) sonra çıkarılarak soğutulmuĢtur. 

c) Örneklerin fırın içerisindeki sıcaklıkları 180 dakikalık bir sürede 573 ºC 

yükseltilmiĢ, bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilmiĢtir. Daha sonra fırın sıcaklığı 210 

dakikada 1160 ºC sıcaklığa yükseltilmiĢ, fırın bu sıcaklıkta 15 dakika çalıĢtırıldıktan 

sonra kapatılarak örnekler yaklaĢık 17 saat(1020 dak.)  sonra dıĢarıya çıkartılarak 

soğutulmuĢtur. 

 

3.2.1. Örneklerin mineralojik-petrografik özelliklerin tespiti 

 

ÇalıĢma alanından alınan andezit örnekleri farklı doğal renkler sunmaktadır. 

Volkanik kayaçlarda K1 andezit örneği açık pembe ve kırmızımsı renkli, K2 andezit 

örneği koyu kahverengi ve kırmızımsı benekli, K andezit örneği açık kahverengi ve 

kırmızımsı, B andezit örneği ise koyu gri renktedir. Afyon-Ġscehisar bölgesi andezitleri 

masif yapıya sahiptir. Andezitlerin sertliği Mohs skalası ortalamasına göre 4-5 
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civarındadır. K, K1 ve K2 andezit örnekleri mostrada kahverengi, taze yüzeylerinde ise 

açık pembe renklidir. B andezitlerde ise mostrada siyah, taze yüzeylerinde ise koyu gri 

renklidir. Makro olarak porfirik dokuya sahip olup plajiyoklas fenokristalleri 

gözlenebilmektedir. Siyahımsı, koyu kahverengi görünümü, akıntı yapısı tablamsı 

konumu ile arazide kolay tanınır (ġekil 3.5). 

 

 
 

ġekil 3.5. K1 ve B andezit örneklerinin makroskobik görünümü 

 

Doğada bulunan kayaçların mineralojik ve petrografik özelliklerini belirlemenin 

kolay yollarından bir tanesi, onlardan ince kesitler hazırlayarak polarizan mikroskopta 

incelemektir. Ġnceleme sonucunda, kayacın hangi minerallerden oluĢtuğu, minerallerin 

dağılımı ve yüzdesi, kayaç içersindeki kırık-çatlak Ģekilleri ve dolgu tipleri gibi birçok 

bilgi elde edilmektedir. 

Bu tez çalıĢması için seçilen volkanik kayaçların mineralojik ve petrografik 

özelliklerinin belirlenmesi için gerekli olan ince kesitler ve polarizan mikroskop 

incelemeleri MTA-Ankara Laboratuvarı‟nda Nikon marka mikroskopta 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Örneklerin mineral dağılımları ve kristal boyutları Clemex model 

görüntü analiz sistemiyle ölçülmüĢtür (ġekil 3.6).  

 

 
 

ġekil 3.6. Nikon marka polarizan mikroskop 



 

 

59 

Volkanik kayaç örneklerinin mineralojik ve petrografik analizleri Maden Tetkik 

Arama (MTA) Mineralojik-Petrografik Analizi Laboratuarında yapılmıĢtır. Buna göre 

K, K1 ve K2 volkanik kayaç örnekleri “Piroksen Andezit” olarak tanımlanmıĢtır. B 

örneği ise “Vesiküler Piroksenli Andezit” olarak tanımlanmıĢtır. ÇalıĢmada K, K1, K2 

ve B andezit örneklerinin mineralojik özellikleri incelenerek mineral bileĢimi ġekil 3.7-

ġekil 3.10‟da ince kesitlerde verilmiĢtir.  

K andezit örneği porfirik dokulu olup, akma dokusu da göstermektedir. 

Genellikle ince, yer yer de orta tanelidir. BaĢlıca fenokaristal halde plajiyoklaz, biyotit 

ve piroksen minerallerinden oluĢmaktadır. Hamuru ise; yine aynı minerallerin 

mikrokristalleri oluĢturmaktadır. Ayrıca hamurda opak mineraller de izlenmiĢtir. 

Plajioklazlar, yarı-öz Ģekillidir. Genellikle ince levhamsı, yer yer de kalın levhamsı 

formlardadır. Genellikle kenarlarından itibaren tamamen opasitleĢmiĢlerdir. Yer yer 

içlerinde biyotit kalıntıları gözlenmiĢtir. Bu kalıntıların da sarıdan kırmızımsı koyu 

kahverengiye doğru değiĢen pleokroizma gösterdiği izlenmiĢtir. Piroksenler öz, yarı-

özĢekillidir. Açık yeĢil renklidir. Opak mineraller, hamurda bol miktarda saçınımlı 

olarak bulunmaktadır. Kayaçda yer yer demiroksit-hidroksit boyamaları da izlenmiĢtir 

(ġekil 3.7).  

K1 ve K2 andezit örnekleri holokristalin porfirik dokulu olup, ana bileĢenleri 

bolluk sırasına göre fenokristal halde, biyotit mineralleri, piroksen grubu mineralleri, 

plajiyoklaz grubu mineralleri, indikleĢmiĢ ksenokristalin mafik mineraller (olivin); 

hamur ise bu minerallerin mikrolitleri ve opak minerallerden oluĢmaktadır. Hamurdaki 

plajioklaz mikrolitlerinde akma dokusu izlenmektedir. Ayrıca K1 ve K2 örnekleri 

boĢluklu olup,  bir kısmı zeolit mineralleri tarafından dolgulanmıĢtır. 

Biyotit fenokristal ve mikrolitleri, yarı özĢekilli olup, yoğun olarak 

kenarlarından itibaren opasitleĢme izlenmektedir. Hamurdaki mikrolitlerin bir kısmı ise 

tamamıyla opasitleĢmiĢlerdir. Kahverengiden koyu kahverengiye pleokroizma 

izlenmektedir. Piroksen fenokristal ve mikrolitleri, genelde özĢekilsiz olup, eser 

miktarda özĢekilli olanlarda gözlenmektedir. Yoğun çatlaklı ve kırıklı olup, 

fenokristaller glomeroporfirik dokuyu oluĢturmaktadır. Plajioklaz fenokristal ve 

mikrolitleri, özĢekilsiz olup, K1 örneği karsbad ikizli, K2 örneği ise karsbad ve 

polisentetik ikizlidirler. Kenarlarından itibaren fenokristallerde zonlu doku izlemektedir. 

Opak mineraller, özĢekilsiz, saçınım halde yoğun olarak, mikro boyutunda 

gözlenmektedir. K2 örneği az oranda kızılımsı kahve renkli opak mineral boyamaları da 

izlenmektedir(ġekil 3.8-3.9).  
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B andezit örneği, porfirik dokulu olup, akma dokusu da göstermektedir. 

Genellikle ince, yer yer de orta tanelidir. Bol boĢluklu bir yapıdadır. BaĢlıca fenokristal 

ve mikrofenokristal halde plajiyoklaz, biyotit, piroksen ve az miktardaki olivin 

minerallerinden oluĢmaktadır. Hamuru ise; yine aynı minerallerin mikrokristalleri 

oluĢturmaktadır. Plajiyoklazlar, yarı-özĢekilli ve çubuksu-prizmatik formlardadır. 

Biyotitler, yarı-özĢekillidir. Genellikle ince levhamsı, yer yer de kalın levhamsı 

formlardadır. Genellikle kenarlarından itibaren tamamen opasitleĢmiĢlerdir. Ancak yer 

yer de içlerinde biyotit kalıntıları izlenmiĢtir. Bu kalıntılarında açık sarıdan kırmızımsı 

kahverengiye doğru değiĢen pleokroizma gösterdiği gözlenmiĢtir. Piroksenler, öz, yarı-

özĢekillidir. Olivinler, öz, yarı-özĢekillidir. Bir kısmı tamamen iddingsitleĢmiĢ, diğer bir 

kısmıda kenarlarından itibaren indingsitleĢmiĢ, içleri de yoğun olarak 

serpantinleĢmiĢtir(ġekil 3.10).  

ġekil 3.8 ve ġekil 3.9‟da görüldüğü gibi K1 ve K2 örneklerini birbirinden ayıran 

en önemli faktör, içerdiği minerallerin tane boyutudur. K1 andezit örneği büyük mineral 

taneleri içermekte, K2 andeziti de daha küçük mineral taneleri içermektedir. Buna göre 

K1 ve K2 andezit örnekleri aynı ocakta olmalarına rağmen fiziksel ve mekaniksel 

özellikleri farklılık göstermektedir.  

 

 
 

ġekil 3.7. K andezit örneğinin ince kesit görünümü (Tek Nikol, X5) 
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ġekil 3.8. K1 andezit örneğinin ince kesit görünümü (Tek Nikol, X10) 

 

 
 

ġekil 3.9. K2 andezit örneğinin ince kesit görünümü (Tek Nikol, X5) 

 

 
 

ġekil 3.10. B andezit örneğinin ince kesit görünümü (Tek Nikol, X5) 
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3.2.2.1. X IĢınları Difraksiyonu (XRD) analizinin belirlenmesi  

 

Andezitlerin mineralojik analizi “Rigaku Rint 2200 model” XRD (X-IĢınları 

Difraktometre) cihazı ile AKÜ Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezinde (TUAM) 

de yapılmıĢtır. XRD Cihazı, Bakır X ıĢını tüpüne sahip olup, analizlerde 1.544
o
A dalga 

boyuna sahip Cu-K X-ıĢınları kullanılmıĢtır. Andezit örnekleri bilyeli değirmende iki 

saat öğütülmüĢ, sonra örnekler 90µm‟luk elekten geçirilerek deneye hazır hale 

getirilmiĢtir. XRD analizinde 5 g andezit toz örneği kullanılmıĢtır.  

Andezitlerin XRD difraksiyonu analizleri yapılarak ġekil 3.11-3.14‟de 

mineralojik bileĢimleri verilmiĢtir. Andezitlerden K, K1, K2 ve B andezit örneklerinde 

XRD difraksiyonu analizi sonucunda, 2θ=20º ile 40º arası incelendiğinde yüksek 

Ģiddetli birçok pik görülmektedir. Buna göre K, K1, K2 ve B andezit  örneklerinde 

sanidin [(K-feldspat), (K, Na) (Si3Al)O8] minerali, 2θ=8º-35º arası incelendiğinde ise 

mika [K(Mg,Fe), K(Mg,Fe)3(Al,Fe,Si3)O10(OH)2] ve 2θ=20º-70º Ģiddet aralığında 

piroksen [(Ojit), Ca(Fe, Mg)Si2O8] minerali tespit edilmiĢtir. XRD difraksiyonu analiz 

sonuçlarına göre K, K1, K2 ve B andezit örneğinde sanidin, mika ve piroksen 

bulunmaktadır. 

 

 

 

ġekil 3.11. K andezit örneğinin XRD difraksiyonu  

  a 
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ġekil 3.12. K1 andezit örneğinin XRD difraksiyonu 

 

 
 

ġekil 3.13. K2 andezit örneğinin XRD difraksiyonu 

 

 

 

  a 

  a 
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ġekil 3.14. B andezit örneğinin XRD difraksiyonu 

 

Andezitlerin 1000 ºC ve 1055 ºC‟de ısıl iĢlem gördükten sonra XRD analizi 

“Shimadzu XRD-6000 model” XRD cihazı ile AKÜ Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezinde (TUAM) de yapılmıĢtır. Andezit örneklerinin 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl 

iĢlem sonrası XRD analizi sonuçları ġekil 3.15-3.17‟de verilmiĢtir. 

K1, K2 ve B andezit örneklerinin 1000 ºC ve 1055 ºC‟de ısıl iĢlem görmüĢ ve 

orijinal örneklerin de XRD analizleri karĢılaĢtırıldığında mineralojik olarak faz 

yapısında çok fazla değiĢiklik meydana gelmediği tespit edilmiĢtir. Eritici özelliğine 

etki eden faktörler arasında silika içeriği, bünye bileĢimi ve daha önemli olarak toplam 

alkali içeriği ile Na2O, K2O ve LiO2 gibi alkali oksitlerdir. Alkali içeriği yükseldikçe, 

eritici özellik de artar ve buna bağlı olarak erime noktası düĢer (Karakaya, 2007). Alkali 

feldispatların yüksek sıcaklıkta kolayca vitrifiye olduğu bilinen bir gerçektir (Bernardo 

ve ark., 2006). Kimyasal analiz sonuçlarına bakıldığında ısıl iĢlem sonrası özellikle 

alkali oksit (Na2O+K2O) ve SiO2 oranı yüksek olan K1, K2 andezit örneklerinin pikleri 

yüksek iken B andezitinin alkali oksit (Na2O+K2O) ve SiO2 oranı düĢük olduğu için pik 

Ģiddetleri daha düĢük çıkmıĢtır. Özellikle 2θ=20º ile 30º arası incelendiğinde K1, K2 ve 

B normal örnekde sanidin mineraline ait piklerin Ģiddeti orta seviyelerde iken, 1000 ºC 

ısıl iĢlem sonrası görülen piklerin Ģiddetinin arttığı, 1055 ºC‟de görülen yüksek Ģiddetli 
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sanidin mineraline ait piklerin tamamen Ģiddetini azaldığı tespit edilmiĢtir. Ancak XRD 

analizlerindeki 2θ=20º ile 40º arası incelendiğinde görünen sanidin mineralinin 

kristallik derecesinde azalma olduğu amorf faz miktarında artma olduğuna iĢaret 

etmektedir. Bu feldspatik yapıdaki andezitin bölgesel ergimeler gösterdiğinin bir 

iĢaretidir. Andezitin feldspatik yapısı göz önüne alındığında, yüksek sıcaklıkta ısıtılması 

sonucunda fiziksel ve mekanik özellikleri değiĢmektedir.  

 

 

 

ġekil 3.15. K1 andezit örneğinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası XRD paterni 
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ġekil 3.16. K2 andezit örneğinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası XRD paterni 

 

 

 
 

 

ġekil 3.17. B andezit örneğinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası XRD paterni 
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3.2.2.2. SEM (Taramalı Elektron Mikroskop) ve Enerji Saçınımlı X-IĢını 

Spektroskopi Tekniği (EDX) analizinin belirlenmesi 

 

Taramalı elektron mikroskobu incelemeleri için Afyon-Ġscehisar bölgesinden alınmıĢ 

olan andezit örnekleri kullanılmıĢtır. Örnekler yaklaĢık 1 cm çapında parçalara 

kırılmıĢtır. Böylece kayaç yapısını ve dokusunu temsil eden taze yüzeyler elde 

edilmiĢtir. SEM incelemeleri için 250-300‟de ince karbon filmle kaplaması yapılan 

örneklerin tanımlamaları, AKÜ Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma Merkezi‟nde 

yapılmıĢtır. Örneğin kırık yüzey taramalı elektron mikroskop (SEM) fotoğrafları ve 

EDX (Enerji dağılım spektrometresi) analizi ise enerji dağılımlı spektrometre ile 

donanımlı Leo-1430 VP marka cihaz ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Andezit örneklerinin mikro yapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları 

ġekil 3.18–3.21‟de verilmiĢtir. K, K1, K2 ve B andezit örneklerinin SEM 

fotoğraflarından da görüldüğü gibi tanecikler arasında çok az bir kütlesel bağ mevcuttur 

ve taneler arasında büyük boĢluklar bütün bir yapı içerisinde açıkça görülmektedir. 

Örneklerin porozite çaplarının kırık yüzey SEM fotoğraflarına göre K andeziti 20-50 

µm arasında, K1 andezitinde ise 20-80 µm arasında, K2 andezitinde 10-30 µm arasında, 

B andezit örneğinde ise 20-100 µm değiĢtiği ve bu gözeneklerin genelde birbiriyle 

kesiĢmediği görülmektedir. Normal fotoğraf görüntülerine bakıldığında porların 

(boĢlukların) çok daha heterojen bir dağılıma sahip olduğu ve por (boĢluk) çapının K 

andezitinde 0,4-1,0 mm, K1 andezitinde 0,3-1,5 mm, K2 andezitinde 0,2-1,0 mm ve B 

andezit örneğinde 0,5-2,0‟ye kadar çıktığı görülmektedir. Andezit örneklerinde, 20 – 

2000 µm çapında değiĢen gözenek yapısına sahip olduğu söylenebilir. Örneklerin 

mikroyapılarına bakıldığında en küçük tane yapısına K2 örneğinin sahip olduğu, diğer 

K, K1 ve B örneklerinde ise daha büyük tane yapılarına sahip olduğu görülmektedir. 

Andezit örneklerin tane boyutu ve porozite çapları dikkate alınarak, por çapı en büyük 

olan B andezit örneği bu gözeneklerin istenilen düzeyde kapatılmadığı için sır 

uygulaması yapılmamıĢtır. 
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ġekil 3.18. K Andezitinin kırık yüzey SEM görüntüleri 

 

 
 

ġekil 3.19. K1 andezitinin kırık yüzey SEM görüntüleri 
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ġekil 3.20. K2 andezitinin kırık yüzey SEM görüntüleri 

 

 
 

ġekil 3.21. B andezitinin kırık yüzey SEM görüntüleri 

 

K andezit örneğinin mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları ġekil 

3.22‟de görülmektedir. Bu görüntü üzerindeki hakim dokunun a noktasında EDX 

analizi yapılmıĢtır. ġekil 3.22‟de a noktalı bölgede yapılan analizde, silisyum (Si), 

alüminyum (Al), demir (Fe), sodyum (Na) ve potasyum (K) elementleri bulunmaktadır. 

Andezit örneğinde % 26,01 silisyum (Si) elementince zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

ġekilde 4.17‟de a ile gösterilen noktada yapılan elementer analize göre ġekil 3.23‟de en 

Ģiddetli pik silisyum‟dan, sonra alüminyum, potasyum, sodyumdan ve daha sonra (en 

düĢük) ise demirden gelmektedir. Bu veriler esasen kimyasal analiz sonuçlarını da 
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a 

b 

desteklemekle birlikte analiz edilen noktadan kalsiyum, magnezyum ve fosfor‟a ait x-

ıĢını verisi alınamamıĢtır. Buna göre a noktasında EDX analizi ile sanidin minerali 

tespit edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.22. K andezit SEM Görüntüleri (X10.000 büyütmede) 

 

 
 

ġekil 3.23. K andezit EDX nokta analizi (SEM fotoğrafında a noktası) 
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ġekil 3.24. K andezit EDX alan tarama analizi (SEM fotoğrafında b alanı) 

 

ġekil 3.22‟de b alanlı bölgede yapılan analizlerde ise silisyum (Si), alüminyum 

(Al), demir (Fe), sodyum (Na), potasyum (K), magnezyum (Mg), kalsiyum (Ca) ve 

fosfor (P) elementleri bulunmaktadır. K Andezit örneğinde silisyum (Si) elementince 

zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. ġekil 3.22‟de b ile gösterilen alanda yapılan elementer 

analize göre ġekil 3.24‟de en Ģiddetli pik silisyum‟dan, sonra demir, alüminyum, 

kalsiyum, potasyum, magnezyum, sodyumdan ve daha sonra (en düĢük) ise fosfordan 

gelmektedir. Bu veriler esasen kimyasal analiz sonuçlarını da desteklemekle birlikte 

analiz edilen noktadan sodyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor‟a ait x-ıĢını verisi 

alınmıĢtır. Buna göre b alan taramasında a noktasındaki analizde silisyum, alüminyum, 

demir olduğu gibi kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerikleri de bulunmaktadır. Buna 

göre b noktasında EDX analizi ile piroksen minerali tespit edilmiĢtir. Özellikle % 6,60 

oranında kalsiyum içeriğinin bulunması nedeniyle bu bölgede minerallerin 

bozuĢmaması için piĢirme sıcaklığının iyi belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan bu 

analizler ve sonuçları andezit örneklerine uygulanacak sırlama iĢlemlerinde, fırın 

rejiminin, kullanılacak medyum ve oksit türlerinin seçimini etkileyecektir. 
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c 

K1 andezit örneğinin mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları 

(ġekil 3.25) ve görüntü üzerinde yapıdaki hakim olan dokunun dıĢında kalan farklı c 

noktasında EDX analizi yapılmıĢtır. ġekil 3.25‟de c noktalı bölgede yapılan analizde, 

silisyum (Si), alüminyum (Al), sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca), 

magnezyum (Mg) ve demir (Fe) elementleri bulunmaktadır. K1 andezit örneğinde 

%17,29 silisyum (Si) elementince zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. ġekilde 3.25‟de c ile 

gösterilen noktada yapılan elementer analize göre ġekil 3.26‟da en Ģiddetli pik 

silisyum‟dan, sonra alüminyum, sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyumdan ve daha 

sonra (en düĢük) ise %0,001 demirden gelmektedir. Bu veriler esasen kimyasal analiz 

sonuçlarını da desteklemekle birlikte analiz edilen noktadan sodyum, kalsiyum ve 

magnezyum‟a ait x-ıĢını verisi alınmıĢ, fosfor‟a ait x-ıĢını verisi alınamamıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.25. K1 andezit SEM görüntüleri (X 500 büyütmede) 
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ġekil 3.26. K1 andezit EDX nokta analizi (SEM fotoğrafında c noktası) 

 

K2 andezit örneğinin mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları 

(ġekil 3.27) ve görüntü üzerinde yapıdaki hâkim olan dokudan farklı olan d noktasında 

EDX analizi yapılmıĢtır. ġekil 3.28‟de d noktalı bölgede yapılan analizde, kalsiyum 

(Ca), fosfor (P), silisyum (Si), alüminyum (Al), sodyum (Na), ve magnezyum (Mg) 

elementleri bulunmaktadır. Andezit örneğinde %30,74 kalsiyum (Ca) elementince 

zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. ġekilde 3.28‟de d ile gösterilen noktada yapılan 

elementer analize göre en Ģiddetli pik kalsiyum‟dan, sonra fosfor, silisyum, alüminyum, 

magnezyum ve daha sonra (en düĢük) ise %0,19 sodyumdan gelmektedir. Bu veriler 

esasen kimyasal analiz sonuçlarını da desteklemekle birlikte analiz edilen noktadan 

fosfor, sodyum ve magnezyum‟a ait x-ıĢını verisi alınmıĢ, potasyum‟a ait x-ıĢını verisi 

alınamamıĢtır. Buna göre c noktasında EDX analizi ile piroksen minerali tespit 

edilmiĢtir. 
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ġekil 3.27. K2 andezit SEM görüntüleri X 500 büyütmede 

 

 
 

ġekil 3.28. K2 andezit EDX nokta analizi (SEM fotoğrafında d noktası) 
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ġekil 3.29. K2 andezit EDX nokta analizi (SEM fotoğrafında e noktası) 

 

K2 andezit örneğinin mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları 

(ġekil 3.27) ve görüntü üzerinde yapıdaki hakim olan dokudan farklı olan e noktasında 

EDX analizi yapılmıĢtır. ġekil 3.29‟de e noktalı bölgede yapılan analizde, silisyum (Si), 

alüminyum (Al), kalsiyum (Ca), demir (Fe), magnezyum (Mg), sodyum (Na) ve 

potasyum (K) elementleri bulunmaktadır. Andezit örneğinde %26,78 silisyum (Si) 

elementince zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. Buna göre e noktasında EDX analizi ile 

mika minerali tespit edilmiĢtir. ġekil 3.29‟de d ile gösterilen noktada yapılan elementer 

analize göre en Ģiddetli pik silisyum‟dan, sonra alüminyum, kalsiyum, demir, 

magnezyum, sodyum ve daha sonra (en düĢük) ise %1,21 potasyumdan gelmektedir. Bu 

veriler esasen kimyasal analiz sonuçlarını da desteklemekle birlikte analiz edilen 

titanyum ve fosfor‟a ait x-ıĢını verisi alınamamıĢtır. Buna göre d noktasında EDX 

analizi ile hornblend minerali tespit edilmiĢtir. Buna göre d noktasındaki analizde 

kalsiyum ve fosfor %48 ihtiva ederken e noktasındaki analizde ise silisyum, 

alüminyum, demir %45 içermektedir.  
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f 

B andezit örneğinin mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları 

(ġekil 3.30) ve görüntü üzerinde yapıdaki hakim olan dokudan farklı olan f noktasında 

EDX analizi yapılmıĢtır. ġekil 3.31‟de f noktalı bölgede yapılan analizde, silisyum (Si), 

alüminyum (Al), potasyum (K) ve sodyum (Na) elementleri bulunmaktadır. B andezit 

örneğinde %30,05 silisyum (Si) elementince zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. ġekilde 

3.31‟de f ile gösterilen noktada yapılan elementer analize göre en Ģiddetli pik 

silisyum‟dan, sonra alüminyum, potasyum ve daha sonra (en düĢük) ise %1,78 

sodyumdan gelmektedir. Bu veriler esasen kimyasal analiz sonuçlarını da desteklemekle 

birlikte analiz edilen demir, magnezyum, kalsiyum, titanyum ve fosfor‟a ait x-ıĢını 

verisi alınamamıĢtır. Buna göre f noktasında EDX analizi ile sanidin minerali tespit 

edilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.30. B andezit SEM görüntüleri (X 800 büyütmede) 
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ġekil 3.31. B andezit EDX nokta analizi (SEM fotoğrafında f noktası) 

 

 
 

ġekil 3.32. B andezit EDX nokta analizi (SEM fotoğrafında g noktası) 
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B andezit örneğinin mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları 

(ġekil 3.30) ve görüntü üzerinde özellikle seçilen g noktasında EDX analizi yapılmıĢtır. 

ġekil 3.32‟de g noktalı bölgede yapılan analizde, demir (Fe), titanyum (Ti), silisyum 

(Si), alüminyum (Al), potasyum (K) ve kalsiyum (Ca) elementleri bulunmaktadır. B 

andezit örneğinde %22,16 demir (Fe) elementince zengin olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

ġekilde 3.32‟de g ile gösterilen noktada yapılan elementer analize göre en Ģiddetli pik 

demir‟den, sonra titanyum, silisyum, potasyum, alüminyum daha sonra (en düĢük) ise 

%0,92 kalsiyumdan gelmektedir. Bu veriler esasen kimyasal analiz sonuçlarını da 

desteklemekle birlikte analiz edilen magnezyum, sodyum ve fosfor‟a ait x-ıĢını verisi 

alınamamıĢtır. Buna göre ġekil 3.31‟de f noktasındaki analizde silisyum ve alüminyum 

%41 ihtiva ederken ġekil 3.32‟de g noktasındaki analizde ise titanyum ve demir %41 

içermektedir. Buna göre f noktasında EDX analizi ile sanidin minerali, f noktasında ise 

titanyum bileĢiği tespit edilmiĢtir. 

 

Volkanik kayaçların ısıl iĢlem sonrası yapılan SEM (Taramalı Elektron 

Mikroskop) analiz sonuçları ġekil 3.33-3.35‟de verilmiĢtir. Buna göre K1, K2 ve B 

andezit örneklerinin ısıl iĢlem öncesi yapılan karakteristik özellikleri, ısıl iĢlem sonrası 

(1000 ºC ve 1055 ºC) yapılan özellikler ile karĢılaĢtırılmıĢtır. K1, K2 ve B andezit 

örneklerinin 1000 ºC ve 1055 ºC‟de 6 saat ısıl iĢlem gördükten sonra SEM görüntüleri 

ile mikro yapıları incelenmiĢtir. Andezit örneklerinin SEM fotoğraflarından da 

görüldüğü gibi ısıl iĢlem öncesi tanecikler arasında çok az bir kütlesel bağ mevcuttur ve 

taneler arasında büyük boĢluklar bütün bir yapı içerisinde açıkça görülmektedir. 

Herhangi bir camsı faz oluĢumu orijinal andezit içyapısında görülmemektedir. 1000 

ºC‟de taneler arası bağın kısmen arttığı fakat yine özellikle büyük tane sınırlarının 

boĢluklarla çevrildiği ve porozite miktarında normal haline (ısıl iĢlem öncesi) göre bir 

miktar azaldığı görülmektedir. Ayrıca 1000 ºC‟de bünyedeki mevcut alkalilerin etkisi 

ile bir silikat ergiyerek camsı faz oluĢturmaya baĢlamıĢtır. 1055 ºC‟de ise sıvı faz 

miktarının artmasıyla sinterleĢmenin arttığı, taneler arası boĢlukların (porozite) azaldığı 

görülmekte bu sebeple mukavemeti de artmaktadır. Dolayısı ile ısıl iĢlem ile meydana 

gelen mukavemet artıĢının yeni geliĢen fazlardan çok andezit bünyesinde ısıl iĢlem 

etkisi ile meydana gelen vitrifikasyonun bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. 

Vitrifikasyon etkisi ile meydana gelen yoğunlaĢma etkisi hacim ağırlığı, gözeneklilik ve 

su emme değerlerindeki değiĢimlerden de açıkça görülmektedir. K1 ve K2 andezit 

örneğinde vitrifiye oluĢumu yüksek düzeyde iken, B andezit örneğinde orta düzeydedir.  
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ġekil 3.33. K1 andezitinin ısıl iĢlem öncesi (a) ve ısıl iĢlem sonrası 1000 ºC (b), 1050 ºC (c) kırık yüzey 

SEM görüntüleri 

 

 

a 

b 
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ġekil 3.34. K2 andezitinin ısıl iĢlem öncesi (a) ve ısıl iĢlem sonrası 1000 ºC (b), 1050 ºC (c) kırık yüzey 

SEM görüntüleri 
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ġekil 3.35. B andezitinin ısıl iĢlem öncesi (a) ve ısıl iĢlem sonrası 1000 ºC (b), 1050 ºC (c) kırık yüzey 

SEM görüntüleri 

 

Isıl iĢlem sonrası yapılan çalıĢmalarda vitrifikasyon etkisi ile meydana gelen 

yoğunlaĢma etkisi, hacim ağırlığı, gözeneklilik ve su emme değerlerindeki azalmalar 

b 

a 

c 
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açıkça görülmektedir. Mekanik özelliklerde ise basınç dayanımı, don sonrası basınç 

dayanımı, eğilme dayanımı ve ultrasınik ses hız değerlerinde artmalar gözlemlenmiĢtir. 

Fiziksel özelliklerde yoğunlaĢma etkisi ile gözeneklilik ve su emme değerlerinde 

azalmalar ölçülmüĢtür. Böylelikle ısıl iĢlem sonrası andezit örnekleri özgül ağırlık, su 

emme porozite azalmakta bu sebeple de mukavemeti artmaktadır.  

 

3.2.2. Örneklerin jeokimyasal özellikleri 

 

ÇalıĢmada kullanılacak örneklerin temin edilmesinden sonra, kayaç örnekleri, 

bilyeli değirmende iki saat öğütülmüĢ, sonra örnekler 90 µm‟luk elekten geçirilerek 

deneye hazır hale getirilmiĢtir. Kimyasal analizde 5 gr andezit toz örneği kullanılmıĢtır. 

Volkanik kayaçların kimyasal analizleri ACME Analitik Laboratuarında (Kanada) XRF 

(ICP-ES) yöntemi ve Ġndüktif birleĢik plazma-kütle spektrometre cihazıyla 

yaptırılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, inceleme alanından alınan kayaç örnekleri Ģekillerde daha net 

izlenebilmesi ve bazı karıĢıklıkların önlenmesi için gruplandırılmıĢtır. Buna göre; 

volkanik kayaçlar Afyon ili kuzey doğusundan alınıp trakiandezit olarak 

isimlendirilmiĢtir. 

Volkanik kayaç örnekleriyle ilgili yapılan çalıĢmalarda bu kayaçların içindeki 

majör oksit sonuçları çeĢitli diyagramlarla karĢılaĢtırılarak, volkanik kayaçların 

adlandırılması, magmatik kökeni ve tektonik ortamla ilgili yorumlar yapılmaktadır. Bu 

amaçla inceleme alanına ait volkanik kayaç örneklerinin kimyasal bileĢimini belirlemek 

ve alterasyon sürecinde ana kayaçtan itibaren meydana gelen jeokimyasal değiĢimleri 

inceleyebilmek için, volkanik kayaç örneklerinin majör oksit analizleri yapılmıĢ ve 

analiz sonuçları Çizelge 3.1 ve 3.2‟de gösterilmiĢtir. 

Tez konusu volkaniklerin sırlanabilirliğinde sırlama malzemesi kadar, sırlanacak 

malzemenin kimyasal ve mineralojik özellikleri önemli olduğundan kimyasal analizlere 

öncelik verilmiĢtir. 

Volkanik kayaç bileĢiminde yer alan oksitler; SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, TiO2, 

MnO, CaO, Na2O, K2O, P2O5, Cr2O3‟tir. Çizelge 3.1 ve 3.2 ‟de volkanik kayaçlardan 

alınan örneklerin kimyasal bileĢimleri görülmektedir. Örneklerin SiO2 içerikleri 

%56,68-62,30 arasında değiĢmekte olup nötr magma tipinin hakim olduğu orta 

viskoziteli, orta değerde gaz içerikli, orta Ģiddette püskürmeye sahip bir magmadan 

bahsedilebilir. Örneklerde majör oksit değerleri Al2O3 %14,15-14,84; MgO %2,66-5,42; 
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Fe2O3 %4,04-5,65; TiO2 %0,98-1,24; MnO %0,06-0,10; CaO %4,00-6,42; Na2O 

%2,48-2,95; K2O %5,55-6,11; P2O5 %0,64-0,93; Cr2O3 %0,013-0,04 arasında 

değiĢmektedir. AteĢ zayiatı ise volkanik kayaçlarda %0,60-1,40 arasında olmakla 

birlikte volkanik kayaçlara oranla oldukça geniĢ bir aralıkta değiĢmektedir. SiO2 artıĢına 

bağlı olarak ateĢ zayiatının değiĢim grafiği ġekil 3.36‟da görülmektedir. Volkanitler 

içinde koyu renkli mineral olarak hornblend ve lokal olarak biyotit vardır. Volkanitlerde 

su oranının az oluĢu biyotit azlığına veya yokluğuna bağlanabilir. Örneklerin genel 

itibariyle asidik kayaç olması ve kayaç içerisindeki plajiyoklasların asit plajiyoklas 

olması nedeniyle çoğunlukla CaO yüzdesi düĢüktür. MgO yüzdesinin yüksek olması 

kayacın hornblend ve biyotitçe zengin olduğunu belirler. Ayrıca Fe2O3 miktarı 

hornblendi bol olan örneklerde fazladır. P2O5 miktarı ise kayaç içindeki apatitin varlığı 

veya yokluğu ile artmakta veya azalmaktadır. 

 

 

 
ġekil 3.36. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaç örneklerinin %SiO2‟ye karĢı ateĢ zaiyatı (%ağırlık) 

değiĢim diyagramı 

 

Granodiyoritler, amfibol (hornblend) ve siyah mikayı (biyotit) çok fazla ve 

belirli oranlarda içerdikleri için SiO2 (Na2O+K2O) diyagramı alkali feldspat, biyotit ve 

hornblend arasındaki iliĢkiyi yansıtmaktadır. Volkanik kayaç örneklerinin hornblend ve 

biyotiti yaklaĢık olarak aynı seviyede içerdiği söylenebilir (ġekil 3.37). Toplam alkali 

değerleri (K2O+Na2O) ise volkanik kayaçlarda %8,14-9,04 arasında değiĢmektedir.  
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ġekil 3.37. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaçların alkali-silis diyagramındaki (Peacock, 1931) 

adlandırılmasına göre bulunduğu yeri 

 

SiO2‟ye karĢı majör oksit değiĢimleri kayaçta gözlenen ana fenokristal fazlarının 

ayrımlaĢmasıyla iliĢkilidir. SiO2 artıĢına karĢın MgO, CaO, Al2O3 majör oksitlerinin 

azalması önemli ölçüde klinopiroksen ve plajiyoklas ayrımlaĢmasını yansıtmaktadır 

(Temizel ve Arslan, 2008). Klinopiroksen ve plajiyoklas, magmanın soğuması 

esnasında kabuk içerisindeki magma odasında meydana gelen önemli kristalleĢmelerdir. 

Kristallenme basıncı ile klinopiroksen/plajiyoklas oranı azalmakta, magmadaki su 

içeriği artmaktadır (Gust ve Perfit, 1987). Bunların yanı sıra plajiyoklas oranı da 

azalmaktadır (Eggler, 1972; Presnall ve ark. 1978; Baker ve Eggler, 1983). SiO2 artıĢına 

karĢın Al2O3 azalması (çoğunlukla andezitik kayaçlarda), volkanik kayaçların 

geliĢiminde hornblend ayrımlaĢmasının da etkili olabileceğini göstermektedir. Üstelik 

hornblendlerin kalkalkalin karakterli volkanik kayaçların geliĢiminde önemli bir 

ayrımlaĢma fazı olduğu da bilinmektedir (Chawthorn ve O‟hara, 1976). Ayrıca SiO2 

artıĢına karĢın Fe2O3 ve TiO2 azalması magnetit ayrımlaĢmasına iĢaret etmektedir.  

SiO2‟ye karĢı P2O5 değiĢim diyagramında gözlenen iliĢki ise apatit ayrımlaĢmasını 

yansıtmaktadır. SiO2‟ye karĢı majör oksit değiĢimlerinde genel olarak gözlenen 

düzensiz dağılım, kısmen alterasyondan kaynaklanabilir. Majör oksit değiĢim 

diyagramlarında gözlenen bu iliĢkiler, volkanik kayaçların geliĢiminde mineral 

ayrımlaĢmasının etkili olduğunu ve piroksen, hornblend, plajiyoklas, magnetit ve apatit 

ayrımlaĢmasının ve opak mineral oluĢumlarının önemli ölçüde rol oynadığını 

göstermektedir. 
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Çizelge 3.1. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaç örneklerine ait kimyasal analiz sonuçları  

 

Örnek SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

Fe2O3 

(%) 

MgO 

(%) 

CaO 

(%) 

Na2O 

(%) 

K2O 

(%) 

TiO2 

(%) 

P2O5 

(%) 

MnO 

(%) 

K1 62,30 14,70 4,04 2,78 4,26 2,95 6,06 0,98 0,81 0,07 

K2 61,99 14,83 4,13 2,66 4,00 2,93 6,11 1,01 0,81 0,06 

K 56,68 14,15 5,62 5,42 6,42 2,48 5,81 1,14 0,64 0,10 

B 56,90 14,84 5,65 3,83 6,17 2,59 5,55 1,24 0,93 0,09 

 
Çizelge 3.2. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaç örneklerine ait kimyasal analiz sonuçları 

 

Örnek Cr2O3 

(%) 

A.Z. 

(%) 

TOPLAM Ba 

(ppm) 

Ni 

(ppm) 

Sr 

(ppm) 

Zr 

(ppm) 

Y 

(ppm) 

Nb 

(ppm) 

Sc 

(ppm) 

K1 0,014 0,60 99,92 1526 20 874 524 22 28 12 

K2 0,013 1,00 99,92 1535 20 871 493 22 31 12 

K 0,04 1,00 99,82 1230 24 895 548 22 33 16 

B 0,032 1,40 99,87 4153 39 994 499 28 31 17 

 

Volkanik kayaç örneklerine ait analiz değerleri Cox ve ark. (1979) tarafından 

geliĢtirilen SiO2-(K2O+Na2O) diyagramına (ġekil 3.38), (Winchester ve Floyd, 2007) 

tarafından geliĢtirilen Log((Zr/TiO2)*0,0001)-SiO2 diyagramına (ġekil 3.39), 

Winchester ve Floyd (2007) tarafından geliĢtirilen Nb/Y-Log((Zr/TiO2)*0,0001) 

diyagramına (ġekil 3.40) uygulanmıĢ ve adlandırmaları yapılmıĢtır. Bu diyagramlara 

göre yapılan adlandırmada kayaçların trakit-trakiandezit geçiĢli olduğu, ağırlıklı olarak 

da trakiandezit bileĢiminde olduğu belirlenmiĢtir.  

 

 

 

 
ġekil 3.38. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaçların SiO2-(K2O+Na2O) diyagramındaki (Cox ve ark., 

1979) adlandırılmasına göre bulunduğu yeri ve adı 

 



 

 

86 

 

 
ġekil 3.39. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaçların Log((Zr/TiO2)*0,0001)-SiO2 diyagramındaki 

(Winchester ve Floyd, 2007) adlandırılmasına göre bulunduğu yeri ve adı 

 

 

 
ġekil 3.40. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaçların Nb/Y Log((Zr/TiO2)*0,0001) diyagramındaki 

(Winchester ve Floyd, 2007) adlandırılmasına göre bulunduğu yeri ve adı 

 

Örneklerde SiO2‟e karĢı alkali oksitlerin değiĢimini, dolayısı ile alkali, subalkali 

ayrımını belirlemek için kullanılan diğer diyagram ise Irvine ve Baragar (1971) 

tarafından geliĢtirilen SiO2-(Na2O+K2O) diyagramıdır (ġekil 3.41).  
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ġekil 3.41. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaçların SiO2-(K2O+Na2O) diyagramındaki (Irvine ve 

Baragar, 1971) adlandırılmasına göre bulunduğu yeri 

 

 

Volkanik kökenin belirlenebilmesi için inceleme alanına ait volkanik kayaçların 

analiz değerleri bu diyagrama uygulanmıĢtır (ġekil 3.41). Diyagram incelendiğinde tüm 

örneklerin alkalin karakterde olduğu belirlenmiĢtir. Bu kayaç örneklerinin 

analizlerinden görüleceği üzere bunlar subalkalin ve alkalin nitelikli olup, tedrici 

geçiĢlidir. Buna göre Afyon yöresinde yüzeylenen volkanik kayaçlar Afyon‟un 

güneyine doğru alkali, kuzeye doğru ise subalkali karakter göstermektedir.  

Örneklerin kalkalkali, toleyitik ayrımını yapabilmek için Irvine ve Baragar 

(1971)‟a ait (Na2O+K2O)-FeOt-MgO (AFM) diyagramı (ġekil 3.42) kullanılmıĢ ve 

örneklerin kalkalkalen bileĢimde olduğu belirlenmiĢtir.  

Irvine ve Baragar (1971)‟a göre volkanik kayaçlar alkalin ve subalkalin olarak 

ikiye ayrılmakta ve bu iki gruptan subalkalin grup ise toleyitik-kalkalkalen alt 

gruplarına ayrılmaktadır. Bu gruplardan kalkalkalen diziye ait olan kayaçlar levha 

kenarlarındaki yitim zonlarına bağlı olan ada yayları ya da kıta kenarı volkanizmasının 

bir ürünü olarak oluĢmaktadırlar. Bu verilere dayanarak volkanitlerin ada yayları ya da 

kıta kenarı volkanizmasının bir ürünü olarak oluĢtukları söylenebilir (Yılmaz, 1981).  
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ġekil 3.42. Ġnceleme alanındaki volkanik kayaçların (Fe2O3+FeO)-(Na2O+K2O)-MgO diyagramına 

(Irvine ve Baragar, 1971) göre sınıflandırılması  

 

3.2.3. Örneklerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası fiziko mekanik özelliklerin tespiti 

 

Bu çalıĢma kapsamında, volkanik kayaç örneklerinde; özgül ağırlık, kuru birim 

hacim ağırlık, porozite, doluluk oranı, su emme, tek eksenli basınç dayanımı, don 

sonrası basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve ultrasonik hız deneyleri yapılmıĢtır. 

 

3.2.3.1. Özgül ağırlık ve kuru birim hacim ağırlığın belirlenmesi 

 

Andezit örnekleri bilyalı değirmende 2 saat süreyle öğütülerek, 0,2 mm‟lik elekten 

geçirilerek, 100 g örnek hazırlanmıĢtır. Deneye baĢlanmadan önce hazırlanan toz 

örnekler Elektromag Marka Etüvde 105 ºC ± 5 ºC de en az 4 saat süreyle kurutulmuĢtur. 

Daha sonra oda koĢullarına kadar soğutulmuĢtur. KERN marka 0,001 gr hassasiyetle 

ölçüm yapan terazide kuru olan Piknometre (100 cc‟lik) tartılıp ağırlığı Gp olarak 

kaydedilmiĢtir. Piknometre, oda sıcaklığında su ile doldurularak kapağı kapatılmıĢ, 

üzerindeki su zerrecikleri kuru bir bezle silinmiĢ, kapaktaki kılcal borudaki su seviyesi 

kontrol edilmiĢtir. 0,001 gr hassasiyetle tartılarak ağırlığı Gps olarak kaydedilmiĢtir. 

Piknometre etüvde tekrar kurutulduktan sonra, öğütülmüĢ örnekden 5 g tartılmıĢ, 

piknometreye konulan örnek 0,001 gr hassasiyetle tartılarak Gpn kütle değeri 
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belirlenmiĢtir.  Ġçinde örnek bulunan piknometreye örnek seviyesini geçene kadar 

hacminin 1/4‟üne kadar su doldurulmuĢ ve elektrikli mekanik ocakta 10–15 dakika 

kaynatılıp, su banyosunda oda sıcaklığına kadar soğutulmuĢ ve su ilavesi yapılarak 

kapağı kapatılmıĢtır. Piknometre kurulanarak 0,001 gr hassasiyetle tartılarak Gpns 

ağırlığı belirlenmiĢtir. 

 

Deney bulguları ile örneğin özgül ağırlığı aĢağıda eĢitlikte hesaplanmaktadır. 

)G-(G-)G(G

GG
d

pspnsppn

ppn

o



        (3.1) 

 

Burada;  

do : Özgül ağırlık, g/cm
3 

 

Gp : Piknometre ağırlığı, g 

Gpn : (Piknometre + deney örneği) ağırlığı, g 

Gps : Su ile dolu piknometre ağırlığı, g 

Gpns : (Piknometre + deney örneği + su) ağırlığı, g 

 

Özgül ağırlık, kayacı oluĢturan ve matris yapıda yer alan tüm bileĢenlerin iĢgal 

ettiği gerçek birim hacimdeki ağırlık değeri olarak tanımlanabilmektedir (ġentürk ark., 

1996; Erinç, 1994). Andezit örneklerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası özgül birim ağırlık 

değerleri, TS EN 1936 da belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, 

ortalama değerleri Çizelge 3.3 ve Çizelge 3.4‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.3. Andezit deney örneklerinin özgül ağırlık (g/cm
3
) değerleri  

 

Örnek Adedi K K1 K2 B 

1 2,76 2,60 2,63 2,66 

2 2,74 2,59 2,63 2,65 

3 2,75 2,59 2,64 2,67 

4 2,77 2,61 2,66 2,65 

5 2,74 2,64 2,65 2,66 

6 2,67 2,63 2,63 2,67 

Ortalama 2,74 2,61 2,64 2,66 
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Çizelge 3.4. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası özgül ağırlık(g/cm
3
) değerleri  

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 2,59 2,64 2,62 2,58 2,59 2,60 2,33 2,36 2,35 

2 2,59 2,63 2,66 2,56 2,61 2,59 2,31 2,34 2,37 

3 2,59 2,60 2,61 2,56 2,62 2,59 2,32 2,37 2,36 

4 2,60 2,61 2,68 2,56 2,59 2,61 2,37 2,38 2,39 

5 2,62 2,63 2,65 2,56 2,59 2,64 2,37 2,36 2,37 

6 2,55 2,61 2,68 2,54 2,60 2,63 2,34 2,35 2,38 

Ortalama 2,59 2,62 2,65 2,56 2,60 2,61 2,34 2,36 2,37 

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası özgül birim ağırlık değerleri 

ġekil 3.43‟deki grafikde karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. ġekil 3.43‟de görüldüğü gibi özgül 

ağırlık deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B 

örneklerinde özgül ağırlıkları azalmıĢtır. Isıl iĢlem öncesi örneklerin özgül 

ağırlıklarından 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası özgül ağırlıklarındaki azalma 

azken, 1160 °C‟de özgül ağılıklarındaki azalma çok belirgin olarak artmıĢtır. DTA-TG 

analiz sonuçlarına göre andezit örneklerinin ortalama 1055 °C‟de kütle kayıpları %0,76-

1,17 arasında değiĢmektedir. 1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası andezit örneklerinin özgül 

ağırlıkları yüzde değiĢimi %0,38-0,77 arasında, 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası andezit 

örneklerinin özgül ağırlıkları yüzde değiĢimi %1,51-1,92 arasındadır. Buna göre 1000 

°C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası özgül ağırlık değerlerindeki yüzde değiĢimi DTA-

TG eğrisinde elde edilen kütle kaybıyla yakın seviyede olduğu görülmektedir ki bu 

yorumu desteklemektedir. Bölüm 4‟de ısı mikroskobu analiz sonuçlarına göre andezit 

örnekleri yaklaĢık sinterlenme sıcaklığı 1138 °C‟dir. Bu sıcaklıktan sonra andezit 

örnekleri yumuĢamaya baĢlamaktadır. Bu nedenle 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası andezit 

örneklerinin özgül ağırlıkları yüzde değiĢimi %10 kadar çıkmıĢtır. 
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ġekil 3.43. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası özgül ağırlık değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

Andezit örnekler için birim hacim ağırlığının belirlenmesi için bir tel fırça ile 

fırçalanıp yıkanarak temizlenen örnekler, içinde 20ºC±5ºC sıcaklıkta su bulunan uygun 

büyüklükte ve derinlikte bir kap içerisine yarısına kadar daldırılmıĢtır. Bu durumda 1 

saat bekletildikten sonra, tamamen suyun içerisinde kalacak Ģekilde en az 48 saat süre 

ile su içerisinde bırakılmıĢtır. Sudan çıkarılan örnekler Mate marka ArĢimet terazisinde 

su içinde 0,001 gr hassasiyetle tartılmıĢtır (Gds). Bundan sonra deney örnekleri 

üzerindeki su damlaları, ıslatılıp sıkılmıĢ bir bez veya süngerle silindikten sonra 

bekletilmeksizin Densi marka 0,001 gr hassasiyetli terazide havada tartılmıĢtır (Gdh). Bu 

iĢlemlere örnekler arasındaki ağırlıkları farkının 0,1‟e düĢtüğü görülene kadar her gün 

devam edilmiĢtir. Deney örnekleri bundan sonra değiĢmez kütleye gelinceye kadar 

kurutulmuĢ ve 0,001 gr hassasiyetli Densi markalı terazide tartılarak kurutulmuĢ taĢın 

kütlesi bulunmuĢtur (Gk). 

dsdh

k
h

GG

G
d


          (3.2) 
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Burada; 

dh : Örneğin birim hacim ağırlığı, g/cm
3 
 

Gk : DeğiĢmez ağırlığa kadar kurutulmuĢ deney örneği ağırlığı, g 

Gdh : Doygun haldeki deney örneğinin havadaki ağırlığı, g 

Gds : Doygun haldeki deney örneğinin su içindeki ağırlığı, g 

 

Yapı ve kaplama taĢı olarak kullanılacak kayaçlarda birim ağırlık değerlerinin 

bilinmesi, özellikle inĢaat statik yükü hesaplamalarında, yükleme ve taĢıma yükü ve 

maliyet hesaplamalarının belirlenmesi vb. iĢlemler için gerekli temel parametrelerden 

birisini oluĢturmaktadır. Ayrıca, birim ağırlığı yüksek değerlerde olan kayaçların daha 

kompakt yapıda ve daha sağlam yapılı malzemeler olduğu da görülebilmektedir.  

 

Andezit örneklerinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası kuru birim hacim ağırlık 

değerleri, TS EN 1936 da belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, 

ortalama değerleri Çizelge 3.5 ve Çizelge 3.6‟da verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.5. Andezit deney örneklerinin kuru birim hacim ağırlık(g/cm
3
) değerleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizelge 3.6. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası kuru birim hacim ağırlık(g/cm
3
) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 2,09 2,09 2,10 2,11 2,06 2,08 1,97 2,00 1,96 

2 2,09 2,09 2,09 2,11 2,07 2,06 1,98 2,02 1,96 

3 2,13 2,07 2,12 2,10 2,06 2,09 1,98 1,98 1,95 

4 2,12 2,08 2,07 2,08 2,06 2,04 1,98 1,98 1,99 

5 2,12 2,08 2,07 2,09 2,06 2,05 1,99 1,97 1,97 

6 2,11 2,07 2,15 2,11 2,05 2,10 1,98 1,99 1,99 

Ortalama 2,11 2,08 2,10 2,10 2,06 2,07 1,98 1,99 1,97 

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası kuru birim hacim ağırlık 

değerleri ġekil 3.44‟deki grafikde karĢılaĢtırması yapılmıĢtır. ġekil 3.44‟de görüldüğü 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 2,27 2,10 2,11 2,12 

2 2,26 2,12 2,10 2,12 

3 2,26 2,11 2,09 2,11 

4 2,26 2,13 2,11 2,09 

5 2,27 2,13 2,10 2,10 

6 2,28 2,13 2,09 2,12 

Ortalama 2,27 2,12 2,10 2,11 
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gibi kuru birim hacim ağırlık deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de piĢirim 

sonrası K1, K2 ve B örneklerinde kuru birim hacim ağırlıkları azalmıĢtır. Isıl iĢlem 

öncesi örneklerin kuru birim hacim ağırlıklarından 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem 

sonrası kuru birim hacim ağırlıklarındaki azalma azken, 1160 °C‟de kuru birim hacim 

ağılıklarındaki azalma çok belirgin olarak artmıĢtır. DTA-TG analiz sonuçlarına göre 

andezit örneklerinin ortalama 1055 °C‟de kütle kayıpları %0,76–1,17 arasında 

değiĢmektedir. 1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası andezit örneklerinin kuru birim hacim 

ağırlıkları yüzde değiĢimi %0,47–0,95 arasında, 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası andezit 

örneklerinin kuru birim hacim ağırlıkları yüzde değiĢimi %0,94–1,90 arasındadır. Buna 

göre 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası kuru birim hacim ağırlık değerlerindeki 

yüzde değiĢimi DTA-TG eğrisinde elde edilen kütle kaybıyla yakın seviyede olduğu 

görülmektedir ki bu yorumu desteklemektedir. Bölüm 4‟de ısı mikroskobu analiz 

sonuçlarına göre andezit örnekleri yaklaĢık sinterlenme sıcaklığı 1138 °C‟dir. Bu 

sıcaklıktan sonra andezit örnekleri yumuĢamaya baĢlamaktadır. Bu nedenle 1160 °C‟de 

ısıl iĢlem sonrası andezit örneklerinin kuru birim hacim ağırlık özgül ağırlıkları yüzde 

değiĢimi %5,24–7,07 arasındadır. 

 

 

 

ġekil 3.44. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası kuru birim hacim ağırlık değerlerinin karĢılaĢtırılması 
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3.2.3.2. Porozite (Gözeneklilik Derecesi) ve doluluk oranın belirlenmesi 

 

Porozitenin (Gözeneklilik Derecesi) belirlenebilmesi için yine örneklerin 

ortalama kuru birim hacim ağırlığı ve ortalama özgül ağırlığından faydalanarak 

aĢağıdaki eĢitlik yardımıyla hesaplamalar yapılmaktadır. 

100
d

d
1P

o

h           (3.3) 

P= (1-k)x100          (3.4) 

 

Burada; 

P : Örneğin gerçek porozite oranı, % 

k : Doğal taĢın doluluk oranı, % 

 

Örneklerin görünür porozite değeri, hacim ve kütlece su emme oranı yardımı ile 

de hesaplanmaktadır.  

 

khg S x dP            (3.5) 

Burada; 

Pg  : Örneğin görünür porozitesi, % 

dh  : Ortalama birim hacim ağırlığı, g/cm
3
 

Sk  : Örneğin kütlece su emmesi, % 

 

Porozite değeri, malzemenin ortalama birim hacim ağırlığı ve ortalama özgül 

ağırlığının bir fonksiyonu olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir önemli fiziksel özellik 

ise, doyma derecesi parametresidir. Bu değer, kayacın toplam boĢluklarının ne oranda 

su ile dolduğunu göstermektedir. Bu da, malzemenin donmaya karĢı dayanıklılığının 

incelenmesi açısından önem taĢımaktadır.  

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası gerçek ve görünür porozite değerleri, 

TS EN 1936 da belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, ortalama 

değerleri Çizelge 3.7 - 3.10‟da verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.7. Andezit deney örneklerinin gerçek porozite (%) değerleri  

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 17,75 19,23 20,87 20,72 

2 15,36 18,14 20,94 20,81 

3 17,25 18,53 20,86 20,97 

4 17,82 18,39 20,67 21,13 

5 18,41 19,32 20,76 21,05 

6 16,79 19,01 21,36 20,60 

Ortalama 17,25 18,77 20,91 20,88 

 

Çizelge 3.8. Andezit deney örneklerinin görünür porozite (%) değerleri 

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 8,26 15,51 15,95 10,11 

2 7,77 15,41 15,64 10,15 

3 8,22 15,67 15,52 10,32 

4 8,09 14,99 15,84 10,36 

5 8,28 15,55 15,22 10,25 

6 8,14 17,40 15,17 10,83 

Ortalama 8,12 15,75 15,56 10,34 

 

Çizelge 3.9. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası gerçek porozite (%) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 19,30 20,83 19,85 18,22 20,46 20,00 15,45 15,25 16,59 

2 19,30 20,73 21,42 17,57 20,69 20,46 14,28 13,67 17,30 

3 17,76 20,98 18,77 17,96 21,37 19,30 14,65 16,45 17,37 

4 18,46 20,73 22,76 18,75 20,46 21,83 16,45 16,80 16,73 

5 19,08 20,91 21,88 18,36 20,46 22,34 16,03 16,52 16,87 

6 17,25 20,68 19,77 16,92 21,15 20,15 15,38 15,31 16,38 

Ortalama 18,53 20,81 20,75 17,96 20,76 20,69 15,38 15,67 16,87 

 

Çizelge 3.10. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası görünür porozite (%) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 13,58 13,16 10,31 14,35 10,83 9,63 11,44 8,56 8,76 

2 13,50 13,58 10,01 11,94 11,69 9,31 11,84 9,23 8,85 

3 13,05 13,08 10,09 12,32 10,87 9,61 11,32 8,59 8,63 

4 13,50 13,37 9,77 11,73 11,70 9,75 10,51 7,16 9,15 

5 13,37 13,39 9,81 13,39 12,38 9,94 10,90 7,84 9,04 

6 13,42 13,26 10,49 14,13 11,99 9,87 10,61 8,17 9,09 

Ortalama 13,39 13,31 10,08 12,97 11,57 9,68 11,10 8,25 8,92 

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası, gerçek porozite değerleri ġekil 

3.45‟de, görünür porozite değerleri ise ġekil 3.46‟da karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. 

ġekil 3.45 ve ġekil 3.46‟da görüldüğü gibi porozite deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 
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1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B örneklerinde gerçek ve görünür porozite 

değerleri azalmıĢtır. Isıl iĢlem öncesi volkanik kayaçların “gerçek porozite” değerlerine 

göre; 1000 °C ve 1055 °C‟de yapılan ısıl iĢlem sonrasında, bu kayaçların gerçek 

porozite değerlerindeki azalma azken, 1160 °C‟de yapılan ısıl iĢlemler sonunda gerçek 

porozite değerlerindeki azalma çok belirgin olarak artmıĢtır. 

 

 
 

ġekil 3.45. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası gerçek porozite değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin gerçek porozite 

değerindeki yüzde değiĢim ~%0,9 civarında iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%0,6 civarındadır. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin gerçek 

porozite değerindeki yüzde değiĢimi ~%2,5 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%0,9 civarındadır. 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinde yüzde 

değiĢim ~%21,5 kadar bir artıĢ gösterirken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%19 

kadar çıkmıĢtır. Buna sonuçlara göre 1160 ºC‟de sıvı faz miktarının artmasıyla 

sinterleĢmenin arttığı, porozitenin azaldığı görülmektedir. 
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ġekil 3.46. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası görünür porozite değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin görünür porozite 

değerindeki yüzde değiĢim ~%15 civarında iken,  B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%2,5 civarındadır. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin gerçek 

porozite değerindeki yüzde değiĢimi ~%21 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%6,4 civarındadır. 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin yüzde 

değiĢim ~%37,5 kadar bir artıĢ gösterirken, B andezit örneği yüzde değiĢimi ~%14 

kadar çıkmıĢtır. Buna göre 1160 ºC‟de sıvı faz miktarının artmasıyla sinterleĢmenin 

arttığı, porozitenin azaldığı görülmektedir. 

 

Doluluk oranını belirleyebilmek için örneklerin kuru birim hacim ağırlığından 

ve özgül ağırlıklarından yararlanılır. AĢağıdaki eĢitlik ile doluluk oranları 

hesaplanmaktadır. 

 

100
d

d
k
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h            (3.6) 
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Burada;  

k   : Doğal taĢın doluluk oranı, % 

dh  : Birim hacim ağırlığı, g/cm
3
 

do  : Özgül ağırlık, g/cm
3  

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası doluluk oranı değerleri, TS EN 1936 da 

belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, ortalama değerleri Çizelge 

3.11 ve Çizelge 3.12‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.11. Andezit deney örneklerinin doluluk oranı (%) değerleri  

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 82,25 80,76 80,23 79,69 

2 82,75 81,85 79,85 80,00 

3 84,64 81,46 79,16 79,02 

4 82,18 81,60 79,32 78,86 

5 81,59 80,68 79,24 78,94 

6 83,21 80,99 79,46 79,40 

Ortalama 82,75 81,23 79,54 79,32 

 

Çizelge 3.12. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası doluluk oranı (%) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 80,69 79,16 80,15 81,78 79,54 80,00 84,55 84,74 83,40 

2 80,69 79,47 78,57 82,42 79,58 79,53 85,71 86,32 82,70 

3 82,24 79,61 81,22 82,03 79,62 80,69 85,34 83,54 82,62 

4 81,54 79,69 77,24 81,25 79,53 78,16 83,54 83,19 83,26 

5 80,91 79,08 78,11 81,64 79,53 77,65 83,96 83,47 83,12 

6 82,74 79,31 80,22 83,07 79,84 79,84 84,61 84,68 83,61 

Ortalama 81,47 79,39 79,24 82,03 79,61 79,31 84,62 84,32 83,12 

 

Andezitlerinısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası doluluk oranı değerleri ġekil 

3.47‟deki grafikde görüldüğü gibi karĢılaĢtırılmıĢtır. ġekil 3.47‟de görüldüğü gibi 

doluluk oranı deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B 

örneklerinde doluluk oranı değerleri yükselmiĢtir. Doğal örneklerin kuru birim hacim 

ağırlığından 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası doluluk oranı değerlerindeki 

yükselme çok azken, 1160 °C‟de doluluk oranı değerlerindeki yükselme artmıĢtır. 1000 

°C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin doluluk oranı değerindeki yüzde 

değiĢim ~%0,2 civarında iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%0,1 civarındadır. 

1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin doluluk oranı değerindeki 

yüzde değiĢimi ~%0,9 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%0,1 civarındadır. 
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1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin yüzde değiĢim ~%5 kadar bir 

artıĢ gösterirken, B andezit örneği yüzde değiĢim ~%4,5 kadar çıkmıĢtır. Buna göre 

1160 ºC‟de ise sıvı faz miktarının artmasıyla sinterleĢmenin arttığı, taneler arası 

boĢlukların azaldığı görülmektedir. 

 

 

ġekil 3.47. Andeiztlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası doluluk oranı değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

3.2.3.3. Su emme özelliğinin belirlenmesi  

 

Andezit örnekleri doğal taĢ kesme atölyesinde kesilerek hazır hale getirilmiĢtir. 

Boyutları kontrol edilmiĢ 70x70x70 mm deney örnekleri bir tel fırça ile fırçalanıp 

yıkanarak temizlendikten sonra, “Çelik Makine” yapımı 1000 l etüvde 105ºC±5ºC, 10 

saat kurtulup oda sıcaklığında soğutulduktan sonra 20ºC±5ºC sıcaklıkta su bulunan 

uygun büyüklükte ve derinlikte bir kap içerisinde yüksekliklerinin yaklaĢık 1/4‟üne 

kadar suya batırılmıĢtır. Bu durumda 1 saat bekletildikten sonra 1/2‟sine kadar suya 

batacak Ģekilde su ilave edilerek, 1 saat daha bekletilmiĢtir. Aynı Ģekilde 3/4 „üne kadar 

suya batacak Ģekilde aynı sıcaklık aralığında bulunan su ilave edilerek 1 saat 

bekletildikten sonra deney örnekleri su içine tamamen batacak Ģekilde su ilave 

edilmiĢtir. Daha sonra 45 saat süre ile bekletilerek, bu süre zarfında kaptaki su 

yüksekliğinin deney örneklerinin üzerini yaklaĢık 1,5-2,0 cm örtecek seviyede olması 

sağlanmıĢ ve deney örnekleri üzerinde oluĢacak hava kabarcıkları uygun bir yöntemle 
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giderilmiĢtir. Deneyin baĢlangıcından itibaren 48 saat sonunda sudan çıkarılan deney 

örnekleri, ıslatılarak sıkılmıĢ bir bez ile silinerek üzerindeki su damlaları alındıktan 

sonra, bekletilmeksizin 0,001 gr hassasiyetle Densi Marka Terazide tartılmıĢtır (Gd). 

Deney örnekleri tekrar su içine daldırılarak, tartma iĢlemi 24 saat aralıklarla deney 

örnekleri değiĢmez kütleye gelinceye kadar tekrarlanmıĢtır. Doğal taĢ deney 

örneklerinin suya doygun hale geldiği kabul edilen kütle ile bunu izleyen 24‟er saatlik 

ara ile bulunan kütleleri arasında %0,1 den fazla fark bulunmazsa bu kütlenin değiĢmez 

kütle olduğu kabul edilmiĢtir. Bundan sonra doygun haldeki deney örnekleri Densi 

Marka Terazili, Mate markalı arĢimet düzeneğinde tartılarak, su içindeki kütleleri 

bulunmuĢtur (Gds). Daha sonra deney örnekleri değiĢmez kütleye gelinceye kadar 

kurutulmuĢtur. Desikatör içerisinde soğutulduktan sonra 0,001 gr hassasiyetle tartılarak 

kütlesi bulunmuĢtur (Gk). 

Örneklerin su emme oranı, ağırlıkça ve hacimce su emme oranı olarak aĢağıdaki 

formüllerle ayrı ayrı hesaplanabilir. 

100
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k           (3.7) 
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                 (3.8) 

Burada; 

Sk  : Örneğin kütlece su emme oranı % 

Sh : Örneğin hacimce su emme oranı % 

Gd  : Doygun haldeki kütle, kg 

Gk   : DeğiĢmez kütleye kadar kurutulmuĢ kütle, kg 

Gds : Doygun haldeki su içindeki kütle, kg 

Gözenekli yapıdaki doğal taĢların su emme kapasiteleri, su emme hızları ve 

içinde bulundurduğu nem yüzdesi, birçok endüstri alanında kullanılabilirlik kriterlerini 

oluĢturmaktadır. Ayrıca kayacın kompasitesi, strüktür yapıdaki doluluk oranı ve su 

emme kapasitesine etki eden diğer bir faktördür. Bu faktör, birim hacim ağırlık ve özgül 

ağırlık değerlerine bağımlı olarak tanımlanabilmektedir. Kayaç gözeneklerinde tutulan 

su, genel olarak mekanik ve termik özelliklerini olumsuz yönde etkilediği için, yapı ve 

kaplama amaçlı kullanılacak kayaçların hiç su emmemesi veya minimum ölçülerde su 

emmesi arzu edilir. Yapı ve kaplama taĢını oluĢturan matris yapının su emme kapasitesi, 

gözenek oranlarına ve gözenek yapılarına bağlıdır.  
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Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası kütlece ve hacimce su emme değerleri, 

TS-EN-13755 de belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, ortalama 

değerleri Çizelge 3.13 -3.16‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.13. Andezit deney örneklerinin kütlece su emme (%) değerleri 

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 3,64 7,39 7,56 4,77 

2 3,44 7,27 7,45 4,79 

3 3,64 7,43 7,43 4,89 

4 3,59 7,04 7,51 4,96 

5 3,63 7,3 7,25 4,88 

6 3,58 8,17 7,26 5,11 

Ortalama 3,59 7,43 7,41 4,90 

 
Çizelge 3.14. Andezit deney örneklerinin hacimce su emme (%) değerleri 

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 8,27 14,21 13,78 10,39 

2 7,83 14,12 13,35 10,55 

3 8,27 14,42 13,95 10,74 

4 8,14 14,65 14,1 10,34 

5 8,15 14,58 14,08 10,33 

6 8,29 14,48 13,84 10,53 

Ortalama 8,16 14,41 13,85 10,48 

 
Çizelge 3.15. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası kütlece su emme (%) değerleri  

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 6,50 6,30 4,91 6,80 5,26 4,63 5,81 4,28 4,47 

2 6,46 6,50 4,79 5,66 5,65 4,52 5,98 4,57 4,52 

3 6,13 6,32 4,76 5,87 5,28 4,60 5,72 4,34 4,43 

4 6,37 6,43 4,72 5,64 5,68 4,78 5,31 3,62 4,60 

5 6,31 6,44 4,74 6,41 6,01 4,85 5,48 3,98 4,59 

6 6,36 6,41 4,88 6,70 5,85 4,70 5,36 4,11 4,57 

Ortalama 6,35 6,40 4,80 6,18 5,62 4,68 5,61 4,15 4,53 

 

Çizelge 3.16. Andizlerin ısıl iĢlem sonrası hacimce su emme (%) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 14,20 13,77 10,26 13,25 13,37 10,06 12,83 11,59 9,28 

2 14,23 13,20 10,32 13,48 13,24 10,22 12,76 11,29 9,53 

3 14,17 13,68 10,43 13,27 13,12 10,33 13,15 11,71 9,95 

4 14,16 13,49 10,45 13,56 13,29 10,24 13,22 11,24 9,87 

5 14,30 13,85 10,28 13,34 13,37 10,08 13,41 11,56 9,68 

6 14,38 13,91 10,36 13,38 13,41 10,63 13,35 11,61 9,89 

Ortalama 14,24 13,65 10,35 13,38 13,30 10,26 13,12 11,50 9,70 
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Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası kütlece ve hacimce su emme 

değerleri ġekil 3.48 ve ġekil 3.49‟daki grafiklerde karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmiĢtir. 

ġekil 3.48 ve ġekil 3.49‟da görüldüğü gibi su emme deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 

1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B örneklerinde kütlece ve hacimce su emme 

değerleri azalmıĢtır. K1, K2 ve B örneklerindeki 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası kütlece 

ve hacimce su emme değerleri, ısıl iĢlem öncesi kütlece ve hacimce su emme 

değerinden çok belirgin olarak azalmıĢtır. K1, K2 ve B andezit örnekleri ısıl iĢlem 

sonrası yapılan SEM (Taramalı Elektron Mikroskop) analizlerinde 1000 ºC‟de 

bünyedeki mevcut alkalilerin etkisi ile bir silikat ergiyerek camsı faz oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. 1055 ºC‟de ise sıvı faz miktarının artmasıyla sinterleĢmenin arttığı, taneler 

arası boĢlukların (porozite) azaldığı görülmektedir. Vitrifikasyon etkisi ile meydana 

gelen yoğunlaĢma etkisi hacim ağırlığı, gözeneklilik ve su emme değerlerindeki 

değiĢimlerden de açıkça görülmektedir.  

 
 

ġekil 3.48. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası kütlece su emme değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin kütlece su emme 

değerindeki yüzde değiĢim ~%14 civarında iken,  B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%2‟dır. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin kütlece su emme 

değerindeki yüzde değiĢimi ~%20 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%4,5 

olarak belirlenmiĢtir. 1160 °C‟de ise ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin 
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yüzde değiĢimi ~%34 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%7,5 olarak tespit 

edilmiĢtir. Buna göre 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B 

örneklerinde kütlece su emme değerleri azalmıĢtır. 

 

 
 

ġekil 3.49. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası hacimce su emme değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin hacimce su emme 

değerindeki yüzde değiĢim ~%1,3 civarında iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%1,2 civarındadır. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin hacimce 

su emme değerindeki yüzde değiĢimi ~%7,5 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%2,0 civarındadır. 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin yüzde 

değiĢimi ~%13 kadar bir artıĢ gösterirken, B andezit örneği yüzde değiĢimi ~%7,4 kadar 

çıkmıĢtır. Buna göre ısıl iĢlem sonrası özellikle alkali oksit (Na2O+K2O) ve SiO2 oranı 

yüksek olan K1, K2 andezit örneklerinin kütlece ve hacimce su emme değeri piĢirme 

sıcaklığı artıkça çok belirgin bir Ģekilde azalma gözlenmiĢtir. 
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3.2.3.4. Tek eksenli basınç dayanımının belirlenmesi 

 

Belirli boyutlardaki örneklerin tek yönde etkiyen gerilmeler karĢısında 

gösterdiği mekanik davranıĢları ve kırılmaya karĢı gösterdiği mukavemet (direnç) 

özelliğidir. Birimi kgf/cm
2
 veya MPa‟dır. Tek eksenli basınç dayanımı deneyi için TS 

EN 1926 standartlarında, kenarları yaklaĢık 70x70x70 mm olan küp deney örnekleri 

kullanılmıĢtır. Deneyler için 6 adet örnek hazırlanmıĢtır. Deneyler Afyon Kocatepe 

Üniversitesi, Maden Mühendisliği Laboratuarlarında, ELE marka tek eksenli basınç 

dayanımı cihazında yapılmıĢtır. 

Deney örnekleri Çelik makine yapımı 1000 l kapasiteli etüvde 105 ± 1 
o
C 

sıcaklıkta değiĢmez kütleye gelinceye kadar kurutularak, desikatörde oda sıcaklığına 

kadar soğutulmuĢtur. Oda sıcaklığında ve % 40–60 bağıl nemli ortamda en az 48 saat 

süre ile kondisyonlanmıĢtır. Kondisyonlanan örnekler, 0,01 mm hassasiyetle yüzey 

boyutları bir kumpas ile ölçülerek deney presi tablaları arasına yerleĢtirilmiĢtir. 

Saniyede ortalama 1 MPa‟lık bir yükleme hızı ile denyler gerçekleĢtirilmiĢtir. Her bir 

örneğin yenilme yük değeri aĢağıdaki eĢitlik yardımı ile hesaplanmıĢtır; 

 
A

c
F

c
            (3.9) 

 

Burada;  

σc : Örneğin tek eksenli basınç dayanımı, MPa
 

 

Fc : Örnek yenilme yük değeri, N 

A : Örnek yüzey alanı, mm
2
 

 

Doğal taĢlar yapı ve kaplama amaçlı kayaçların kullanım yerlerine bağlı olarak 

çeĢitli yük ve kuvvetlerin etkisi altında kalmaktadırlar. Bu nedenle, kayacın kullanım 

yerlerine uygunluklarının belirlenmesi amacıyla bu kuvvetlere karĢı dayanımlarının 

belirlenmesi gerekmektedir. TS EN 1467 standartında doğal taĢ amaçlı kullanılacak 

kayaçlarda tek eksenli basınç dayanımının 35–120 MPa olarak tanımlanmıĢtır. .Bu 

bağlamda, volkanik kayaç oluĢumlarının mermer gibi kaplama amaçlı kullanımları için 

TS EN 1926 öngörülen prensiplere göre tek eksenli basınç dayanım değerleri analiz 

edilmiĢtir. Denemesi yapılan andezit kayaç örneklerinin tek eksenli basınç dayanımı 

değerleri Çizelge 3.17'de verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.17. Andezit deney örneklerinin tek eksenli basınç dayanımı (MPa) değerleri  

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 98,49 40,75 37,26 56,21 

2 93,18 41,98 48,13 3856 

3 81,33 47,70 47,05 46,02 

4 93,17 40,75 55,70 36,79 

5 91,40 35,92 47,03 46,20 

6 91,00 37,38 47,00 53,62 

Ortalama 91,43 40,75 47,03 46,24 

 

Andezitlerin 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de piĢirim sonrası tek eksenli basınç 

dayanımı değerleri, TS EN 1926'da belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ 

olup, ortalama değerleri Çizelge 3.18‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.18. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası tek eksenli basınç dayanımı (MPa) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 58,25 58,73 58,10 59,96 60,99 68,88 62,36 66,56 73,61 

2 56,81 56,39 51,52 57,77 59,85 69,35 66,95 67,84 73,96 

3 55,03 55,38 63,43 57,13 58,50 70,91 66,45 60,17 73,91 

4 55,33 58,35 53,10 63,80 59,35 62,46 63,56 61,74 75,86 

5 59,62 60,93 68,44 60,10 59,64 72,48 61,93 67,25 78,01 

6 58,44 54,23 60,68 58,36 61,49 66,75 63,68 62,61 74,53 

Ortalama 57,25 57,34 59,21 59,52 59,97 68,47 64,15 64,36 74,98 

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası tek eksenli basınç dayanımı 

değerleri ġekil 3.50‟deki grafikde verilmiĢtir. Bu grafikte görüldüğü gibi tek  eksenli 

basınç dayanımı deneylerinde 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, 

K2 ve B örneklerinde tek eksenli basınç dayanımı artmıĢtır. 1160 °C‟de yapılan ısıl 

iĢlem sonrasında tek eksenli basınç dayanımındaki artıĢın (ısıl iĢlem öncesi tek eksenli 

basınç dayanımı değerine göre) çok belirgin olduğu görülmektedir. 
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ġekil 3.50. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası tek eksenli basınç dayanımı değerlerinin 

karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin tek eksenli basınç 

dayanımı değerindeki yüzde değiĢim ~%17 civarında iken, B andezit örneğinde yüzde 

değiĢim ~%5'dır. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin tek eksenli 

basınç dayanımı değerindeki yüzde değiĢimi ~%20 iken, B andezit örneğinde yüzde 

değiĢim ~%17 olarak belirlenmiĢtir. 1160 °C‟de ise ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit 

örneklerinin yüzde değiĢimi ~%27 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%24 

olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası 

K1, K2 ve B örneklerinde tek eksenli basınç dayanımı değerleri artmıĢtır.  

 

3.2.3.5. Don sonrası basınç dayanımının belirlenmesi 

 

ĠnĢaat sektöründe dıĢ mekânlarda kullanılacak doğal taĢların don etkisine 

dayanaklı olmaları istenmektedir. Bu nedenle don tesirine dayanaklılık ve don sonrası 

basınç dayanımının belirlenmesi amacıyla TS EN 12371 deney standardı hazırlanmıĢtır. 

Don ve donma özelliği kayaçları çok fazla yıpratan bir dıĢ faktördür. Donan su 

hacmini %10 arttırır. Kayacın gözeneklerine önceden yerleĢen su, donma sıcaklığına 

kadar soğursa hacmini arttırarak donar. Böylece kayaçta içten bir basınç oluĢur ve 
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parçalanma olayı baĢlar. Özellikle ±20ºC arasındaki su değiĢimleri kayaçların fiziksel 

özelliklerine bağlı olarak kırılmalara neden olabilmektedir.  

Don sonrası basınç dayanımını belirlemek için; deney örnekleri değiĢmez ağırlığa 

gelinceye kadar kurutularak 0,001 g hassasiyetle tartılmıĢtır. Daha sonra deney 

örnekleri atmosferik Ģartlarda suya doygun hale getirilerek soğuk hava dolabına 

konulmuĢtur. Soğutma hızı yaklaĢık 4 saatte -20ºC‟ ye düĢecek Ģekilde ayarlanmıĢtır. 

Soğuk hava dolabının sıcaklığı -20ºC‟ ye düĢtükten sonra 6 saat bu sıcaklıkta bekletilen 

deney örnekleri dolaptan çıkarılarak içinde yaklaĢık 20ºC±5ºC sıcaklıkta su bulunan 

kaba daldırılmıĢ ve 6 saat bekletilerek buzların tamamen erimesi sağlanmıĢtır. Daha 

sonra örnekler tekrar buzdolabına yerleĢtirilerek baĢlangıçtaki deney Ģartları gözetilerek 

bu iĢlemler 48 kez tekrarlanır. Donma çözülme deney iĢlemleri tamamlanınca, deney 

örnekleri 110ºC ± 5ºC sıcaklıkta etüvde değiĢmez ağırlığa gelinceye kadar kurtulup 

0,001 g hassasiyetle tartılmıĢtır. Don tesirine dayanım deneylerinde koparak ayrılan 

kısımların neden olduğu kütle azalması (don kaybı) Ģu eĢitlik ile hesaplanmıĢtır.  

 

100
G

G-G
D

o

ko

k           (3.10) 

Burada;  

Dk : Don kaybı, % 

Go : Örneğin deney öncesi ağırlığı, kg 

Gk : Örneğin deney sonrası ağırlığı, kg  

Don tesiri sonucu tek eksenli basınç dayanımında meydana gelen azalma ise 

aĢağıdaki bağıntı ile hesaplanmaktadır. 

c

cdc
cd 





              (3.11) 

Burada;  

Δσcd : Don tesiri ile basınç değiĢiminde meydana gelen azalma, % 

σc
 
 : Örneğin tek eksenli basınç dayanımı, MPa

 

 

σcd
 
 : Don sonrası, örneğin tek eksenli basınç dayanımı, MPa 

DıĢ ortam Ģartlarına maruz kalacak yapı malzemesi kullanımlarında, örneğin dıĢ 

cephe kaplaması ve/veya yer döĢeme uygulamalarında, malzemenin boĢlukları kısmen 

suya doygun durumda iken sık sık donma-çözülme olayı etkisine maruz kaldığında, 

malzemenin bünyesinde kırılmalar ve kılcal çatlaklar meydana gelebilmektedir. TS EN 

1469 standardında kaplama amaçlı olarak kullanılacak kayaç malzemelerde don sonrası 
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basınç dayanım değerindeki düĢme oranının %5'i aĢmaması öngörülmektedir. Bu 

bağlamda, volkanik kayaç oluĢumlarına ait örneklerin gerek don sonu ağırlık kaybı 

yüzdeleri gerekse basınç dayanımlarındaki düĢme oranları, standartların öngördüğü 

değerleri sağladığı görülmektedir.  

Bu araĢtırma da kullanılan volkanik kayaçların TS EN 12371 standardında 

öngörülen analiz yöntemine göre don sonrası basınç dayanımı değerileri Çizelge 3.19'da 

verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.19. Andezit deney örneklerinin don sonrası basınç dayanımı (MPa) değerleri 

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 82,17 67,35 69,20 80,95 

2 64,98 66,78 65,22 75,47 

3 75,33 60,37 69,06 56,90 

4 70,46 58,98 63,20 57,29 

5 67,59 51,51 65,24 67,80 

6 91,49 66,47 66,67 51,65 

Ortalama 75,34 61,91 66,43 65,01 

 

Andezitlerin 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de piĢirimi sonrasında, gerçekleĢtirilen 

“don sonrası tek eksenli basınç dayanımı testleri”, TS EN 1926'da belirtilen esaslara 

göre yapılmıĢtır. Bu testlerden elde edilen ortalama dayanım değerleri Çizelge 3.20‟de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.20. Andezit örneklerine uygulanan ısıl iĢlem sonrasında yapılan don sonrası tek eksenli basınç 

dayanımı (MPa) sonuçları 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 59,51 62,18 73,37 66,27 61,69 71,93 62,37 63,97 78,69 

2 61,60 58,03 70,62 61,56 62,46 70,19 65,93 67,56 83,24 

3 58,26 58,54 63,18 61,43 67,36 67,67 61,43 65,39 72,81 

4 56,15 55,86 71,39 58,81 65,04 73,79 63,37 66,13 74,52 

5 56,96 60,75 68,29 63,79 61,23 74,11 62,39 64,20 71,13 

6 57,04 56,26 69,65 64,95 65,04 63,35 69,02 62,76 76,68 

Ortalama 58,25 58,60 69,42 62,80 63,80 70,17 64,08 65,00 76,17 

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrasında gerçekleĢtirilen  “don 

sonrası tek eksenli basınç dayanımı deneyleri” nin sonuçları ġekil 3.51‟deki grafikde 

karĢılaĢtırmalı olarak gösterilmiĢtir. ġekil 3.51‟de görüldüğü gibi don sonrası tek 

eksenli basınç dayanımı değerleri 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası 
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K1, K2 ve B örneklerinde artmıĢtır. Özellikle 1160 °C‟de ısıl iĢlem görmüĢ örnekler 

üzerindeki artıĢ çok belirgin olarak elde edilmiĢtir. 

 

 

 

ġekil 3.51. Andezit örneklerine uygulanan ısıl iĢlem öncesinde ve sonrasında yapılan  “don sonrası tek 

eksenli basınç dayanım test” sonuçlarının karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin don sonrası tek eksenli 

basınç dayanımı değerindeki değiĢim ~%7 civarında iken, B andezit örneğinde değiĢim 

~%3'dür. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin don sonrası tek 

eksenli basınç dayanımı değerindeki değiĢimi ~%13 iken, B andezit örneğinde değiĢim 

~%5 olarak belirlenmiĢtir. 1160 °C‟de ise ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin 

değiĢimi ~%16 iken, B andezit örneğindeki değiĢim ~%12 olarak tespit edilmiĢtir. Buna 

göre 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B örneklerinde don 

sonrası tek eksenli basınç dayanımı değerleri artmıĢtır. 

 

3.2.3.6. Eğilme dayanımı  

 

Eğilme dayanımı, TS EN 13161 standartına göre hazırlanmıĢ plaka örneklerin 

belirli doğrultuda kırılmaya karĢı gösterdiği dirençtir. Eğilme dayanımının 

belirlenebilmesi için, volkanik kayaç bloklarından 30×50×180 mm boyutlarında en az 5 
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adet örnek hazırlanmıĢtır. Deneyler Afyon Kocatepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği 

Laboratuarlarında, Çelik Makine Sanayi yapımı Eğilme dayanımı cihazında yapılmıĢtır. 

Deney sırasında örnek ile temas edecek mesnetlerin yüzeyleri silinerek temizlenir ve 

mesnetlerle temas edecek örnek yüzeylerindeki gevĢek taneler uzaklaĢtırılır. Destek 

mesnetleri arası mesafe 150 mm olacak Ģekilde örnekler destek mesnetleri üzerine 

merkezlenerek yerleĢtirilir ve yükleme mesnetleri konumlandırılır. YaklaĢık 1 kg 

kuvvetlik ilk yük verilerek mesnetlerin tam yerleĢtirildiğinden emin olunur (ġekil 3.52). 

Daha sonra yük artıĢı dakikada 450 kg‟ı geçmeyecek Ģekilde arttırılarak deneye 

baĢlanılır. Deney sonunda kırılma anındaki yük değeri kaydedilir. Bulunan deney 

sonuçları aĢağıda verilen eĢitlikte yerine konularak eğilme dayanımı değeri 

hesaplanmıĢtır.  

 

22

3

bh

FI
Rtf            (3.12) 

Burada; 

Rtf : Sabit momentte eğilme dayanımı, MPa  

F : Kırılma yükü, N  

b : Örneğin geniĢliği, mm 

h : Örneğin kalınlığı, mm 

L : Örneğin boyu, mm 

l : Destek mesnetleri arasındaki mesafe, mm 

 

 
 

ġekil 3.52. Deney örneğinin yükleme düzenlemesi 
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Standart boyutlardaki plaka doğal taĢların belirli doğrultuda kırılmaya karĢı 

gösterdikleri dirençtir. Doğal taĢların kullanımı genellikle belirli boyut ve kalınlıklarda 

plaka Ģeklinde olduğundan eğilme direnci son derece önemli bir parametre olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü, plaka kalınlığı, plaka boyut ve destek noktaları arasındaki mesafe 

doğal taĢın eğilme dayanımına göre tespit edilmektedir (ġentürk ve ark., 1996). Doğal 

taĢların eğilme direnci arttıkça, kırılmaya karĢı dirençleri de aynı oranda artmaktadır. 

Andezit deney örneklerinin TS EN 13161 standardında öngörülen analiz 

yöntemine göre eğilme dayanımı değerleri Çizelge 3.21'de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.21. Andezit deney örneklerinin eğilme dayanımı (MPa) değerleri 

 

Örnek 

Adedi 

K K1 K2 B 

1 11,17 6,85 11,11 12,75 

2 10,85 4,98 12,51 10,53 

3 11,64 8,21 12,68 11,74 

4 11,47 8,02 12,81 12,18 

5 11,64 7,68 11,71 13,28 

6 11,64 5,42 12,81 10,02 

Ortalama 11,35 6,86 12,16 11,75 

 

Andezitlerin 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de piĢirim sonrası eğilme dayanımı 

değerleri, TS EN 13161'de belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, 

ortalama değerleri Çizelge 3.22‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.22. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası eğilme dayanımı (MPa) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 11,37 10,58 12,36 11,75 10,79 13,26 11,64 11,77 14,76 

2 10,44 11,01 13,13 10,64 11,38 13,13 11,92 12,24 14,63 

3 9,64 11,19 12,35 9,77 11,43 13,35 11,71 12,47 14,21 

4 10,49 11,32 12,77 10,66 11,69 13,77 11,67 11,61 14,22 

5 11,18 10,22 12,87 11,48 10,56 13,81 12,45 11,98 14,34 

6 10,91 10,32 12,60 10,98 10,45 13,62 12,14 12,60 14,87 

Ortalama 10,67 10,77 12,68 10,88 11,05 13,49 11,92 12,11 14,50 

 

Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi (20 °C) ve sonrası eğilme dayanımı değerleri ġekil 

3.53‟deki grafikde karĢılaĢtırmaları yapılmıĢtır. ġekil 3.53‟de görüldüğü gibi eğilme 

dayanımı deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B 

örneklerinde eğilme dayanımı değerleri artmıĢtır. 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası eğilme 
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dayanımı değerleri, ısıl iĢlem öncesi eğilme dayanımına göre çok belirgin artıĢ 

göstermiĢtir. 

 

 

 

ġekil 3.53. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası eğilme dayanımı değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin eğilme dayanımı 

değerindeki değiĢim ~%13 civarında iken, B andezit örneğinde ki değiĢim ~%10'dur. 

1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin eğilme dayanımı değerindeki 

değiĢimi ~%16 iken, B andezit örneğinde ki değiĢim ~%15 olarak belirlenmiĢtir. 1160 

°C‟de ise ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin değiĢimi ~%23 iken, B andezit 

örneğinde ki değiĢim ~%21 olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre 1000 °C, 1055 °C ve 

1160 °C'de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B örneklerinde eğilme dayanımı değerleri 

artmıĢtır. 

 

K1, K2 ve B andezit örnekleri ısıl iĢlem sonrası yapılan SEM (Taramalı Elektron 

Mikroskop) analizlerine bakıldığında 1000 ºC‟de bünyedeki mevcut alkalilerin etkisi ile 

silikat ergiyerek camsı faz oluĢturmaya baĢlamıĢtır. 1055 ºC ve 1160 ºC‟de ise sıvı faz 

miktarının artmasıyla sinterleĢmenin arttığı, taneler arası boĢlukların (porozite) azaldığı 

görülmekte bu sebeple mukavemeti de artmaktadır. Dolayısı ile ısıl iĢlem ile meydana 
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gelen mukavemet artıĢının yeni geliĢen fazlardan çok andezit bünyesinde ısıl iĢlem 

etkisi ile meydana gelen vitrifikasyonun bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. K1 

ve K2 andezit örneğinde vitrifiye oluĢumu yüksek düzeyde iken, B andezit örneğinde 

orta düzeydedir. Isıl iĢlem sonrasında yapılan testlerde vitrifikasyonun etkisi 

izlenebilmektedir. Vitrifikasyonun oluĢturduğu yoğunlaĢma, örneklerin tek eksenli 

basınç dayanımını, don sonrası tek eksenli basınç dayanımını ve eğilme dayanımını 

artırmıĢtır. 

 

3.2.3.7. Ses hızı ilerlemesinin tayini 

 

Kayaç malzemelerin, kullanım yerlerinde, içinde bulunduğu atmosferik ortam 

Ģartları etkileĢiminden sonra, elastisite özelliklerindeki değiĢim karakteristiğinin 

incelenmesi, malzeme karakterizasyonu açısından önemli bir parametre olarak 

değerlendirilmektedir. Volkanik kayaç örnekleri dinamik elastisite katsayıları, kübik 

olarak hazırlanan deney örnekleri üzerinde ultrases ölçüm değerlerinin analizi ile 

belirlenmiĢtir. Ses hızı ilerlemesinin belirlenmesi amacıyla TS EN 14579‟a göre ilgili 

deney standartı belirlenmiĢtir. Alt ve üst yüzeyleri hassas Ģekilde düzeltilmiĢ örnekler, 

bu yüzeylere gres yağı sürülerek sismik ölçüm cihazının iki transdüsürü (alıcı-verici) 

arasına yerleĢtirilerek impuls‟ın geçme süresine bağlı olarak sismik hız ölçüm aletinin 

kalibrasyonu yapılmıĢtır. Sonrasında, deney örnekleri her iki uçları arasına 

yerleĢtirilerek, P ve S dalga hızlarının örneği bir uçtan diğerine geçmesi için gerekli net 

süreler belirlenerek kaydedilmiĢtir (ġekil 3.54).  

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.54. Sismik hız ölçme analiz düzeneği 

 

Malzemenin sismik hız değerinin belirlenmesi için aĢağıdaki eĢitlik kullanılmaktadır. 

T

k
L

V              (3.13) 

 

 

Verici 
Alıcı 

Numune 

L 
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Burada;  

V : P ve S dalga hızı, m/sn  

Lk : Örnek kalınlığı, m 

T : Dalganın örneği geçme zamanı, sn.  

 

Andezit deney örneklerinin TS EN 14579 standardında öngörülen analiz 

yöntemine göre bir diğer incelenen ultrasonik ölçüm değeri olup, analiz bulguları 

Çizelge 3.23‟de verilmiĢtir. Çizelge 3.23‟de görüldüğü gibi K ve B örneğinde ses 

hızının en yüksek değerde iken, K2 örneği daha düĢük, K1 örneği ise en düĢük değerde 

olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 3.23.  Andezit deney örneklerinin ultrasonik hız (m/s)değerleri 

 

Örnek  

Adedi 

K K1 K2 B 

1 3890 2830 3230 3650 

2 3850 2940 2930 3780 

3 3910 2510 3160 3810 

4 3940 2900 3560 3880 

5 3900 2810 3190 4120 

6 3630 2890 3050 4030 

Ortalama 3850 2810 3190 3880 

 

Andezitlerin 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası ultrasonik ses 

hızı değerleri, TS EN 14579'da belirtilen esaslara göre deneysel olarak belirlenmiĢ olup, 

ortalama değerleri Çizelge 3.24‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.24. Andezitlerin ısıl iĢlem sonrası ultrasonik ses hızı (m/s) değerleri 

 

Sıcaklık 1000 °C 1055 °C 1160 °C 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B K1 K2 B 

1 1540 1560 2310 1611 1630 2529 2075 2184 2902 

2 1526 1553 2317 1616 1629 2535 2084 2189 2917 

3 1525 1558 2333 1598 1625 2537 2094 2161 2930 

4 1518 1558 2302 1605 1634 2517 2098 2175 2912 

5 1528 1549 2295 1585 1628 2520 2088 2152 2933 

6 1531 1546 2302 1639 1634 2524 2101 2177 2902 

Ortalama 1528 1554 2310 1609 1630 2527 2090 2173 2916 

 

Andezitlerin piĢirim öncesi ve sonrası ultrasonik ses hızı değerleri ġekil 3.55‟deki 

grafikde karĢılaĢtırmalı olarak verilmiĢtir. ġekil 3.55‟de görüldüğü gibi 1000 °C ısıl 

iĢlem sonrası K1, K2 ve B örneklerinde ultrasonik ses hızı değerleri azalırken, 1055 °C 

ve 1160 °C‟de ultrasonik ses hızı değerleri artmıĢtır. 1160 °C‟de ısıl iĢlem görmüĢ 
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örneklerde yapılan ultrasonik ses hızı değerleri, ısıl iĢlem öncesi değerlerine göre çok 

belirgin artıĢ gözlemlenmiĢtir.  

 

 

ġekil 3.55. Andezitlerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası ultrasonik ses hızı değerlerinin karĢılaĢtırılması 

 

1000 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin ultrasonik ses hızı 

değerindeki yüzde değiĢim ~%46 civarında iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim 

~%40'dır. 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 andezit örneklerinin ultrasonik ses hızı 

değerindeki yüzde değiĢimi ~%43 iken, B andezit örneğinde yüzde değiĢim ~%35 

olarak belirlenmiĢtir. 1160 °C‟de ise ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B andezit örneklerinin 

yüzde değiĢim ~%25 olarak tespit edilmiĢtir. Buna göre 1000 °C ısıl iĢlem sonrası K1, 

K2 ve B örneklerinde ultrasonik ses hızı değerleri azalırken, 1055 °C ve 1160 °C‟de 

ultrasonik ses hızı değerleri artmıĢtır. Bu artıĢın nedeni 1055 ºC‟de sıvı faz miktarının 

artmasıyla sinterleĢmenin arttığı, taneler arası boĢlukların (porozite) azaldığı 

görülmektedir. Taneler arası boĢluklar (porozite) azaldığı için ultrasonik ses hızı 

değerlerindeki artmalar açıkça görülmektedir. 
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3.2.4. Örneklerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası çevre etkileĢim özelliklerinin 

belirlenmesi 

 

Andezit deney örneklerinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası çevre etkileĢim 

özelliklerini belirlemek için TS-EN 12370 standardına göre tuz kristallenmesine 

direncin tayini ve TS EN 1925 standardına göre kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının 

tayini yapılmıĢtır. 

 

3.2.4.1. Tuz kristallenmesine direncin tayini  

 

Bu deney Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yüzey Kimyası Laboratuarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deney için 40x40x40 mm boyutlarında olan küp doğal taĢlar 

hazırlanmıĢtır. Laboratuara getirilen 40x40x40 mm boyutlarındaki doğal taĢ örnekleri 

yıkanıp, temizlendikten sonra 105±5 °C‟lik etüvde sabit kütleye gelinceye kadar 24 saat 

kurutulmuĢ, etüv içerisinde oda sıcaklığına kadar soğutulmuĢ ve tartımları alınmıĢtır 

(Md). Bu deney kapsamında 5 adet 40x40x40 mm boyutlarında doğal taĢ örnekleri 

kullanılmıĢtır. Deneyde %14‟lük sodyum sülfat dekahidrat (Na2SO410.H2O) ve 

%14‟lük magnezyum sülfat (MgSO4.7H2O) çözeltileri kullanılmıĢtır. Çözeltinin 

hazırlanması için sarf malzeme olarak susuz sodyum sülfat kullanılmıĢ ve hesaplamalar 

buna göre hesaplanmıĢtır. Kullanılan sodyum sülfat ve magnezyum sülfat “mercek” 

marka olup % 99 saflıktadır. 1 l için 61,72 g sodyum sülfat, 140 g magnezyum sülfat 

kullanılmıĢ, tartılan çözeltiler ayrı ayrı 1 l‟lik balon jojeye konulmuĢ üzerine saf su ilave 

edilmiĢtir. Çözelti hazırlanırken kullanılan saf suyun pH‟ı “Inolab” marka pH metre ile, 

çözelti sıcaklığı ise “Waterproof” dijital termometre ile ölçülmüĢtür. Çözelti 

hazırlandıktan sonra 2 gün dinlendirilmiĢtir. 

Her bir kurutulmuĢ deney örneği, 250 ml‟ lik plastik kaplara yerleĢtirilmiĢ ve 

örneğin üzerini örtecek Ģekilde kap sodyum sülfat ve magnezyum sülfat çözeltisiyle 

doldurulmuĢ, buharlaĢmayı azaltmak için ise kapların üzerleri örtülmüĢtür (ġekil 3.56). 

Çözelti içerisine konulan örnekler (20±0,5 °C) de 2 saat çözelti içerisinde bırakılmıĢtır. 

Doğal taĢlar çözelti içerisindeyken taĢların etüve girmesinden yarım saat önce su dolu 

bir beher etüv içerisine konularak çalıĢtırılmıĢtır. 2 saat sonra çözelti içinden alınan 

doğal taĢlar “Elektromag” marka etüve konmuĢ ve 20 saat etüvde bekletilmiĢtir. Daha 

sonra etüvden alınan taĢların desikatör içerisinde 2 saat bekletilerek soğumaları 

sağlanmıĢtır. Bu iĢlemler 15 kez tekrar edilmiĢtir. 15. iĢlem sonrası doğal taĢ örnekleri 
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etüvden alınmıĢ oda sıcaklığındaki saf suda (24±1) saat tutulmuĢtur. Doğal taĢlar çeĢme 

suyunda da yıkandıktan sonra etüvde kurutularak tartılmıĢlardır (Mf1). 

 

Hesaplama Ģu Ģekilde yapılmıĢtır: 

 

100
M

M-M
M

d

df1

1          (3.14) 

 

Burada; 

Md : Kuru deney örneğinin kütlesi, g 

Mf1 : OnbeĢinci iĢlemden sonra kuru deney örneğinin kütlesi; g 

ΔM1 : Tuz kristallenmesi deneyi öncesi ve sonrası kütlelerdeki bağıl fark (kütle 

kaybı); % 

 

 
 

ġekil 3.56. Tuz kristallenmesine direncin deney düzeneği 

 

Bu tez araĢtırmasında kullanılan volkanik kayaç (andezit)  örneklerinin tuz 

kristallenmesine direncin tayini deneyi ile tuz kristalleĢmesi sonucu yüzde bağıl ağırlık 

azalması değerleri hesaplanmıĢtır. Bu deney, TS EN 12370 standardında belirtilen 

yönteme bağlı olarak iki farklı çözelti kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler, döngü 

sayısının örneklerin bozunumu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 15 döngü 

yapılmıĢtır. Bu deney sırasında sıcaklık 19–21 °C arasında, pH ise 6,5–8 arasında 

ölçülmüĢtür. Deney sonrası elde edilen veriler kullanılarak 15 döngü volkanik 

kayaçların örneklerin yüzde bağıl ağırlık azalması değerleri Çizelge 3.25‟de verilmiĢtir. 

 

 

Örnek 

Çözelti 
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Çizelge 3.25. Örneklerin tuz kristallenmesine direncin tayini deneyi sonucu oluĢan ağırlık azalması (%) 

değerleri 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 1,20 1,04 1,02 0,78 0,72 0,51 

2 1,24 1,09 1,01 0,82 0,73 0,55 

3 1,21 0,98 0,98 0,81 0,75 0,51 

4 1,15 1,05 0,97 0,77 0,73 0,52 

5 1,20 1,14 0,97 0,87 0,77 0,56 

Ortalama 1,20 1,06 0,99 0,81 0,74 0,53 

 

Çizelge 3.25‟de görüldüğü gibi tuz kristallenmesine direncin tayini deneyinde 

15. döngü sonrası hesaplanan ağırlık azaltmalarında Na2SO4 kimyasal çözeltinin 

etkileĢiminde K1 örneği %1,20 ile en yüksek değer alırken, K2 ve B örnekleri ise K1 

örneğine göre daha düĢük değerdedir. Buna göre tuz kristallenmesine direncin tayini 

deney sonuçlarına göre K2 ve B örnekleri Na2SO4 çözeltisinden daha az 

etkilenmiĢlerdir. MgSO4 kimyasal çözelti etkileĢiminde ise K1 örneği %0,81 ağırlık 

azalması ile en yüksek değeri alırken, K2 ve B örnekleri ise K1 örneğine göre daha 

düĢük değerleri almıĢlardır. Buna göre tuz kristallenmesine direncin tayini deney 

sonuçlarına göre K2 ve B örnekleri MgSO4 çözeltisinde daha az etkilenmiĢtir.  

Andezit örneklerinin ısıl iĢlem sonrası “tuz kristallenmesi direnci” nin 

bulunması ve tuz kristalleĢmesi sonucu ortaya çıkan “bağıl ağırlık azalması” değerleri 

hesaplanmıĢtır. Bu deney, TS EN 12370 standardında belirtilen yönteme bağlı olarak iki 

farklı çözelti kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneylerde, döngü sayısının örneklerin 

bozunumu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 15 döngü yapılmıĢtır. Bu deney 

sırasında sıcaklık 17,2 ile 21,0 arasında, pH ise 7,19 ile 7,98 arasında ölçülmüĢtür. 

Deney sonrası elde edilen verilerden; üzerinde araĢtırma yapılan volkanik kayaç 

örnekleride 15 döngü sonunda oluĢan “bağıl ağırlık azalması” değerleri bulunmuĢ ve 

Çizelge 3.26-3.28‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.26. 1000 °C‟de ısıl iĢlem görmüĢ kayaç örneklerinin “tuz kristallenmesi direnci” nin (%) tayini 

deney sonuçları 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,95 0,76 0,63 0,53 0,49 0,38 

2 1,04 0,73 0,67 0,53 0,52 0,36 

3 0,95 0,78 0,71 0,56 0,51 0,35 

4 0,96 0,78 0,61 0,55 0,50 0,39 

5 1,05 0,75 0,68 0,58 0,48 0,37 

Ortalama 0,99 0,76 0,66 0,55 0,50 0,37 
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Çizelge 5.27. 1055 °C‟de ısıl iĢlem görmüĢ kayaç örneklerinin “tuz kristallenmesi direnci” nin (%) tayini 

deney sonuçları 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,22 0,17 0,14 0,20 0,10 0,10 

2 0,25 0,13 0,13 0,17 0,13 0,11 

3 0,23 0,18 0,18 0,21 0,11 0,10 

4 0,22 0,18 0,12 0,19 0,14 0,09 

5 0,28 0,14 0,13 0,18 0,12 0,10 

Ortalama 0,24 0,16 0,14 0,19 0,12 0,10 

 

Çizelge 3.28. 1160 °C‟de ısıl iĢlem görmüĢ kayaç örneklerinin “tuz kristallenmesi direnci” nin (%) tayini 

deney sonuçları 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,024 0,015 0,010 0,019 0,015 0,011 

2 0,024 0,012 0,014 0,023 0,017 0,009 

3 0,027 0,015 0,015 0,022 0,017 0,009 

4 0,019 0,011 0,011 0,018 0,014 0,015 

5 0,026 0,017 0,010 0,018 0,012 0,011 

Ortalama 0,024 0,014 0,012 0,020 0,015 0,011 

 

Isıl iĢlem sonrası piĢmiĢ örneklerin tuz kristalleĢmesine bağlı, “bağıl ağırlık 

azalması” değerleri ġekil 3.57‟de grafiksel olarak verilmiĢtir. 
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ġekil 3.57. Isıl iĢlem sonrası piĢmiĢ örneklerin tuz kristalleĢmesine göre değiĢen  “bağıl ağırlık azalması” 

değerleri 

 

ġekil 3.57‟de görüldüğü gibi; 1000 ºC‟de yapılan tuz kristalizasyon deneyinde 

(15 döngü sonrasında) hesaplanan ağırlık azaltmaları, Na2SO4 kimyasal çözeltisinin 

etkileĢiminde;  K1 örneği % 0,99 ile en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine 

göre daha düĢük değerler vermiĢtir. 1055 ºC‟de ısıl iĢleme tabii tutulmuĢ örnekler 

üzerinde yapılan tuz kristalizasyon deneyinde; Na2SO4 kimyasal çözeltinin etkileĢimiyle 

elde edilen “ağırlık azalmaları”; K1 örneği için % 0,24 ile en yüksek değer alırken, K2 

örneği ise B örneğine göre daha düĢük değer vermiĢtir. Aynı deneyin 1160 ºC‟de ısıl 

iĢlem görmüĢ örnekler üzerindeki “ağırlık azalması” etkisi K1 örneği için % 0,024 ile 

en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine göre daha düĢük değerleri almıĢtır. 

Bu sonuçların ıĢığında; örneklere uygulanan ısıl iĢlem sıcaklığı arttıkça, K1, K2 ve B 

örneklerinin Na2SO4 çözeltisinden etkilenmesi (tuz kristalizasyon deney sonucu) daha 

az olmuĢtur yorumu yapılabilir. 
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ġekil 3.57‟de görüldüğü gibi; 1000 ºC‟de tuz kristalizasyon deneyinde (15 

döngü sonrasında) hesaplanan ağırlık azalmaları, MgSO4 kimyasal çözeltinin 

etkileĢiminde; K1 örneği %0,55 ile en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine 

göre daha düĢük değerler vermiĢtir. 1055 ºC‟de ısıl iĢleme tabii tutulmuĢ örnekler 

üzerinde yapılan tuz kristalizasyon deneyinde; MgSO4 kimyasal çözeltinin etkileĢimiyle 

elde edilen “ağırlık azalmaları”; K1 örneği için % 0,19 ile en yüksek değer alırken, K2 

örneği ise B örneğine göre daha düĢük değer vermiĢtir. Aynı deneyin 1160 ºC‟de ısıl 

iĢlem görmüĢ örnekler üzerindeki “ağırlık azalması” etkisi K1 örneği için % 0,02 ile en 

yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine göre daha düĢük değerleri almıĢtır. Bu 

sonuçların ıĢığında; örneklere uygulanan ısıl iĢlem sıcaklığı arttıkça, K1, K2 ve B 

örneklerinin MgSO4 çözeltisinden etkilenmesi (tuz kristalizasyon deney sonucu) daha az 

olmuĢtur yorumu yapılabilir. 

 

3.2.4.2. Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini  

 

Bu deney Afyon Kocatepe Üniversitesi, Yüzey Kimyası Laboratuarında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler, çözeltiye temas, kurutma ve soğutma olmak üzere genel 

olarak, üç döngüden oluĢmaktadır. Bu çalıĢmada örnek boyutları 50x50x50±1 mm 

olarak ele alınmıĢtır. Her bir andezit türü için 5 adet örnek ile deneyler yapılmıĢtır. 

Deney örnekleri 105±5 °C‟de havalandırmalı etüvde sabit kütleye gelinceye kadar 

kurutulmuĢtur. Daha sonra etüv içerisinde oda sıcaklığına kadar soğutulmuĢ ve 

tartımları alınmıĢtır (Md). Standarda uygun bir Ģekilde sodyum sülfat dekahidrat 

(Na2SO410.H2O) ve magnezyum sülfat (MgSO4.7H2O) çözeltisi % 14 deriĢim oranında 

hazırlanmıĢtır. Hazırlanan çözelti 250 ml‟lik plastik kaplar içerisinde mesnet vazifesi 

görecek olan, doğal taĢ türlerinden kesilmiĢ 10x10x50 mm boyutundaki dayanakların 

üzerine yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 3.58). Örnek yüzeyi çözeltiye yalnızca alt tabanında 

temas Ģeklinde 24 saat bekletilmiĢ ve hemen 0,0001 g hassasiyetle tartılmıĢtır. Tartımı 

yapılan örnek tekrar hazırlanan deney düzeneğine yerleĢtirilmiĢ buharlaĢmadan 

kaynaklanan çözelti eksikliği takviye edilerek giderilmiĢtir. Örnek yüzeyi çözeltiye 

yalnızca alt tabanında temas pozisyonu ile 21 gün boyunca (504 saat) çalıĢmalara 

devam edilmiĢtir. Etüvde en az 16 saat bekletilerek kurutulan örnekler desikatörde (20 ± 

5) °C oda sıcaklığında soğutulmuĢtur. Daha sonra deneyi yapılan andezit doğal taĢ 

örneklerinin en son tartımı yapılmıĢtır (Mf2). Bu deneysel çalıĢmalar sonucunda andezit 

örneklerinin çözelti emme kapasiteleri belirlenmiĢtir. Hesaplama Ģu Ģekilde yapılmıĢtır. 
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100
M

M-M
M

d

df2

2          (3.15) 

Burada; 

Md : Kuru deney örneğinin kütlesi, g 

Mf2 : Yirmi birinci iĢlemden sonra kuru deney örneğinin kütlesi; g 

ΔM2 : Kılcal etkiye bağlı su emme deneyi öncesi ve sonrası kütlelerdeki bağıl fark 

(kütle kaybı); % 

 

 
 

ġekil 3.58. Kılcal etkiye bağlı su emme deney düzeneği 

 

Volkanik kayaç örneklerinin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini 

deneyi ile tuz kristalleĢmesi sonucu yüzde bağıl ağırlık azalması değerleri 

hesaplanmıĢtır. Bu deney, TS EN 1925 standardında belirtilen yönteme bağlı olarak iki 

farklı çözelti kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneyler, döngü sayısının örneklerin 

bozunumu üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 21 döngü yapılmıĢtır. Bu deney 

sırasında sıcaklık 17,9 ile 20,7 arasında, pH ise 7,81 ile 8,19 arasında ölçülmüĢtür. 

Deney sonrası elde edilen veriler kullanılarak 21 döngü volkanik kayaçların örneklerin 

yüzde bağıl ağırlık azalması değerleri Çizelge 3.29‟da verilmiĢtir 

 

Çizelge 3.29. Örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyi sonucu oluĢan ağırlık 

azalması (%) değerleri  

 
Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,52 0,39 0,31 0,36 0,25 0,21 

2 0,5 0,38 0,28 0,33 0,22 0,19 

3 0,54 0,35 0,29 0,33 0,23 0,22 

4 0,55 0,36 0,27 0,31 0,21 0,18 

5 0,48 0,37 0,27 0,34 0,24 0,19 

Ortalama 0,52 0,37 0,28 0,33 0,23 0,20 

 

Örnek 

Çözelti 
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Çizelge 3.29‟da görüldüğü gibi kapilerite deneyinde 21 döngü sonrası 

hesaplanan ağırlık azaltmalarında Na2SO4 kimyasal çözeltinin etkileĢiminde K1 andezit 

örneği %0,52 ile en yüksek değer alırken, K2 ve B andezit örneği en düĢük değeri 

almıĢtır. Buna göre kapilerite deney sonuçlarına göre K2 ve B örneği Na2SO4 

çözeltisine daha az etkilenmiĢtir. MgSO4 kimyasal çözelti etkileĢiminde ise K1 andezit 

örneği %0,33 ağırlık azalması ile en yüksek değeri alırken, K2 ve B örnekleri en düĢük 

değeri almıĢtır. Buna göre kapilerite deney sonuçlarına göre K2 örneği MgSO4 

çözeltisinde daha az etkilenmiĢtir.  

 

Volkanik kayaç örneklerinin ısıl iĢlem sonrası kılcal etkiye bağlı su emme 

katsayısının tayini deneyi sonucu yüzde bağıl ağırlık azalması değerleri hesaplanmıĢtır. 

Bu deney, TS EN 1925 standardında belirtilen yönteme bağlı olarak iki farklı çözelti 

kullanılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Deneylerde, döngü sayısının örneklerin bozunumu 

üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 21 döngü yapılmıĢtır. Bu deney sırasında 

sıcaklık 16,8 ile 19,1 arasında, pH ise 6,61 ile 7,67 arasında ölçülmüĢtür. Deney sonrası 

elde edilen veriler kullanılarak; 21 döngü sonunda volkanik kayaç örneklerinde 

gözlenen “bağıl ağırlık azalma değerleri” Çizelge 3.30- 3.32‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.30. 1000 °C ısıl iĢlem sonrası örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyi 

sonucu oluĢan ağırlık azalması (%) değerleri 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,37 0,31 0,19 0,24 0,19 0,13 

2 0,32 0,32 0,23 0,24 0,18 0,13 

3 0,35 0,29 0,24 0,23 0,17 0,13 

4 0,36 0,28 0,25 0,24 0,19 0,14 

5 0,34 0,29 0,2 0,24 0,18 0,15 

Ortalama 0,35 0,30 0,22 0,24 0,18 0,14 

 

Çizelge 3.31. 1055 °C ısıl iĢlem sonrası örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyi 

sonucu oluĢan ağırlık azalması (%) değerleri 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,20 0,16 0,12 0,16 0,11 0,07 

2 0,22 0,15 0,13 0,15 0,12 0,08 

3 0,21 0,15 0,14 0,15 0,13 0,06 

4 0,24 0,14 0,15 0,13 0,12 0,07 

5 0,19 0,13 0,10 0,14 0,13 0,06 

Ortalama 0,21 0,15 0,13 0,15 0,12 0,07 
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Çizelge 3.32. 1160 °C ısıl iĢlem sonrası örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyi 

sonucu oluĢan ağırlık azalması (%) değerleri 

 

Ortam Na2SO4 MgSO4 

Örnek 

Adedi 

K1 K2 B K1 K2 B 

1 0,020 0,013 0,009 0,018 0,012 0,010 

2 0,021 0,011 0,012 0,022 0,014 0,011 

3 0,022 0,014 0,013 0,021 0,016 0,010 

4 0,018 0,010 0,010 0,011 0,013 0,013 

5 0,021 0,015 0,009 0,014 0,012 0,010 

Ortalama 0,020 0,013 0,011 0,017 0,013 0,011 

 

Isıl iĢlem sonrası piĢmiĢ örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının 

tayini deneyi sonrası ağırlık azalması değerleri ġekil 3.59‟da grafiksel olarak 

verilmiĢtir. 

 
 

ġekil 3.59. Isıl iĢlem sonrası piĢmiĢ örneklerin kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyi 

sonrası ağırlık azalması değerleri 

 

ġekil 3.59‟da görüldüğü gibi 1000 ºC‟de kılcal etkiye bağlı su emme 

katsayısının tayini deneyinde 21 döngü sonrasında hesaplanan ağırlık azaltmalarında 

Na2SO4 kimyasal çözeltinin etkileĢiminde K1 örneği % 0,35 ile en yüksek değer 
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alırken, K2 örneği ise B örneğine göre daha düĢük değerleri almıĢtır. 1055 ºC‟de ağırlık 

azalmalarında Na2SO4 kimyasal çözeltinin etkileĢiminde K1 örneği % 0,21 ile en 

yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine göre daha düĢük değerleri almıĢtır. 1160 

ºC‟de ağırlık azalmalarında Na2SO4 kimyasal çözeltinin etkileĢiminde K1 örneği % 0,02 

ile en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine göre daha düĢük değerleri 

almıĢtır. Buna göre kapilerite deney sonuçlarına göre sıcaklık arttıkça K1, K2 ve B 

örneği Na2SO4 çözeltisinde daha az etkilenmiĢtir. 

1000 ºC‟de kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyinde 21 döngü 

sonrası hesaplanan ağırlık azalmalarında MgSO4 kimyasal çözeltinin etkileĢiminde K1 

örneği % 0,24 ile en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine göre daha düĢük 

değerleri almıĢtır. 1055 ºC‟de ağırlık azalmalarında MgSO4 kimyasal çözeltinin 

etkileĢiminde K1 örneği % 0,15 ile en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B örneğine 

göre daha düĢük değerleri almıĢtır. 1160 ºC‟de ağırlık azalmalarında MgSO4 kimyasal 

çözeltinin etkileĢiminde K1 örneği % 0,017 ile en yüksek değer alırken, K2 örneği ise B 

örneğine göre daha düĢük değerleri almıĢtır. Buna göre kapilerite deney sonuçlarına 

göre sıcaklık arttıkça K1, K2 ve B örneği MgSO4 çözeltisinde daha az etkilenmiĢtir. 

Isıl iĢlem sonrası piĢmiĢ örneklerin tuz kristallenmesine direncin tayini ve kılcal 

etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyinde Na2SO4 ve MgSO4 çözeltisi 

kullanılarak ağırlık azalması değerleri ġekil 3.60‟da grafiksel olarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 
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ġekil 3.60. Isıl iĢlem sonrası piĢmiĢ örneklerin tuz kristallenmesine direncin tayini ve kılcal etkiye bağlı 

su emme katsayısının tayini deneyleri sonrası ağırlık azalması 

 

Isıl iĢlem ile piĢmiĢ örneklerin tuz kristallenmesine direncin tayini ve kılcal 

etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyinde Na2SO4 ve MgSO4 çözeltisi 

kullanılarak ağırlık azalması değerleri karĢılaĢtırıldığında doğal örnekler, 1000 °C ve 

1055 °C‟de ısıl iĢlem uygulanmıĢ örneklerde tuz kristallenmesine direncin tayini 

deneyinde her iki çözeltide de ağırlık azalmaları yüksekken, 1160 °C‟de ısıl iĢleme tabi 

tutulan örneklerde ağırlık azalması kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini 

deneyinde daha yüksek çıkmıĢtır.  

 

3.2.5. Örneklerin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası aletli (Enstrümantal) analizlerin 

belirlenmesi 

 

Bu çalıĢma kapsamında, volkanik kayaçların, ısı mikroskobu ve optik 

dilatometre analizi, diferansiyel termal analiz-termal gravimetri (DTA-TG) analizi, 
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dilatometre (Lineer Isıl GenleĢme Katsayısı Tayini) analizi yapılmıĢ ve sonuçları 

sunulmuĢtur. 

 

3.2.5.1. Isı mikroskobu ve optik dilatometre analizi 

 

Volkanik kayaç örnekleri optik dilatometre ve ısı mikroskobu analizi Misura 

3.32/ODHT-HSM 1600/80 model cihazıyla Seramik AraĢtırma Merkezinde (SAM) 

yapılmıĢtır. Analiz optik dilatometre ve ısı mikroskobu cihazı 80K/d ısıtma hızıyla 1400 

ºC‟de, 5,0×5,0×15,0 mm boyutlu örnekler ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu analizle farklı 

sıcaklıklarda fırınlanan örneklerin fiziksel değiĢimleri gözlenmiĢtir. 

Sır çalıĢmasında altlık malzeme olarak kullanılacak K, K1, K2 ve B andezit 

örnekleri optik dilatometre ve ısı mikroskobu analizi Misura 3,32/ODHT-HSM 1600/80 

model cihazıyla yapılmıĢtır. Analiz optik dilatometre ve ısı mikroskobu cihazı 80 K/d 

ısıtma hızıyla 1400 ºC‟de, 5,0x5,0x15,0 mm boyutlu örnekler ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

analizle farklı sıcaklıklarda fırınlanan örneklerin fiziksel değiĢimleri gözlenmiĢtir.  

Afyonkarahisar-Ġscehisar bölgesi andezit ocağından alınan K andezit örneğinin 

ısı mikroskobu sonuçları ġekil 3.61-3.62‟de verilmiĢtir. Buna göre K Andezit örneğinin 

sinterleme sıcaklığı 1186 ºC, yumuĢama sıcaklığı ise 1252 ºC‟dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.61. K andezit örneğinin ısı mikroskop eğrisi 
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ġekil 3.62. K andezit örneğinin ısı mikroskobu görüntüsü 

 

Afyon-Ġscehisar bölgesi andezit ocağından alınan K1 andezit örneğinin ısı 

mikroskobu sonuçları ġekil 3.63-3.64‟de verilmiĢtir. Buna göre K1 andezit örneğinin 

sinterleme sıcaklığı 1138 ºC‟dir. 

 

 

ġekil 3.63. K1 andezit örneğinin ısı mikroskop eğrisi 
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ġekil 3.64. K1 andezit örneğinin ısı mikroskobu görüntüsü 

 

Afyon-Ġscehisar bölgesi andezit ocağından alınan K2 andezit örneğinin ısı 

mikroskobu sonuçları ġekil 3.65-3.66‟da verilmiĢtir. Buna göre K2 andezit örneğinin 

sinterleme sıcaklığı 1182 ºC, yumuĢama sıcaklığı 1242 ºC ve yarım küre sıcaklığı 1282 

ºC‟dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.65. K2 andezit örneğinin ısı mikroskop eğrisi 
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ġekil 3.66. K2 andezit örneğinin ısı mikroskobu görüntüsü 

 

Afyon-Ġscehisar bölgesi andezit ocağından alınan B andezit örneğinin ısı 

mikroskobu sonuçları ġekil 3.67-3.68‟de verilmiĢtir. Buna göre B andezit örneğinin 

sinterleme sıcaklığı 1138 ºC, yumuĢama sıcaklığı 1198 ºC, yarım küre sıcaklığı 1230 ºC 

ve ergime sıcaklığı 1264 ºC‟dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.67. B andezit örneğinin ısı mikroskop eğrisi 
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ġekil 3.68. B andezit örneğinin ısı mikroskobu görüntüsü 

 

Yapılan ısı mikroskobu sonuçlarına göre andezit örneklerinden sinterleme, 

yumuĢama, yarım küre ve ergime noktası sıcaklıklarında B örneği en düĢük değer 

alırken, K örneği en yüksek değer almıĢtır (ġekil 3.69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.69. K, K1, K2 ve B andezit örneğinin ısı mikroskop karĢılaĢtırma eğrisi 
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Andezit örneklerinin termal özelliklerini karĢılaĢtırdığımızda en düĢük 

sinterleĢme 1138 ºC ile K1 ve B örneğinde görülürken en yüksek sinterleĢme 1198 ºC 

ile K1 örneğinde gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 3.33). 

 

Çizelge 3.33. Andezit örneklerinin ısı mikroskobu sonuçlar 

 

Andezit 

Kodlar 

Sinterleme 

Sıcaklığı (ºC) 

YumuĢama 

Sıcaklığı (ºC) 

Yarım Küre 

Sıcaklığı (ºC) 

Ergime 

Sıcaklığı (ºC) 

K 1186 1252 - - 

K1 1138 - - - 

K2 1182 1242 1282 - 

B 1138 1198 1230 1264 

 

Optik dilatometre analizinde K1 örneğinin 1200 ºC tepe sıcaklığında bekleme 

süresi 10 dakikadır. K1 andezit örneğin sinterleme baĢlangıcı optik dilatometre 

eğrisinde 1134 ºC olarak tespit edilmiĢtir (ġekil 3.70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3.70. K1 örneğinin sinterleme eğrisi 

 

3.2.5.2. Diferansiyel Termal Analiz-Termal Gravimetri (DTA-TG) analizi 

 

Volkanik kayaç örneklerinin 50–1000 ºC aralığında DTA (Diferansiyel Termal 

Analiz)-TG analizi ise LINSEIS L-81 model cihazıyla Seramik AraĢtırma Merkezinde 

(SAM) yapılmıĢtır. Analiz normal atmosferde, alümina kroze içerisinde ve 20ºC/d 

ısıtma hızında gerçekleĢtirilmiĢ olup, 5-6mg örnek kullanılmıĢtır. Bu analiz volkanik 
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kayaçların sıcaklık artıĢı ile bünyesinde meydana gelen değiĢimleri belirlemek için 

yapılmıĢtır. Malzemenin ısı karĢısında gösterdiği (TG) endotermik ve ekzotermik 

reaksiyonlar tespit edilmiĢtir. Analizler normal atmosfer Ģartlarında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

DTA-TG analizi ile volkanik kayaç örneklerinin bünyesinde sıcaklık artıĢı ile 

meydana gelen değiĢimler incelenmiĢtir. Buna göre volkanik kayaçlardan K Andezit 

örneğinin 0–200 ºC arasında % 0,80; 200–400 ºC arasında % 0,27; 400–600 ºC arasında 

% 0,21;  600–1200 ºC arasında ise % 0,10 kütle kaybı olmakta ve toplamda ise % 1,38 

kütle kaybı olduğu görülmektedir. K Andezit örneğinde DTA eğrisinde önemli 2 pik 

tespit edilmiĢtir. Bu pikler 79,5 ºC de bir endotermik pik, 1000–1100 ºC aralığında 

ekzotermik pik vermektedir. K Andezit örneğindeki mevcut kimyasal bağlı su 500–600 

ºC‟de uzaklaĢmaktadır. 750–800 ºC‟de en yüksek derecede düĢük yoğunluklu 

ekzotermik reaksiyon göstermektedir. Bu durum camsı kalıntı evresinin ikinci evresinin 

kristalleĢtirilmesine bağlanabilir. 1000–1100 ºC aralığındaki endotermik pik ise ergime 

noktasını göstermektedir (ġekil 3.71). 

 

 
 

ġekil 3.71. K Andezitin DTA-TG eğrisi  

 

K1 andezitinin DTA-TG analiz sonuçları ġekil 3.72‟de verilmiĢtir. ġekil 3.83‟de 

görüldüğü gibi K1- Andezitinin 0–200 ºC arasında %0,41, 200–400 ºC arasında %0,16, 

400–600 ºC arasında %0,14 ve 600–1200 ºC arasında %0,05 kütle kaybı olmakta ve 
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toplamda ise %0,76 kütle kaybına uğradığı görülmektedir. K1 andezit örneğinde DTA-

TG eğrisinde önemli 2 pik tespit edilmiĢtir. Bu pikler 58,1 ºC de bir endotermik pik, 

600–800 ºC aralığında ekzotermik pik vermektedir. Buna göre K1 andezit örneğindeki 

mevcut kimyasal bağlı su 542 ºC‟de uzaklaĢmıĢtır. 754 ºC‟de en yüksek derecede düĢük 

yoğunluklu ekzotermik reaksiyon göstermektedir. Bu durum camsı kalıntı evresinin 

ikinci evresinin kristalleĢtirilmesine bağlanabilir. 1056 ºC sıcaklığındaki endotermik pik 

ise ergime noktasını göstermektedir. 

 

 

 
ġekil 3.72. K1 andezitin DTA-TG eğrisi  

 

K2 andezitinin DTA-TG analiz sonuçları ġekil 3.73‟de verilmiĢtir. ġekil 3.84‟da 

K2- Andezit örneğinin 0–200 ºC arasında %0,54, 200–400 ºC arasında %0,16, 400–600 

ºC arasında %0,24 ve 600–1200 ºC arasında ise %0,09 kütle kaybına ve toplamda ise 

%1,03 kütle kaybına uğradığı görülmektedir. K2 andezit örneğinde DTA eğrisinde 

önemli 3 pik tespit edilmiĢtir. Bu pikler 80,9 ºC de bir endotermik pik, 477,2 ºC 

aralığında ekzotermik pik ve 1000–1100 ºC‟de ekzotermik pik vermektedir. K2 andezit 

örneğindeki mevcut kimyasal bağlı su 467 ºC‟de uzaklaĢmıĢtır. 700 ºC‟de en yüksek 

derecede düĢük yoğunluklu ekzotermik reaksiyon göstermektedir. Bu durum camsı 

kalıntı evresinin ikinci evresinin kristalleĢtirilmesine bağlanabilir. 1055 ºC 

sıcaklığındaki endotermik pik ise ergime noktasını göstermektedir. 1200 ºC‟de ise 

maksimum dereceye ulaĢmaktadır. 
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ġekil 3.73. K2 andezitin DTA-TG eğrisi  

 

B andezitinin DTA-TG analiz sonuçları ġekil 3.74‟de verilmiĢtir. ġekil 3.85‟de 

B andezit örneğinin 0–200 ºC arasında %0,56, 200–400 ºC arasında %0,26, 400–600 ºC 

arasında %0,17, 600–1200 ºC arasında ise %0,18 kütle kaybına ve toplamda ise %1,17 

kütle kaybına uğradığı görülmektedir. B andezit örneğinde DTA eğrisinde önemli 2 pik 

tespit edilmiĢtir. Bu pikler 87,7 ºC de bir endotermik pik, 1057 ºC aralığında ekzotermik 

vermektedir. B andezit örneğindeki mevcut kimyasal bağlı su 229 ºC‟de uzaklaĢmıĢtır. 

758 ºC‟de en yüksek derecede düĢük yoğunluklu ekzotermik reaksiyon göstermektedir. 

Bu durum camsı kalıntı evresinin ikinci evresinin kristalleĢtirilmesine bağlanabilir. 

1055 ºC sıcaklığındaki endotermik pik ise ergime noktasını göstermektedir. 1200 ºC de 

ise maksimum dereceye ulaĢmaktadır. 

 

 

 

 



 

 

136 

 

 

ġekil 3.74. B andezitin DTA-TG eğrisi  

 

Esasen bu kütle kayıplarının andezitlerin bünyesindeki nemin ve ayrıca cüzi 

miktarda da olsa emprüte olarak yapıda bulunabilecek uçucu organik maddelerin ısı 

etkisiyle bünyeden uzaklaĢtırılması sonucu meydana geldiği söylenebilir. K, K1, K2 ve 

B andezit örneklerinin kimyasal analizdeki kızdırma kaybı değeri, CaO, MgO ve P2O5 

oranı TG eğrisinde elde edilen kütle kaybıyla yakın seviyede olduğu görülmektedir ki 

bu yorumu desteklemektedir (Çizelge 3.34). 

 

Çizelge 3.34. Andezit örneklerinde XRF ve DTA-TG yöntemiyle kütle kaybı 

 

Andezit Kodlar Kütle Kaybı (%) 

XRF  DTA-TG 

K 1,0 1,38 

K1 0,6 0,76 

K2 1,0 1,03 

B 1,4 1,17 

 

3.2.5.3. Dilatometre (Lineer Isıl GenleĢme Katsayısı Tayini) analizi  

 

Volkanik kayaç örneklerinde 0–1000ºC aralığında Dilatometre analizi ise 

LINSEIS L-75/1000 model cihazıyla Seramik AraĢtırma Merkezinde (SAM) 

yapılmıĢtır. Bu analizde volkanik kayaçların sıcaklık karĢısında bünyesinde meydana 
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gelen boyutsal değiĢimlerin (genleĢme ve büzülme) ölçümleri yapılmıĢtır. Tamamen 

bilgisayar kontrollü dilatometre cihazı 20ºC/d ısıtma hızıyla 700ºC‟de 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Analizde 5,0×5,0×50,0 mm boyutlarında örnekler kullanılmıĢtır. 

Sır ile andezit arasında bağlanma sağlanmasında, en önemli faktörlerden biri de 

sır ile altlığın ısıl genleĢme katsayılarının birbiri ile uyumlu olmasıdır. Bu amaçla ısıl 

iĢlem öncesi normal andezit örnekler üzerinde, oda sıcaklığı ile 700 ºC arasında ısıl 

genleĢme davranıĢı ölçülmüĢtür. Bu analizler AKÜ Teknoloji Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezinde ve Seramik AraĢtırma Merkezinde (SAM) yapılmıĢtır. K andezit örneğinin 

dilatometrik eğrisine bakıldığında 400 ºC deki lineer genleĢme katsayısı (α) 1,79x10
-6

 

(1/K)‟dır (ġekil 3.75). 

 

 

 

ġekil 3.75. K Andezitine ait dilatometre eğrisi  

 

K1 andezit örneğinin dilatometrik eğrisine bakıldığında 360 ºC‟ye ulaĢıldığında 

örnekde meydana gelen büzüĢme oranı %0,36 olup, sıcaklık arttıkça büzülmenin lineer 

olarak arttığı ve 900 ºC ye gelindiğinde doğrusal büzüĢme oranının %0,85 olduğu 

görülmektedir. Andezitin 400 ºC‟deki lineer genleĢme katsayısı (α) 3,26x10
-6

 (1/K)‟dır 

(ġekil 3.76).  
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ġekil 3.76. K1 andezitine ait dilatometre eğrisi  

 

K2 andezit örneğinin dilatometrik eğrisine bakıldığında 360 ºC‟ye ulaĢıldığında 

örnekde meydana gelen büzüĢme oranı %0,36 olup, sıcaklık arttıkça büzülmenin lineer 

olarak arttığı ve 900 ºC‟ye gelindiğinde doğrusal büzüĢme oranının %1,0 olduğu 

görülmektedir. Andezitin 400 ºC‟deki lineer genleĢme katsayısı (α) 4,69x10
-6

 (1/K)‟dır 

(ġekil 3.77). 

 

 

 

ġekil 3.77. K2 andezitine ait dilatometre eğrisi  



 

 

139 

B andezit örneğinin dilatometrik eğrisine bakıldığında 460 ºC‟ye ulaĢıldığında 

örnekde meydana gelen büzüĢme oranı %0,36 olup, sıcaklık arttıkça büzülmenin lineer 

olarak arttığı ve 900 ºC ye gelindiğinde doğrusal büzüĢme oranının %0,57 olduğu 

görülmektedir. Andezitin 400 ºC deki lineer genleĢme katsayısı (α) 1,81x10
-6

 (1/K)‟dır 

(ġekil 3.78). 

 

 

 
 

ġekil 3.78. B andezitine ait dilatometre eğrisi 

 

Volkanik kayaçlardan K, K1, K2 ve B andezit örneklerinin 400 °C‟deki ısısal 

genleĢme katsayıları Çizelge 3.35‟de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.35. Volkanik kayaç örneklerinin 400 °C‟deki ısısal genleĢme katsayıları 

 

Örnek Kodu Isısal GenleĢme Katsayısı (x10
-6

 1/K) 

K 1,79 

K1 3,26 

K2 4,69 

B 1,81 
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4. ANDEZĠTLERE FARKLI SICAKLIK VE REÇETELERDE SIR 

UYGULAMALARI 

 

Bu bölümde, iç ve dıĢ mekânlarda kullanılan magmatik kökenli volkanik 

kayaçlardan yüzey kayacı olan andezit türü doğal taĢ örneklerinin, renkli sır kaplanması 

için hazırlanan sır reçetesi ile sırlanması ve 1200 °C, 1160 °C, 1055 °C, 1000 °C ve 850 

°C‟de piĢirilmesi aĢamaları anlatılacaktır. Bu çalıĢmalar sırasında ayrıca araĢtırmanın 

bir parçası olarak; 1160 °C‟de yapılan sır çalıĢmalarında ısı mikroskobu analizleri, 1160 

°C, 1055 °C, 1000 °C ve 850 °C‟de, sır uygulamalarında andezit ile sır uyumu 

belirlenmesi için SEM analizleri yapılmıĢ ve sonuçları bu bölümde sunulmuĢtur. 

 

4.1. Materyal ve Metot 

 

SırlanmamıĢ andezit plakalarının yüzeyleri sırlama uygulamasına geçmeden 

önce uygulanacak olan sırın daha hassas, renklerin daha canlı çıkması ve pürüzsüz bir 

yüzey elde edilebilmesi için kesim ve honlama (320 örnek) iĢlemi yapılmıĢtır. Daha 

sonra sırlama iĢlemi öncesi andezit plakaları pistole ile tozdan ve çapaklarından 

arındırılmıĢtır. Yıkanarak tamamen tozdan arındırılan andezitler 100ºC‟de etüvde 

kurutulmuĢtur. Etüvden alınan andezitlerin kumpas ile boyutları alınmıĢ ve hassas 

terazide ağırlıkları tartılmıĢtır. 

 

Sır reçetesi hazırlama aĢamasında reçetenin içine girecek hammaddelerinin 

özelliklerine göre sır reçetesi çıkartılır. Hammaddelerin tartımı Sartorius marka, ±0,01 g 

hassasiyetindeki terazide gerçekleĢtikten sonra su ilavesi yapılmıĢtır. Öğütme iĢlemi 

için bilyeli kep değirmeni kullanılmıĢ olup sulu öğütme yapılmıĢtır. Süzme iĢlemi için 

100 mesh elek kullanılmıĢtır. Sırın akıĢ süresi viskozimetre ile yapılmıĢtır. Sırın katı-su 

oranı ile litre ağırlığı alınmıĢtır. Bir süre sırın çökmesi beklenmiĢ ve fazla suyu alınarak 

sır, sırlamaya hazır hale getirilmiĢtir. Sırla ilgili gerekli kontroller yapıldıktan sonra 

sırlama iĢlemi püskürtme yöntemi ile andezit plakaların üzerine uygulanmıĢtır. 

Sır uygulamalarının akım Ģeması ġekil 4.1‟de ve sırlı plakanın görünümü ġekil 

4.2‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.1. Sırlama hazırlamada akım Ģeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.2. Sırlı plakanın görünümü (1:Andezit, 2: Sır) 

 

 

2 

1 
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Sırlamada hem akıtma ve hem de pistole yöntemleri kullanılmıĢtır. Akıtma 

yöntemiyle sırlama yaparken sırın hazırlandığı beher içindeki sır, andezitin yüzeyine 

dökülmüĢtür (ġekil 4.3). Akıtmayı yaptıktan sonra düz bir zemin üzerinde andezitin sırı 

emmesi için 3 dakika beklenmiĢtir. Andezit üzerindeki sır kuruduktan sonra kenarlarına 

taĢan sır, silinerek fırınlamaya hazır hale getirilmiĢtir. Yüzey alanı daha büyük olan 

andezit plakalarını sırlamada, püskürtmeyle sırlama yapılmıĢtır. ÇalıĢmada andezit 

plakası sırlarken pistole yardımı ile 30 cm. uzaklıktan püskürtülerek sırlama 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.3. Andezitin akıtma ve pistole yöntemiyle sırlanması 

 

Sırlı andezitlerin piĢirme iĢlemi elektrikli kamara tipi fırında yapılmıĢtır. 

SırlanmıĢ andezitin piĢirimi 1200 ºC, 1160 ºC, 1055 ºC, 1000 ºC ve 850 ºC sıcaklıklarda 

kademeli olarak yapılmıĢtır. Daha sonra piĢirme sıcaklığına direk olarak çıkartılarak 

piĢirme iĢlemi yapılmıĢtır. Fırın sıcaklığı yükseltmeleri, yükseltme zamanı, sabit 

bekleme ve fırın soğuma zamanları aĢağıda verilmiĢtir. 

a) Andezit plakaları piĢirme iĢleminde fırına yerleĢtirilmesinden sonra; fırın iç 

sıcaklığı 3 saatte (180 dak.) 573 ºC yükseltilmiĢtir. Daha sonra, fırın sıcaklığı bu 

seviyede sabit tutularak 30 dakika beklenildikten sonra fırın sıcaklığı 240 dakikada 

1200 ºC sıcaklığa yükseltilmiĢtir. Örnekler bu sıcaklıkta, fırın içerisinde 15 dakika 

bekletilmiĢtir. Fırın elektriği kapatılıp, örnekler yaklaĢık 17 saat bekletilmiĢ, fırın 

soğudukdan sonra kapısı açılmıĢtır. 

 

b) Sırlı andezit plakalarının piĢirme iĢleminde fırın içerisindeki sıcaklıkları 180 

dakikalık bir sürede 573 ºC yükseltilmiĢ, bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilmiĢtir. Daha 
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sonra fırın sıcaklığı 210 dakikada 1160 ºC sıcaklığa yükseltilmiĢ, fırın bu sıcaklıkta 15 

dakika çalıĢtırıldıktan sonra kapatılarak örnekler yaklaĢık 17 saat sonra dıĢarıya 

çıkartılarak soğutulmuĢtur . 

c) Sırlı andezit plakalarının piĢirme iĢleminde fırın içerisindeki sıcaklıkları 180 

dakikalık bir sürede 573 ºC yükseltilmiĢ, bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilmiĢtir. Daha 

sonra fırın sıcaklığı 180 dakikada 1055 ºC sıcaklığa yükseltilmiĢ, fırın bu sıcaklıkta 30 

dakika çalıĢtırıldıktan sonra kapatılarak örnekler yaklaĢık 17 saat sonra dıĢarıya 

çıkartılarak soğutulmuĢtur. 

d) Sırlı andezit plakalarının piĢirme iĢleminde fırın içerisindeki sıcaklıkları 180 

dakikalık bir sürede 573 ºC yükseltilmiĢ, bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilmiĢtir. Daha 

sonra fırın sıcaklığı 150 dakikada 1000 ºC sıcaklığa yükseltilmiĢ, fırın bu sıcaklıkta 60 

dakika çalıĢtırıldıktan sonra kapatılarak örnekler 17 saat sonra dıĢarıya çıkartılarak 

soğutulmuĢtur. 

e) Sırlı andezit plakalarının piĢirme iĢleminde fırın içerisindeki sıcaklıkları 180 

dakikalık bir sürede 573 ºC yükseltilmiĢ, bu sıcaklıkta 30 dakika bekletilmiĢtir. Daha 

sonra fırın sıcaklığı 120 dakikada 850 ºC sıcaklığa yükseltilmiĢ, fırın bu sıcaklıkta 60 

dakika çalıĢtırıldıktan sonra kapatılarak örnekler 1060 dakika sonra dıĢarıya çıkartılarak 

soğutulmuĢtur. 

 

 

4.2. Andezitlere Sır Uygulamaları 

 

4.2.1. 1160 ºC’de andezitlere sır uygulamaları 

 

Andezit örneklerine 1160 ºC‟de uygulanan sır reçetesi, örneklerdeki piĢme 

küçülmesi ve sır oluĢumu Çizelge 4.1‟de verilmiĢtir. Andezit örneklerine 1160 ºC 

sıcaklıkta A1 ve A2 sır reçeteleri ile yapılan uygulamalarda K1 andezit örneğinin sır 

bünye uyumlarının iyi olduğu ve sırı iyi tuttuğu görülmektedir. Sırlama iĢlemi sonrası 

10,0x10,0x1,0 cm K1 andezit örneklerinde piĢme küçülmesi ortalama ~%1,8 olarak 

tespit edilmiĢtir. 1160 ºC sıcaklıkta geliĢen sırlarla andezit yüzeyinde parlak ve mat 

görünümlü yüzeyler elde edilmiĢtir. Andezitlerde düz renkler ve artistik yüzeyler 

oluĢmuĢtur. 1160 ºC sıcaklıkta andezitlerdeki gözenekler, sırla kısmen kapanmıĢtır 

(ġekil 4.1). 
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Çizelge 4.1. 1160 ºC‟de uygulanan sır reçetesi ve sır oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Sıcaklık 

(ºC) 

PiĢme 

Küçülmesi 

(%) 

Sır OluĢumu 

 

 

A1 

 

%95 Saydam sır 

%5 Seramik Boya 

(YeĢil) 

 

 

1160 

 

 

1,95 

Sır oluĢumu gözlendi.  

Parlak bir yüzey görünümü var. 

Andezitten kaynaklanan boĢluklar 

oluĢmuĢtur.  

Sır rengi yeĢildir. 

 

 

A2 

 

%90 Saydam sır 

%10 Seramik Boya  

(Gri) 

 

 

1160 

 

 

1,82 

Sır oluĢumu gözlendi.  

Parlak bir yüzey görünümü var.  

Andezitten kaynaklanan boĢluklar 

oluĢmuĢtur. 

Sır rengi gridir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.4. 1160 ºC‟de uygulanan sırın andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

 

4.2.2. 1055 ºC’de andezitlere sır uygulamaları 

 

Andezit örneklerine 1055 ºC‟de uygulanan sır reçetesi, örneklerdeki piĢme 

küçülmesi ve sır oluĢumu Çizelge 4.2‟de verilmiĢtir. Bu uygulama sonucunda sır 

oluĢumu gözlenmiĢtir (ġekil 4.5). Parlak bir yüzey elde edilmiĢtir. Eritici oksit olan 

PbO3 %70-85 arasında kullanılarak sırın erime sıcaklığı düĢürülmüĢtür. 

 

 

 

 

 

A1 A2 
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Çizelge 4.2. 1055 ºC‟de farklı oranlarda kurĢun kullanılarak uygulanan sır reçetesi ve sır oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Oran 

(%) 

Sıcaklık ºC PiĢme 

Küçülmesi(%) 

Sır OluĢumu ve Rengi 

 

B1 

Pb3O4 85  

1055 

 

0,53 

Sır oluĢumu gözlendi, 

parlak bir yüzey 

görünümüne sahiptir. 

Sır rengi gridir. 

Kuvars 5 

YUK 5 

Cr2O3 5 

 

 

B2 

Pb3O4 70  

 

1055 

 

 

0,43 

 

Sır oluĢumu gözlendi, 

parlak bir yüzey 

görünümüne sahiptir. 

Sır rengi laciverttir. 

Na-Feldispat 5 

Kuvars 10 

YUK 5 

K-Feldispat 5 

CoO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.5. 1055 ºC‟de kurĢun kullanılarak uygulanan sırın andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

 

Sırların piĢirilmesi sırasında bünyeyi oluĢturan killerdeki tabakalar arası suyun 

uzaklaĢması, kristal yapının bozulması, organik madde ve hidroksillerin uzaklaĢması 

gibi faktörler ile piĢme sıcaklığındaki artıĢa bağlı olarak sırda piĢme küçülmesi 

artmaktadır. Bu durum göz önüne alınarak Çizelge 4.3‟de görüldüğü gibi 1055 ºC‟de 

yıkanmıĢ UĢak Kaolini kullanılarak yapılan sır uygulamaların da piĢme küçülme değeri 

artmıĢtır. C1 sır reçetesinde YıkanmıĢ UĢak Kaolini (YUK) yanında üleksit kullanıldığı 

için sır oluĢumu gözlenmiĢtir, fakat bu uygulamada boraks içeriğinden dolayı mat bir 

yüzey elde edilmiĢtir. C2 sır reçetesinde ise aventurin oluĢumu gözlenmiĢtir. Bu 

reçeteye ilave edilen %45 boraks ve %25 kuvarsın oluĢturduğu muhtemel camsı fazın 

serbest kuvars tanelerini daha fazla çözerek eriyik içerisine dâhil edilmesiyle 

gerçekleĢmiĢtir. Bu yüzden D5 sır uygulamasında piĢme küçülmesi çok düĢük 

çıkmıĢtır(ġekil 4.6).  

B1 B2 
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Çizelge 4.3. 1055 ºC‟de farklı oranlarda YUK kullanılarak uygulanan sır reçetesi ve sır oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Oran 

(%) 

Sıcaklık 

ºC 

PiĢme 

Küçülmesi (%) 

Sır OluĢumu 

 

 

 

C1 

YUK 35  

 

 

1055 

 

 

 

0,49 

 

 

Mat bir sır oluĢumu 

gözlendi 

Sır rengi kahverengi 

Üleksit 35 

Boraks 5 

Kuvars 5 

K-Feldispat 5 

CoO 5 

Pb3O4 5 

Dolamit 5 

 

 

C2 

Boraks 45  

 

 

1055 

 

 

 

0,17 

 

 

Aventurin oluĢumu 

gözlenmiĢtir 

Sır rengi kızıl kahverengi 

Na-Feldispat 15 

Kuvars 25 

Fe2O3 8 

CoO 1 

Seramik Boya 1 

Pb3O4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.6. 1055 ºC‟de YUK kullanılarak uygulanan sırın andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

Sır uygulamalarında bu deformasyonları en aza indirebilmek ve sıcaklığı 

düĢürebilmek için bazı bor tuzları ve türevlerini (boraks, üleksit ve kolemanit) farklı 

oranlarda kullanarak, yeni sır reçeteleri geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla endüstriyel, 

teknolojik ve ekonomik açıdan düĢük sıcaklıklarda ve/veya daha kısa sürelerde 

sinterlenen sır kompozisyonlarının tasarlanması önem arz etmektedir. DüĢük maliyette 

yeni ürün üretimi özellikle enerji maliyetlerinin toplam maliyetteki yüksek payı göz 

önüne alındığında ancak fırın sıcaklıklarının düĢürülmesi ve/veya piĢme süresinin 

kısalması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla bor türevlerini belirli oranlarda sır 

kompozisyonlarında kullanılmasıyla standartlarda istenilen teknolojik özelliklerden 

ödün vermeden daha etkili bir sinterleme sağlandığı (daha hızlı sinterleme ve /veya 

D3 D4 

C1 C2 
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daha düĢük tepe sıcaklıkları gibi) ortaya konulmuĢtur. Yapılan bu çalıĢmalarda model 

olarak tasarlanan sır reçetesine farklı oranlarda %10-55 üleksit ilave edilerek yeni 

reçeteler geliĢtirilmiĢtir. Bu uygulamalardan yola çıkarak bor türevlerinin vitrifikasyon 

aralığına olumsuz yönde etkilemeden tepe sıcaklığını düĢürdüğü görülmektedir.  

ÇalıĢmada hem maliyet hem de zaman bakımından kazanç sağlanması için 

piĢirim sıcaklığının düĢürülmesi uygun görmüĢlerdir. Gelen uyarılardan sonra 

çalıĢmalarda sıcaklığın düĢürülmesi en önemli nokta olmuĢtur. Yapılan denemeler 

sonunda gelinen noktada en düĢük sıcaklığımız 1055 °C olmuĢtur. Ancak bu sıcaklıkta 

geliĢen sır reçetelerimizin tamamında kurĢun oksit kullanılmıĢtır. KurĢun oksitin pahalı 

olmasının ötesinde sağlığa zararlı olmasından dolayı kullanılmaması öngörülmüĢtür. 

Sır reçeteleri deneme çalıĢmaları sonucu Çizelge 4.3‟de verilen C1 ve C2 sır 

reçetelerinin geliĢtirilmesi hedeflenerek, D1-D4 arasındaki sır reçetelerinde %10-55 

oranında üleksit, %5 Pb3O4 kullanılarak, sırın erime sıcaklığı düĢürülmüĢtür. Sırın erime 

sıcaklığını olumsuz yönde etkileyen SiO2 içerikli kuvarsın genleĢme katsayısı genellikle 

bünyeden daha yüksek olduğu için kılcal çatlamalar kolayca meydana gelebilmektedir. 

Bu nedenle endüstride düĢük genleĢme katsayılı sırlar istenmektedir. Çizelge 4.4‟de 

görüldüğü gibi D1 sır reçetesinde %25 yüksek genleĢmeli oksit olan kuvars kullanıldığı 

için sırda ince çatlak meydana gelmiĢtir. Diğer sır reçetelerinde kuvars oranı %10-15‟e 

düĢürülerek, bunun yerine düĢük genleĢmeli oksitlerin oranları artırılarak sır yüzeyinde 

oluĢan ince çatlaklar önlenmiĢtir. 1055 ºC„de yapılan sır uygulamalarında D1-D4 

reçetelerinde sır oluĢumu gözlenmiĢtir (ġekil 4.7). 

Feldsipatların ve alkalili hammaddelerin ergime derecelerinin büyük önemi olup 

karo bünyelerinde diğer birlikte bulundukları hammaddeleri de etkileyerek piĢme ve 

ergime derecesinin düĢmesini sağlamaktadırlar. Bu nedenle sırda ve bünyede sinterleme 

ile piĢme küçülmesi meydana gelmektedir. Sinterleme sıcaklığının artması sonucunda 

tanelerin birbirine yaklaĢması ve por boyutlarının küçülmesi daha fazla 

gerçekleĢmektedir. Buna bağlı olarak sinterleme sıcaklığının artıĢı ile ortaya çıkan 

camsı fazın etkisiyle porozite ve su emme değeri azalmakta, yoğunluğu artmaktadır. 

ÇalıĢmada örneklerin piĢme küçülmesi değerleri her bir örneğin piĢirme sonrası elde 

edilen ağırlık ortalamaları alınarak hesaplanmıĢtır. K1 andezit altlığına uygulanan D1 

reçetesinde bünyeye ilave edilen %35 üleksit ve %25 kuvarsın oluĢturduğu muhtemel 

camsı fazın serbest kuvars tanelerini daha fazla çözerek eriyik içerisine dahil 

edilmesiyle %0,13 değeri ile en az piĢme küçülmesi gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 4.4). 
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1055 ºC‟de geliĢen sırların bileĢimlerinde kurĢun oksit vardı. KurĢun 

bileĢiklerinin zehirli olması nedeni son dönemdeki ürünlerin CE iĢareti alması için 

seramik endüstrisinde tercih edilmemektedir. Bu nedenlerden dolayı reçete bileĢimleri 

değiĢtirilmiĢ ve daha düĢük sıcaklıklarda geliĢen içerisinde kurĢun bileĢikleri olmayan 

reçeteler geliĢtirilmiĢtir. Tez çalıĢmasında sır bileĢimlerinden çıkarılan kurĢun oksit 

yerine kullanılan alkaliler olarak ve sır kullanımında en önemli özelliği ergitici olması 

ile tanınan sodyum feldspat, potasyum feldspat oranları artırılmıĢtır. Ayrıca reçete de 

bor bileĢikleri belirli oranlarda kullanılmıĢtır. Bor bileĢiklerinin oranlarına dikkat 

edilmiĢ, bor tülü (bulutlu görüntü) oluĢumuna neden olmamasına dikkat edilmiĢtir. 

Borlu ve alkalili-borlu bileĢime sahip sırlarda 1000 °C sıcaklık da geliĢen mat ve parlak 

yüzey görünüme sahip farklı sırlar elde edilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.7. 1055 ºC‟de bor minerali kullanılarak uygulanan sırın andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

D1 D2 

D4 D3 
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Çizelge 4.4. 1055 ºC‟de farklı oranlarda bor minerali kullanılarak uygulanan sır reçetesi ve sır oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Oran 

(%) 

Sıcaklık 

ºC 

PiĢme 

Küçülmesi (%) 

Sır OluĢumu 

 

 

D1 

Üleksit 35  

 

1055 

 

 

0,13 

 

Sır oluĢumu gözlendi,  

Sırdan kaynaklanan ince çatlak 

meydana geldi.  

Sır rengi mavidir. 

Na-Feldispat 20 

K-Feldispat 10 

Kuvars 25 

CoO 5 

Pb3O4 5 

 

 

 

D2 

Üleksit 55  

 

 

1055 

 

 

 

0,42 

 

 

Sır oluĢumu gözlendi. 

Sır rengi yeĢildir. 

Na-Feldispat 5 

K-Feldispat 10 

YUK 10 

Kuvars 10 

CoO  2 

CuCO3 3 

Pb3O4 5 

 

 

 

D3 

Üleksit 35  

 

 

1055 

 

 

 

0,49 

 

 

 

Mat bir sır oluĢumu gözlendi.  

Sır rengi kahverengidir. 

YUK 35 

Boraks 5 

Kuvars 5 

K-Feldispat 5 

CoO 5 

Pb3O4 5 

Dolomit 5 

 

 

 

D4 

Üleksit 40  

 

 

1055 

 

 

 

0,18 

 

 

Parlak bir sır oluĢumu gözlendi. 

Sır rengi koyu kahverengidir. 

Na-Feldispat 35 

K-Feldispat 5 

Kuvars 10 

Fe2O3 5 

Pb3O4 5 

 

4.2.3. 1000 ºC’de andezitlere sır uygulamaları 

 

Yeni hazırlanan sır reçetelerinde, kurĢun oksit çıkarılmıĢ ve yerine bor 

mineralleri ile alkalilerin oranı arttırılmıĢtır. Yapılan bütün denemeler sonucunda elde 

edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanılarak hazırlanan son reçetede nihai sonuca 

ulaĢıldığı düĢünülmektedir. Sır reçetesinin bileĢiminde %20 Na-Feldispat, %20 K-

Feldispat, %10 Kuvars, %30 Üleksit ve %20 YUK bulunmaktadır. %5 oranında kobalt 

oksit ile renklendirilen sır 1000 °C‟de andezit bünye ile uyum sağlamıĢtır. Sırlama 

iĢlemi sonrası 20,0x20,0x1,0 cm K1 andezit örneklerinde piĢme küçülmesi ortalama 

~%0,3 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 4.5).  
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Çizelge 4.5. 1000 ºC‟de farklı oranlarda üleksit minerali kullanılarak uygulanan sır reçetesi ve sır 

oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Oran 

(%) 

Sıcaklık ºC PiĢme 

Küçülmesi 

(%) 

Sır OluĢumu 

 

 

E1 

Üleksit 30  

 

1000 

 

 

0,35 

 

Sır ve bünyede uyum 

sağlanmıĢtır 

Sır rengi mavidir. 

Na-Feldispat 20 

K-Feldispat 20 

Kuvars 10 

YUK 20 

CoO 5 

 

 

E2 

Üleksit 30  

 

1000 

 

 

0,29 

 

Sır ve bünyede uyum 

sağlanmıĢtır. 

Sır rengi yeĢildir. 

Na-Feldispat 20 

K-Feldispat 20 

Kuvars 10 

YUK 20 

CuCO3 5 

 

 

E3 

Üleksit 30  

 

1000 

 

 

0,24 

 

Sır ve bünyede uyum 

sağlanmıĢtır. 

Sır rengi kırmızıdır. 

Na-Feldispat 20 

K-Feldispat 20 

Kuvars 10 

YUK 20 

Fe2O3 5 

 

ġekil 4.8‟de 1000 ºC‟de piĢirilmiĢ olan andezitlerin yüzey kaplaması olarak 

kullanımına örnekler verilmiĢtir. Sırlama iĢlemi yapılan andezit plakaları koyu mavi 

rengi vardır. Aynı zamanda parlak bir yüzey görünümüne de sahip olduğu 

gözlemlenmektedir. ġekil 4.8‟de görüldüğü gibi E1 nolu reçeteli sırda herhangi bir 

problem olmamasına rağmen andezit yüzeyinin düzgün olmamasından kaynaklanan 

yüzey bozuklukları vardır. ÇalıĢmada kullanılan andezitlerin yüzeyleri honlanarak 320 

numarada zımparalanmıĢ olup sır denemeleri tekrarlanmıĢtır. Andezit yüzeyinin 

pürüzsüz olmasından dolayı daha düzgün bir yüzey görünümü elde edilmiĢtir (ġekil 

4.8/E1-b). Sırda çatlama ve kavlama gibi sır hataları görülmemiĢtir.  
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ġekil 4.8. 1000 ºC‟de üleksit kullanılarak uygulanan sırın andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

4.2.4. 850 ºC’de Andezitlere Sır Uygulamaları 

 

Eti Bor Fabrikasından temin edilen bütün bor mineralleri öğütülerek 5,0x5,0x1,0 

cm boyutundaki andezitlere akıtma yöntemi ile sırlanarak SHĠMPO marka fırında 850 

ºC‟de piĢirilmiĢtir. Sırlama iĢlemi sonrası 5,0x5,0x1,0 cm K1 andezit örneklerinde 

piĢme küçülmesi ortalama ~%0,1 olarak tespit edilmiĢtir Çıkan sonuçlarda sır ve 

bünyede uyum sağlanmıĢ, sır oluĢumu gerçekleĢmiĢtir (Çizelge 4.6). Bor minerallerinin 

erime sıcaklığı 800 ºC‟nin altında olduğu için F1-F2 reçeteleri ile yapılan sırlarda sır ile 

bünye uyumu sağlanmıĢtır. Sır ve bünye değiĢik bileĢimlerine sahip olmalarına rağmen 

ısısal genleĢme katsayısında farklılık yoktur. Bu yüzden ġekil 4.9‟da görüldüğü gibi 

sırda çatlama ve kavlama gibi sır hataları görülmemiĢtir.  

 

E1-a E1-b 

E2 E3 
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Çizelge 4.6. 850 ºC‟de farklı bor ürünleri kullanılarak uygulanan sır reçetesi ve sır oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Sıcaklık 

(ºC) 

PiĢme 

Küçülmesi 

(%) 

Sır OluĢumu 

 

F1 

 

%100 Dekahidrat 

 

850 

 

0,11 

Sır ve bünye uyum sağladı. Parlak 

bir yüzey görünümüne sahiptir. Sır 

rengi kahverengidir. 

 

F2 

 

%100 Pentahidrat 

 

850 

 

0,10 

Sır ve bünye uyum sağladı. Parlak 

bir yüzey görünümüne sahiptir. Sır 

rengi kahverengidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4.9. 850 ºC‟de bor ürünleri kullanılarak uygulanan sırın andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

Bu çalıĢma sonucu hazırlanan reçete patente söz konusu olduğundan bileĢenleri 

verilmemiĢtir. 

 

4.2.5. Andezitlere Astar Uygulamaları 

 

Andezitin doğal yapısından kaynaklanan gözeneklerin kapatılması için astar 

uygulama yapılmıĢtır. Astar çalıĢmalarında sırlama öncesi %97 çini çamuru ve %3 

farklı renkte seramik boyaları kullanılarak andezit plakalarına hazırlanan astarlar 

uygulanmıĢtır. Andezit plakalarına yüzeyine uygulanan astar örneklerinin görünümü 

ġekil 4.10‟da verilmiĢtir. 

Çini astarı ve çini çamuru, sarı, kırmızı, fıstık yeĢili, kobalt mavisi ve turkuaz 

seramik boyaları ile %1, %3, %5 oranında ilave edilerek 3‟er örnek tartımları 

yapılmıĢtır. Hazırlanan örneklerin jet değirmeninde 5‟er dakika süre ile sulu öğütmeleri 

yapılmıĢtır. Öğütmeleri yapılan astarlar 5x5x1,2 cm boyundaki andezit karolara 3‟er 

adet olmak üzere akıtma yöntemi ile uygulanmıĢtır. Astarlanan andezitlerin her birinden 

F1 F2 
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1‟er adet olmak üzere, Ģeffaf sır atılarak 1000 °C
 
sıcaklıkta SHĠMPO marka fırında 

piĢirilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.10. 1000 °C‟de andezit yüzeyine uygulanan sır öncesi astar uygulamaları 

 

Çini çamuru içerisine farklı seramik boyaları ve oksitlerin katkısıyla hazırlanan 

astar uygulamalarının sırlanmıĢ halleri ġekil 4.11‟de görülmektedir. Bu denemeler 

5,0x5,0x1,0 cm boyutundaki andezitlere 1000 ºC‟de uygulanmıĢtır. Sır uygulamaları 

akıtma yöntemiyle yapılmıĢtır. Yapılan astarlar küçük örneklerin endüstriyel fırında 

piĢirilmesi sonucu sır uyumu olmasına rağmen yüzeyde ısıl genleĢme katsayısının 

yüksek olmasından dolayı sır çatlamaları görülmektedir. 
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Çizelge 4.7. 1000 ºC‟de uygulanan astar reçetesi ve oluĢumu 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Sıcaklık (ºC) PiĢme Küçülmesi 

(%) 

Sır OluĢumu 

 

 

G1 

 

 

%100 Saydar Sır 

 

 

1000 

 

 

0,30 

Astar ve bünye uyum sağladı. 

Saydam sır atılan astar 

uygulamasında renk koyulaĢmıĢ 

ve kavlama görülmemiĢ tir. 

Astar gri renklidir. 

 

 

G2 

 

 

%100 Saydar Sır 

 

 

1000 

 

 

0,25 

Astar ve bünye uyum sağladı. 

Saydam sır atılan astar 

uygulamasında renk koyulaĢmıĢ 

ve kavlama görülmemiĢtir. Astar 

sarı renklidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.11. 1000 °C‟de andezit yüzeyine uygulanan sırlanmıĢ astar uygulamaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 G1 
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4.2.6. Andezitten yapılan el sanatlarının üzerine sır uygulamaları 

 

Andezit gövdeli el sanatları ürünleri (vazolar, tabaklar, Ģekerlikler, biblolar vb.) 

çeĢitli tezgâh aletleri ile kesilerek Ģekillendirmeler yapıldıktan sonra, sırlanmaları bu 

çalıĢma kapsamında fikir elde edilmesi açısından aĢağıdaki gibi ele alınmıĢtır. 

Andezitten yapılan el sanat ürünlerinden çanağın doğal görünümü ġekil 4.12‟de 

verilmiĢtir. Andezit çanağın sırlamasında Çizelge 4.5‟deki E2 nolu reçetedeki sır 

kullanılarak piĢirim 1000 ºC‟de yapılmıĢtır. ġekil 4.13‟daki andezit el sanat ürünleri E2 

nolu reçetedeki sır ile sırlanmıĢtır. Sır ve bünyede uyum sağlanmıĢtır. Sır rengi mavidir.  

 

 
 

ġekil 4.12. Andezit çanağının (Ø 24,5 cm) doğal görünümü 

 

 
 

ġekil 4.13. Andezit çanağının (Ø 24,5 cm) 1000 ºC‟de sırlı yandan görünümü 
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4.3. Sırlı Andezitlere Yapılan Analizler  

 

4.3.1. Sırlı andezitlere ısı mikroskobu analizi 

 

Andezit yüzeyine sır ve dekor teknikleri uygulanarak bu malzemenin iç ve dıĢ 

mekânlarda sanatsal ve dekoratif olarak kullanılması için, 1160 ºC arasında artistik 

sırlar ile uyumu gözlenerek sır altı ve sır üstü dekor teknikleri ile farklı yüzey 

görünümleri kazandırılmıĢtır. Andezit yüzeylerine 1160 ºC de uygulanacak sır reçeteleri 

Çizelge 4.8‟de verilmiĢtir. 

Sırlarda piĢme küçülmesi değeri oldukça önem bir faktördür. Sinterleme ile 

tanelerin birbirine yaklaĢması ve porların boyutlarının küçülmesi ile boyutsal 

değiĢiklikler yani piĢme küçülmesi meydana getirmektedir. Sırların piĢirilmesi sırasında 

reçeteyi oluĢturan kimyasal malzemelerdeki ve andezitdeki suyun uzaklaĢması, kristal 

yapının bozulması, organik madde ve hidroksillerin uzaklaĢması gibi faktörlerin 

etkisiyle piĢme sıcaklığındaki artıĢa bağlı olarak sırda küçülme ve ağırlık kaybı 

meydana gelmiĢtir. Bu çalıĢma sırasında geliĢtirilen farklı sır reçeteleri daha olumlu 

sonuçlar elde edilmesi için test edilmiĢtir. Bu amaçla kullanılan AS-1 sır reçetesinin 

bünyesindeki CuCO3 bozunumu sonucunda piĢme küçülmesi %2,48 değeriyle AS-2 

reçetesine göre daha yüksek çıkmıĢtır. 

 

Çizelge 4.8. Andezit yüzeylerine 1160 ºC uygulanan sır reçetesi ve piĢme küçülmesi 

 

Sır 

Kod 

Sır reçetesi Oranı (%) Sıcaklık ºC PiĢme 

Küçülmesi (%) 

 

AS-1 

Saydam sır 80  

1160 

 

2,48 CuCO3 10 

Pb3O4 10 

 

AS-2 

Saydam sır 80  

1160 

 

1,40 CoO 10 

Pb3O4 10 

 

AS-1 örneğinde sır ve bünye uyumunda bir problem yoktur. Andezitten 

kaynaklanan bazı gözenekler oluĢmuĢtur. Parlak yüzey görünümüne sahip olan sırda 

metalik etkisi gözlenmektedir. Metalik yeĢil renkli düzgün bir yüzey görünümdedir. 

AS-2 örneğinde mavi üzerinde mor noktacıklar bulunmaktadır. Yüzeyde andezitten 

kaynaklanan nokta halinde delikler oluĢmuĢtur (ġekil 4.14). 1160 ºC sıcaklık da 

piĢirimleri gerçekleĢtirilen andezitlerin sır-bünye uyumlarının iyi olduğu ve sırı iyi 

tuttuğu görülmektedir. Yine aynı sıcaklıkda geliĢen sırlarla andezit yüzeyinde parlak ve 
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mat görünümlü yüzeyler elde edilmiĢtir. Ayrıca andezitlerde düz renkler ve artistik 

efektli yüzeyler oluĢmuĢtur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.14. Sırların andezit yüzeyindeki görüntüsü 

 

ġekil 4.15‟de AS-1 ve AS-2 sır bünyelerinin K1 andezit örneğiyle ısı 

mikroskobu analiz sonuçları verilmiĢtir. K1 andezit örneğinde ısı mikroskobu 

ölçümlerine göre maksimum seviyede sinterleĢmenin gerçekleĢtiği sıcaklık 1138 ºC 

olarak tespit edilmiĢtir.  

 
 

ġekil 4.15. AS-1, AS-2 ve K1 andezit örneğinin ısı mikroskobu karĢılaĢtırması 

 

AS-1 AS-2 
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ġekil 4.16. AS-1 ve AS-2 sır örneğinin ısı mikroskobu görünümü 

 

Sır karıĢımlarında AS-1 örneği 1055 ºC‟de, AS-2 örneği ise 1092 ºC sıcaklıkta 

yumuĢama (softening) noktası sırlar ergimeye baĢlamıĢtır. AS-1 sır örneği 980 ºC‟de, 

AS-2 örneği ise 1064 ºC„de sinterlemeye baĢladığı görülmektedir (ġekil 4.16). Buna 

göre AS-1 sır örneği K1 örneğinden yaklaĢık 158 ºC daha düĢük, AS-2 sır örneği K1 

örneğinden 74ºC daha düĢük sinterleme gerçekleĢmiĢtir.  

 

4.3.2. Sırlı andezitlere yapılan SEM ve EDX analizi 

 

4.3.2.1. 1160 °C’de sırlanan andezitlere SEM ve EDX analizi 

 

Sırlı volkanik doğal taĢ seramikleri 1160 °C‟de SEM analizleri yapılmıĢtır. AS-1 

nolu sır reçetesi ile 1160 °C‟de sırlanan andezit örneğin SEM fotoğrafları ġekil 4.17‟de 

AS-1 

AS-2 
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verilmiĢtir. SEM analiz sonuçları andezit ve sır yüzeylerinde uygun görülen alanlardan 

elde edilmiĢtir. Sır yüzeyi ile andezit malzemenin arasındaki bağ oldukça kuvvetlidir. 

Sır tabakası sinterleme sıcaklığı 1160 °C‟den düĢük olduğu için yüksek düzeyde 

camlaĢma görülmektedir. Sır yüzeyi ile andezit birbirine çok iyi bir Ģekilde kenetlenmiĢ 

ve ara yüzeyde kavlama görülmemektedir. Fırın rejimi iyi ayarlandığı için sır 

tabakasında gaz kaçağı gözenekleri yer almamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.17. 1160 °C‟de AS-1 nolu sır reçetesi ile sırlanan örneğin (a) andezit ve (b) sır tabakasına ait SEM 

görüntüleri 

 

 

Sır Yüzeyi 

     Andezit  

Ara Yüzey 

Sır Yüzeyi 

     Andezit  

Ara Yüzey 
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1160 °C„de AS-1 nolu sır reçetesi ile sırlanan örneğin sır tabakasının 

mikroyapısını detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafı ġekil 4.18‟de, görüntü üzerinde 

sırlı yapıdaki hakim olan dokunun taramasında EDX analizi ġekil 4.19‟da 

verilmektedir. CamlaĢma bakımından iyi geliĢim gösteren sır tabakası gözlenmektedir. 

 

 

 

ġekil 4.18. 1160 °C AS-1 nolu sır reçetesi ile sırlanan sır tabakasına ait EDX analizi 

 

 

 

ġekil 4.19. 1160 °C‟de sır yüzeyine ait EDX alan tarama analizi 
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1160 °C‟de saydam sır ile sırlanan örneğin andezit yüzeyinin mikroyapısını 

detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafı ġekil 4.20‟de, görüntü üzerinde andezit 

yüzeyindeki hakim olan dokunun taramasında EDX analizi ġekil 4.21‟de verilmektedir. 

Andezit altlığın sinterleme sıcaklığı 1160 °C‟den düĢük olduğu için yüzeyde camlaĢma 

oluĢmaktadır. 

 

 

 

ġekil 4.20. 1160 °C‟de AS-1 nolu sır reçetesi ile sırlanan andezit yüzeyine ait SEM analizi 

 

 

 

ġekil 4.21. 1160 °C‟de andezit yüzeyine ait EDX alan tarama analizi 
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Çizelge 4.9‟da 1160 °C‟de AS-1 nolu sır reçetesi ile sırlanan örneğin andezit ve 

sır tabakasına ait EDX sonuçları görülmektedir. Sır tabakası EDX sonuçlarına göre, 

andezit altlığın kimyasal analiz sonuçlarına benzer elementsel kompozisyona sahip 

oldukları, ancak demir oranının andezit altlığa göre düĢük olduğu belirlenmiĢtir. Alkali 

oksit oranları birbirine yakın olduğu için andezit ve sır tabakaları arasındaki ısıl 

genleĢme farklılıklarının uyumlu olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca andezit altlığın ve 

sır yüzeyinin biribirine bağlı ve üst üste yapıĢık olması, hızlı piĢirim prosesine rağmen 

vitrifikasyonun çok iyi olduğunu göstermektedir. Bu da sır reçetesinden gelen 

magnezyumun yüksek sıcaklıklarda eriticilik özelliğinden kaynaklanmaktadır. 

 

Çizelge 4.9. 1160 °C‟de sırlanan örneğin andezit ve sır tabakasına ait EDX sonuçları 

 

Andezit  Sırlı Yüzey 

Oksit Miktar (%) Oksit Miktar (%) 

SiO2 55,03 SiO2 57,10 

Al2O3 14,89 Al2O3 12,88 

Fe2O3 12,62 MnO 5,90 

MgO 1,50 MgO 0,60 

Na2O 2,94 Na2O 2,58 

K2O 4,66 K2O 5,12 

CaO 3,96 CaO 7,71 

TiO2 4,39 PbO 8,12 

 

4.3.2.2. 1055 °C’de sırlanan andezitlere SEM analizi 

 

Sırlı volkanik doğal taĢ seramiklerinin 1055 °C‟de SEM analizleri yapılmıĢtır. 

E1 nolu sır reçetesi ile 1055 °C‟de sırlanan andezit örneğin SEM fotoğrafları ġekil 

4.22‟de verilmiĢtir. SEM analiz sonuçları andezit ve sır yüzeylerinde uygun görülen 

alanlardan elde edilmiĢtir. Sır yüzeyi ile andezit malzemenin arasındaki bağ kuvvetlidir. 

Sır tabakası sinterleme sıcaklığı 1055 °C‟den düĢük olduğu için yüksek düzeyde 

camlaĢma görülmektedir. Sır yüzeyi ile andezit birbirine çok iyi bir Ģekilde kenetlenmiĢ 

ve ara yüzeyde kavlama görülmemektedir. Gaz kaçağı gözenekleri yer almamaktadır. 
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ġekil 4.22. 1055 °C‟de bor minerali içerikli sır örneğinin (a) andezit ve (b) sır tabakasına ait SEM 

görüntüleri 

 

Saydam sır ve CoO ile 1055 °C‟de sırlanan andezit örneğin SEM fotoğrafları 

ġekil 4.23‟de verilmiĢtir. SEM analiz sonuçları andezit ve sır yüzeylerinde uygun 

görülen alanlardan elde edilmiĢtir. Sır yüzeyi ile andezit malzemenin arasındaki bağ 

kuvvetlidir. Sır tabakası sinterleme sıcaklığı 1055 °C‟den düĢük olduğu için yüksek 

düzeyde camlaĢma görülmektedir. Sır reçetesindeki CoO bileĢiminden dolayı yuvarlak 

taneler bulunmaktadır. Gaz kaçağı gözenekleri yer almaktadır. Ayrıca sır yüzeyi ile 

andezit yuvarlak tanelerin temas ettiği bölgelerde birbirine çok iyi bir Ģekilde 

kenetlenmemiĢtir. 

 

Andezit  

Ara Yüzey 

Sır Yüzeyi 

Sır Yüzeyi 

Andezit  

Ara Yüzey 
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ġekil 4.23. 1055 °C CoO içerikli sır örneğinin (a) andezit ve (b) sır tabakasına ait SEM görüntüleri 

 

Saydam sır kullanılarak 1055 °C‟de sırlanan andezit örneğin SEM fotoğrafları 

ġekil 4.24‟de verilmiĢtir. SEM analiz sonuçları andezit ve sır yüzeylerinde uygun 

görülen alanlardan elde edilmiĢtir. Sır yüzeyi ile malzemenin arasındaki bağ oldukça 

kuvvetlidir. Sır tabakasında yüksek düzeyde camlaĢma görülmektedir. Gaz kaçağı 

gözenekleri yer almamaktadır. 

 

 

 

 

 

      Andezit  

Sır Yüzeyi 

Ara Yüzey 

Ara Yüzey 

Andezit  

Sır Yüzeyi 



 

 

165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.24. 1055 °C saydam sır örneğinin (a) andezit ve (b) sır tabakasına ait SEM görüntüleri 

 

4.3.2.3. 1000 °C’de sırlanan andezitlere yapılan SEM analizi 

 

Sırlı volkanik doğal taĢ seramiklerinin 1000 °C‟de SEM analizleri yapılmıĢtır. 

Saydam sır kullanılarak 1055 °C‟de sırlanan andezit örneğin SEM fotoğrafları ġekil 

4.25‟de verilmiĢtir. SEM analiz sonuçları andezit ve sır yüzeylerinde uygun görülen 

alanlardan elde edilmiĢtir. Sır yüzeyi ile andezit malzemenin arasındaki bağ kuvvetlidir. 

Sır tabakası sinterleme sıcaklığı 1000 °C‟den düĢük olduğu için yüksek düzeyde 

camlaĢma görülmektedir. Sır yüzeyi ile andezit birbirine çok iyi bir Ģekilde kenetlenmiĢ 

ve ara yüzeyde kavlama görülmemektedir. Gaz kaçağı gözenekleri yer almamaktadır. 

 

        Andezit  

Ara Yüzey 

Sır Yüzeyi 

Sır Yüzeyi 

     Andezit  
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ġekil 4.25. 1000 °C saydam sır örneğinin (a) andezit ve (b) sır tabakasına ait SEM görüntüleri. 

 

4.3.2.4. 850 °C’de sırlanan andezitlere SEM ve EDX analizi 

 

Sırlı volkanik doğal taĢ seramikleri 850 °C‟de SEM analizleri yapılmıĢtır. 

Saydam sır kullanılarak 850 °C‟de sırlanan andezit örneğin SEM fotoğrafları ġekil 

4.26‟da verilmiĢtir. SEM analiz sonuçları andezit ve sır yüzeylerinde uygun görülen 

alanlardan elde edilmiĢtir. Sır yüzeyi ile andezit malzemenin arasındaki bağ oldukça 

kuvvetlidir. Sır tabakası sinterleme sıcaklığı 850 °C‟den yüksek olduğu için düĢük 

düzeyde camlaĢma görülmektedir. Sır yüzeyi ile andezit birbirine zayıf bir Ģekilde 

kenetlenmiĢ ve ara yüzeyler belirginleĢmiĢtir. Gaz kaçağı gözenekleri yer almamaktadır. 

     Andezit  

Ara Yüzey 
Sır Yüzeyi 

       Andezit  
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ġekil 4.26. 850 °C‟de saydam sır ile sırlanan örneğin (a) andezit ve (b) sır tabakasına ait SEM görüntüleri 

 

850 °C„de sır reçetesi ile sırlanan örneğin sır tabakasının mikroyapısını detaylı 

olarak gösteren SEM fotoğrafları ġekil 4.27‟de, görüntü üzerinde sırlı yapıdaki hakim 

olan dokunun taramasında EDX analizi ġekil 4.28‟de yapılmıĢtır.  
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ġekil 4.27. 850 °C‟de saydam sır ile sırlanan sır tabakasına ait EDX analizi 

 

 

 

ġekil 4.28. 850 °C‟de sır yüzeyine ait EDX alan tarama analizi 

 

850 °C‟de saydam sır ile sırlanan örneğin andezit yüzeyinin mikroyapısını 

detaylı olarak gösteren SEM fotoğrafları ġekil 4.29‟da, görüntü üzerinde andezit 

yüzeyindeki hakim olan dokunun taramasında EDX analizi ġekil 4.30‟da yapılmıĢtır. 

Andezit altlığın sinterleme sıcaklığı 850 °C‟den yüksek olduğu için yüzeyde camlaĢma 

çok az görülmektedir. 
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ġekil 4.29. 950 °C‟de saydam sır ile sırlanan andezit yüzeyine ait SEM analizi 

 

 

 

ġekil 4.30. 850 °C‟de andezit yüzeyine ait EDX alan tarama analizi 

 

Çizelge 4.12‟de 850 °C‟de saydam sır ile sırlanan örneğin andezit ve sır 

tabakasına ait EDX sonuçları görülmektedir. Sır tabakası EDX sonuçlarına göre, andezit 

altlığın kimyasal analiz sonuçlarına benzer elementsel kompozisyona sahip oldukları, 

ancak demir oranının andezit altlığa göre yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Alkali oksit 

oranları birbirine yakın olmadığı için andezit ve sır tabakaları arasındaki ısıl genleĢme 

farklılıklarının uyumlu değildir. Ayrıca andezit altlığın ve sır yüzeyinin birbirine zayıf 
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bağlı ve üst üste yapıĢık olması, hızlı piĢirim prosesine rağmen vitrifikasyonun iyi 

olmadığını göstermektedir.  

 

Çizelge 4.12. 850 °C‟de saydam sır ile sırlanan örneğin andezit ve sır tabakasına ait EDX sonuçları 

 

Andezit  Sırlı Yüzey 

Oksit Miktar (%) Oksit Miktar (%) 

SiO2 62,50 SiO2 55,10 

Al2O3 18,92 Al2O3 10,88 

Fe2O3 1,75 Fe2O3 2,75 

MgO 0,47 K2O 5,12 

Na2O 4,19 CaO 2,71 

K2O 7,59 TiO2 2,82 

CaO 3,72 - - 

TiO2 0,87 - - 

 

 

4.4. Andezitlere Dekor Uygulamaları 

 

Bu bölümde, andezit türü doğal taĢ örnek yüzeylerinin, hazırlanan farklı 

reçetelerdeki sır ile kaplanması anlatılmaktadır. Sırla kaplanan andezit örneklerinin 800, 

900 ve 1000 °C sıcaklıklarda piĢirilmesi sonucunda iç ve dıĢ mekânlarda 

kullanılabilecek farklı dekoratif yüzey görünümlü yeni bir ürün ortaya çıkmıĢtır. 

Volkanik doğal taĢ plaka yüzeylerinin sır altı ve sır üstü teknikleri uygulanarak 

seramikle kaplanması, seramik endüstrisi ve doğal taĢ plaka üreticileri için yeni bir 

uygulama alanını oluĢturacaktır. Bu uygulamanın tüketici piyasasında kendine yer 

bulması durumunda doğal taĢ üretimini ve seramik uygulamalarını içine alan 

madencilik sanayinde yeni yatırımlara ve atılımlara neden olması kaçınılmazdır.  

 

4.4.1. Dekorlama yapımı 

 

Sır endüstrisinde sır hazırlanmasındaki iĢlemler; seramik hammaddesinin 

ocaklardan çıkartılması, kırıcılardan geçirilip değirmenlerde öğütme iĢleminin 

yapılması, hammadde analizlerinin yapılması, istenilen malzeme karıĢımlarının yapılıp 

özel değirmenlere beslenmesi, dinlendirme havuzlarında fiziko-kimyasal reaksiyona 

terk edilmesi, dinlendirme havuzlarından alınıp granül hale (spy dryer ile) getirilmesi 

Ģeklinde sıralanabilir. En son basamakta preslere gönderilen hammadde, buradan 

“granül mamul” durumuna getirilmiĢ olarak çıkacaktır.  
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Bu aĢamada, hazırlanan bu granül mamül üzerine serigrafi baskı yapılabildiği 

gibi, 900-1000 °C arasındaki sıcaklıklarda bisküvi piĢirimi yapıldıktan sonra da baskıya 

hazır hale getirilebilir. Sır altı serigrafi baskı yöntemi uygulandığında, üzeri sırlanarak 

piĢirime bırakılır. Sır üstü serigrafi baskı yönteminde ise son ürünün elde edilmesi için 

üç farklı piĢirim (ısıl iĢlem) gerekli olacaktır.  

Volkanik doğal taĢ seramiğinde seramik uygulama iĢlemleri ise yukarıda tarif 

edilen basamaklardan biraz farklı olarak Ģu basamakları içermektedir; dairesel testereli 

blok kesme makinesinde kesme iĢlemi, baĢ kesme makinesi ile yapılan kesimler, enine 

ebatlama makinesi ile yapılan kesimler ve honlama iĢlemleri (60, 120, 220 mesh). Bu 

iĢlemler sonunda hazırlanan ebatlanmıĢ doğal taĢ plakalar, seramik baskıya hazır hale 

gelir. Volkanik doğal taĢ ön piĢirim gerektirmez ve ham halindeyken mukavemeti 

yüksektir. Doğal taĢ plakalar bu haliyle satıĢa sunulabileceği gibi, üzerlerine yapılacak 

farklı yüzey sırlama çalıĢmaları ve dekorlarla da satıĢa hazır hale getirilebilir. Böylece 

daha önce kullanımı (veya satıĢı) sınırlı olan doğal taĢ plakaların satıĢı mümkün olacak, 

ortaya çıkan yeni ürünün, günlük kullanımda ve sanayi uygulamalarında kendine yer 

açması durumunda ülke ekonomisine katkısı küçümsenmeyecek seviyelere 

ulaĢabilecektir. 

 

Sır üstü ve sır altı dekor uygulamaları 

 

Sır üstü ve sır altı dekor uygulamalarında kullanılan yöntemin akım Ģeması ġekil 

4.31 ve ġekil 4.33‟de verilmiĢtir. Bu iĢlemler sonunda elde edilen dekorlu sır üstü ve sır 

altı plakasının görünümü ġekil 4.32 ve ġekil 4.34‟de görülmektedir. 
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ġekil 4.31. Sır üstü tekniği Ģema görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ġekil 4.32. Dekorlu sır üstü tabakasının görünümü (1. Andezit, 2. Sır, 3.Dekor) 

 

2 
3 

1 
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ġekil 4.33. Sır altı tekniği Ģema görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.34. Dekorlu sır altı plakasının görünümü (1:Andezit, 2: Sır, 3:Dekor) 

3 
2 

1 
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4.4.2. Dekor uygulamaları 

 

Sır üstü dekorları sırlanmıĢ ve sır piĢirimi yapılmıĢ andezit plakaları üzerine 

uygulanmıĢtır. Sır üstü dekor çalıĢmalarında andezit ürünlerine öncelikle 800, 900 ve 

1000 °C‟de sırlama iĢlemi yapılmıĢtır. Sır üstü dekor çalıĢmaları, sır piĢirimi yapılmıĢ 

ürünler üzerine uygulandığı için ikinci bir piĢirim gerektirmektedir. Sır altı ve sır içi 

dekor çalıĢmalarında, dekorlama iĢlemi sırın altına veya ham sırın üstüne yapıldığı için 

andezit ve sır, bir kez fırınlanarak iĢlemi tamamlanmaktadır. Sır üstü dekorlarında ise 

dekorlama iĢleminden sonra kullanılan boyaları yüzeyde sabitlemek için ikinci kez 

piĢirilme iĢlemi yapılmıĢtır. Baskı iĢlemi sonrası sır üstü dekorları, sır altı ve sır içi 

dekorlarına nazaran daha düĢük sıcaklıkta 800, 900 ve 1000 °C piĢirilmiĢtir. Sır üstü 

dekorlarında piĢme sıcaklığı bünye ve kullanılan sıra göre tespit edilmiĢtir. Dekorlarda 

kullanılan renklerde sırın piĢme derecesine bağlı olarak sınırlıdır. Yüksek dereceli 

piĢirimlerde kırmızı, pembe, mor, sarı gibi renkler kullanılan fırın sıcaklığına 

dayanamayacağından dolayı uçmaktadır (kaybolmaktadır). Bu nedenle bu tez 

çalıĢmasında piĢirim sıcaklığı daha düĢük derecelerde (800, 900 ve 1000 °C) yapılabilen 

sır üstü dekorları uygulanmıĢtır (ġekil 4.35-4.37). Bu uygulamalarda renklerde bozulma 

olmadığı için renk paleti oldukça geniĢ alınabilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 4.35. Sır üstü dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği (800 °C) 
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ġekil 4.36. Sır üstü dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği (900 °C) 

 

 
 

ġekil 4.37. Sır üstü dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği (1000 °C) 

 

 

Volkanik doğal taĢ plakaları üzerine yapılan seramik kaplama çalıĢmaları 

sırasında, laboratuarlarda örnek plakalara uygulanan sır altı tekniği sırasında desenlerin 

bozulmamasına çok dikkat edilmiĢtir. Bu aĢamada dekorlar henüz piĢirilmediğinden 

sabitlenmemiĢ ve aĢınmalara karĢı dirençli değildir. Bu nedenle sırlama iĢlemi çok 

dikkatli bir Ģekilde yapılmıĢtır. Sır altı dekorlarının sırlanmasında desenlere zarar 

gelmemesi için hazırlanan saydam sır pistole ile yüzeye püskürtülerek yapılmıĢtır. Sır 

altı dekorlarında kullanılan boyalar, piĢirim esnasında sırın altında kaldıkları ve sırın 
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içine tamamen gömüldükleri için dıĢ etmenlere karĢı dayanıklı hale gelmektedir (ġekil 

4.38). Böylece andezit üzerine yerleĢtirilen desenin uzun süreler bozulmadan sır altında 

kalması sağlanmıĢ olmaktadır. 

 

 

 
 

ġekil 4.38. Farklı tasarımda sır altı dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği (1000 °C) 

 

4.5. Endüstriyel Uygulama Örnekleri 

 

Bu bölümde, magmatik kökenli volkanik kayaçlardan yüzey kayacı olan andezit 

türü doğal taĢ örneklerinin, sır kaplanması yapılarak, iç mekânlarda yer ve duvar karosu 

olarak uygulamaları verilmiĢtir.  

 

4.5.1. Sırlı andezitlerin yer ve duvar karosu uygulamaları 

 

Doğal taĢ seramiğinin yer ve duvar karosu olarak pano uygulamasında 1000 

ºC‟de piĢirilmiĢ mavi ve yeĢil renkli sırla sırlanmıĢ uygulamalar verilmiĢtir. Bu 

uygulamada 5,0x5,0x1,2 cm ve 20,0x20,0x1,2 cm boyutunda doğal taĢ seramiği 

kullanılarak, yer ve duvar karosu olarak panoya uygulamaları yapılmıĢtır (ġekil 4.39).  
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ġekil 4.39. Doğal taĢ seramiğinin duvar karosu olarak panoya uygulaması (60×65×1,5 cm) 

 

 

4.5.2. Dekorlu doğal taĢ seramiğinin duvar karosu uygulaması 

 

Dekorlu doğal taĢ seramiğinin duvar karosu olarak panoya uygulaması ġekil 

4.40‟da verilmiĢtir. Bu uygulamada 30,5x30,5x1,2 cm boyutunda dekorlu doğal taĢ 

seramiği kullanılarak, yer ve duvar karosu olarak panoya uygulamaları yapılmıĢtır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4.40. Dekorlu doğal taĢ seramiğinin duvar karosu olarak panoya uygulaması (105×90×1,2 cm) 
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4.5.3. Andezitten yapılan el sanatlarının üzerine sır uygulamaları 

 

Bu çalıĢma sırasında andezitten yaptırılan el sanat ürünlerinden birisi 1100 

°C‟de sırlanmıĢtır. Bu ürünün üstten ve yandan görünümü ġekil 4.41‟de verilmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4.41. Andezit çanağının (Ø 24,5 cm) 1100 ºC‟de sırlı görünümü 

 

4.5.4. Sırlı andezit ürünlerin iç dekorasyonda uygulamaları 

 

Doğal taĢ seramikleri sanatsal ve dekoratif amaçlı, insan sağlığına zarar 

vermeyen ürünler olarak kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. Sırlı andezit ürünleri iç 

mekânda (mutfak ve antre) uygulaması gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġç mekânda kullanılan sırlı 

andezit ürünün uygulamadaki görünümü ġekil 4.42-4.43‟de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.42. Sırlı andezit ürünün koridorda uygulama görünümü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ġekil 4.43. Sırlı andezit ürünün mutfakta uygulama görünümü 
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5. NĠHAĠ ÜRÜNLERE UYGULANAN ANALĠZLER 

 

Bu bölümde, TS EN ISO 10545 standartlarına göre 1000 °C‟de F1 nolu reçete 

ile sırlanan klasik sırlı ve 1000 °C‟de saydam sır ile sırlanan dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerinin nihai ürün analizleri Seramik AraĢtırma Merkezinde (SAM) yapılmıĢ ve 

sonuçları sunulmuĢtur. TS EN 14411 standardına göre sırlı volkanik doğal taĢ 

seramiğinin iç ve dıĢ mekânda yer ve duvar karosu olarak kullanımı sınıflandırılmıĢtır. 

 

5.1. Boyut ve Yüzey Kalitesi Analizi 

 

TS EN ISO 10545-2 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerinin boyut özellikleri (uzunluk, geniĢlik, kalınlık, kenar düzgünlüğü, gönyeden 

sapma, yüzey düzgünlüğü) ile yüzey kalitesinin analizi yapılmıĢtır. 

 

5.1.1. Uzunluk ve geniĢlik analizi 

 

Örneklerin her kenarı, köĢelerden 5 mm içeriden ölçülmüĢ, ölçümler 0,1 mm'ye 

yuvarlatılmıĢtır. Deneyde uzunluk ölçümleri için verniyelli kumpas veya diğer uygun 

cihazlar kullanılmıĢtır. Ölçümler için 10 adet, 300x300x12 mm boyutunda örnek 

kullanılmıĢtır. Kare Ģekilli örneklerden bulunan ortalama boyut, dört ölçümün 

ortalaması alınarak elde edilmiĢtir. Örnek takımının ortalama boyutu, 40 ölçümün 

ortalamasıdır. 

 
Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre uzunluk ve geniĢlik analizi sonucunda, ürünlerin kare 

Ģeklinde olduğu tespit edilmiĢtir. Bu analiz sonucu klasik sırlı ürünlerin ortalama 

geniĢlik boyut değeri 307,26 mm, dekorlu sır altı ürününde 302,54 mm ve dekorlu sır 

üstü ürününde ise 301,9 mm olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 5.1-5.3). 
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Çizelge 5.1. Klasik sır ürününün uzunluk ve geniĢlik analiz sonuçları 

 

KLASĠK SIRLI ÖRNEK Boyut 1-3 Boyut 2-4 Kalınlık 

Ġmalat Boyutu (mm) 305,0 305,0 12,0 

Uzunluk ve GeniĢlik Ölçümü (mm) 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Ortalama Ortalama% Ġmalat % 

1 307,4 307,3 307,5 307,2 307,4 0,03 0,78 

2 306,8 307,7 306,7 307,4 307,1 0,07 0,68 

3 307,3 307,0 306,7 307,2 307,1 0,07 0,68 

4 307,9 307,0 307,7 307,0 307,4 0,03 0,78 

5 306,8 307,1 306,2 307,4 306,9 0,13 0,62 

6 307,1 307,5 307,2 307,5 307,3 0,00 0,75 

7 307,4 307,3 307,6 307,1 307,4 0,03 0,78 

8 307,1 307,9 306,9 307,9 307,4 0,03 0,78 

9 307,4 307,5 307,1 307,6 307,4 0,03 0,78 

10 307,6 306,9 307,3 307,0 307,2 0,03 0,72 

Ortalama 307,28 307,32 307,09 307,33 307,26 0,045 0,74 
 

 

Çizelge 5.2. Dekorlu sır altı ürününün uzunluk ve geniĢlik analiz sonuçları 

 

DEKORLU SIRALTI ÖRNEK Boyut 1-3 Boyut 2-4 Kalınlık 

Ġmalat Boyutu (mm)  300,0 300,0 12,0 

Uzunluk ve GeniĢlik Ölçümü (mm) 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Ortalama Ortalama%  Ġmalat % 

1 301,5 303,2 303,5 303,1 302,8 0,10 0,93 

2 303,3 303,2 302,0 303,2 302,9 0,13 0,97 

3 302,4 302,6 303,0 302,6 302,7 0,07 0,90 

4 302,5 302,8 302,6 303,2 302,8 0,10 0,93 

5 303,0 301,3 303,6 301,4 302,3 0,07 0,77 

6 302,2 301,7 303,4 302,0 302,3 0,07 0,77 

7 301,9 304,2 301,8 302,1 302,5 0,00 0,83 

8 302,3 302,7 302,2 302,9 302,5 0,00 0,83 

9 301,5 301,3 301,6 301,4 301,4 0,36 0,47 

10 303,3 303,1 303,2 303,3 303,2 0,23 1,07 

Ortalama 302,39 302,61 302,69 302,52 302,54 0,113 0,847 

 

 

Çizelge 5.3. Dekorlu sır üstü ürününün uzunluk ve geniĢlik analiz sonuçları 

 

DEKORLU SIRÜSTÜ ÖRNEK Boyut 1-3 Boyut 2-4 Kalınlık 

Ġmalat Boyutu (mm)  300,0 300,0 12,0 

Uzunluk ve GeniĢlik Ölçümü (mm) 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Ortalama Ortalama%  Ġmalat % 

1 301,5 302,7 302,3 301,9 302,1 0,07 0,70 

2 301,0 301,9 301,2 302,0 301,4 0,13 0,50 

3 302,2 302,0 301,5 301,8 301,9 0,00 0,63 

4 301,8 301,8 303,5 303,4 302,6 0,23 0,87 

5 302,0 301,9 303,0 302,9 302,4 0,17 0,80 

6 301,1 301,1 301,8 300,9 301,2 0,23 0,40 

7 302,3 301,6 301,1 301,6 301,6 0,10 0,53 

8 301,8 301,9 301,4 301,2 301,6 0,10 0,53 

9 301,4 302,5 302,0 302,5 302,1 0,07 0,70 

10 302,6 303,2 301,7 302,0 302,4 0,17 0,80 

Ortalama 301,77 302,06 301,95 302,02 301,93 0,13 0,65 

 
 
 



 

 

182 

5.1.2. Kalınlık analizi 

 

Yüzeyi düzgün olan bütün örneklerin köĢegenleri çizilerek örnekler dört 

parçaya ayrılmıĢtır. Her parçanın en kalın yeri ölçülerek, ölçüm en yakın 0,1 mm'ye 

yuvarlatılmıĢtır. Deneyde, çapı 5-10 mm arasında olan vidalı mikrometre 

kullanılmıĢtır. Ölçümler için 10 adet 300x300x12 mm boyutunda örnek kullanılmıĢtır. 

Bütün örnekler için, her örneğin dört ölçümünün ortalaması, ortalama kalınlık olarak 

alınmıĢtır. Örnek takımının ortalama kalınlığı, 40 ölçüm sonucunun ortalamasıdır. 

Klasik sır, dekorlu sır atlı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre kalınlık analizi sonucunda, klasik sırlı ve dekorlu sır altı 

ürünlerin ortalama kalınlık boyut değeri 12,1 mm, sır üstü ürünlerin ortalama kalınlık 

boyut değeri 12,3 mm olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 5.4-5.6).  

 

Çizelge 5.4. Klasik sır ürününün kalınlık analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Ortalama ± IN % 

1 12,2 12,3 12,0 12,0 12,1 0,83 

2 12,1 12,3 12,3 12,3 12,2 1,66 

3 11,7 12,0 12,1 12,1 12,0 0,00 

4 11,6 11,5 11,8 11,8 11,7 2,50 

5 12,1 12,0 12,4 12,4 12,2 1,66 

6 12,7 12,8 12,6 12,5 12,6 5,00 

7 11,8 11,8 11,9 12,1 11,9 0,83 

8 12,0 11,8 11,9 11,9 11,9 0,83 

9 12,3 12,4 12,7 12,6 12,5 4,16 

10 12,2 11,8 12,0 11,8 11,9 0,83 

Ortalama 12,07 12,07 12,17 12,15 12,1 0,83 

 

 

Çizelge 5.5. Dekorlu sır altı ürününün kalınlık analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Ortalama ± IN % 

1 12,5 12,6 12,3 12,2 12,4 0,83 

2 12,7 12,6 12,6 12,7 12,7 3,33 

3 11,6 11,3 11,5 11,4 11,5 5,83 

4 12,6 12,5 12,6 12,6 12,6 4,16 

5 11,6 11,6 11,3 11,3 11,4 5,00 

6 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 5,00 

7 12,6 12,1 12,3 12,5 12,4 1,66 

8 12,6 12,7 12,7 12,6 12,6 3,33 

9 11,3 11,3 11,1 10,9 11,1 5,00 

10 12,4 12,5 12,3 12,3 12,4 7,50 

Ortalama 12,22 12,15 12,09 12,07 12,13 1,08 
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Çizelge 5.6. Dekorlu sır üstü ürününün kalınlık analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 Ortalama ± IN % 

1 12,2 11,8 12,0 12,1 12,0 0,83 

2 12,4 13,4 13,6 13,5 13,2 3,33 

3 11,3 11,2 11,3 11,3 11,3 5,83 

4 11,7 11,8 11,7 11,8 11,8 4,16 

5 11,4 11,5 11,8 12,0 11,7 5,00 

6 12,1 13,1 13,3 13,0 12,9 5,00 

7 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 1,66 

8 13,1 13,2 13,2 12,7 13,1 3,33 

9 12,9 13,3 13,4 13,5 13,3 5,00 

10 12,0 12,3 12,2 11,5 12,0 7,50 

Ortalama 12,09 12,34 12,43 12,32 12,31 1,08 

 

5.1.3. Kenar düzgünlüğü analizi 

 

Örnek düzleminde kenar ortasının düzgünlükten sapmasıdır. Ölçüm sadece 

karoların düz kenarları için söz konusudur ve yüzde olarak aĢağıdaki formül ile 

hesaplanır. 

KD= 100
L

C

u

 (%)         (5.1) 

Burada; 

KD : Kenar düzgünlük oranı, % 

C : Ölçülen kenar ortasının düzgünlükten sapma miktarı, mm 

Lu : Ölçülen kenarın uzunluğu, mm 

 

Karo, (SA, SB, SC) mesnetleri üzerinde cihaza yerleĢtirildiğinde, (IA, IB, IC) tespit 

pimleri ölçülen kenarın her bir köĢesinden 5'er mm mesafede olacak Ģekilde, uygun 

boyutta, cihaz seçilmiĢtir (ġekil 8.1). Uygun kalibrasyon plâkası cihaz üzerine doğru 

olarak yerleĢtirilmiĢ ve ibreli ölçüm cihazı bilinen bir değere ayarlanmıĢtır. Kalibrasyon 

plâkası kaldırılıp, örneğin üst yüzeyi cihazın tespit pimleri üzerine gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilmiĢtir. Kenarın ortasındaki ibreli ölçüm cihazının gösterdiği değer 

kaydedilmiĢtir. Deneyde kenar düzgünlüğü ölçümü için ibreli ölçüm cihazı 

kullanılmıĢtır. Ölçümler için 10 adet 300x300x120 mm boyutunda örnek kullanılmıĢtır. 

Örnek kare Ģekilli ise dört ölçüm yapabilmek için döndürülmüĢtür. Bu iĢlem deney 

yapılacak her karo için tekrar edilerek, ölçümler en yakın 0,1 mm'ye yuvarlatılmıĢtır. 
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ġekil 8.1. Kenar düzgünlüğü, gönyeden sapma ve yüzey düzgünlüğü ölçüm cihazı 

 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre kenar düzgünlüğü analizi sonucunda, klasik sırlı ve dekorlu 

sır üstü ürünlerin ortalama kenar düzgünlüğü sapma değeri 0,1% iken dekorlu sır altı 

ürünlerin ortalama kenar düzgünlüğü sapma değeri 0,2% olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 

5.7-5.9).  

 

Çizelge 5.7. Klasik sır ürününün kenar düzgünlüğü analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,1 0,0 0,1 0,1 

2 0,1 0,1 0,1 0,1 

3 0,1 0,1 0,1 0,0 

4 0,1 0,1 0,0 0,1 

5 0,1 0,1 0,2 0,1 

6 0,0 0,1 0,1 0,1 

7 0,1 0,0 0,2 0,0 

8 0,0 0,1 0,1 0,0 

9 0,0 0,0 0,1 0,1 

10 0,2 0,1 0,1 0,0 

Ortalama Kenar Düzgünlüğünden Sapma: 0,1 % 
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Çizelge 5.8. Dekorlu sır altı ürününün kenar düzgünlüğü analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,0 0,1 0,0 0,0 

2 0,0 0,3 0,1 0,1 

3 0,1 0,3 0,0 0,2 

4 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 0,0 0,5 0,1 0,2 

6 0,0 0,3 0,0 0,2 

7 0,2 0,1 0,1 0,0 

8 0,2 0,0 0,2 0,0 

9 0,2 0,0 0,2 0,0 

10 0,1 0,1 0,0 0,0 

Ortalama Kenar Düzgünlüğünden Sapma: 0,2 % 

 

Çizelge 5.9. Dekorlu sır üstü ürününün kenar düzgünlüğü analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 0,0 0,1 0,0 0,2 

3 0,1 0,2 0,1 0,1 

4 0,1 0,1 0,0 0,2 

5 0,1 0,0 0,0 0,1 

6 0,0 0,1 0,0 0,1 

7 0,0 0,1 0,1 0,2 

8 0,2 0,1 0,1 0,1 

9 0,0 0,3 0,0 0,2 

10 0,0 0,2 0,1 0,0 

Ortalama Kenar Düzgünlüğünden Sapma: 0,1 % 

 

5.1.4. Gönyede sapma analizi  

 

Örneğin bir köĢesi kalibrasyon plakasının açısına çakıĢtırılırsa, gönyeden sapma 

%cinsinden aĢağıdaki formüle göre hesaplanır. 

GS= 100
Lu




(%)         (5.2) 

Burada; 

GS : Gönyeden sapma yüzdesi, % 

δ : Örnek kenarının dıĢ köĢesinin kalibrasyon plakasının iç kenarından sapma 

miktarı (köĢeden 5 mm mesafeden ölçülen), mm 

Lu : Karonun dayalı kenarının uzunluğu, mm 

 

Örnek (SA, SB, SC) mesnetleri üzerinde cihaza yerleĢtirildiğinde, (lA, IB, IC) tespit 

pimleri ölçüm yapılan kenarın yanındaki kenara ait köĢelerden 5'er mm mesafede olacak 

Ģekilde uygun boyutta cihaz seçilmiĢtir (ġekil 8.1). Ġbreli ölçüm cihazının (DA) ucu da 

ölçülen kenar üzerindeki karo köĢesinden 5 mm mesafede olmalıdır (ġekil 8.1). 
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Kalibrasyon plâkası kaldırılıp, örneğin üst yüzeyi cihazın tespit pimleri üzerine 

yerleĢtirilmiĢtir. KöĢeden 5 mm içerdeki ibreli ölçüm cihazının gösterdiği değer 

kaydedilmiĢtir. Deneyde kenar düzgünlüğü ölçümü için taksimatlı ölçüm cihazı 

kullanılmıĢtır. Ölçümler için 10 adet 300x300x120 mm boyutunda örnek kullanılmıĢtır. 

Örnek kare Ģekilli ise dört ölçüm yapabilmek için döndürülmüĢtür. Bu iĢlem deney 

yapılacak her karo için tekrar edilerek, ölçümler en yakın 0,1 mm'ye yuvarlatılmıĢtır. 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre gönye sapma analizi sonucunda, klasik sırlı ürünlerin 

ortalama gönye sapma değeri 0,3%, dekorlu sır altı ürünlerin ortalama gönye sapma 

değeri 0,7% iken dekorlu sır üstü ürünlerin ortalama gönye sapma değeri 0,5% olarak 

belirlenmiĢtir (Çizelge 5.10-5.12).  

 

Çizelge 5.10. Klasik sır ürününün gönye sapma analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 ∑ 

1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,0 

3 0,3 0,7 1,0 0,4 0,2 

4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,1 

5 0,4 0,6 0,3 0,6 0,5 

6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

7 0,1 0,1 0,3 0,1 0,0 

8 0,6 0,6 0,8 0,6 0,2 

9 0,1 0,3 0,4 0,1 0,1 

10 0,8 0,5 0,4 0,6 0,1 

Ortalama Gönye Sapma: 0,3 % 

 

Çizelge 5.11. Dekorlu sır altı ürününün gönye sapma analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 ∑ 

1 0,7 1,3 1,4 0,6 0,0 

2 0,6 1,8 2,0 0,6 0,2 

3 0,6 0,9 0,8 0,2 0,3 

4 0,8 0,8 0,5 0,3 0,2 

5 0,7 0,6 0,1 0,9 0,7 

6 0,6 0,4 0,3 1,0 0,3 

7 1,2 1,2 0,9 0,9 0,0 

8 0,8 0,9 1,0 1,2 0,3 

9 1,5 1,5 1,5 1,3 0,2 

10 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 

Ortalama Gönye Sapma: 0,7 % 
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Çizelge 5.12. Dekorlu sır üstü ürününün gönye sapma analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 ∑ 

1 0,0 0,7 1,5 0,7 0,1 

2 0,9 0,7 0,8 1,2 0,2 

3 0,0 0,6 0,5 0,2 0,1 

4 0,2 1,5 0,2 2,0 0,1 

5 0,1 0,7 0,1 1,3 0,4 

6 0,0 0,4 1,2 0,0 0,8 

7 0,6 0,9 0,5 0,2 0,8 

8 0,9 1,8 0,5 0,5 0,9 

9 0,7 0,8 1,3 0,2 1,0 

10 0,6 2,0 0,4 0,0 1,0 

Ortalama Gönye Sapma: 0,5 % 

 

5.1.5. Yüzey düzgünlüğü analizi  

 
Kenar eğriliğini ölçmek için kenar boyunca bir mastar yerleĢtirilmiĢ ve mastar 

altındaki açıklık bir sentil ile ölçülmüĢtür. Merkez eğriliği de aynı Ģekilde fakat 

köĢegenler istikametinde ölçülmüĢtür. Ölçümler için 10 adet 300x300x12 mm 

boyutunda örnek kullanılmıĢtır. Örnek kare Ģekilli ise dört ölçüm yapabilmek için 

döndürülmüĢtür. Bu iĢlem deney yapılacak her karo için tekrar edilerek, ölçümler en 

yakın 0,1 mm'ye yuvarlatılmıĢtır. 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre kalınlık analizi sonucunda ortalama merkez eğriliği değerleri 

0,1%, olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 5.13-5.15).  

 

Çizelge 5.13. Klasik sırlı ürünün merkez eğriliği analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,1 0,4 0,0 0,3 

2 0,3 0,1 0,3 0,1 

3 0,0 0,1 0,0 0,0 

4 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 0,1 0,1 0,0 0,2 

6 0,1 0,1 0,1 0,0 

7 0,0 0,1 0,1 0,1 

8 0,0 0,0 0,0 0,1 

9 0,0 0,0 0,1 0,0 

10 0,1 0,2 0,2 0,2 

Ortalama Merkez Eğriliği: 0,1 %                 0,4 mm 
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Çizelge 5.14. Dekorlu sır altı ürünün merkez eğriliği analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,1 0,2 0,1 0,2 

2 0,0 0,1 0,0 0,1 

3 0,2 0,1 0,2 0,1 

4 0,2 0,0 0,1 0,0 

5 0,1 0,0 0,1 0,1 

6 0,1 0,3 0,1 0,3 

7 0,1 0,1 0,1 0,1 

8 0,1 0,1 0,0 0,1 

9 0,0 0,1 0,0 0,1 

10 0,4 0,3 0,4 0,3 

Ortalama Merkez Eğriliği: 0,1 %                 0,4 mm 

 

Çizelge 5.15. Dekorlu sır üstü ürünün merkez eğriliği analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,0 0,1 0,0 0,1 

2 0,1 0,1 0,2 0,1 

3 0,4 0,4 0,5 0,5 

4 0,4 0,2 0,4 0,3 

5 0,1 0,1 0,1 0,0 

6 0,0 0,1 0,0 0,0 

7 0,1 0,2 0,1 0,2 

8 0,1 0,1 0,1 0,1 

9 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 0,2 0,0 0,1 0,0 

Ortalama Merkez Eğriliği: 0,1%                 0,5 mm 

 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre kalınlık analizi sonucunda ortalama kenar eğriliği değerleri 

0,1%, olarak belirlenmiĢtir (Çizelge 5.16-5.18).  

 

Çizelge 5.16. Klasik sır altı ürünün kenar eğriliği analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,3 0,0 0,1 0,2 

2 0,1 0,2 0,1 0,1 

3 0,1 0,0 0,0 0,1 

4 0,1 0,2 0,1 0,0 

5 0,3 0,1 0,1 0,1 

6 0,1 0,1 0,1 0,0 

7 0,2 0,2 0,1 0,2 

8 0,1 0,0 0,1 0,1 

9 0,2 0,1 0,3 0,0 

10 0,2 0,3 0,1 0,1 

Ortalama Kenar Eğriliği: 0,1 %                 0,3 mm 
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Çizelge 5.17. Dekorlu sır altı ürünün kenar eğriliği analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,2 0,1 0,2 0,4 

2 0,1 0,1 0,1 0,0 

3 0,0 0,2 0,1 0,2 

4 0,1 0,1 0,1 0,1 

5 0,0 0,2 0,1 0,3 

6 0,0 0,2 0,0 0,1 

7 0,0 0,0 0,2 0,1 

8 0,1 0,1 0,1 0,1 

9 0,1 0,0 0,0 0,1 

10 0,2 0,1 0,1 0,1 

Ortalama Kenar Eğriliği: 0,1 %                 0,4 mm 

 

Çizelge 5.18. Dekorlu sır üstü ürünün kenar eğriliği analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,0 0,0 0,1 0,1 

2 0,0 0,1 0,0 0,1 

3 0,1 0,3 0,2 0,3 

4 0,1 0,1 0,1 0,2 

5 0,2 0,1 0,0 0,0 

6 0,0 0,0 0,0 0,1 

7 0,1 0,2 0,2 0,1 

8 0,1 0,1 0,0 0,0 

9 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 0,0 0,1 0,1 0,0 

Ortalama Kenar Eğriliği: 0,1 %                 0,2 mm 
 

 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre kalınlık analizi sonucunda klasik sırlı ürünlerin ortalama 

köĢe eğriliği değeri 0,3%, dekorlu sır altı ürünlerin ortalama köĢe eğriliği değeri 0,2% 

iken dekorlu sır üstü ürünlerin ortalama köĢe eğriliği değeri 0,1% olarak belirlenmiĢtir 

(Çizelge 5.19-5.21).  

 

Çizelge 5.19. Klasik sır ürünün köĢe eğriliği (peçlik) analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,4 1,0 0,5 1,1 

2 0,3 0,4 0,3 0,6 

3 0,0 0,3 0,2 0,3 

4 0,3 0,1 0,1 0,1 

5 0,6 0,1 0,3 0,0 

6 0,0 0,3 0,0 0,3 

7 0,0 0,5 0,1 0,6 

8 0,3 0,1 0,4 0,2 

9 0,4 0,1 0,3 0,1 

10 0,1 0,4 0,2 0,5 

Ortalama KöĢe Eğriliği (Peçlik): 0,3 %            1,1 mm 
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Çizelge 5.20. Dekorlu sır altı ürünün köĢe eğriliği (peçlik) analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,2 0,3 0,3 1,0 

2 0,0 0,2 0,1 0,2 

3 0,5 0,0 0,4 0,0 

4 0,4 0,1 0,4 0,1 

5 0,1 0,3 0,4 0,1 

6 0,3 0,6 0,3 0,6 

7 0,3 0,2 0,4 0,1 

8 0,2 0,1 0,1 0,1 

9 0,5 0,2  0,5 0,2 

10 0 ,4 0,1 0,4 0,0 

Ortalama KöĢe Eğriliği (Peçlik):0,2 %              1,0 mm 

 

Çizelge 5.21. Dekorlu sır üstü ürünün köĢe eğriliği (peçlik) analiz sonuçları 

 

Örnek Boyut 1 Boyut 2 Boyut 3 Boyut 4 

1 0,3 0,0 0,4 0,0 

2 0,2 0,2 0,1 0,2 

3 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 0,5 0,2 0,5 0,2 

5 0,1 0,0 0,2 0,1 

6 0,2 0,2 0,1 0,3 

7 0,2 0,5 0,2 0,5 

8 0,1 0,5 0,1 0,4 

9 0,2 0,2 0,2 0,2 

10 0,0 0,4 0,1 0,4 

Ortalama KöĢe Eğriliği (Peçlik):0,1 %              0,5 mm 

 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre boyut analizleri yapılmıĢtır. TS EN 14411 standardına göre, 

seramik karoları (Grup AIII sınıflandırması) Çizelge 5.22‟de boyut analiz değerlerine 

bakıldığında standarttaki limit değerleri sağladığı görülmektedir.  
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Çizelge 5.22. Nihai ürünlerin boyut analiz sonuçları 

 

BOYUT ANALĠZĠ SONUÇLARI 

Örnek Birim TS EN  

14411 

 

Klasik 

Sırlı 

Dekorlu 

Sır altı 

Dekorlu 

Sır üstü 

Ortalama Boyut mm 305,0 307,3 - 302,5 - 301,9 - 

Ortalama 

Kalınlık 

mm 12,0 12,1 - 12,1 - 12,3 - 

Maksimum 

Kenar 

Düzgünlüğünden 

Sapma 

 

% 

 

±1,0 

 

+0,1 

 

- 

 

+0,2 

 

- 

 

+0,1 

 

- 

Maksimum 

Gönyeden Sapma 

 

% 

 

±1,0 

 

+0,3 

 

- 

 

+0,7 

 

- 

 

-0,5 

 

- 

Maksimum 

Merkez Eğriliği 

 

% 

 

±1,0 

 

-0,1 

 

-0,4 

mm 

 

-0,1 

 

-0,4 

mm 

 

-0,1 

 

-0,5 

mm 

Maksimum 

Kenar Eğriliği 

 

% 

 

±1,0 

 

-0,1 

 

-0,3 

mm 

 

+0,1 

 

+0,4 

mm 

 

-0,1 

 

-0,2 

mm 

Maksimum KöĢe 

Eğriliği 

% ±1,5 +0,3 +1,1 

mm 

-0,2 -1,0 

mm 

+0,1 +0,5

mm 

 

5.1.6. Yüzey Kalitesi Analizi 

 

Örnekler, üst yüzeyleri 1 metre mesafeden dik olarak görülecek Ģekilde, uygun 

bir zemine yerleĢtirilmiĢtir. Yüzeyleri homojen olarak 300 lüks ıĢık Ģiddetinde 

aydınlatılmıĢtır. IĢık Ģiddeti, incelenen sırlı örneklerin merkez ve köĢelerinde kontrol 

edilmiĢtir. Deneyde yüzey kusurlarının belirlenmesi için floresan ıĢık kaynağı, renk 

sıcaklığı 6000-6500 K arasında, 1 m‟lik cetvel ve ıĢık Ģiddeti ölçüm cihazı 

kullanılmıĢtır. Ölçümler için 10 adet 300x300x12 mm boyutunda örnek kullanılmıĢtır. 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standartlara göre yüzey kalitesi analizi sonucunda, klasik sırlı ürünlerin ve 

dekorlu sır altı ürünlerin yüzeyinde %95‟inde, görünümü bozacak gözle görülür 

kusurlar bulunmamaktadır.  

PiĢirme sebebiyle standart renkten hafif sapmalar kaçınılmazdır. Bu Ģart, 

karonun yüzeyinde tasarım gereği olarak yapılan renk farklılıklarına (sırsız, sırlı veya 

kısmen sırlı olabilir) veya bu tip karoların özelliği olup, özellikle arzu edilen 

farklılıklara uygulanmaz. Dekoratif amaçlı oluĢturulan lekeler veya renkli noktalar 

kusur olarak dikkate alınmamalıdır. 
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5.2. Su Emme Analizi 

 

TS EN ISO 10545-3 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin su emme analizi yapılmıĢtır. Örnekler sıcaklığı (110+5) °C‟a ayarlanmıĢ 

etüvde sabit kütleye eriĢinceye kadar yani 24 saat'lik sürede arka arkaya yapılan iki 

ölçüm arasındaki fark %0,1‟den az oluncaya kadar kurutulmuĢtur (m1). Karolar asit 

haricinde uygun nem alıcı malzeme veya silika jel ihtiva eden desikatörde 

soğutulmuĢtur. Deneyde 5 adet örnek kullanılmıĢtır. Örnekler, ısıtma cihazının içine, 

karoların alt ve üst seviyesinden 5 cm yüksekliğinde su olacak ve birbirine değmeyecek 

Ģekilde dik olarak yerleĢtirilmiĢtir. Karoların üst seviyesinden itibaren 5 cm 

yüksekliğinde su olması deney süresince sağlanmaktadır. Su kaynayıncaya kadar 

ısıtılmıĢ ve 2 saat süre ile kaynatmaya devam edilmiĢtir. Daha sonra ısı kaynağı 

uzaklaĢtırılarak, karolar suya daldırılmıĢ vaziyette oda sıcaklığına kadar soğuması için 4 

saat ±15 dak bırakılmıĢtır. Örnekleri oda sıcaklığına soğutmak için oda sıcaklığındaki 

su veya soğutucu çubuklar kullanılmıĢtır. Örneklerin üzerindeki ıslaklığı almak için 

güderi bir bez ıslatılıp elle sıkılarak hazırlanmıĢtır. Bu güderi bez düz bir yüzeye 

yerleĢtirilir ve sıra ile örneklerin her iki tarafı da hafifçe bu beze sürülerek örnek 

üstündeki fazla su silinir (kurutulur). Bu iĢlemden hemen sonra, hiç beklemeden her 

örnek tartılmıĢtır (m2). 

 

Her örnek için su emme, Eb aĢağıdaki eĢitlik kullanılarak kuru kütlenin yüzdesi olarak 

hesaplanır. 

100
m

m

1

12 



m

Eb          (5.3) 

Burada; 

Eb : Su emme, % 

m1 : Kuru örnek kütlesi, g 

m2 : Islak örnek kütlesi, g 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin su emme analizi yapılmıĢtır. 

Çizelge 5.23‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-3 standardına göre yapılan su emme 

analizi sonucunda klasik sır ürününde su emme değeri %12,68, dekorlu sır altı ürününde 

%12,09 ve dekorlu sır üstü ürününde %12,69 olarak tespit edilmiĢtir. TS EN 14411 

standardına göre su emme değeri E>%10 olduğu için sırlı ürünler Grup AIII, BIII 

sınıflandırmasında yer almıĢtır. 
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Çizelge 5.23. Nihai ürünlerin su emme analiz sonuçları 

 

Örnek Klasik Sırlı Dekorlu Sır altı Dekorlu Sır üstü TS EN 14411 

Grup AIII, BIII 

1 12,80 12,03 12,73 E>%10 

2 12,56 12,58 12,89 E>%10 

3 12,79 11,45 12,33 E>%10 

4 12,80 12,27 12,97 E>%10 

5 12,47 12,11 12,52 E>%10 

Ortalama 12,68 12,09 12,69 E>%10 

 

5.3. Eğilme Dayanımı ve Kırılma Dayanımı Analizi 

 

TS EN ISO 10545-4 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin eğilme ve kırılma dayanımı analizi yapılmıĢtır. Her deney örneğinin arkasına 

gevĢek olarak yapıĢmıĢ olabilen taneler, sert bir fırça ile uzaklaĢtırılmıĢtır. Her örnek 

(110±5) °C'daki etüvde sabit kütleye ulaĢıncaya kadar yani, 24 saat aralıklı iki tartım 

arasındaki fark %0,1'den az oluncaya kadar, kurutulmuĢtur. Deney örnekleri kapalı 

etüvde veya silika jel veya asit olmayan baĢka uygun bir kurutma maddesi ihtiva eden 

desikatörde oda sıcaklığına eriĢinceye kadar soğutulmuĢtur. Deneyde 7 adet örnek 

kullanılmıĢtır. Deney örnekleri oda sıcaklığına ulaĢtıktan sonraki 3 saat içinde testler 

yapılmıĢtır. Deney örneği, mesnet çubuklarından 10 mm mesafesi kadar dıĢarı çıkıntı 

yapacak ve örneğin sırlı veya üst yüzeyi yukarıya gelecek Ģekilde 20 mm çapında 

mesnet çubukları üzerine yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 5.2). Çekme örneklerin çıkıntılı setleri, 

mesnet çubukları ile dik açı yapacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Rölyef yüzeyli karolarda, 

rölyef yüzeye değen merkezi çubuk üzerine, 5 mm kalınlıktaki ikinci bir lâstik tabakası 

yerleĢtirilmiĢtir. Merkezi çubuk, mesnetler arasında eĢit mesafeye yerleĢtirilmiĢtir. 

Mesnet çubukları arasındaki mesafe 280 mm‟dir. (1±0,2) MPa/s kuvvet artıĢ oranı elde 

edecek Ģekilde düzgün bir yük uygulanmıĢtır. 
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ġekil 5.2. Eğilme dayanımı deney düzeneği 

 

Kırılma dayanımı S, Newton cinsinden, aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanır: 

b

F.L
S           (5.4) 

Burada; 

F : Kırılma yükü, N 

L : Mesnet çubukları arasındaki mesafe, mm 

B : Deney örneğinin geniĢliği, mm 

Eğilme dayanımı R, N/mm
2
 olarak aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanır: 

22bh

3FL
R           (5.5) 

Burada; 

F : Kırılma yükü, N 

L : Mesnet çubukları arasındaki mesafe, mm 

b : Deney örneğinin geniĢliği, mm 

h : Deneyden sonra kırılmıĢ kenar boyunca ölçülen en küçük kalınlık, mm 

Kabul edilebilir sonuçların ortalamasından, örneğin ortalama eğilme dayanımı ve 

ortalama kırılma dayanımı hesaplanır. 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin eğilme dayanımı ve kırılma 

dayanımı analizi yapılmıĢtır. TS EN ISO 10545-4 standardına göre yapılan eğilme 

dayanımı ve kırılma dayanımı analizi sonucunda klasik sır ürününde eğilme dayanımı 

değeri 3,38 N/mm
2
, kırılma dayanım değeri 322,09 N, dekorlu sır altı ürününde eğilme 
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dayanımı değeri 3,93 N/mm
2
, kırılma dayanım değeri 371,63 N, dekorlu sır üstü 

ürününde ise eğilme dayanımı değeri 2,62 N/mm
2
, kırılma dayanım değeri 248,40 N 

olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 5.24 ve 5.26). 

 

Çizelge 5.24. Klasik sırlı ürünlerin eğilme dayanımı ve kırılma dayanımı analiz sonuçları 

 

Çubuk Çapı (d) Lastik Kalınlığı 

(t) 

 

Kenar Mesnetlerden 

Örneğin TaĢan Kısmı  

(D) 

Mesnet Çubukları 

Arasındaki Mesafe 

(L) 

20 mm 5 mm 10 mm 280 mm 

Örnek Kırılma Yükü (F) 

N 

Kırılma Dayanımı 

(S) N 

Eğilme Dayanımı (R) 

N/mm
2
 

1 299,21 272,81 2,939 

2 281,55 256,20 2,860 

3 441,45 402,49 4,195 

4 313,92 286,03 3,037 

5 426,74 389,08 4,058 

6 325,69 296,56 3,255 

7 386,51 351,49 3,324 

Ortalama 353,58 322,09 3,381 

 

Çizelge 5.25. Dekorlu sır altı ürünlerin eğilme dayanımı ve kırılma dayanımı analiz sonuçları 

 

Çubuk Çapı (d) Lastik Kalınlığı 

(t) 

 

Kenar Mesnetlerden 

Örneğin TaĢan Kısmı  

(D) 

Mesnet Çubukları 

Arasındaki Mesafe 

(L) 

20 mm 5 mm 10 mm 280 mm 

Örnek Kırılma Yükü (F) 

N 

Kırılma Dayanımı 

(S) N 

Eğilme Dayanımı 

(R)N/mm
2
 

1 243,29 225,94 2,435 

2 454,20 422,37 4,399 

3 474,80 439,19 4,818 

4 536,61 495,39 5,079 

5 368,86 341,88 3,509 

6 393,38 363,64 3,549 

7 338,45 312,97 3,745 

Ortalama 401,37 371,63 3,933 
 

 

Çizelge 5.26. Dekorlu sır üstü ürünlerin eğilme dayanımı ve kırılma dayanımı analiz sonuçları 

 

Çubuk Çapı (d) Lastik Kalınlığı 

(t) 

 

Kenar Mesnetlerden 

Örneğin TaĢan Kısmı  

(D) 

Mesnet Çubukları 

Arasındaki Mesafe 

(L) 

20 mm 5 mm 10 mm 280 mm 

Örnek Kırılma Yükü (F) 

N 

Kırılma Dayanımı 

(S) N 

Eğilme Dayanımı (R) 

N/mm
2
 

1 248,19 217,10 1,957 

2 253,10 221,26 2,475 

3 445,37 401,88 3,798 

4 291,36 254,54 2,889 

5 244,27 219,99 2,371 

6 238,38 208,45 2,367 

7 239,36 215,57 2,490 

Ortalama 280,00 248,40 2,621 
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TS EN 14411 standardına göre, seramik karoları (Grup AIII sınıflandırması) için 

eğilme dayanımı en az 7 N/mm
2
, kırılma dayanımı ise en az 600 N limit değer 

belirtilmiĢtir. Bu bağlamda, çalıĢmada elde edilen sırlı ürünlerin analizlerinde eğilme 

dayanımı ve kırılma dayanımı değerlerine bakıldığında bu değerleri sağlamadığı 

görülmektedir. Buna göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünleri 30,5x30,5x1,2 

cm boyutunda yer karosu olarak eğilme dayanımı ve kırılma dayanımı maruz kalacak 

alanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür alanlarda kullanılması için ürün kalınlığının 

artırılması gerekmektedir. 

 

5.4. Çarpma Dayanımı Analizi 

 

TS EN ISO 10545-5 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin çarpma dayanımı analizi yapılmıĢtır. Prizini almıĢ beton blok üst yüzeyine, 

düzgün bir tabaka halinde yaklaĢık 2 mm kalınlığında epoksi reçine yapıĢtırıcı sürülür. 

Beton blok üst yüzeyine, her üç kenarın ortasına, daha sonra kolayca tutulup 

çıkartılabilecek Ģekilde uçları dıĢarı taĢmıĢ olarak üç adet 1,5 mm çapında plâstik 

yerleĢtirilmiĢtir. Örneklerden biri, üst yüzeyi yukarıya gelecek Ģekilde yapıĢtırıcıya 

bastırılır. Kenarlardan taĢan yapıĢtırıcı fazlalıkları sıyrılır, daha sonra üç plastik yavaĢça 

çıkartılmıĢtır. Deney uygulanmadan önce, (23±2) °C‟da ve %(50±5) bağıl rutubette 3 

gün bekletilmiĢtir. Daha sonra örnek, merkezi beton blok yüzeyinin merkezi ile 

çakıĢacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. 

Bilye düĢürme cihazı, seviye ayar vidaları yardımıyla çelik çubuk tam düĢey 

olacak Ģekilde ayarlanmıĢtır. Bilye DüĢürme Cihazı, elektromıknatıs bağlanmıĢ düĢey 

çelik çubuk ve seviye ayar vidaları ile ayarlanabilen ağır bir çelik taban, kılavuz borusu 

ve deney desteğinden ibarettir (ġekil 5.3). Elektromıknatısın bıraktığı çelik bilye 

(Kromlu Çelik Bilye, 19±0,05 mm çapında), tutturulmuĢ olan örnek bloğunun 

merkezine düĢecek Ģekilde, elektromıknatısın altına deney ünitesi yerleĢtirilmiĢtir. Bir 

deney ünitesi karosunun üst yüzü yukarı doğru ve yatay olacak sekide tutucuya 

yerleĢtirilmiĢtir. Örnek blok üst yüzeyine 1 metre yüksekten çelik bilye bırakılır ve 

örnekye çarptırılır. Uygun bir alet ile ±1 mm doğrulukla sıçrama yüksekliği ölçülür 

sıçrama katsayısı (e) hesaplanmıĢtır. Deneyden sonra örneklerin yüzeyi incelenerek 

çatlak veya berelenme olup olmadığına bakılır. Bir merkezden çıkan küçük çatlaklar, 

sağlıklı çıplak gözle, 1 metre dik mesafeden görülemiyorsa, hata sayılmaz. Bütün bu 

iĢlemler 5 adet deney örneğinde tekrarlanmıĢtır. 
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Yatay, duran bir yüzeye çarpan bilye'nin sıçrama katsayısı (e), aĢağıdaki eĢitlikle 

hesaplanır: 

 

u

v
e            (5.6) 

Burada; 

e : Bilye'nin sıçrama katsayısı 

v : BaĢlangıç hızı (geri sıçrama), m/sn 

u : YaklaĢma hızı, m/sn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.3. Çarpma dayanımı deney düzeneği 

 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin eğilme dayanımı ve kırılma 

dayanımı analizi yapılmıĢtır. Çizelge 5.27-5.29‟da görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-5 

standardına göre yapılan çarpma dayanımı analizi sonucunda klasik sır ve dekorlu sır 

altı ürünlerinde sıçrama katsayısı değeri 0,64 olarak, dekorlu sır üstü ürünlerinde 

sıçrama katsayısı değeri de 0,63 olarak tespit edilmiĢtir. Yine aynı zamanda tüm 

ürünlerde deney sonrası 2 mm çapında dairesel zedelenme gözlenmiĢtir. 
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Çizelge 5.27. Klasik sırlı ürünlerin çarpma dayanımı analiz sonuçları 

 

Örnek Sıçrama Katsayısı Çatlak veya Zedelenmeler 

1 0,63  

 

2 mm çapında dairesel zedelenme gözlenmiĢtir 

2 0,64 

3 0,66 

4 0,64 

5 0,64 

Ortalama 0,64 

 
Çizelge 5.28. Dekorlu sır altı ürünlerin çarpma dayanımı analiz sonuçları 

 

Örnek Sıçrama Katsayısı Çatlak veya Zedelenmeler 

1 0,64  

 

2 mm çapında dairesel zedelenme gözlenmiĢtir 

2 0,63 

3 0,65 

4 0,63 

5 0,64 

Ortalama 0,64 

 
Çizelge 5.29. Dekorlu sır üstü ürünlerin çarpma dayanımı analiz sonuçları 

 

Örnek Sıçrama Katsayısı Çatlak veya Zedelenmeler 

1 0,62  

 

2 mm çapında dairesel zedelenme gözlenmiĢtir 

 

2 0,62 

3 0,63 

4 0,62 

5 0,64 

Ortalama 0,63 

 

TS EN ISO 10545-5 standardı geri sıçrama katsayısı ölçümü ile bu deney sadece 

çarpmaya dayanımın özellikle önemli olduğu alanlarda kullanılacak karoların deneye 

tâbi tutulması için verilmiĢtir. Hafif hizmet Ģartlarında kullanılacak karoların geri 

sıçrama katsayısı, normal olarak 0,55 dir. Daha ağır uygulamalar için daha yüksek değer 

gerekir. Buna göre klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin sıçrama katsayısı 

değeri 0,55 den büyük olduğu için kullanımı uygundur. 

 

5.5. Yüzey AĢınmasına Dayanıklılık Analizi 

 

TS EN ISO 10545-7 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin yüzey aĢınmasına dayanıklılık analizi yapılmıĢtır. Deney örneklerinin sırlı 

yüzeyleri öncelikle temizlenmiĢ ve kurutulmuĢtur. Deneyde 100 mm x 100 mm 

boyutunda 19 adet örnek kullanılmıĢtır. Deneyin yapıldığı aĢındırma cihazı yatay bir 

taĢıyıcı tabla ile, tablaya bağlı, içinde elektrikli çalıĢtırma mekanizması olan çelik bir 

Ģase'den oluĢmaktadır. TaĢıyıcı tablanın merkezi ile her bir örnek yerinin merkezi 
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arasındaki uzaklık 195 mm‟dir. KomĢu örnek yerleri arasındaki uzaklıklar birbirine eĢittir. 

TaĢıyıcı tabla 22,5 mm eksantriklikle (e) ve 300 d/dak hızla dönmekte, böylece her deney 

örneğinin her tarafı, 45 mm çaplı dairesel bir hareket yapmaktadır. 

AĢındırma cihazında her deney örneğinin sırlı yüzeyi üzerine bir metal tutucu, mengene 

ile sıkıĢtırılmıĢtır. Üst yüzeyindeki delikten tutucu içine aĢındırıcı yük doldurulmuĢtur. 

Sonra, aĢındırıcı kaybını önlemek için bu delik kapatılmıĢtır. Sayıcının, denemenin her 

aĢındırma kademesi için gerekli olan ve
 
önceden ayarlanan devir sayıları 100, 150, 600, 

750, 1500, 2100 6000 ve 12000'dir. Her aĢınma kademesinden sonra deney 

örneklerinden biri cihazdan alınarak, aĢınma kusuru görülünceye kadar deneye devam 

edilmiĢtir. AĢındırmadan sonra deney örnekleri musluk suyu altında durulanarak, etüvde 

(110±5) °C‟de kurutulmuĢtur. AĢınmıĢ örneklerin görüntüsünü karĢılaĢtırmak için, gözle 

değerlendirme cihazında, 300 lüks'lük aydınlatma altında, aĢındırılmıĢ deney örneğinin 

çevresine tamamen aynı tip aĢındırılmamıĢ örnekler dizilmiĢtir. AĢındırılmıĢ yüzeyde 

kolayca ayırt edilebilen herhangi bir değiĢikliğin olduğu devir sayısı kaydedilmiĢtir. 

Klasik sır, dekorlu sır altı ürünlerin yüzey aĢınmasına dayanıklılık analizi 

yapılmıĢtır. Çizelge 5.30‟da görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-7 standardına göre 

yapılan yüzey aĢınmasına dayanıklılık analizi sonucunda klasik sır ürünleri 100 devirde 

bozulma görülürken, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinde 600 devirde bozulma 

görülmüĢtür. 

 

Çizelge 5.30. Nihai ürünlerde yüzey aĢınmasına dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek Klasik Sır Dekorlu Sır altı Dekorlu Sır üstü 

Uygulanan Devir Sayısı Bozulma Bozulma Bozulma 

100 Görülmedi Görülmedi Görülmedi 

150 Görüldü Görülmedi Görülmedi 

600 - Görüldü Görüldü 

750, 1500 - - - 

2100, 6000, 12000 - - - 

>12000 - - - 

Bozulmanın görüldüğü 

devir sayısı 

150 600 600 

Örneğin Sınıfı 1 2 2 

 

Klasik sır ürünleri TS EN 14411 standardında yapılan sınıflandırmaya göre Sınıf 

1‟de yer alırken, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünleri Sınıf 2‟de yer almıĢtır.  Buna göre; 



 

 

200 

Sınıf 1 Çizilmeye sebep olan kir ihtiva etmeyen yumuĢak tabanlı ayakkabılarla 

veya çıplak ayakla dolaĢılacak mekânlarda (örneğin, dıĢarıdan doğrudan herhangi bir 

giriĢi olmayan banyolar ve yatak odaları) zeminlerde kullanılan karolar. 

Sınıf 2 Az miktarda çizilmeye sebep olan kir ihtiva eden yumuĢak tabanlı veya 

normal tabanlı ayakkabılarla dolaĢılacak mekânlarda (örneğin mutfak, antre ve trafiğin 

yoğun olduğu diğer alanların dıĢındaki oturma odaları) zeminlerde kullanılan karolar. 

Bu husus, tabanı çivili botlar gibi, normal ayakkabıların dıĢındaki ayakkabılar için 

geçerli değildir. 

 

5.6. Lineer Isıl GenleĢme Analizi 

 

TS EN ISO 10545-8 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin lineer ısıl genleĢme analizi yapılmıĢtır. Deney örnekleri, (110±5) °C‟de sabit 

kütleye eriĢinceye kadar, yani 24 saat ara ile birbirini takip eden iki tartım arasındaki 

fark %0,1'den az oluncaya kadar, kurutulmuĢtur. Daha sonra örnekler desikatörde, 

ortam sıcaklığına gelinceye kadar soğutulmuĢtur. Örnek boyları kumpas kullanarak, 

uzunluğun %0,2'si hassasiyetle ölçülmüĢtür. Örnek ısıtma hızı (5±1) °C/dakika olan ısıl 

genleĢme cihaza yerleĢtirilmiĢ ve ortam sıcaklığı kaydedilmiĢtir. Örneğin boyu, 

baĢlangıçta ve ısıtma iĢlemi boyunca 0,01 mm hassasiyetle ölçülmüĢtür.  

Lineer ısıl genleĢme katsayısı α, aĢağıdaki formül ile Celsius derecesi baĢına 10
-

6
 olarak (10

-6
/ °C) hesaplanır ve virgülden sonra birinci ondalık olarak belirtilir. 

 

t

L






0L

1
           (5.7) 

Burada: 

α : Lineer ısıl genleĢme katsayısı, 1/°C 

L0 : Deney örneğinin ortam sıcaklığındaki uzunluğu, mm 

ΔL : Ortam sıcaklığı ile 100 °C arasında deney örneğinin uzunluk artıĢı, mm 

Δt : Sıcaklık artıĢı °C 

Klasik sır ve dekorlu sır altı ürünlerin lineer ısıl genleĢme analizi yapılmıĢtır. 

Çizelge 5.31‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-8 standardına göre yapılan lineer ısıl 

genleĢme analizi sonucunda klasik sır ürününde lineer ısıl genleĢme katsayısı değeri 

2,53x10
-6

 1/K, dekorlu sır altı ürününde 3,92x10
-6

 1/K ve dekorlu sır üstü ürününde 

2,71x10
-6

 1/K olarak tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 5.31. Nihai ürünlerin lineer ısıl genleĢme analiz sonuçları 

 

 

Örnek 

Klasik Sır Dekorlu Sır altı Dekorlu Sır üstü 

Lineer Isıl GenleĢme 

Katsayısı (100 °C) 

Lineer Isıl GenleĢme 

Katsayısı (100 °C) 

Lineer Isıl GenleĢme 

Katsayısı (100 °C) 

1 2,54x10
-6 

3,90x10
-6

 2,72x10
-6

 

2 2,51x10
-6

 3,94 x10
-6

 2,69x10
-6

 

Ortalama 2,53x10
-6 

3,92 x10
-6

 2,71x10
-6

 

 

Seramik karoların çoğu düĢük doğrusal ısıl genleĢme seviyesine sahiptir. Bu 

deney, yüksek ısıl değiĢmenin olduğu Ģartlarda kullanılacak karolar için tasarlanmıĢtır. 

 

5.7. Isıl ġokuna Dayanıklılık Analizi 

 

TS EN ISO 10545-9 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin ısı Ģokuna dayanıklılık analizi yapılmıĢtır. Örnekler önce çıplak gözle 25-30 

cm uzaklıktan, yaklaĢık 300 lüks ıĢık altında, görünür kusurları bakımından 

incelenmiĢtir. 5 adet deney örneği deneyden önce kusursuz olup olmadığı kontrol 

edilmiĢtir. Su emme oranı %10 (m/m)'den büyük olan sırlı örnekler, sırlı yüzeyleri aĢağı 

gelecek ve (15±5) °C‟de tutulan soğuk su banyosu üzerindeki alüminyum taneciklerle 

temasta olacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Deney örnekleri 5 dakika düĢük sıcaklıkta 

tutulduktan sonra hemen, (145±5) °C‟deki etüve konularak, üniform sıcaklığa 

ulaĢıncaya kadar (genellikle 20 dakika) tutulmuĢtur. Daha sonra karolar hemen tekrar 

düĢük sıcaklık Ģartlarına geri getirilmiĢtir. Bu iĢlem 10 defa tekrarlanmıĢtır. Bundan 

sonra deney örnekleri, çıplak gözle 25-30 cm uzaklıktan, yaklaĢık 300 lüks ıĢık altında, 

görünür kusurları bakımından incelenmiĢtir.  

Klasik sır ve dekorlu sır altı ürünlerin ısı Ģokuna dayanıklılık analizi yapılmıĢtır. 

Çizelge 5.32‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-9 standardına göre yapılan ısı Ģokuna 

dayanıklılık analizi sonucunda klasik sır ve dekorlu sır altı ürünlerinde görünür kusurlar 

tespit edilmiĢtir. 

 

Çizelge 5.32. Nihai ürünlerin ısıl Ģoka dayanıklılık analiz sonuçları 

 

 

Örnek 

Klasik Sır Dekorlu Sır atlı Dekorlu Sır üstü Karonun Su 

Emme Oranı 

Görünür Kusurlar Görünür Kusurlar Görünür Kusurlar Suya 

Daldırmadan 

1 Var Var Var E>%10 

2 Var Var Var E>%10 

3 Var Var Var E>%10 

4 Var Var Var E>%10 

5 Var Var Var E>%10 
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Bütün seramik karolar yüksek sıcaklıklara dayanır. Bu deney, bölgesel olarak ısı 

Ģokuna maruz kalabilecek seramik karolara uygulanabilir. 

 

5.8. Rutubet GenleĢme Analizi 

 

TS EN ISO 10545-10 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin rutubet genleĢme analizi yapılmıĢtır. Deney örnekleri fırında 150 °C/saat 

sıcaklık artıĢı ile ve iki saat süreyle (550±15) °C‟de tutularak yeniden ısıtılmıĢtır. Deney 

örnekleri fırın içinde soğumaya bırakılmıĢtır. Sıcaklık (70±10)°C‟e düĢünce 

çıkartılarak, oda sıcaklığında kuru bir desikatör içinde 24 saat ile 32 saat arasında 

bekletilmiĢtir. 

Her deney örneğinin ilk uzunluğu, 0,5 mm'ye yuvarlatılarak, nikel-çelik 

mukayese çubukları ile karĢılaĢtırılarak tespit edilmiĢtir. Deney örnekleri, üç saatlik ara 

ile iki kez ölçülmüĢtür. 

Deiyonize veya damıtık su, kaynatma cihazı içinde kaynatılmıĢtır. Deney 

örnekleri kabın tabanına, kenarlarına ve birbirine değmeyecek ve üzerlerinde devamlı 

en az 5 cm su bulunacak Ģekilde su içine batırılarak, kesintisiz 24 saat süreyle 

kaynatılmıĢtır. Deney örnekleri kaynar sudan çıkarttırılarak, birbirine değmeyecek 

Ģekilde oda sıcaklığına kadar soğumaya bırakılmıĢtır. Deney örnekleri kaynatma 

cihazından çıkarıldıktan 1 saat ve takip eden 3 saat sonra ölçülmüĢtür. Her deney örneği 

için, suda kaynatmadan önceki iki ölçümün ortalaması ile kaynatmadan sonraki iki 

ölçümün ortalaması bulunarak, bu iki ortalama değer arasındaki fark belirlenmiĢtir.  

 

Rutubet genleĢmesi aĢağıdaki eĢitlik kullanılarak (m/mm) cinsinden hesaplanır: 

RG= 1000
L

l

i




(mm/m)        (5.8) 

Burada; 

RG : Rutubet genleĢmesi, mm/m 

Δl : Ġki ortalama arasındaki fark, mm 

Li : Deney örneğinin ilk ortalama uzunluğu, (mm) 

 

Rutubet genleĢmesi yüzde cinsinden aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanabilir: 

RG= 100
L

l

i




(%)         (5.9) 
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Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin rutubet analizi yapılmıĢtır. 

Çizelge 33‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-10 standardına göre yapılan rutubet 

genleĢme analizi sonucunda klasik sır ve dekorlu sır altı ürünlerinde rutubet genleĢme 

ortalama değeri %0,05 (0,5 mm/m) olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Çizelge 5.33. Nihai ürünlerin rutubet genleĢme analiz sonuçları 

 

 

Örnek 

Klasik Sır, Dekorlu Sır Altı ve Dekorlu Sır Üstü 

Rutubet GenleĢmesi 

(mm/m) 

Rutubet GenleĢmesi 

(%) 

1 0,5 0,05 

2 0,5 0,05 

3 0,5 0,05 

4 0,5 0,05 

5 0,5 0,05 

Rutubet GenleĢme Ortalama 

Değer (mm/m) 

0,5 

Rutubet GenleĢme Ortalama 

Değer (%) 

0,05 

 

Sırlı ve sırsız karoların çoğunluğu ihmal edilebilir düzeyde rutubet genleĢmesine 

sahiptir ve bu genleĢme, karolar doğru döĢendiğinde herhangi bir problem oluĢturmaz. 

TS EN 14411 standardına göre uygun olmayan uygulamalarda veya bazı iklim 

koĢullarında, %0,06 (0,6 mm/m)‟yı geçen rutubet genleĢmesi sorun oluĢturabilir. Buna 

göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinde rutubet genleĢme değeri %0,06 

(0,6 mm/m)‟yi geçmediği için döĢemelerde sorun oluĢturmamaktadır. 

 

5.9. Sırın Çatlama Dayanımı Analizi 

 

TS EN ISO 10545-11 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin sırın çatlama dayanımı analizi yapılmıĢtır. Örnekler önce çıplak gözle, 25-30 

cm uzaklıktan, yaklaĢık 300 lüks ıĢık altında görünür kusurları bakımından 

incelenmiĢtir. Deneyden önce bütün deney örneklerinin sırları çatlaksız olmalıdır. 

Örnekler 150 °C/saat'ten hızlı olmamak Ģartıyla (500±15) °C‟e ısıtılıp, bu sıcaklıkta en 

az 2 saat tutularak deneye hazırlanmıĢtır. Örnekler otoklava, aralarında hava boĢluğu 

kalacak Ģekilde yerleĢtirilmiĢtir. Otoklav basıncı, bir saat içinde (500±20) kPa değerine 

ve sıcaklığı (159±1) °C değerine ulaĢıncaya kadar yavaĢ yavaĢ yükseltilmiĢ ve 2 saat bu 

basınçta tutulmuĢtur. Sonra buhar kesilmiĢ, basınç mümkün olduğu kadar çabuk 

atmosfer basıncına düĢürülerek, örnekler 0,5 saat otoklavda soğumaya bırakılmıĢtır. 
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Deney örnekleri otoklavdan çıkardırılarak, düz bir yüzey üzerine tek tek yerleĢtirilmiĢ 

ve tekrar 0,5 saat süre ile soğumaya bırakılmıĢtır. Deney örneklerinin sırlı yüzeyleri 

üzerine, az miktarda ıslatıcı madde ihtiva eden, metilen mavisinin %1'lik sulu çözeltisi 

gibi bir boya fırça ile sürülmüĢtür. Bir dakika sonra, nemli bir bezle boya silinmiĢtir. 

Çizikler ve kütle çatlakları ile karıĢtırmamaya dikkat ederek, deney örnekleri sır 

çatlakları bakımından incelenmiĢtir. 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin sırın çatlama dayanımı analizi 

yapılmıĢtır. Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerinde sırlama sonrası 

çatlamalar görünmediği için böyle durumlarda EN ISO 10545-11‟de belirtilen çatlama 

dayanımı deneyi uygulanmıĢtır. Çizelge 5.33‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-11 

standardına göre yapılan sırın çatlama dayanımı analizi sonucunda klasik sır, dekorlu sır 

altı ve sır üstü ürünlerinde saç teli inceliğinde kılcal çatlaklar tespit edilmiĢtir. 

 

Çizelge 5.34. Nihai ürünlerde sırın çatlama dayanımı analiz sonuçları 

 

Örnek Klasik Sır Dekorlu Sır altı Dekorlu Sır üstü 

Örnekde Çatlama Örnekde Çatlama Örnekde Çatlama 

1 Var Var Var 

2 Var Var Var 

3 Var Var Var 

4 Var Var Var 

5 Var Var Var 

Çatlağın Tarifi Örneğin sadece sırlı yüzeyinde oluĢmuĢ Ģaç teli inceliğinde kılcal 

çatlaklardır 

 

 

5.10. Dona Dayanıklılık Analizi 

 

TS EN ISO 10545-12 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin dona dayanıklılık analizi yapılmıĢtır. Örnekler (110±5) °C‟e ayarlanmıĢ bir 

etüvde sabit tartıma gelinceye kadar, yani 24 saat ara ile birbirine takip eden iki tartım 

arasındaki fark %0,1'den az oluncaya kadar, kurutulmuĢtur. Her örneğin kuru kütlesi 

(m1) kaydedilmiĢtir. Örnekler oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra, kuru vakum tankı 

içine, birbirine ve vakum tankına değmeyecek Ģekilde, düĢey olarak yerleĢtirilmiĢtir. 

Vakum tankı vakum pompasına bağlanır ve basınç, atmosfer basıncının (40±2,6) kPa 

altına düĢürülmüĢtür. Ġçinde örneklerin bulunduğu vakum tankına, vakum basıncı 

muhafaza edilerek, karoların en az 50 mm üzerine çıkıncaya kadar su konulmuĢtur. Aynı 

basınçtaki vakum 15 dakika daha muhafaza edilerek, sonra atmosfer basıncına 

getirilmiĢtir. Güderi ıslatılıp, elle sıkılarak hazırlanmıĢtır. Güderi düz bir yüzeye yayılır 
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ve örnekler her tarafı sırasıyla hafifçe kurutulmuĢtur. Her karonun yaĢ kütlesi 

kaydedilmiĢtir (m2). 

 

BaĢlangıçtaki su emme E1, kütleye bağlı yüzde cinsinden ve aĢağıdaki eĢitlikten 

hesaplanır:  

100
m

m

1

12
1 




m
E (%)       (5.10) 

Burada; 

E1 : BaĢlangıçdaki su emme, % 

m1 : Kuru örnek kütlesi, g 

m2 : Islak örnek kütlesi, g 

 

Deney uygulanacak karolardan en kalınlarından biri seçilerek,. bir kenarın 

ortasına, en çok 40 mm derinliğinde ve 3 mm çapında bir delik delinmiĢtir. Deliğe bir 

termokupl yerleĢtirilerek, bir parça ısı izolâsyon malzemesi (genleĢtirilmiĢ polisitiren 

köpük gibi) ile delik tıkanmıĢtır. Deney uygulanan bütün karolar, bütün yüzeylerde hava 

dolaĢımını mümkün kılacak Ģekilde birbirinden aralıklı ve düĢey olarak dondurucuya 

yerleĢtirilmiĢtir. Termokupllu karo, örneklerin ortasına yerleĢtirilmiĢtir. Karonun 

sıcaklığı soğutma hızı saatte 20 °C‟i geçmeyecek Ģekilde, -5 °C‟e düĢürülmüĢ, -5 °C 

altında 15 dakika tutulmuĢtur. Sıcaklığı +5 °C‟ın üzerine çıkartıncaya kadar karo suya 

batırılmıĢtır. Karonun sıcaklığı +5 °C‟ın üzerine çıktığında bu sıcaklıkta 15 dakika 

tutulmuĢtur. Bu çevirim en az 100 defa tekrarlanır. Çevirim duraklamalarına, sadece, 

karo +5 °C üzerindeki suya batırılmıĢ durumda müsaade edilmiĢtir. 

Deneyden sonra karolar tartılmıĢ (m3) ve sabit tartıma (m4) kadar kurutulmuĢtur. 

Nihaî su emme, E2 kütlece yüzde olarak aĢağıdaki eĢitlikten hesaplanmıĢtır: 

100
m

m

4

43

2 



m

E          (5.11) 

Burada; 

E2 : Nihai su emme, % 

m3 : Deney sonrası ıslak örnek kütlesi, g 

m4 : Deney sonra kuru örnek kütlesi, g 
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100 çevirimden sonra karoların sırlı yüzeyleri ve kenarları çıplak gözle yaklaĢık 

300 lüks aydınlatma altında 25 ile 30 cm uzaklıktan incelenmiĢtir. Karoların sırlı 

yüzeylerinde ve kenarlarında görülen bütün hasarlar kaydedilmiĢtir. 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin dona dayanıklılık analizi 

yapılmıĢtır. TS EN ISO 10545-12 standardına göre yapılan dona dayanıklılık analizi 

sonucunda klasik sır ürününde baĢlangıçtaki su emme değeri %10,67, nihai su emme 

değeri %11,19, dekorlu sır altı ürününde baĢlangıçtaki su emme değeri %10,26, nihai su 

emme değeri %10,80, dekorlu sır üstü ürününde baĢlangıçtaki su emme değeri %11,62, 

nihai su emme değeri %12,92 olarak tespit edilmiĢtir (Çizelge 5.35-5.37). 

 

Çizelge 5.35. Klasik sırlı ürünlerin dona dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek BaĢlangıçtaki 

Su Emme Oranı (%) 

Nihai 

Su Emme Oranı (%) 

Test Sonrası Hasar 

Tespiti 

1 10,59 11,10 Hasarlı 

2 10,62 11,11 Hasarlı 

3 11,22 11,80 Hasarlı 

4 11,09 11,63 Hasarlı 

5 11,25 11,87 Hasarlı 

6 10,33 10,79 Hasarlı 

7 10,64 11,25 Hasarlı 

8 10,19 10,71 Hasarlı 

9 10,53 10,75 Hasarlı 

10 10,27 10,89 Hasarlı 

Ortalama 10,67 11,19 - 

100 çevrimden sonra hasara uğrayan karo sayısı 10 

Test sonrası hasarların tanımı Sırda kılcal çatlak 

 

Çizelge 5.36. Dekorlu sır altı ürünlerin dona dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek BaĢlangıçtaki 

Su Emme Oranı (%) 

Nihai 

Su Emme Oranı (%) 

Test Sonrası Hasar 

Tespiti 

1 10,19 10,84 Hasarlı 

2 10,24 11,04 Hasarsız 

3 10,15 10,60 Hasarsız 

4 10,22 10,70 Hasarlı 

5 10,33 10,77 Hasarsız 

6 10,75 11,32 Hasarsız 

7 10,17 10,69 Hasarlı 

8 10,25 10,76 Hasarsız 

9 10,06 10,54 Hasarlı 

10 10,25 10,74 Hasarsız 

Ortalama 10,26 10,80 Hasarsız 

100 çevrimden sonra hasara uğrayan karo sayısı 4 

Test sonrası hasarların tanımı Sırda kılcal çatlak 
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Çizelge 5.37. Dekorlu sır üstü ürünlerin dona dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek BaĢlangıçtaki 

Su Emme Oranı (%) 

Nihai 

Su Emme Oranı (%) 

Test Sonrası Hasar 

Tespiti 

1 12,28 13,99 Hasarlı 

2 10,98 12,35 Hasarsız 

3 12,00 13,32 Hasarlı 

4 10,67 11,79 Hasarlı 

5 11,91 13,24 Hasarsız 

6 11,99 13,29 Hasarsız 

7 10,59 11,36 Hasarsız 

8 12,54 13,93 Hasarlı 

9 11,94 13,51 Hasarlı 

10 11,28 12,42 Hasarsız 

Ortalama 11,62 12,92 - 

100 çevrimden sonra hasara uğrayan karo sayısı 5 

Test sonrası hasarların tanımı Sırda kılcal çatlak 

 

Deney sonrası klasik sır ürünlerinde 100 çevrimden sonra 10 örnek hasara 

uğramıĢ, dekorlu sır altı ürünlerinde 100 çevrimden sonra 4 örnek hasara uğramıĢ, 6 

örnekde hasar görülmemiĢ, dekorlu sır üstü ürünlerinde 100 çevrimden sonra 5 örnek 

hasara uğramıĢ, 5 örnekde hasar görülmemiĢtir. TS EN 14411 standardına göre sadece 

don meydana gelebileceği belirtilen yerlerde hasarlı örneklerin kullanımı uygun 

değildir.  

 

5.11. Kimyasal Maddelere Dayanıklılık Analizi 

 

TS EN ISO 10545-13 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örnekleri deney çözeltilerinin etkisine maruz bırakılarak örnekler belirli bir süre sonunda 

oluĢabilecek hasar gözle incelenmiĢtir. 

 

5.11.1. Sulu deney çözeltileri 

 

 Ev Kimyasalları; Amonyum klorür çözeltisi, 100 g/l. 

 Yüzme Havuzu Tuzları;  Sodyum hipoklorit çözeltisi, 20 mg/l, yaklaĢık %13 

(m/m) aktif klor içeren teknik saflıkta sodyum hipoklorit, 

 Asit ve Alkaliler; 

1. DüĢük Konsantrasyonlar (L);Hidroklorik asit çözeltisi %3 (v/v), 

konsantre hidroklorik asit ( p= 30g/l), 

2. Yüksek Konsantrasyonlar (H); Hidroklorik asit çözeltisi %18 (v/v), 

konsantre hidroklorik asit (p=100g/l) kullanılmıĢtır. 
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Deney örneklerinin hazırlanması aĢamasında uygun bir çözücü ile (metanol) 

yüzey iyice temizlenmiĢtir. 

 

5.11.2. Deney çözeltilerinin uygulanması 

 

Silindirin kenarına 3 mm kalınlığında sızdırmazlık malzemesi muntazam bir 

tabaka halinde sürülmüĢtür. Silindir, sırlı yüzeyin yeni hazırlanmıĢ kısmı üzerine baĢ 

aĢağı çevrilerek konmuĢ ve kenar çevresi sızdırmazlık malzemesi ile kapatılmıĢtır. 

Deney çözeltisi 20 mm yüksekliğe kadar doldurulmuĢtur. Ev kimyasallarına, 

yüzme havuzu tuzlarına ve sitrik aside dayanımın belirlenmesi için, deney çözeltisi 

deney örneği ile 24 saat temasta bırakılmıĢtır. Daha sonra silindir kaldırılmıĢ ve 

sızdırmazlık maddesi tamamen uzaklaĢtırılıncaya kadar, uygun bir çözücü ile sırlı yüzey 

temizlenmiĢtir. 

Hidroklorik asit ve potasyum hidroksite dayanım deneyi için, deney örneği 

deney çözeltisi ile 4 gün temas halinde bırakılmıĢtır. Günde bir defa deney düzeneği 

hafifçe çalkalanmıĢ ve deney çözeltisi seviyesinin değiĢmemesi sağlanmıĢtır. Ġki gün 

sonra deney çözeltisi değiĢtirilmiĢ ve iki gün daha geçtikten sonra silindir kaldırılarak 

sızdırmazlık maddesi tamamen uzaklaĢtırılıncaya kadar, uygun bir çözücü ile sırlı yüzey 

temizlenmiĢtir. 

 

5.11.3. Sınıf tayini 

 

Denenen örnekler değerlendirilmeden önce yüzeyleri tamamen kurulanmıĢ ve 

kurĢun kalem incelemesi yapılmıĢtır. ĠĢlemi geçen karolar gözle inceleme, kurĢun kalem 

deneyi ve yansıma deneyine tabi tutulmuĢ ve ġekil 5.4‟deki sınıflandırma sistemi 

uygulanmıĢtır. 

Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzları ile hazırlanan deney çözeltileri için, 

Sınıf GA (V): Görülebilir değiĢiklik yok (Hafif renk değiĢimi kimyasal etkileĢim 

sayılmaz). Sınıf GB (V): GörünüĢte belirgin değiĢiklik var. Sınıf GC (V): Orijinal 

yüzeyde kısmen veya tamamen bozulma. 

DüĢük konsantrasyonlar (L) ile hazırlanan deney çözeltileri için, Sınıf GLA (V): 

Görülebilir değiĢiklik yok (Hafif renk değiĢimi kimyasal etkileĢim sayılmaz). Sınıf GLB 

(V): GörünüĢte belirgin değiĢiklik var. Sınıf GLC (V): Orijinal yüzeyde kısmen veya 

tamamen bozulma. 
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Yüksek konsantrasyonlar (L) ile hazırlanan deney çözeltileri için, Sınıf GHA (V): 

Görülebilir değiĢiklik yok (Hafif renk değiĢimi kimyasal etkileĢim sayılmaz). Sınıf GHB 

(V): GörünüĢte belirgin değiĢiklik var. Sınıf GHC (V): Orijinal yüzeyde kısmen veya 

tamamen bozulma. 

 

 

ġekil 5.4. Sırlı karoların kimyasal dayanırlıklarına göre sınıflandırılması 

 

 

Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin kimyasal maddelere dayanıklılık 

analizi yapılmıĢtır. Çizelge 5.38‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-13 standardına 

göre yapılan kimyasal maddelere dayanıklılık analizi sonucunda klasik sır, dekorlu sır 

altı ve sır üstü ürünlerinde ev kimyasalları GA, yüzme havuzu tuzları GA, düĢük 

konsantrasyonlarda asit içeren maddelerde GLB, düĢük konsantrasyonlarda alkali içeren 

maddelerde GLA, yüksek konsantrasyonlarda asit içeren maddelerde GHC, yüksek 

konsantrasyonlarda alkali içeren maddelerde GHA sınıfında yer almaktadır. 
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Çizelge 5.38. Nihai ürünlerin kimyasal maddelere dayanımı analiz sonuçları 

 

Örnek Ev 

Kimyasalları 

Yüzme 

Havuzu 

Tuzları 

DüĢük  

Konsantrasyonlar 

Yüksek  

Konsantrasyonlar 

   Asit Alkali Asit Alkali 

1 GA GA GLB GLA GHC GHA 

2 GA GA GLB GLA GHC GHA 

3 GA GA GLB GLA GHC GHA 

4 GA GA GLB GLA GHC GHA 

5 GA GA GLB GLA GHC GHA 

GA/GLA/GHA GB/GLB/GHB GC/GLC/GHC 

Görülebilir değiĢiklik yok GörünüĢte belirgin 

değiĢiklik var 

Orijinal yüzeyde kısmen veya tamamen 

bozulma 

 

TS EN 14411 standardına göre evlerde kullanılan kimyasal maddelere ve yüzme 

havuzu tuzlarına dayanıklılıkta sırlı örneklerde en az GB (görünüĢte belirgin değiĢiklik 

var) sınıflandırmasında yer almaktadır. Klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünleri 

GA (görülebilir değiĢiklik yok) sınıflandırmasında yer aldığı için evlerde kimyasal 

maddeye maruz kalan alanlarda ve yüzme havuzlarında kullanılabilir. DüĢük ve yüksek 

konsantrasyonlarda özellikle alkali maddeler içeren alanlarda klasik sırlı, dekorlu sır altı 

ve sır üstü ürünlerinde kullanımı uygunken, asit deriĢimli maddelerin kullanıldığı 

alanlarda sırlı ürünlerin kullanımı uygun değildir. 

 

5.12. Lekelenme Dayanımı Analizi 

 

TS EN ISO 10545-14 standardına göre klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü 

örneklerin lekelenme dayanımı analizi yapılmıĢtır. Karoların üst yüzeyi deney 

çözeltileri ve maddeleri ile 24 saat etkileĢim halinde bulundurulmuĢ, daha sonra 

yüzeyleri belirli temizleme yöntemlerine tabi tutulmuĢ ve son olarak görüntü 

değiĢiklikleri kontrol edilerek lekelenme dayanırlıkları tayin edilmiĢtir. 

Deneyde kullanılan lekelendirici ve temizleyici maddeler; 

 Kalıntı bırakan lekelendiriciler; Ġnce yağ içinde yeĢil lekelendirici madde, 

 Kimyasal ve oksitleyici etkili lekelendiriciler; Ġyot, alkoldeki 13g/l‟lik çözeltisi, 

 Film oluĢturan lekelendiriciler; Zeytinyağı, 

 Sıcak su; (55±5) °C sıcaklıkta, 

 Zayıf temizleme maddesi; AĢındırıcı içermeyen, pH‟ı 6,5-7,5 olan ticari madde, 

 Güçlü temizleme maddesi; aĢındırıcı içeren, pH‟ı 9-10 olan ticari temizleme 

maddesi, 
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 Hidroklorik asit çözeltisi; hacimce %3‟lük kullanılmıĢdır. 

ĠĢlemlerin sonunda sırlı yüzeyler ġekil 5.5‟de verilmiĢ olan sınıflara ayrılmıĢtır. 

 

 

 

ġekil 5.5. Lekelenmeye dayanıklılık deney sonuçlarına göre sınıflandırma 

 

Klasik sırlı, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin lekelenmeye dayanıklılık analizi 

yapılmıĢtır. Çizelge 5.39-5.41‟de görüldüğü gibi TS EN ISO 10545-14 standardına göre 

yapılan lekelenmeye dayanıklılık analizi sonucunda klasik sır ve dekorlu sır altı 

ürünlerinde kalıntı bırakan lekelendiriciler, kimyasal ve oksitleyici etkili 
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lekelendiricilerde Sınıf 5‟de, dekorlu sır üstü ürünlerde kalıntı bırakan lekelendiriciler 

Sınıf 2‟de, kimyasal ve oksitleyici etkili lekelendiricilerde Sınıf 5‟de yer almıĢtır. Film 

oluĢturan lekelendiricilerde ise klasik sırlı ve dekorlu sır üstü ürünlerde Sınıf 5‟de yer 

alırken, dekorlu sır altı ürünleri Sınıf 1‟de yer almıĢtır. 

 

Çizelge 5.39. Klasik sırlı ürünlerin lekelenmeye dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek Kalıntı bırakan 

lekelendiriciler 

Kimyasal ve oksitleyici etkili 

lekelendiriciler 

Film oluĢturan 

lekelendiriciler 

1 5 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

4 5 5 5 

5 5 5 5 

 

Çizelge 5.40. Dekorlu sır altı ürünlerin lekelenmeye dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek Kalıntı bırakan 

lekelendiriciler 

Kimyasal ve oksitleyici etkili 

lekelendiriciler 

Film oluĢturan 

lekelendiriciler 

1 5 5 1 

2 5 5 1 

3 5 5 1 

4 5 5 1 

5 5 5 1 

 

Çizelge 5.41. Dekorlu sır üstü ürünlerin lekelenmeye dayanıklılık analiz sonuçları 

 

Örnek Kalıntı bırakan 

lekelendiriciler 

Kimyasal ve oksitleyici etkili 

lekelendiriciler 

Film oluĢturan 

lekelendiriciler 

1 2 5 5 

2 5 5 5 

3 5 5 5 

4 5 5 5 

5 2 5 5 

 

TS EN 14411 standardına göre lekelenmeye dayanıklılıkta ürünlerin en az Sınıf 

3‟de yer alması gerekmektedir. Buna göre klasik sır ve dekorlu sır altı ürünlerinde 

kalıntı bırakan lekelendiriciler, kimyasal ve oksitleyici etkili lekelendiricilerde Sınıf 

5‟de yer aldığı için uygundur. Film oluĢturan lekelendiricilerde ise dekorlu sır altı 

ürünleri Sınıf 1‟de yer aldığı için kullanımı uygun değildir. 
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5.13. Küçük Renk Farklılıklarının Analizi 

 

5.13.1. Deney iĢlemi 

 

Küçük renk farklılıklarının analizi yüzeyi tek renkli karolara uygulandığı için 

sadece klasik sırlara uygulanmıĢtır. Bir örnek ve birbirine uygun renk vermesi için 

tasarlanmıĢ, tek renkli, sırlı seramik karolar arasındaki küçük renk farklılıklarının tayini 

için Minolta, CM 3600d cihazı kullanılmaktadır. Cihaz aynı zamanda, farklı örneklerde 

renk ölçümleri yapabilmektedir. 

Rengi ölçülecek yüzey, laboratuar saflık derecesindeki isopropanolle ıslatılmıĢ 

bir bezle temizlenmiĢ, daha sonra tüy bırakmayan kuru bir bezle veya floresan 

beyazlatıcı ihtiva etmeyen (FWAs) kâğıt havlu ile kurutulmuĢtur. Referans örneğin ve 

deney örneğinin ardı ardına, her karo için üç okuma yapılıncaya kadar karĢılıklı 

okumaları alınmıĢtır. Elde edilen sonuçlar kaydedilmiĢ ve renk farklılıklarının 

hesaplanmasında kullanılacak değerler olarak her karo için bu ölçmelerin ortalamaları 

kullanılmıĢtır. 

 

5.13.2. Hesaplamalar 

 

CIELAB değerleri 

ISO 105-J03'te verilen eĢitlikleri kullanarak x, y, z değerlerinden her örnek için 

CIELAB L*a*b*, C%b ve hab değerleri hesaplanır. 'Gün ıĢığı aydınlatma (D65) ve 

10°'lik gözlem kullanılmalıdır. 

ISO 105-J03'te verilen eĢitlikleri kullanarak CIELAB renk farklılıkları AL*, 

Aa*, Ab*, AC*ab ve AH*ab hesaplanır. 

 

CMC renk farklılıkları 

ISO 105-J03'te verilen iĢlemleri izleyerek Standard referans örneklerin ve deney 

örneklerinin CMC bileĢeni renk farklılıkları ALcmc, ACcmc ve AHcmc hesaplanır. 

 

AEcmc değerleri 

CMC(l:c) birimlerindeki CMC renk farklılıkları ISO 105-J03 verilen eĢitlikleri 

kullanarak hesaplanır. CMC renk farklılıkları kullanıldığında CMC eĢitliklerinde 

tanımlanmıĢ olan renk berraklığının parlaklığa oranının [CMC (l:c)] CMC kabul edilir 
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olup olmadığına karar verilmelidir. CMC kullanıcıya berraklığın parlaklığa oranını (l:c) 

değiĢtirme imkânı tanır. Düzgün yüzeyli, parlak sırlı karolar için l:c oranı olarak 

genellikle 1,5:1 kullanılır. 

Kabul edilebilirliğin belirlenmesi amacı ile bütün tarafların kabul ettiği uygun 

bir tolerans (cf) seçilmelidir. Bir tolerans önceden belirlenmemiĢse o zaman sırlı karolar 

için 0,75'lik normal endüstri toleransı kullanılmalıdır.  

Klasik sır ürünlerin endüstriyel piĢirimleri sonucu elde edilen L*, a*, b* renk 

değerleri Çizelge 5.42‟de sunulmuĢtur. Klasik sırlı örneklerde 1000 °C piĢirim 

sonrasında a* ve b* değerleri referans değerlerine göre sapma görülmemektedir. 

 

Çizelge 5.42. Klasik sırlı ürünlerin küçük renk farklılıklarının analiz sonuçları 

 

Örnek Referans 1 2 3 4 5 

L 33,16 33,19 33,25 33,13 33,26 33,08 

a 6,55 6,61 6,37 6,57 6,58 6,42 

b -17,77 -18,03 -17,70 -17,84 -18,03 -17,79 

c 18,94 19,20 18,82 19,01 19,19 18,91 

h 290,22 290,12 289,80 290,23 290,07 289,84 

ΔL - 0,03 0,09 -0,03 0,10 -0,08 

Δa - 0,06 -0,17 0,03 0,04 -0,13 

Δb - -0,25 0,07 -0,07 -0,25 -0,02 

ΔCab - 0,26 -0,12 0,07 0,25 -0,03 

ΔHab - -0,03 -0,14 0,00 0,05 -0,13 

ΔEab - 0,26 0,21 0,08 0,28 0,15 

ΔEcmc - 0,17 0,20 0,06 0,20 0,16 

 

cf (ticari katsayı): TS EN ISO 10545-16 standardında 0,75 olarak belirlenmiĢtir. cf:0,75 

 

5.14. Nihai Ürünlere Uygulanan Analiz Sonuçlarının TS EN 14411 Standartına 

Göre KarĢılaĢtırması 

 

Tez kapsamında geliĢtirilen ürünlerin Endüstriyel koĢullara uygun olup 

olmadıklarının araĢtırılması çalıĢmalarında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünde üretilen Volkanik doğal taĢ seramiklerinin 

klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin TS EN ISO 10545 standardına göre 

yapılan analiz sonuçları, TS EN 14411 standardı dikkate alınarak karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Volkanik doğal taĢ seramiğinden klasik sır, dekorlu sır altı ve sır üstü ürünlerin TS EN 

14411 standardına göre karĢılaĢtırılması Çizelge 5.43‟de verilmiĢtir. 
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Çizelge 5.43. Nihai ürünlere uygulanan analiz sonuçlarının TS EN 14411 standartına göre karĢılaĢtırması 

 

Ürün Özellikleri TS EN ISO 

10545 

standartı 

Klasik Sırlı  

Ürün 

(I) 

Dekorlu Sır 

Altı Ürünü 

(II) 

Dekorlu Sır  

Üstü Ürünü 

(III) 

TS EN 14411 

standartı limit 

değerleri 

Boyut ve Yüzey Kalitesi 

Ortalama  

Boyut (mm) 

TS EN ISO 

10545-2 

307,3 302,5 mm 301,9  305,0  

Ortalama  

Kalınlık (mm) 

TS EN ISO 

10545-2 

12,1 12,1  12,3  12,0  

Maksimum Kenar 

Düzgünlüğünden 

Sapma (%) 

TS EN ISO 

10545-2 

 

+0,1 

 

+0,2 

 

+0,1 

 

±1,0 

Maksimum 

Gönyeden 

Sapma(%) 

TS EN ISO 

10545-2 

 

+0,3 

 

+0,7 

 

-0,5 

 

±1,0 

Maksimum Merkez 

Eğriliği(%) 

TS EN ISO 

10545-2 

-0,1 -0,1 -0,1 ±1,0 

Maksimum Kenar 

Eğriliği (%) 

TS EN ISO 

10545-2 

-0,1 +0,1 -0,1 ±1,0 

Maksimum KöĢe 

Eğriliği (%) 

TS EN ISO 

10545-2 

+0,3 -0,2 +0,1 ±1,5 

Yüzey  

Kalitesi 

TS EN ISO 

10545-2 

Yok Yok Yok (>%95) 

Görünümü 

bozacak kusur 

var/yok   

Fiziksel ve Mekanik  Özellikler 

Su  

emme (%) 

TS EN ISO 

10545-3 

%12,68 %12,09 %12,69 E>%10 

Kırılma  

dayanımı (N) 

TS EN ISO 

10545-4 

322,09 371,63 248,40 En az 600 

Eğilme dayanımı 

(N/mm
2
) 

TS EN ISO 

10545-4 

3,381 3,933 2,621 En az 7 

Çarpma Dayanımı 

Sıçrama Katsayısı 

TS EN ISO 

10545-5 

0,64 0,64 0,63 En az 0,55 

AĢınma  

dayanımı 

TS EN ISO 

10545-7 

Sınıf 1 Sınıf 2 Sınıf 2 En az Sınıf 1 

Lineer ısıl genleĢme  

(1/K) 

TS EN ISO 

10545-8 

2,53x10
-6 

3,92 x10
-6

 2,71x10
-6

 10
-6

-10
-8

 arası 

Isıl Ģokuna 

dayanıklılık 

TS EN ISO 

10545-9 

Var Var Var Görünür kusur 

var/yok 

Rutubet genleĢmesi 

(%) 

TS EN ISO 

10545-10 

%0,05 %0,05 %0,05 < %0,06 

Sırın çatlama 

dayanımı 

TS EN ISO 

10545-11 

Var Var Var Çatlama 

var/yok 

Dona  

dayanıklılık 

TS EN ISO 

10545-12 

Hasarlı %50 Hasarlı %50 Hasarlı Hasarlı/hasarsız 

Kimyasal maddelere 

dayanıklılık 

TS EN ISO 

10545-13 

GA GA GA En az GB 

Lekelenmeye 

dayanıklılık 

TS EN ISO 

10545-14 

Sınıf 5 Sınıf 5 Sınıf 5 En az Sınıf 3 

Küçük renk 

farklılıkları 

TS EN ISO 

10545-16 

Yok - - Renk sapma 

var/yok 

 

Doğal taĢ seramikleri sanatsal ve dekoratif amaçlı, insan sağlığına zarar 

vermeyen ürünler olarak kullanıma hazır hale getirilmiĢtir. Yapılan bu analiz 
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sonuçlarında doğal taĢ seramiğinin iç mekânda (mutfak ve antre) uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-2‟de belirtilen 

Standard boyut analiz değerlerine bakıldığında TS EN 14411 standarttaki limit değerleri 

sağladığı görülmektedir.  

Volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-2‟de belirtilen standartlarına 

göre, örnekler için yapılan yüzey kalitesi analizleri sonucunda, TS EN 14411 

standardına göre yüzeylerin %95‟inde, görünümü bozacak gözle görülür kusurlar 

bulunmamaktadır. PiĢirme sebebiyle standart renkten hafif sapmalar kaçınılmaz olsa da 

dekoratif amaçlı oluĢturulan lekeler veya renkli noktalar kusur olarak dikkate 

alınmamaktadır. 

Volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-5‟te belirtilen standardında 

belirtilen çarpma dayanımı analizine bakıldığında TS EN 14411 standardına göre 

sıçrama katsayısı değeri 0,55 den büyük olduğu için kullanımı uygundur. Buna göre iç 

mekânda özellikle mutfakta yapılan uygulamalarda ağır bir cismin volkanik doğal taĢ 

seramiğine doğru düĢmesi durumunda, sıçrama katsayısı 0,64 değeri ile limit 

değerlerinden yüksek olduğu için hasar görmeyecektir. 

Volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-7‟de belirtilen standardında 

belirtilen yüzey aĢınmasına dayanıklılık analizine bakıldığında TS EN 14411 

standardına göre Sınıf 1 ve Sınıf 2‟de yer alan alanlarda kullanılabilir. Buna göre 

volkanik doğal taĢ seramiği Sınıf 1‟de çizilmeye sebep olan kir ihtiva etmeyen yumuĢak 

tabanlı ayakkabılarla veya çıplak ayakla dolaĢılacak mekânlarda (banyo ve yatak 

odalarının zeminlerinde) kullanılabilir. Sınıf 2‟de ise az miktarda çizilmeye sebep olan, 

kir ihtiva eden yumuĢak tabanlı veya normal tabanlı ayakkabılarla dolaĢılacak 

mekânlarda (mutfak ve antre zeminlerinde) kullanılabilir. 

Volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-13‟de belirtilen standardında 

belirtilen kimyasal maddelere dayanıklılık analizine bakıldığında TS EN 14411 

standardına göre GA (görülebilir değiĢiklik yok) sınıflandırmasında yer aldığı için 

evlerde kimyasal maddeye maruz kalan alanlarda kullanılabilir. Volkanik doğal taĢ 

seramiğinin evlerde kimyasal maddeye maruz kalan mutfaklarda kullanılmıĢtır. 

Volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-14‟de belirtilen standardında 

belirtilen lekelenmeye dayanıklılık analizine bakıldığında TS EN 14411 standardına 

göre Sınıf 5‟de yer aldığı için; kalıntı bırakan lekelendiriciler, kimyasal ve oksitleyici 

etkili lekelendiriciler ve film oluĢturan lekelendiricilere maruz kalan alanlarda lekeler 

tamamen çıktığı için kullanımı uygundur. 
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6. SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

6.1. TartıĢmalar 

 

Volkanik kayaçlardan elde edilen plakalar üzerine uygulanan sır 

uygulamalarının ele alındığı bu doktora tez çalıĢması, andezit plakaların sırlanması ilk 

kez sırlama iĢlemine tabii tutulduğu için madencilik, doğal taĢ ve seramik sektörüne 

yeni uygula alanı açması beklenmektedir. Bu uygulama sayesinde, yüzey görüntüsünün 

albenisi olamayan, doğal taĢ sektöründe alıcı bulamayan doğal taĢların yüzeylerinin sır 

ile kaplanarak yeni ürünlerin üretimi ile yeni uygulama alanları açılabilir. Bu çalıĢmada 

kullanılan andezit plakalar, aynı zamanda seramik endüstrisinde seramik karo üretimi 

sırasında altlık-bisküvi hazırlığı için enerji tüketimi gerektirmeyen bir karo üretim 

yöntemi sunduğu için, seramik endüstrisinde yeni ufuklar açabilecektir. Bu çalıĢma 

kapsamında örnek uygulamalarla kullanılabilirliği standart testlere tabii tutulan andezit 

plakaların sır ile kaplama ürünleri, testlerin büyük bir çoğunluğundan geçerek inĢaat 

sektöründe mimarlar tarafından konutların farklı bölümlerinde kullanılabilirliği ortaya 

konmuĢtur. Bu tez çalıĢması süresince yapılan testlerin sonuçları, mühendislik ve 

teknolojik araĢtırmaların bulguları özet olarak aĢağıda verilmektedir. 

 

A) Bu tez çalıĢmasında kullanılan volkanik kayaçlardan olan andezit örneklerinin 

mühendislik özellikleri; 

 Volkanik kayaçların mineralojik petrografik özelliklerinde K1 ve K2 

volkanik kayaç örnekleri “Piroksen Andezit”, B örneği ise “Vesiküler 

Piroksenli Andezit” olarak tanımlanmıĢtır. 

  Volkanik kayaçlardan alınan örneklerin 4A kimyasal analiz ve 4B iz 

elementleri analiz sonuçlarına göre andezit örneklerin kimyasal 

bileĢiminde en önemli iki ana bileĢen olan SiO2 ve Al2O3, sırasıyla 

örneklerin %70,83 ve %77,00‟ini oluĢturmaktadır. Andezit örneklerinde 

Na2O bileĢikleri %2,48-2,96 arasında, K2O bileĢikleri %5,5-6,11 

arasında ve TiO2 bileĢiği %0,98-1,24 arasında bulunmaktadır. Toplam 

Alkali Silikat (Tas) Diagramı incelendiğinde, andezit örnekleri 

içerdikleri SiO2 miktarına (%49 ve %62 arasında) ve alkali oksit 

(Na2O+K2O) miktarına göre sınıflandırılmıĢtır. Buna göre andezit 

örnekleri alkali silika grubunda yer almıĢtır. Deneylerde kullanılan 
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andezit örnekleri %8,14-9,04 oranında alkali oksit (Na2O+K2O) ve %56- 

62,30 oranında SiO2 içermektedir. 

 Volkanik kayaçların fiziksel özelliklerinden özgül ağırlıkları 2610-2660 

kg/m
3
, kuru birim hacim ağırlıkları 2100-2120 kg/m

3
, kütlece su emme 

değerleri %4,90-7,43, hacimce su emme değerleri %10,48-14,41, doluluk 

oranı değeri %79,32-81,23, gerçek porozite değeri %18,77-20,91 ve 

görünür porozite değeri %10,34-15,75, olarak belirlenmiĢtir. Volkanik 

kayaçların mekanik özelliklerinden tek eksenli basınç dayanımı 47,25-

56.73 MPa, don sonrası tek eksenli basınç dayanımı 54,08-67,01 MPa, 

eğilme dayanımı 9,19-11,42 MPa ve ultrasonik ses hızı 2810-3880 m/sn 

olarak belirlenmiĢtir. 

 K1, K2 ve B andezit örneği üzerinde gerçekleĢtirilen XRD analizi 

sonucunda, sanidin, mika ve augit mineralleri saptanmıĢtır. 

 SEM analizi sonuçlarında volkanik kayaçların, 20-2000 µm çapında 

değiĢen gözenek yapısına sahip olduğu görülmüĢtür. Örneklerin 

mikroyapılarına bakıldığında en küçük tane yapısına K2 örneğinin sahip 

olduğu, diğer K, K1 ve B örneklerin ise daha büyük tane yapılarına sahip 

olduğu görülmüĢtür. 

 Volkanik kayaç örneklerinin DTG-TG eğrisinde elde edilen kütle 

kaybında K1 örneğinde % 0,76, K2 örneğinde % 1,03 ve B örneğinde % 

1,17 olarak tespit edilmiĢtir. 

 Volkanik kayaçların 400 °C‟deki ısısal genleĢme katsayı değerlerinde K1 

örneği 3,26x10
-6

 (1/K), K2 örneği 4,69 x10
-6

 (1/K) ve B örneği 1,81x10
-6

 

(1/K) olarak hesaplanmıĢtır. 

 Volkanik kayaçların termal özelliklerini karĢılaĢtırdığımızda en düĢük 

sinterleĢme 1138 ºC ile K1 ve B örneğinde görülürken en yüksek 

sinterleĢme 1182 ºC ile K2 örneğinde gerçekleĢmiĢtir  

 Volkanik kayaç örneklerinin tuz kristallenmesine direncin tayini deneyi 

ile tuz kristalleĢmesi sonucu yüzde bağıl ağırlık azalması değerleri 

Na2SO4.10H2O kimyasal çözeltinin etkileĢiminde %1,2-0,99 arasında 

iken, MgSO4.7H2O kimyasal çözeltinin etkileĢiminde %0,81-0,53 

arasındadır. Volkanik kayaç örneklerinin kılcal etkiye bağlı su emme 

katsayısının tayini deneyi ile tuz kristalleĢmesi sonucu yüzde bağıl 



 

 

219 

ağırlık azalması değerleri Na2SO4.10H2O kimyasal çözeltinin 

etkileĢiminde %0,52-0,28 arasında iken, MgSO4.7H2O kimyasal 

çözeltinin etkileĢiminde %0,3-0,20 arasındadır. Buna göre tuz 

kristallenmesine direncin tayini deneyi ve etkiye bağlı su emme 

katsayısının tayini deneyi sonuçlarına göre MgSO4.7H2O çözeltisinde 

daha az etkilenmiĢtir. 

 

B) Volkanik kayaçlardan olan andezit örneklerinin ısıl iĢlem öncesi ve sonrası 

mühendislik özellikleri ve sonuçlarının karĢılaĢtırması; 

 Volkanik kayaçların 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem sonrası özgül 

ağırlıkları ve kuru birim hacim ağırlık değerlerindeki düĢme azken, 1160 

°C‟de özgül ağılıklarındaki düĢme çok belirgin olarak artmıĢtır. Isı 

mikroskobu analiz sonuçlarına göre andezit örnekleri yaklaĢık sinterlenme 

sıcaklığı 1138 °C‟dir. Bu sıcaklıktan sonra andezit örnekleri yumuĢamaya 

baĢlamakta ve vitrifikasyonun etkisi artmaktadır. Bu nedenle 1160 °C‟de 

ısıl iĢlem sonrası andezit örneklerinin özgül ağırlıklarındaki yüzde 

değiĢimi %10‟a kadar çıkmıĢtır. 

 Volkanik kayaçların su emme ve porozite deneyinde 1000 °C, 1055 °C ve 

1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası K1, K2 ve B örneklerinde su emme ve 

porozite değerleri azalmıĢtır. Sıcaklığın artmasıyla birlikte sinterleĢme 

artarak, taneler arası boĢlukların (porozite) azaldığı görülmektedir. 

Vitrifikasyon etkisi ile meydana gelen yoğunlaĢma etkisi ile hacim ağırlığı, 

gözeneklilik (porozite) ve su emme değerlerinde azalma görülmektedir.  

 Volkanik kayaçların 1000 °C, 1055 °C ve 1160 °C‟de ısıl iĢlem sonrası 

K1, K2 ve B örneklerinin basınç dayanımı, don sonrası basınç dayanımı, 

eğilme dayanımı ve ultrasonik ses hızı değerleri arttığı tespit edilmiĢtir.  

 K1, K2 ve B andezit örnekleri ısıl iĢlem sonrası yapılan SEM (Taramalı 

Elektron Mikroskop) analizlerine bakıldığında 1000 ºC‟de bünyedeki 

mevcut alkalilerin etkisi ile silikat ergiyerek camsı faz oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. 1055 ºC ve 1160 ºC‟de ise sıvı faz miktarının artmasıyla 

sinterleĢmenin arttığı, taneler arası boĢlukların (porozite) azaldığı 

görülmekte bu etkiler nedeniyle mukavemeti de artmaktadır.  
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 K1, K2 ve B andezit örneklerinin 1000 ºC ve 1055 ºC‟de ısıl iĢlem görmüĢ 

ve orijinal (normal) örneklerin de XRD analizleri karĢılaĢtırıldığında 

mineralojik olarak faz yapısında çok fazla değiĢiklik meydana gelmediği 

tespit edilmiĢtir. Ancak XRD analizlerindeki 2θ=20º ile 40º arası 

incelendiğinde, görünen sanidin mineralinin kristallik derecesinde azalma 

olduğu, amorf faz miktarında artma olduğuna iĢaret etmektedir. Bu 

feldspatik yapıdaki andezitin bölgesel ergimeler gösterdiğinin bir iĢaretidir. 

Andezitin feldspatik yapısı göz önüne alındığında, yüksek sıcaklıkta 

ısıtılması sonucunda, fiziksel ve mekanik özellikleri değiĢmektedir.  

 Volkanik kayaç örneklerinin ısıl iĢlem sonrası tuz kristallenmesine direnci 

ve kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyleri sonrası K1, K2 

ve B andezitinde feldspatik yapıda bölgesel ergimeler gösterdiği için 

Na2SO4 ve MgSO4 çözeltisinden daha az etkilenmiĢtir. Sıcaklığın 

artmasıyla taneler arası bağın arttığı, porozite miktarı azaldığı için ısıl 

iĢlem sonrası yapılan tuz kristallenmesine direncin tayini deneyinde K1, 

K2 ve B andezit örneklerinin ağırlık azalmasında gözle görülür bir azalma 

tespit edilmiĢtir. 

 Isıl iĢlem sonrası andezit örneklerin tuz kristallenmesine direncin tayini ve 

kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini deneyinde, Na2SO4 ve 

MgSO4 çözeltisi kullanılarak ağırlık azalması değerleri karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Buna göre ısıl iĢlem öncesi örnekler, 1000 °C ve 1055 °C‟de ısıl iĢlem 

uygulanmıĢ örneklerde tuz kristallenmesine direncin tayini deneyinde her 

iki çözeltide de ağırlık azalmaları yüksekken, 1160 °C de ısıl iĢleme tabi 

tutulan örneklerde ağırlık azalması kılcal etkiye bağlı su emme 

katsayısının tayini deneyinde daha yüksek çıkmıĢtır.  

 

Andezit örneklerinin sırla kaplanması çalıĢmasını içeren bu çalıĢmada, hazırlanan 

plakaların yüzeylerine yapılacak sır ve dekor uygulamalarına geçmeden önce, bu 

kayaçların ısıl iĢlem öncesi ve sonrası mühendislik özellikleri belirlenmiĢtir. Belirlenen 

bu özellikler dikkate alınarak; 

 Volkanik kayaç örneklerinden K örneği alkali oksit oranı düĢük, CaO ve 

MgO oranı yüksek olarak tespit edilmiĢtir. Bu nedenle 1000 °C üzerinde 
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sıcaklığa karĢı direnç gösteremediği için sır ve dekor uygulamaları 

yapılamamıĢtır. 

 B örneği mühendislik özellikleri uygun olmasına rağmen gözenekli bir 

dokuya sahip olduğu ve por çapları büyük olduğu için sırlamada yüzey 

kalitesi bozulmasından dolayı sır ve dekor uygulamaları yapılamamıĢtır. 

 K2 andezit örneğinin sinterlenme sıcaklığı 1182 °C ile çok yüksek olduğu 

için sır ve dekor uygulamalarında K1 andezit örneği kullanılmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, günümüzde binaların iç ve dıĢ mekânlarında kullanılan volkanik 

bir yüzey kayacı olan andezit türü doğal taĢ örneklerinin yüzeyleri sırlarla kaplanmıĢtır. 

Bu amaçla, andezit kayaç yüzeyleri için farklı opsiyonlar denenerek özel kaplama sırları 

hazırlanmıĢtır. Sırlanan örnekler, 1200°C, 1160°C, 1055°C, 1000°C ve 850°C „de 

piĢirilerek farklı piĢirme derecelerinin sır ile kaplama üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. 

ĠnĢaat sektöründe mimarlar mevcut doğal yapı malzemelerine ilave olarak, 

mevcut yapı malzemerleri ile beraber kullanabilmek için farklı renk ve desenlerde yeni 

yapı malzemeleri arzu ekmektedirler. Bu nedenle iç ve dıĢ mekânlarda kaplama 

amacıyla kullanılabilecek yeni, doğal ve değiĢik malzeme araĢtırmaları durmaksızın 

devam etmektedir. Bu amaçla, kullanım özellikleri araĢtırılan doğal taĢ seramiklerinin 

özellikleri ve standart test sonuçları bu tez araĢtırması kapsamında incelenmiĢtir. Doğal 

taĢ sektöründe ve seramik endüstrisinde yaĢanan doğal hammadde sıkıntıları, bu alanda 

faaliyet gösteren üretici firmaları seramikle kaplanmıĢ doğal taĢ üretimine 

yönlendirecektir. Aslında bu ürünlerin mühendislik özellikleri incelendiğinde, bu tür 

ürünler iç ve dıĢ mekânlarda daha dayanıklı, sanatsal ve dekoratif özelliklere sahip 

kaplama karosu olarak kendilerine özgü kullanım ihtiyacı oluĢturacaklardır.  Bu tez 

araĢtırması sırasında, doğal taĢ seramiklerinin üretilmesinde 1000 °C‟de farklı renklerde 

ve kurĢunsuz olarak da hazırlanabilen sır reçetesi olmasından dolayı sektördeki düĢük 

sıcaklıkta sır yapılmasını ve yapılan sırların insan sağlığına zararlı olmayan ürünlerin 

üretilmesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Piyasada kullanılan sır malzemelerinde ağır metaller grubunda yer alan kurĢun 

bulunmaktadır. Ġnsanların çok kullandığı ortamlarda kurĢun oksit (PbO3) bulunması 

sakıncalıdır. Kanserojen etki gösteren PbO3 piyasadaki tüm sırlarda az veya çok oranda 

bulunmaktadır. Volkanik doğal taĢların yüzeyinde kullanılan sır reçetesinde PbO3 

kesinlikle kullanılmamıĢtır. Avrupa Birliğine Uyum direktifleri içinde yer alan “yapı 
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ürünleri” uyumlaĢtırma standartları doğrultusunda Avrupa ve Türkiye‟de kullanılacak 

tüm yapı malzemelerinde, doğal taĢlarda CE iĢareti 93/465/EEC konsey kararında ve 

direktiflerinde alınan önlemlerde Türkiye Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı tarafından 

01.01.2007 tarihi itibariyle CE iĢareti taĢıması zorunluluğu getirilmiĢtir. CE iĢaretini 

taĢıyan yapı malzemelerinde; 

 

- Mekanik dayanım ve sağlamlık, 

- Yangın durumunda güvenlik, 

- Hijyen, sağlık ve çevre, 

- Güvenlik (kayma, düĢme, çarpma), 

- Sese karĢı koruma, 

- Isı tutma ve enerji tasarrufu özellikleri istenmektedir. 

 

Doğal taĢ seramikleri için kurĢunsuz sır reçetesi, yukarıda bahsedilen bilgiler 

çerçevesinde CE iĢaretini çok rahat alabilecek estetik ve doğal görünümlü, kolay 

temizlenebilen, sağlık için zararlı maddeler içermeyen yeni bir sır reçetesidir. 

Doğal taĢ yüzeylerine hazırlanan kurĢunsuz sır reçetesi ile kaplanan ürünün 1000 

ºC‟de piĢirilmesinden sonra yer ve duvar kaplaması olarak kullanılabilir. Sır 

uygulamalarında 1160–1200 ºC sıcaklıklarda piĢirim sonrasında andezitlerde 

deformasyon (kenarlara doğru yayvanlaĢma, yüzeyde girinti ve çıkıntılar) meydana 

gelmiĢtir. Ayrıca özel ürün olarak sanatsal ve dekoratif amaçlı kullanılacak, serigrafi 

çalıĢmalarında 1160–1200 ºC‟de deformasyonlar oluĢmuĢ, seramik boyalar renk 

değiĢimine uğramıĢtır. Bu nedenle sır uygulamalarında bu deformasyonları en aza 

indirebilmek ve sıcaklığı düĢürebilmek için bazı bor türevlerini (boraks, üleksit ve 

kolemanit) farklı oranlarda kullanarak, yeni sır reçeteleri geliĢtirilmiĢtir. Bu amaçla 

endüstriyel, teknolojik ve ekonomik açıdan düĢük sıcaklıklarda ve/veya daha kısa 

sürelerde sinterlenen sır kompozisyonlarının tasarlanması önem arz etmektedir. DüĢük 

maliyette yeni ürün üretimi özellikle enerji maliyetlerinin toplam maliyetteki yüksek 

payı göz önüne alındığında ancak fırın sıcaklıklarının düĢürülmesi ve/veya piĢme 

süresinin kısalması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla bor türevlerini belirli oranlarda sır 

kompozisyonlarında kullanılmasıyla standartlarda istenilen teknolojik özelliklerden 

ödün vermeden daha etkili bir sinterleme sağlandığı (daha hızlı sinterleme ve /veya 

daha düĢük tepe sıcaklıkları gibi) ortaya konulmuĢtur. Daha önceki uygulamalarda tepe 

sıcaklığı 1160–1200 
o
C‟de yapılan çalıĢmalar, boraks (Na2O.2B2O3) üleksit 
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(NaCaB5O9.6H2O) ve kolemanit (2CaO.3B2O3.5Al2O3) kullanılarak 1055 
o
C‟ye 

düĢürülmüĢtür. Yapılan bu çalıĢmalarda model olarak tasarlanan sır reçetesine farklı 

oranlarda %10-15 Kolemanit, %10-55 Üleksit ve %10-45 Boraks ilave edilerek yeni 

reçeteler geliĢtirilmiĢtir. Bu uygulamalardan yola çıkarak bor türevlerinin vitrifikasyon 

aralığına olumsuz yönde etkilemeden tepe sıcaklığını düĢürdüğü görülmektedir.  

Doğal taĢların yapısına uygun sır bileĢikleri hazırlayarak sır bünye uyumunu 

sağlamak ve istenilen sıcaklıkta sırlar oluĢturmaktır. Buna göre, sır reçetesinde yüksek 

oranda bor mineralleri kullanılarak 1000 °C‟de sırların geliĢimi sağlanmıĢtır. Üretilen 

sır reçetesi ağırlıkça %20 sodyum feldspat, %20 potasyum feldspat, %10 kuvars, %20 

yıkanmıĢ UĢak kaoleni ve %30 üleksit içermektedir. Hazırlanan Ģeffaf sırın içerisine 

mavi renk tonu kazandırmak için bileĢimine %1 ile %10 arasında kobalt oksit 

katılabilir. Hazırlanan sır reçetesinin içine farklı oksitler ve seramik boyaların ilavesi ile 

çeĢitli renk tonları elde edilebilir. 

Tez çalıĢmasında volkanik yüzey kayacı olan andezit türü doğal taĢ örneklerinin, 

sır ile üzerleri kaplandıktan sonra dekorlu sır altı ve sır üstü teknikleri uygulanmıĢtır. 

Örneklerin 800 -1000°C arasında sıcaklıklarda piĢirilmesi sonucunda, iç ve dıĢ 

mekânlarda kullanılabilecek farklı dekoratif yüzey görünümlü, yeni bir ürün üretilmesi 

ile ilgili çalıĢmalar yapılmıĢtır. 

Seramik sektöründe, seramik hammaddelerinin hazırlanmasında izlenen iĢlem 

basamakları (ceramic process) irdelendiğinde; seramik hammaddelerinin ocakdan 

çıkartılması, kırıcıdan geçirilip değirmenlerde öğütme iĢleminin yapılması, hammadde 

analizlerinin yapılması, malzeme karıĢımlarının yapılıp değirmene beslenmesi, 

dinlendirme havuzlarından alınarak “spy dryer” ile granül hale getirilmesi, sonunda 

preslere gönderilerek granül mamul hale getirilmesini içermektedir. Bu aĢamada, 

hazırlanan granül mamul bisküviye serigrafi baskı yapılabildiği gibi 900–1000°C 

arasındaki sıcaklıklarda bisküvi piĢiriminden sonra baskıya hazır hale de getirilebilir. 

Sır altı serigrafi baskı yöntemi uygulandığında üzeri sırlanarak piĢirime bırakılır. Sır 

üstü serigrafi baskı yönteminde üç piĢirim gereklidir.  

DoğaltaĢ sektöründe, volkanik doğal taĢ plakalarının yüzeylerinin sırla 

kaplanması iĢlem basamakları irdelendiğinde ise; doğal taĢ ocağında blok üretimi, 

dairesel testereli blok kesme makinesinde kesme iĢlemi, ebatlama ve cilalama/honlama 

iĢlemlerini içermektedir. Bu iĢlemlerden sonra volkanik doğal taĢ plakalarının yüzeyleri 

sır ile kaplamaya hazır hale getirilmiĢ olur. 
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Seramik sektöründe büyük enerji kullanımı ile hazırlanan bisküvi-altlık yerine 

daha az enerji kullanılarak hazırlanan volkanik doğal taĢ plakaları ikame edilebileceği 

görülmektedir.  

Yeni bir ürün olarak madencilik sektörüne kazandırılan volkanik doğal taĢ 

seramiği estetik görünüm ve maliyet açısından (klasik) seramik yapı malzemelerine 

göre daha ekonomiktir. 

Sır ile kaplanmıĢ volkanik doğal taĢ yüzeyleri için yapılan analizler ve sonuçları; 

 Sır uygulamalarında %80 saydam sır içeren AS-1 ve AS-2 sır reçetelerinin ısı 

mikroskobu analizleri yapılarak, K1 örneğinin ısı mikroskobu ölçümleri ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır. K1 örneğinin, AS-1 ve AS-2 sır karıĢımlarına göre daha 

yüksek sıcaklıkta sinterleĢme gösterdiği için sır yüzeyi ile andezit arasında 

uyum sağlandığı gözlenmiĢtir. 

 Sır yüzeyi ile andezit arasındaki uyumu daha iyi görebilmek için 1160 °C, 

1055 °C, 1000 °C ve 950 °C‟de sır uygulamalarında SEM ve EDX analizleri 

yapılmıĢtır. Sır yüzeyi ile andezit malzemenin arasındaki bağ oldukça 

kuvvetli olduğundan, ara yüzeyde çatlama ve kavlamanın olmadığı 

görülmektedir. 

 

Nihai ürün haline getirilen sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği TS EN 

ISO 10545 standartlarına göre analizleri yapılmıĢtır. TS EN 14411 standardına göre 

yapılan sınıflandırmada, yeni ürün olan sırlı volkanik doğal taĢ seramiğinin iç ve dıĢ 

mekânlarda yer karosu, duvar karosu olarak kullanım özellikleri belirlenmiĢtir. Buna 

göre; 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-2‟de 

belirtilen standardında belirtilen boyut analiz değerlerine bakıldığında TS EN 

14411 standarttaki limit değerleri sağladığı görülmektedir. Volkanik doğal taĢ 

seramiğinin TS EN ISO 10545-2‟de belirtilen standartlara göre yüzey kalitesi 

analizi sonucunda, TS EN 14411 standardına göre yüzeyin %95‟inde, 

görünümü bozacak gözle görülür kusurlar bulunmamaktadır. PiĢirme sebebiyle 

standart renkten hafif sapmalar kaçınılmaz olsa da dekoratif amaçlı oluĢturulan 

lekeler veya renkli noktalar kusur olarak dikkate alınmamaktadır. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-3‟de 

belirtilen standardında belirtilen su emme değerlerine bakıldığında TS EN 
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14411 standardına göre su emme değeri E>%10 olduğu için sırlı ürünler Grup 

AIII, BIII sınıflandırmasında yer almıĢtır. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-4‟de 

belirtilen standardında belirtilen eğilme dayanımı ve kırılma dayanımı 

değerlerine bakıldığında TS EN 14411 standardına göre seramik karoları 

(Grup AIII sınıflandırması) limit değerlerde düĢük olduğu görülmüĢtür. Bu 

bağlamda, çalıĢmada elde edilen sırlı ürünlerin analizlerinde eğilme dayanımı 

ve kırılma dayanımı değerlerine bakıldığında bu değerleri sağlamadığı 

görülmektedir. Buna göre sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin 

30,5x30,5x1,2 cm boyutunda yer karosu olarak eğilme dayanımı ve kırılma 

dayanımı maruz kalacak alanlarda kullanılmamalıdır. Bu tür alanlarda 

kullanılması için ürün kalınlığının artırılması gerekmektedir. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-5‟de 

belirtilen standardında belirtilen çarpma dayanımı analizine bakıldığında TS 

EN 14411 standardına göre sıçrama katsayısı değeri 0,55 büyük olduğu için 

kullanımı uygundur. Buna göre iç mekânda yer karosu olarak kullanılması 

halinde ağır bir cismin volkanik doğal taĢ seramiğine teması halinde sıçrama 

katsayısı 0.64 değeri ile limit değerlerinden yüksek olduğu için hasar 

görmeyecektir. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-7‟de 

belirtilen standardında belirtilen yüzey aĢınmasına dayanıklılık analizine 

bakıldığında TS EN 14411 standardına göre Sınıf 1 ve Sınıf 2‟de yer alan 

alanlarda kullanılabilir. Buna göre sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği 

Sınıf 1‟de yer aldığı için çizilmeye sebep olan kir ihtiva etmeyen yumuĢak 

tabanlı ayakkabılarla veya çıplak ayakla dolaĢılacak mekânlarda (banyo ve 

yatak odası zeminlerinde) kullanılabilir. Sınıf 2‟de ise az miktarda çizilmeye 

sebep olan kir ihtiva eden yumuĢak tabanlı veya normal tabanlı ayakkabılarla 

dolaĢılacak mekânlarda (mutfak ve antre zeminlerinde) kullanılabilir. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-8‟de 

belirtilen standardında belirtilen lineer ısıl genleĢme değerlerine bakıldığında 

TS EN 14411 standardına göre limit değerleri sağladığı görülmektedir. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-9‟da 

belirtilen standardında belirtilen ısı Ģokuna dayanıklılık değerlerine 
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bakıldığında TS EN 14411 standardına göre görünür kusurlar tespit edilmiĢtir. 

Buna göre dıĢ mekânlarda sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde 

kullanılmamalıdır. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-10‟da 

belirtilen standardında belirtilen rutubet genleĢme değerlerine bakıldığında TS 

EN 14411 standardına göre ortalama değeri %0,05 (0,5 mm/m) olarak tespit 

edilmiĢtir. Buna göre rutubet genleĢme değeri %0,06 (0,6 mm/m)‟yi 

geçmediği için döĢemelerde sorun oluĢturmamaktadır. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-11‟de 

belirtilen standardında belirtilen sırın çatlama dayanımına bakıldığında TS EN 

14411 standardına göre saç teli inceliğinde kılcal çatlaklar tespit edilmiĢtir. 

Buna göre dıĢ mekânlarda sıcaklık farkının fazla olduğu bölgelerde 

kullanılmamalıdır. 

 Sırlı volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-12‟de belirtilen 

standardında belirtilen dona dayanıklılık analizine bakıldığında TS EN 14411 

standardına göre hasarlı çıkmıĢ, dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin %50‟si 

hasarlı çıkmıĢtır. Buna göre volkanik doğal taĢ seramiği don meydana 

gelebileceği belirtilen yerlerde (mekânlarda) kullanımı uygun değildir. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-13‟de 

belirtilen standardında belirtilen kimyasal maddelere dayanıklılık analizine 

bakıldığında TS EN 14411 standardına göre GA (görülebilir değiĢiklik yok) 

sınıflandırmasında yer aldığı için evlerde kimyasal maddeye maruz kalan 

alanlarda ve yüzme havuzlarında kullanılabilir. DüĢük ve yüksek 

konsantrasyonlarda alkali maddeler içeren alanlarda GLA ve GHA sınıfında 

yer aldığı için kullanılabilir. DüĢük ve yüksek konsantrasyonlarda asit 

maddeler içeren alanlarda GLB ve GHC sınıfında yer aldığı için 

kullanılmamalıdır. 

 Sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-14‟de 

belirtilen standardında belirtilen lekelenmeye dayanıklılık analizine 

bakıldığında TS EN 14411 standardına göre Sınıf 5‟de yer aldığı için kalıntı 

bırakan lekelendiriciler, kimyasal ve oksitleyici etkili lekelendiricilere maruz 

kalan alanlarda lekeler tamamen çıktığı için kullanımı uygundur. Dekorlu sır 
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altı ürünler hariç diğer ürünlerde film oluĢturan lekelendiricilere maruz kalan 

alanlarda lekeler tamamen çıktığı için kullanımı uygundur. 

 Sırlı volkanik doğal taĢ seramiğinin TS EN ISO 10545-16‟da belirtilen 

standardında belirtilen küçük renk farklılıkları analizine bakıldığında TS EN 

14411 standardına göre renkte sapma olmadığı belirlenmiĢtir. 

Bu sınıflandırma ve malzemede yapılan testlerin sonuçlarına göre yeni ürün olan 

doğal taĢ seramiği iç mekânlarda yer ve duvar karosu olarak endüstriyel 

kullanılabilirliği ortaya konulmuĢtur. 

 

6.2. Sonuçlar 

 

 Volkanik kayaçlardan elde edilen plakalar üzerine uygulanan sır 

uygulamalarının ele alındığı bu doktora tez çalıĢması, andezit plakaların 

sırlanması ilk kez sırlama iĢlemine tabii tutulduğu için madencilik, doğal taĢ ve 

seramik sektörüne yeni bir uygulama alanı açması beklenmektedir. 

 Bu doktora çalıĢması sonucunda, yüzey görüntüsünün albenisi olmayan, doğal 

taĢ sektöründe alıcı bulamayan doğal taĢların yüzeylerinin sır ile kaplanarak yeni 

ürünlerin üretimi ile yeni uygulama alanları açabilir. 

 Nihai ürün haline getirilen sırlı ve dekorlu volkanik doğal taĢ seramiği TS EN 

ISO 10545 standartlarına göre analizleri yapılarak, yeni ürün olan sırlı volkanik 

doğal taĢ seramiğinin iç ve dıĢ mekânlarda yer ve duvar karosu olarak kullanım 

özellikleri belirlenmiĢtir.  

 TS EN 14411 standardına göre yapılan sınıflandırmada, yeni ürün olan doğal taĢ 

seramiği iç mekânlarda yer ve duvar karosu olarak endüstriyel kullanılabilirliği 

ortaya konulmuĢtur. 

 

6.3. Öneriler 

 

 Ülkemizde yeterince rezerve sahip olduğumuz volkanik kayaçların, ekonomik 

hale getirilerek endüstriye kazandırılması ve kullanımının yaygınlaĢtırılması, 

 Ülkemizin farklı bölgelerinde farklı mineralojik ve petrografik özelliklerdeki 

volkanik kayaçlar (bazalt, trakit, dasit, riyolit vb.) kullanılarak benzer 

çalıĢmaların yapılması ile doğal taĢ kaynaklarının madencilik sektöründe katma 

değeri yüksek yeni bir ürün olarak değerlendirilmesi, 
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 Bu doktora tez çalıĢmasında dekorlama da kullanılan seramik boyaların 

kullanımını azaltacak, ekonomik sır hammaddelerinin (asitik ve bazik pomza 

vb.) kullanımı araĢtırılması, 

 Bu doktora çalıĢmasında bor türevleri kullanılarak 850 ºC‟ye kadar düĢürülen 

sıcaklığın farklı bor cevheri ve bor türevleri kullanılarak sinterlenme sıcaklığının 

daha da aĢağıya çekilmesi, 

 Bu doktora çalıĢmasında 30,5x30,5x1,2 cm, 40x40x40cm ve 30x60x2 cm 

boyutunda andezit plakalarına yapılan sır uygulamalarının daha özel boyutlarda 

yapılması, 

 ĠnĢaat sektöründe yeni bir ürün olarak iç ve dıĢ mekânlarda kullanılabilecek, 

yeni ve doğal bir ürün olan volkanik doğal taĢ seramiğinin önce pilot çapta 

üretim denemeleri ve sonra fabrikasyon üretiminin gerçekleĢtirilmesi 

gerekmektedir. 

 Nihai doğaltaĢ seramiği ürününün zamanla daha da geliĢtirilmesi 

gerekeceğinden; farklı mühendislik disiplinlerinin beraberce çalıĢmalarını 

sağlayacak, bu amaça uygun organizasyonların geliĢtirilmesi ve hızlandırılması 

gerekmektedir. 
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