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ÖZET

Anahtar Kelimeler:

ABSTRACT

Bu çalýþmada; döküm sektöründe

kullanýlan hammaddelerin baþýnda

gelen bentonitin, sahip olmasý gereken

fiziksel özellikleri ortaya konmuþ ve

ülkemizdeki bentonit yataklarý bu

açýdan incelenmiþtir. Türkiye'deki

bentonitlerin karþýlaþtýrmalý özel-

likleri verilmiþtir.

Bentonitin, dökümde istenen

özelliklerinin arttýrýlmasý amacýyla

yapýlan, aktivasyon çalýþmalarýna

örnekler verilerek, laboratuar bazýnda

ve uygulamada gerçekleþtirilen iþlem-

ler ve bunlarýn çýktýlarý ortaya kon-

muþtur.

Son zamanlarda tartýþmalara konu

olan ithal bentonitlerin döküm özel-

likleri yerli bentonitler ile karþýlaþ-

týrmalý olarak analiz edilmiþ ve fiili

olarak üretimdeki özgül tüketim ve

döküm özellikleri karþýlaþtýrmalý

olarak ortaya konmuþtur.

Bentonit, Soda

aktivasyonu, Milos Bentoniti, Askana

Bentoniti.

In this paper, the requirements of

foundary industry from bentonites is

defined. Physical properties of

bentonites explained in detail by

mining area basis. A full comparison

table of all bentonite mining areas is

given.

The activation activities for

improving properties of bentonites are

explained, sample studies are

outlined. The basic activation process

and its output as properties of

bentonite is summurized.

Analysis of Turkish and imported

bentonites is done. Cost comparison

table is prepared by using consump-

tion of bentonites and advantages

observed on castings.

Imported bentonite sources like

Milos, Geko's and Askana are investi-

gated from bentonite quality point of

view.

Bentonite, Soda Activa-

tion, Milos Bentonite, Askana Ben-

tonite.

Montmorillonit mineralinin bas-

kýn olduðu bentonitler, içinde yoðun

miktarda camsý gereç bulunan vol-

kanik kül, tüf ve lavlarýn (bazik ve

ultrabazik kayaçlarýn) magnezyumlu

sularýn etkisi ile kimyasal ayrýþým

sonucu oluþurlar. Ticari anlamda ise

geliþmiþ sývý emici ve kolloidal özel-

liði olan her kile bentonit denir. TS

5360 (Nisan 1996)'a göre ise; ben-

tonit; volkanik tüf ve küllerin bozuþ-

masý sonucunda meydana gelen içe-

risinde bol miktarda montmorillonit

(Na) . (Al . Mg . )Si O (OH) nH O)

bulunan, yoðunluðu 2.2-2.7 gr/cm o-

lan, su emerek þiþme özelliði gös-teren

ve yüksek plastisiteye sahip olan

doðal bir kildir.

Bentonit sözcüðü ilk defa 1898

yýlýnda Knight tarafýndan, A.B.D.'nde

Wyoming'de Fort Benton yakýnýndaki

Kretase yaþlý yüksek kolloidal özel-

likli plastik killer için kullanýlmýþtýr.

Oluþum mekanizmalarý bakýmýn-

dan bentonitleri;

a-) Volkanik oluþumlu bentonit

yataklarý,

Keywords:

1-) GÝRÝÞ

0 7 3 3 0 7 8 20 4. 2

b-) Sedimenter oluþumlu bentonit

yataklarý ve

c-) Hidrotermal oluþumlu bentonit

yataklarý olarak sýnýflandýrýlabiliriz.

Bentonit kristal yapýsý itibariyle,

yapraksý ve katlý bir yapýdadýr. Bu

katlar, altýgen þekilde dizilmiþ okta-

eder ve tetraeder katlardýr. Tetraeder-

lerin merkezinde Silis, oktaederlerin

merkezinde ise Al, Mg, Na Ca, Fe, Li

vb gibi katyonlar bulunur. Altý okta-

eder boþluðunun tamamý dolu ise

Trioktaedrik, dördü dolu ise Diokta-

edrik(Kil) bentonit adýný alýr.

Bentonitin Tiksotropi özelliði, su

ile temasa geçtiðinde jel, çalkalan-

dýðýnda sývý hale gelebilme özelliðidir.

Bentonite bu özelliði veren ana

mineral Montmorillonittir. Montmo-

rillonitin bileþimi; hem kafes yapýsýn-

daki ve hem de deðiþebilir iyonlarýn

bünyesindeki farklýlýklardan dolayý

birinden diðerine deðiþiklik gösterir.

Bu nedenle bentonitin yapýsýna bakýl-

dýðýnda, bentonitin esas olarak iki adet

silis ve oksijen yapraðý arasýnda bir

oktahedral sulu arjilibrusit(Mg(OH) )

yapraðýndan oluþtuðu görülür.

Montmorillonit yapýsýnýn en bü-

yük özelliði birim tabakalar arasýna

girebilen kafes yapýsýnda, o yönde

geniþlemeye neden olan su ve bazý

organik maddeler gibi poler mole-

küller olmasýdýr.

Çok deðiþik renklerde gözlene-

bilen bentonitin iyon(katyon) deðiþ-

tirme kapasitesi oldukça yüksektir.

Genellikle çevresel baðlarýn kopma

doygunluðuna atfedilen montmoril-

lonitteki çevresel katyonlar, toplam
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katyon deðiþim kapasitesinin ancak

%20'si kadardýr. Bununla beraber ok-

tahedral yapraktaki Al +3 ve Mg +2

gibi daha düþük deðerli iyonlarla

tetrahedral yapraktaki Si + 4 ile

Al+3'ün birbirlerini ornatmalarý, deði-

þim kapasitesinin % 80'inden sorumlu

olan dengesiz yüklenmeler oluþturur.

Oktaeder dizilimindeki hidroksitlerin

hidrojeni, kýrýk baðlar nedeniyle

ortamdaki ornatma gücü(baþka bir

iyonla yer deðiþtirebilme) yüksek Na,

K, Ca, Mg ve NH gibi iyonlar tara-

fýndan ornatýlýr. Deðiþebilen katyon-

lardaki ornatma gücü sýrasý azdan

çoða doðru Na, K, Ca, Mg ve NH

þeklindedir. Bir kilin deðiþebilir

katyonunun cinsi pH'ýyla ilgilidir.

Örneðin pH'sý 9 olan bir kilin

deðiþebilen katyonu Na, pH'sý 7.5

olanýn Ca, pH'sý 7'den az olanýn ise

H'dir.

Bentonitleri sülfürik asite karþý

gösterdikleri reaksiyona göre ;

a-)Alkali Bentonitler (Asit ile kolayca

yer deðiþtiren bazlar içeren bento-

nitler),

b-) Alkali Yarý Bentonitler (Asit ile

kolayca yer deðiþtiren bazlar içerir

ancak bu durumda özelliklerini

kaybederler),

c-) Toprak Alkali Bentonitler (Kolay-

ca yer deðiþtiren toprak alkali bazýna

sahiptirler),

d-) Toprak Alkali Yarý Bentonitler

(Kolayca yer deðiþtiren toprak alkali

bazýna sahiptir.Asitle muamele edil-

diðinde alkali bentonit özelliðini

kaybeder) ve

e-) Aktifleþtirilmiþ Bentonit olmak

4

4

üzere de gruplandýrabiliriz.

Yine Bentonitler deðiþebilen

katyonuna göre de;

a-) Na- Bentoniti,

b-) Ca- Bentoniti,

c-) Li- Bentoniti ve

d-) Nötr Bentonit olmak üzere 4 gruba

ayrýlabilirler. Bentonitlerin kimyasal

bileþimleri hangi tip bentonit olduklarý

konusunda kesin bir bilgi vermezlerse

de tahmin yürütmede yardýmcý

olabilir. Bentonit gruplarýna ait

kimyasal bileþimler Tablo 1.'de

verilmektedir.

SiO 64 59 62

Al O 21 19.7 15.9

Fe O 3.5 5.9 3.0

MgO 2.3 5.5 2.6

CaO 0.5 1.7 4.5

Na O 2.6 0.2 2.0

K O 0.4 0.2 1.0

Burada Na O+K O/CaO+MgO

deðeri 1 ve 1'den büyük olanlar Na;

1'den küçük ve 1/3'e kadar olanlar ara

tip; 1/3'ten küçük olanlar ise Ca

bentonit olarak kabul edilir.

Tablo 2.'de bentonitlerin kullaným

alanlarý ve daðýlýmlarý verilmiþtir.

Tablo 1. Bentonit Gruplarýna Ait

Kimyasal Bileþimler.

2-)BENTONÝTLERÝN KULLA-

NIMALANLARI

Tablo 2. Bentonitlerin Kullaným

Alanlarý ve %'leri.

3-) DÖKÜM BENTONÝTÝNÝN

ÖZELLÝKLERÝ:

Kaðýt Sanayii 16.18
Döküm 5.88
Zirai Ýlaç 8.82
Deterjan 18.66
Flotasyon 5.15
Ýnþaat Sanayii 4.78
Yað Endüstrisi 6.25
Lastik Sanayii 5.51
Boya 5.88
Ýlaç 4.81
Yangýn Söndürücüleri 3.68
Sondaj,dolgu 7.35
Seramik Sanayii 15.81

Kaðýt, deterjan ve seramik endüst-

risi betonitin en çok kullanýldýðý

alanlarýn baþýnda gelir. Daha sonra ise

sondaj-dolgu, zirai ilaç ve döküm

alanlarýnda kullanýlmaktadýr. Her

sektör için kullaným amacý farklý

olup,dolayýsýyle bentonitten istenen

özellikler de farklý olmaktadýr. Bu

tebliðde sadece döküm sektörünün

kullandýðý bentonitin özellikleri

incelenmiþtir. Diðer konular kaynak-

larda ayrýntýlý olarak verilmektedir.

TSE 1987'ye göre bir döküm ben-

tonitinin sahip olmasý gereken

özellikleri þu þekilde verebiliriz.

a-) KimyasalAnaliz % (aðýrlýk olarak)

SiO 58-68

Al O 18-25

Fe O +FeO 0-6

MgO 0-4.5

TiO 0.2-0.8

Na +K O/Ca 1 veya 1'den büyük

Bileþen
(%)

Na
Bentoniti

Ca
Bentoniti

Ara tip
Bentoniti

KULLANIM
ALANI

KULLANIM
% 'si
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b-) pH deðeri: 8-10.5

c-) Seri kireç miktarý kaynama olma-

malýdýr.

d-) Montmorillonit miktarý en az % 75

olmalýdýr.

e-) Kýzdýrma kaybý en çok % 6.5 ol-

malýdýr.

f-) Tane Boyutu:

149 mikron kuru elek altý en az % 97

74 mikron kuru elek altý en az % 90

149 mikron yaþ elek altý en az % 100

74 mikron yaþ elek altý en az % 98

olmalýdýr.

g-) Nem miktarý en çok % 10 olma-

lýdýr.

h-) Likit limit en az 350 gr. olmalýdýr.

j-) Jelleþme katsayýsý en az 12 olma-

lýdýr.

k-) Kolloidal özellik: En az % 3 çökelti

olmalýdýr.

l-) Suda þiþme: En az 3-4 kat olmalýdýr.

m-) Sinterleþme : Min. 1300 C'de

olmalýdýr.

n-) Termal Dürabilite: 537 C'de en az

% 50 olmalýdýr.

o-) Yaþ dayaným: en az 1200 gr/cm

olmalýdýr.

p-) Kuru dayaným: en az 900 gr/cm

olmalýdýr.

r-) Gaz geçirgenliði, en az 175 cm /sn.

olmalýdýr.

Nisan 1996 tarihinde yayýnlanan

TS 5360'a göre ise Jelleþme Kat-

sayýsýnýn en az 8.3, Kuru Dayanýmýn

en az 2500 gr/cm olarak deðiþti-

rilmiþtir. Bu standarttaki yaþ muka-

vemet için istenen deðer ise uygulama

ile terstir.Minimum 1800 gr/cm ola-

rak fiiliyatta kullanýlmaktadýr.

2

2

4-) DÖKÜM KUMU ÝÇÝN BEN-

TONÝT KONTROLTESTLERÝ

5. TÜRKÝYE'NÝN BAÞLICA

BENTONÝTYATAKLARI

Yukarýda verilen tüm deðerlerin

elde edildiði bentonit testlerini þu

þekilde sýralayabiliriz:

a-) Bentonitin Suda Þiþme Miktarýnýn

Tayini.

b-) Bentonitin Jelleþme Katsayýsýnýn

Tayini.

c-) Bentonitte Þiþme Ýndeksinin

Tayini.

d-) Bentonitte Sinter Noktasýnýn

Tayini.

e-) Bentonitte Suda Çökme Miktarýnýn

Tayini.

f-) Bentonitte Seri Olarak Kireç

Tayini.

g-) Bentonitte Nem Miktarý Tayini.

h-) Bentonitte Montmorillonit Miktarý

Tayini.

I-) Bentonitin Ateþte Kayýp Miktarý

Tayini.

j-) Bentonitin Su emme Testi.

k-) Suda Çözünen karbonatlarýn

Miktarý.

Tüm bu test metodlarý çeþitli

kaynaklarda ayrýntýlý olarak verilmiþ

olup, burada tekrar verilmesine gerek

duyulmamýþtýr.

Ülkemizin baþlýca bentonit ya-

taklarý Þekil 1.'de görülmektedir.

Sýrasý ile vermek gerekir ise;

1-) Enez (Edirne) BentonitYataðý.

2-)Kütahya ve Eskiþehir Bentonit

Yataklarý.

3-) Kalecik (Ankara) BentonitYataðý.

4-) Çankýrý Bentonitleri.

4.1-)Eldivan Ýlçesi Bentonit

Yataklarý.

4.2-) Kurþunlu Ýlçesi Ben-

tonitYataklarý.

4.3-) Ilgaz Ýlçesi Bentonit

Yataklarý.

5-) Reþadiye (Tokat) BentonitYataðý.

6-) Ünye-Fatsa (Ordu) Bentonit

Yataðý.

Bilinen yukarýdaki bentonit ya-

taklarýna ilaveten; Malatya - Elazýð

yöresi bentonit yataklarý, Trabzon,

Giresun ve Konya bölgelerinde de

bentonit yataklarý bulunmaktadýr.

Bir döküm bentonitinden istenen

özellikler yukarýda verilmiþtir. Bu

özellikler göz önüne alýndýðýnda,

ülkemizde faaliyet gösteren bentonit

üreticilerinden belli baþlýcalarýnýn

pazara sunmuþ olduklarý bentonitlerin

özellikleri Tablo 3.'de karþýlaþtýrmalý

olarak verilmiþtir.Tablo hazýrlanýrken

bir döküm fabrikasýnýn bentonitten

minimum beklentileri ortaya konmuþ

ve o þekilde hazýrlanmýþtýr.Bu

firmalara ilave olarak Çanbensan

firmasý ve diðer firmalarýn sondaj

bentoniti üretmelerinin dýþýnda,

Ceylan, Karaca, Bensan, Karakay,

Þekil 1. Türkiye'de Bentonit Saha-

larýnýn Daðýlýmý.

6-) TÜRKÝYE BENTONÝT-

LERÝNÝN ÖZELLÝKLERÝNÝN

KARÞILAÞTIRILMASI
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Filiz Madencilik, Er-Gü Madencilik,

SAS Ýnþaat gibi firmalarýn bentonit

üretimleri de mevcuttur.

Tablo 4.'te ise Milos, Askana ve

Geko's gibi yabancý firmalardan

temin edilen numuneler üzerinde

yapýlan deneyler sonucunda ortaya

çýkan bentonit özellikleri veril-

mektedir. Özellikle Milos bentoniti ile

yapýlan çalýþmalarda ve belirli mik-

tarlarda yapýlan alýmlarýn üretimde

kullanýmýnda, kýsa serili iþ üreten bir

demir dökümhanesinde, yerli ben-

tonitlerle kýyaslandýðýnda çok büyük

bir avantaj saðladýðý görülmemiþtir.

Yalnýzca % 10 daha az bentonit

kullanýmý rapor edilmiþtir. Bu deðer

yerli bentorxnit'e göre daha pahalý

olan bu bentonitte büyük bir kazanç

getirmemektedir. Tablodan; fiziksel

özellikler açýsýndan da büyük

farklýlýklar olmadýðý (yerli bentonite

göre) görülmektedir. Ancak þu

kesinlikle söylenebilir ki; yurtdý-

þýndan gelen ürünler son derece

homojen özelliklerdedir. Kullanýlan

teknolojiler bu sonucu ortaya çýkar-

maktadýr.

Unutulmamalýdýr ki; yaþ kum

kalýba döküm yapan her demir dö-

kümhanesinde, bentonitlerden istenen

özellikler farklý olabilir. Bazý döküm-

haneler için yeterli olarak görülen

bentonit özellikleri, diðer bir döküm-

hane için yeterli görülmeyebilir.

Örneðin pnömatik yolla hammad-

desini sevk edebilen bir dökümhane

% 10 maksimum nem miktarýnda ýsrar

ederken, diðer bir dökümhane eðer bu

yöntemi kullanmýyor ise daha yüksek

neme sahip bir bentoniti kullanabilir.

Tablolardaki sonuçlar elde edi-

lirken, bentonit testleri yaklaþýk 40

kompaktibilitede gerçekleþtirilmiþtir.

Bir döküm bentonitinde aranacak en

önemli özelliklerden birisi, bentonitin

montmorillonit içeriðidir. Minimum

% 70 Montmorillonit aranan ve

istenen özelliktir. Ayný þekilde iyi bir

döküm bentonitinin maksimum % 8

yanma kaybý, þiþme indeksinin ise en

az 17 ml. olmasý gerekmektedir. 2000

gr/cm yaþ basma mukavemeti bir

döküm bentonitinden beklenen deðer-

lerdir.

Buraya kadar verilen bilgiler

ýþýðýnda ülkemizde yalnýzca yukarýda

verilen sýnýrlý sayýdaki bentonitin

dökümde kullanýlacaðý sonucunu

çýkarmamak gerekir. Çünkü bugün

yurtdýþýnda üretilen bentonitlere

bakýldýðýnda hemen hemen tümünün

aktive edilmiþ bentonit olduðu

görülmektedir. Ca- Bentonitleri 6-10

ml, Na-Bentonitleri ise 18-50 ml. þiþ-

me indeksi deðerlerine sahiptirler. Ca-

Bentonitinin , aðýr soda (NaCO ) ile

aktive edilmesi neticesinde ise, þiþme

indeksi 6-10 ml.'den 10-20 ml.'ye

yükselir.

Tablo 4. Milos, Geko's ve Askana Bentonitlerin Karþýlaþtýrmalý Test Sonuçlarý
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MÝLOS
BENTONÝTÝ

GEKO’S
BENTONÝTÝ

ASKANA
BENTONÝTÝ

KOMPAKTÝBÝLÝTE,% 40.4 40.3 40
ÝLAVE SU MÝKTARI,ml. 115 105 130
BENTONÝT NEMÝ,% 14 10.2 9.1
KARIÞIM NEMÝ,% 3.78 3.68 3.6
YAÞ MUK.,gr/cm2 2140 2310 2100
EZME MUK.,gr/cm2 340 400 360
KESME MUK.,gr/cm2 560 570 560
ISLAK ÇEKME, P/cm2 43/44 40/41 44/46
KURU MUK.,gr/cm2 2685 2950 2800
ÞÝÞME ÝNDEKSÝ,ml. 27 24/25 32
ÇÖKME, % % 0 % 0 % 0
JELLEÞME,% % 20 % 20 20
SÝNTERLEÞME, C - - -
YANMA KAYBI, % 6.5
KÝREÇ Az Miktarda

Var
Az Miktarda

Var
Az Miktarda

Var.
MONTMORÝLLONÝT,% 80 80 80
BENTONÝT pH’sý 10.18 9.94 -
KARIÞIM pH ‘sý - - -
Yoðunlaþmalar a-) 20 C -

b-) 500 -
c-)550 C -

E- FAKTÖRÜ 4.17
GAZ GEÇÝRGENLÝK 80/85 75/80 90/95
UFALANMA, % 10.6 9.5 11.4
NUMUNE AÐIRLIÐI,gr 151.5 151 152.5
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Dikey otomatik kalýplama maki-

neleri üreticisi DISA'nýn bir bentonitte

kritik gördüðü üç önemli özellik ise

bentonitin montmorillonit miktarý,

nem miktarý ve þiþme indeksidir. Bu üç

kriter döküm kumundan istenen

özelliklerin saðlanmasýnda çok önem-

lidir. Özellikle, yüksek ýslak çekme

deðeri ile çalýþmasý gereken otomatik

dikey kalýplama hatlarýnda genellikle

yüksek montmorillonit ve þiþme

indeksi deðerlerine sahip bentonitlerin

kullanýlmasý þarttýr. Ülkemizdeki

bentonitler ne Na ve ne de Ca tipi

bentonitler olmayýp, her ikisinin de

bulunduðu bentonitlerdir. Bu nedenle

þiþme indeksleri çok yüksek deðil-

dirler.

Bir bentonit üreticisinin sahip

olduðu tüm yataklara bakýldýðýnda,

bentonitin sahanýn tümünde ayný

evsafta olmadýðý, fiziksel özelliklerin

bir sahadan diðerine deðiþkenlik

gösterdiði karþýlaþýlan bir durumdur.

Tablo 5.'te ülkemizin önde gelen

bentonit üreticisi bir firmasýnda

yapýlan bir çalýþmanýn sonuçlarý

aktarýlmaktadýr. Numunelere teker

teker bakýldýðýnda bazý bentonitlerin

dökümde kullanýlamayacaðýnýn

görülebileceði gibi bazýlarýnýn da çok

iyi deðerlere sahip olduklarý görü-

lebilir. Ancak bu numunelerden

seçilen örneklerden hazýrlanan bir

karýþým bize uygun döküm bentonitini

verebilmektedir. Dökümde Na ve Ca

Bentonitlerinin, döküm kumunun mu-

kavemet ve fiziksel özelliklerini nasýl

etkilediðini Tablo 6.'dan görebiliriz.

Ayný þekilde iyi ve daha az iyi

bentonitlerin karýþtýrýlmasý bir þekilde

bentonitlerin deðerlendirilebilmesi

imkanýný doðurur. Eðer tüm bentonit

yataðý yukarýda verilen özelliklerde

deðil ise , bu kez soda aktivasyonu ile

bentonit kalitesi yukarýlara çekilebilir.

Yukarýda verilen Tablo 6.'da Ca ve

Na Bentonitlerinin özellikleri belirtil-

miþtir. Doðadan çýkarýlan Ca - Bento-

nitlerinin döküm endüstrisinde kulla-

nýlmalarý da, bentonitin aktive edil-

mesinden sonra mümkündür. Döküm-

de; Na ve Ca Bentonitlerinin döküm-

hanenin üretim koþullarýna baðlý ola-

rak bir oran dahilinde kullanýlmasý

tavsiye edilir. Böylece uygun kalýp

kararlýlýðý ile birlikte,uygun kum

yapýsý, yaþ ve kuru mukavemette

kararlýlýk, ýslak çekmenin dengede

tutulabilmesi ve kalýp bozmanýn

kararlýlýðý saðlanmýþ olur.

Bentonitler, doðadan ham olarak

Na - Ca veya sadece Na veya Ca- Ben-

toniti olarak çýkarýlabilirler. Yaklaþýk

80 cm.'lik topaklar halinde açýk ma-

7-) BENTONÝTLERÝN

AKTÝVASYONU

dencilik þartlarýnda çýkarýlan bentonit,

daha sonra gerek çubuklu deðirmenler

kullanýlarak ve de gerekse baþka me-

kanik iþlemlerle 6-8 cm.'lik parçalar

haline küçültülürler. Bentonitin nemi

yaklaþýk % 28-30 civarýndadýr. Bu

nem oraný aktivasyon için en uygun

nem olarak verilmektedir. Tamamen

otomatik yöntemlerle yaklaþýk % 3.2-

4.0 oranýnda Na CO (soda) bentonit

içerisine karýþtýrýlarak, bentonit bu

þekilde 20 gün bekletilir. Aktivasyon

sýrasýnda buharlaþma ile nem % 20-22

seviyelerine düþer. Hazýrlanan bento-

nit katmanlarýndan dikine kesitler

alýnarak, bentonit akýþkan yataklý bir

kurutucuya veya bir döner fýrýna

beslenerek, nemi istenilen seviyelere

indirilir (yaklaþýk % 10). Aktivasyon

reaksiyonu;

Ca-Bentoniti+Na CO ----------Na-

Bentoniti+ CaCO

þeklindedir. Bu reaksiyon sonucu

oluþan CaCO oraný % 8-9'lar civa-

rýnda olup, daha yüksek CaCO dö-

kümde çeþitli problemlere neden

olabilir. Sistemde;

T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Tablo 6. Bentonitlerin Döküm Kumunun Özelliklerine etkileri
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ÖZELLÝK Ca- Bentoniti Na- Bentoniti
Yaþ Basma Dayanýmý Yüksek Düþük
Karýþtýrýlabilirlik Ýyi Kötü
Kuru Basma Dayanýmý Düþük Yüksek
Sýcak Basma Dayanýmý Çok Düþük Yüksek
Yanarak Ölmeye Karþý Dayanýklýlýk Düþük Yüksek
Yüksek Sýcaklýkta Isýl Kararlýlýk Zayýf Çok Ýyi
Kalýp Kumu Akýþkanlýðý Ýyi Daha az iyi
Kum Genleþme Hatalarýna Karþý
Direnç

Düþük Yüksek

Kalýp Bozmada Kalýp
Daðýlabilirliði

Yüksek Düþük



CaCO ---------CaO+ CO (800-850 C

sýcaklýkta)

CaO+ H O------Ca(OH)

Bu reaksiyonlarýn gerçekleþmesi

sonucunda ise kum penetrasyonu

problemleri ile karþýlaþýlabilir. Ayrýca

oluþan bu CaO kumun sinter sýcak-

lýðýný da FeO gibi düþürücü bir etkiye

sahiptir.
Bentonit aktivasyonu sýrasýnda

kontrol edilmesi gereken özelliklerin

arasýnda; bentonitin kükürt miktarý,

CaCO miktarý, Yaþ Basma mukave-

meti, Islak çekme mukavemeti, termal

kararlýlýðý (500 C/2hr ve 550 C/ 2hr),

mukavemet kayýplarý (500 C'de Mak-

simum % 15, 550 C'de maksimum

% 40-50 kayýp olmalý), Þiþme indeksi,

pH bulunmaktadýr.

Laboratuar çapýnda Çankýrý-

Kaleiçi - Hançýlý bölgesi bentonitleri

kullanýlarak yapýlan deneylerde, aþa-

ðýda Tablo 7.'de verilen sonuçlar elde

edilmiþtir.

Mukavemet birimi gr/cm, Islak

Çekme Dayanýmý iseP/cm dir.

Tablo 7. Laboratuvar Bazýnda

Yapýlan Aktivikasyon Deneyleri So-

nuçlarý

Not:

Tablo 8 ve Tablo 9'da ise bir

bentonit firmasý ile yapýlan karþý-

laþtýrmalý aktivasyon çalýþmasý so-

nuçlarý iþletme ve laboratuar bazýnda

olmak üzere verilmiþtir.

Tablo 8. Bir Bentonit Firmasýnýn

Sahada Hazýrlamýþ Olduðu Numu-

nelerin Test Sonuçlarý

Tablo 9. Laboratuvar Yapýlan Akti-

vasyon Testlerinin Sonuçlarý

Tablolardan da görülebileceði

gibi % 1.2'lik soda miktarý optimum

deðerdir ve mutlaka soda ilavesi

sonrasý bir bekleme zamanýna ihtiyaç

vardýr.

Ülkemizde bentonit firmalarýnýn

çok azýnda aktivasyon uygulamasý

yapýlmaktadýr. Bu uygulama genel-

likle sulu uygulama olup þu þekilde

tatbik edilmektedir:

Bentonit yataktan çýkarýlmakta ve

bentonit sahalarýna yaklaþýk 30-50 cm

kalýnlýðýnda yayýlmaktadýr. Daha son-

ra bu bentonit üzerine ortalama % 1-3

oranlarýnda soda olacak þekilde suda

çözünmüþ halde bulunan soda püs-

kürtülmektedir. Belirli aralýklarla ka-

rýþtýrýlan bentonit katmanlarý daha

sonra kurutuculu deðirmenlerde öðü-

tülmekte, ve istenen tane boyutunda

elde edilen bentonit, big-bag'ler ile

veya dökme olarak dökümhanelere

sevkedilmektedirler.

Ülkemizdeki bentonit üreti-

cilerinin hiçbiri bu iþi bilimsel yön-

temlerle yapmamaktadýrlar. Döküm-

hanelerin sýnýrlý laboratuar imkanlarý,

yalnýzca fiziksel testlerle yetinilmesi,

olayýn kimyasýnýn tam anlamýyla

deðerlerdirilememesi ve hatta bazý

bentonit üreticilerinin sodayý kuru

olarak toz halde sisteme katmasý

döküm firmalarýný zaman zaman

aktivasyon kaynaklý döküm hatalarý

ile karþý karþýya getirmektedir.

Avrupa'dan ülkemize kayan dö-

küm endüstrisi beraberinde ucuz

8-) TÜRKÝYEDE'KÝ BENTONÝT

FÝRMALARINDA AKTÝVASYON

UYGULAMALARI

T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

3 2

2 2

3

2

Ýlave Soda, %

Kompaktibilite, %

Karýþým nemi, %

Yaþ Muk.gr/cm

Islak Çekme,P/cm

EzmeMuk.gr/cm

Kesme Muk.gr/cm

Kuru Muk.gr/cm

Ufalanma, %

2

2

2

2

2

0

39,5

2,7

2110

27

340

650

2860

16,5

0,5

40,2

2,6

1910

19

290

510

2550

17

1

39,6

2,6

2060

33

300

548

2650

17,5

1,2

39,4

2,6

2120

36

351

585

2690

17,4

Ýlave Soda, %

Kompaktibilite, %

Karýþým nemi, %

Yaþ Muk.gr/cm

Islak Çekme,P/cm

EzmeMuk.gr/cm

Kesme Muk.gr/cm

Kuru Muk.gr/cm

Ufalanma, %

2

2

2

2

2

0,5

40,5

2,8

1800

31

282

500

2970

19

1,0

40,2

2,8

1680

28

246

449

2740

20

1,2

39,8

2,9

1720

32

277

456

2770

17,5
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Na2CO 3 Ýlavesi Sodasýz % 1.0 % 1.5 % 1.5 % 1.5

Bekletme Yok Yok Yok 1 Hafta 1 Hafta
Ön Nemlendirme Yok Yok Yok Yok Sodaya
Kompaktibilite(% ) 40 40 40 40 40
Karýþým Nemi 2.64 2.68 2.71 2.70 2.66
Karýþým pH’sý 9.20 10.16 10.39 10.67 10.58
Yaþ M uk. 2290 2230 2130 2230 2210
Ezme M uk. 397 378 356 365 342
Kesme M uk 565 547 539 558 534
Islak Çekme M uk 31 33 36 35 35
Kuru M uk. 2605 3005 3190 3000 2915
Ufalanma 19 16 14 15 16
Þiþme Ýndeksi 18 19 19 20 20



b

r

g

g

k

e

p

Y

m

l

l

b

c

l

y

K

t

l

A

J

r

d

r

y

p

p

l

m

m

i

m

m

l

E
E
G

T.
M

.M
.O

.B
.
M

E
TALURJÝ MÜHEN

D
ÝS

L
E

R
Ý

O
D

A
SI

TEKNÝK

19

döküm parça almak isteyen Otomobil

ve aðýr iþ makineleri sanayiinin de

baskýsý altýnda çok zor günler ge-

çirmektedir. Bütün bu olumsuzluklara

raðmen yine de araþtýrmalar ve ma-

liyet düþürme çalýþmalarý devam et-

mek zorundadýr. Bentonitin daha az

kullanýmý, ancak kalitesinin artmasý

ile mümkün olur. Bunun için döküm

firmalarý ve bentonit üreticileri bir-

likte çalýþmak zorundadýrlar. Ancak

bentonitin soda ile aktivasyonu ve

ortaya çýkan ürünün kontrolunun daha

teknik bazda yapýlmasý gereði vardýr.

Bu da ancak üniversiteler ile olabilir.

Çok iyi bilinmektedir ki, Yunanis-

tan Milos adasýnda çýkan Ca- Bento-

nitlerini Soda aktivasyonu ile aktive

etmekte ve tüm dünyaya satmaktadýr.

Hatta Türkiye'de bile müþterileri mev-

cuttur. Bu görünen gerçek ortada iken,

bentonit firmalarýnýn hiç zaman

kaybetmeden bu yollarý denemeleri

gereði vardýr.

Dünya bugün kömür tozu ile ben-

toniti tek bir ürün haline getirmiþ ve

sisteme o þekilde vermektedir. Belki

de Türk bentonitçileri için diðer bir yol

da bu ürünlerin en hýzlý bir þekilde

üretilmesi olacaktýr. Zira uzun seri

ürünler üreten döküm fabrikalarý için

bu ürünler oldukça caziptirler.

A-) Ülkemiz tüm kullanýldýðý sek-

törlere yetecek miktarda bentonit ya-

taklarýna sahiptir. Döküm sektörünün

ihtiyacý olan bentonitin, istenen

özelliklere getirilmesi için aktivasyon

da dahil olmak üzere, bilimsel yön-

temler de kullanýlmak kaydýyla üre-

9-) SONUÇLAR

tilmeleri þarttýr. Bunun için Bentonit

firmalarýnýn gerekli araþtýrma ve

yatýrýmlarý yapmalarý ihtiyacý vardýr.

B-) Döküm sektöründe kalitesi yüksek

bentonite, daha az hammadde kul-

lanýmý açýsýndan ihtiyaç vardýr. Bu da

ancak bentonitlerin aktive edilerek

kullanýlmasý veya diðer bir yol olan

özel harmanlama teknikleri ile deðiþik

kalitelerdeki bentonitlerin karýþ-

týrýlmasý ile mümkün olabilmektedir.

Bentonit firmalarýnda incelendiðinde

çok farklý kalitede ürünlerin topraktan

çýkarýldýðý görülmektedir.Yukarýda

belirtilen tekniklerin kullanýlmasý ile

bentonit firmalarý ürünlerinde yurtdýþý

firmalarýn kalitesini yakalayabilirler.

C-) Yurtdýþýndan temin edilen

bentonitlerin özelliklerinin homojen

olmasý,çok fazla deðiþkenin olduðu

döküm sektörü açýsýndan, aranan bir

özelliktir. Türkiye'deki bentonit

üreticilerinin de bu þartý saðlamalarý

uygun olacaktýr.

D-) Son yýllarda özellikle Kömür tozu

ve Bentonitin birlikte sistemde

bulunduðu ürünler kullanýlmaya

baþlanmýþtýr. Ülkemizin bentonit

üreticilerinin de bu konu ile yakýndan

ilgilenmeleri, geleceði olan bu

konuyu, ülke olarak gözardý etme-

memiz açýsýndan faydalý olacaktýr.
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