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Özet 
 

Dünya bor rezervlerinin büyük bir kısmı ülkemizde bulunmaktadır. Bor kil yatakları 
içerisinde bulunmakta olup, eldesi aşamasında bileşiminde önemli oranda bor ihtiva 
eden artık kil malzeme ortaya çıkmaktadır. Bu artık malzemenin farklı sektörlerde 
kullanılması, atık depolama alanlarının azaltılmasının yanı sıra, çevresel ve ekonomik 
faydalar sunacaktır. 
 
Bu çalışmada, Kütahya-Emet Bor işletme tesisinde açığa çıkan ve yapısında bir miktar 
bor bulunduran kolemanit zenginleştirme artığı kil malzeme, farklı sıcaklıklarda (500, 
600, 700, 800, 825, ve 850 ºC’de 2 saat) kalsine edildikten sonra sodyum silikat esaslı 
(Ms=1,2 ve %6 Na2O) çözelti ile aktive edilerek çeşitli harç karışımları hazırlanmıştır. 
Üretilen harç karışımlarına 100 ºC sıcaklıkta 12 saat süreyle buhar kürü ve standart kür 
uygulanmıştır. Deney sonuçları, optimum  kalsinasyon sıcaklığının 800 °C olduğunu 
göstermiştir. Buhar kürü ve standart kür uygulanan alkalilerle aktive edilmiş harç 
karışımlarından (AAH) sırasıyla 34,2 ve 33 MPa basınç dayanımı değerleri elde 
edilmiştir. 

 
 

Abstract 
 

The largest known boron reserves existing all over the World are in Turkey. Boron 
minerals generally exist within clay layers. Waste clay material containing certain 
amount of boron mineral is generated during obtaining of boron. The utilisation of 
waste clay in different industry provides a great benefit in terms of economic 
advantages, reducing environmental problems and landfill area requirement. 
 
In this study, colemanite concentrator waste clay material procured from Kütahya-Emet 
plant was calcined at different temperatures (500, 600, 700, 800, 825, ve 850 ºC’de 2 
hours) and after that activated by using sodium silicate based alkaline solution (Ms=1,2 



and 6% Na2O) to prepare various mortar mixes. Two different curing methods were 
used in this study, standard curing a humidity cabinet (20 °C temperature and 95% 
relative humidity) and steam curing at 100 °C for 12 hours. Test results showed that the 
optimum calcination temperature was 800 °C. Compressive strength values of 34,2 and 
33 MPa were obtained with steam and standard curing, respectively. 

 
 

1. GİRİŞ 
 

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %73’ü ülkemizde bulunmaktadır [1]. Ülkemizde bor 
rezervleri; Kütahya-Emet, Bigadiç-Balıkesir, Kestelek-Bursa ve Kırka-Eskişehir 
bölgelerinde yer almaktadır. Doğada yaklaşık 230 adet bor minerali mevcuttur. Bu 
mineraller içerisinde ülkemizde bulunması ve ticari olarak değerinin olması bakımından 
en önemlileri; tinkal, kolemanit ve üleksit mineralleridir [2,3]. Emet’te kolemanit ve 
üleksit, Kırka’da Tinkal, Bigadiç’te kolemanit ve üleksit, Kestelek’de ise kolemanit 
yatakları mevcuttur [1]. 
 
Bor, temizlik sanayi, inşaat sektörü, seramik sanayi, nükleer sanayi vb. hammadde 
olarak yaygın bir şekilde kullanılmasının yanı sıra son yıllarda ileri teknoloji gerektiren 
endüstriyel alanlarda hammadde olarak da kullanım alanı bulan ve değeri gün geçtikçe 
artan bir malzeme konumundadır. Bor kil yatakları içerisinde bulunmakta olup, üretimi 
esnasında önemli oranda artık kil malzeme ortaya çıkmaktadır. Bor üretimi yapan 
tesislerin en önemli sorunlarından biri, açığa çıkan artık kil maddelerin depolanması 
sorunudur. Bu artık maddeler işletmeler tarafından atık barajlarında depolanmakta olup 
herhangi bir sektörde bütünüyle değerlendirilememektedir. Atıkları depolamak için çok 
büyük alanlar gerekmekte olup, depolama maliyetleri de çok yüksek seviyelere 
çıkmaktadır. Bunun yanında yağmur suları bor bileşiklerini çözerek toprak kirliliğine de 
neden olmaktadırlar [4]. Depolama maliyetlerinin minimize edilmesi, çevreye verdiği 
zararının ortadan kaldırılması ve bünyesinde bulundurduğu bor mineralinin ekonomiye 
kazandırılarak üstün özelliklere sahip yeni ürünlerin geliştirilmesi amacıyla bor 
zenginleştirme artığı killerin değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 
 
Portland çimentosu üretimi için gerekli olan ham maddelerin temini aşamasında çevre  
tahribatı çok önemli boyutlara ulaşmaktadır. Klinker üretim aşamasında ise, atmosfere 
salınan gazlar (CO2, SO2,NOX vb.) çevre kirliliğine neden olmaktadırlar. Ayrıca 
Portland çimentosu üretimi oldukça yüksek  enerji gerektirmektedir. Bu olumsuz 
yönlerin tamamen ortadan kaldırılması veya minimum seviyeye indirilmesi için 
araştırmacılar, Portland çimentosuna alternatif bağlayıcıların geliştirilmesi konusunda   
çalışmalar yapmaktadırlar. Bu çalışmalar içerisinde en ilgi çekeni ise alkalilerle aktive 
edilen bağlayıcılar olmuştur. Alkalilerle aktivasyon sistemleri içerisinde ham madde 
olarak atık ürünlerin kullanılması atıkların değerlendirilmesi açısından da son derece 
önemlidir. Teorik olarak  silikat ve alüminat bileşenlerini içeren her malzeme alkalilerle 
aktive edilebilir. Alkalilerle aktivasyon sistemleri içerisinde en çok kullanılan ham 
maddeler; yüksek fırın cürufu, uçucu kül, kırmızı çamur, metakaolin, kaolin ve pirinç 
kabuğu külüdür. 
 
Teknik literatürde, bor artığı killerin farklı sektörlerde değerlendirilmesi ile ilgili 
yapılmış çalışmalar mevcuttur. İnşaat sektöründe daha çok çimento ve tuğla üretiminde 
mineral katkı maddesi olarak kullanılmıştır. Literatürde bor artığı killerin alkalilerle 
aktivasyon sistemleri içerisinde ham madde olarak kullanımına ilişkin herhangi bir 



çalışma bulunmamaktadır. Sevim [3], Portland çimentosu yerine belirli oranlarda Emet 
kolemanit zenginleştirme artığı killeri kullanarak beton numuneler üretmiştir. Portland 
çimentosu yerine %3 ve %5 oranında kolemanit zenginleştirme artığı içeren betonların 
90 günlük basınç dayanımlarının kontrol karışımına kıyasla bir miktar daha yüksek 
olduğu rapor edilmiştir. Kolemanit zenginleştirme artığı içeren karışımların kuruma 
büzülmesi değerlerinin ise kontrol karışımına kıyasla %7-37 oranlarında düşük olduğu 
rapor edilmiştir. Yılmaz [1], Bigadiç bor atıklarını Portland çimentosu ile %20’ye kadar 
yer değiştirerek harç numuneleri üretmiştir. Portland çimentosu yerine %5’e kadar bor 
artığı içeren harçların basınç dayanım değerlerinin, kontrol numunesine yakın olduğu 
rapor edilmiştir. %1 ve %2,5 bor artığı içeren harçların donma-çözünme 
dayanıklılıklarının kontrol numunesine göre yüksek olduğu, alkali-silika reaksiyonu 
kaynaklı genleşmelerin bor artığı oranı arttıkça azaldığı rapor edilmiştir. Uslu ve Arol 
[5], yaptıkları çalışmada tuğla üretiminde kullanılan kil ile bor artığını belirli oranlarda 
(%10, %20, %30, %40, ve %100) yer değiştirmiştir. %30’a kadar bor artığı içeren tuğla 
numunelerinin basınç dayanımı, su emme değerleri ve yoğunluklarının olumlu yönde 
geliştiği rapor edilmiştir. Ayrıca bor artıkları tuğla pişirme sıcaklığını düşürmüştür. 
Koumpouri ve Angelopoulos [6], düşük enerjili belit çimentosu üretmek amacıyla bor 
artığı ve borik asidi belirli oranlarda farin karışımına ikame ederek klinker üretmiştir. 
Araştırma sonucunda %6,5 bor artığı ilavesinin klinker pişme sıcaklığını 1310 ºC’ye 
düşürdüğü rapor edilmiştir. Üretilen çimentoların mekanik özellikleri incelendiğinde, 
%1 bor artığı içeren çimento ile üretilen numunenin 28 günlük basınç dayanımı yaklaşık 
60 MPa iken % 6,5 bor artığı içeren numunenin dayanımı 5 MPa olarak rapor edilmiştir.  
Özdemir ve Öztürk [7], Kırka-Eskişehir bölgesinde bulunan konsantre boraks ve boraks 
pentahidrat ünitelerinden çıkan iki çeşit (CW1 ve CW2) bor içeren kil artıklarının 
çimentoda mineral katkı maddesi olarak kullanımını incelemiştir. Artıklar belli 
oranlarda (%1, %2,5, %5 ve %10) klinker ve alçıtaşı karışımına ilave edilmiştir. %1 
CW1 artığı içeren harç karışımının basınç dayanımının kontrol karışımının basınç 
dayanımına göre bir miktar daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. Daha yüksek  bor oksit 
oranlarında ise basınç dayanımlarının azaldığı ifade edilmiştir.  Mutuk ve Mesci [2], bor 
artığı ilavesinin basınç dayanımını olumsuz etkilediğini rapor etmiştir. Ayrıca %5’e 
kadar bor artığı ilavesinin puzolanik malzeme olarak çimento yerine kullanılmasının 
uygun olduğu bildirilmiştir. 
 
Bu çalışmanın ana amacı, Kütahya-Emet Bor işletme tesislerinde açığa çıkan ve 
yapısında bir miktar bor bulunduran kolemanit zenginleştirme artığı kil malzemenin 
farklı kalsinasyon sıcaklıklarında alkali aktivasyon sistemleri içerisinde bağlayıcı 
malzeme olarak kullanılabilme potansiyelinin araştırılmasıdır. Ayrıca 800°C’de kalsine 
edilmiş artık malzeme kullanılarak hazırlanan harç karışımının; mekanik özellikleri, 
kuruma büzülmesi ve içyapıları incelenmiştir. 

 
 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 
 

Bu çalışmada, Emet Bor İşletme Müdürlüğü kolemanit zenginleştirme tesisi artığı kil 
malzeme alkalilerle aktive edilerek çeşitli harç karışımları üretilmiştir. Sekiz yüz derece 
sıcaklıkta kalsine edilen kolemanit zenginleştirme artığı kil malzemenin kimyasal 
analizi Tablo 1’de verilmiştir.  
 
 
 



Tablo 1 . Kalsine bor içeren artık kilin kimyasal özellikleri (%) 
 

B2O3 SiO2 CaO Al2O3 MgO CO2 Fe2O3 K2O Na2O SrO SO3 Diğer 
33,30 23,00 16,20 6,84 6,33 5,42 3,59 2,79 0,18 0,72 0,37 1,30 
 
Aktivatör olarak Merck firması üretimi olan cam suyu ve sodyum hidroksit 
kullanılmıştır. Granül olarak kullanılan sodyum hidroksit %97 saflığa sahiptir. Cam 
suyunun üretici firma tarafından sağlanan kimyasal bileşimi %8 Na2O, %27 SiO2 ve 
%65 H2O şeklindedir. Sodyum hidroksit ve cam suyu belirli oranlarda karıştırılarak, 
silikat modülü (Ms) 1,2 olan ve bağlayıcı maddenin %6’sı oranında Na2O içeren 
aktivatör çözeltisi hazırlanmıştır. Harç karışımları hazırlanırken ince agrega olarak, 
maksimum dane boyutu 4 mm olan kireçtaşı agregası kullanılmıştır. Ayrıca, sonuçları 
karşılaştırabilmek amacıyla bağlayıcısı CEM I 42,5 R tipi Portland çimentosu (PÇ) olan 
bir harç karışımı hazırlanmıştır. 
  
Harç karışımları hazırlanırken öncelikle bor üretim artığı kil ve agrega kuru olarak 1 
dakika Hobart mikser kullanılarak karıştırılmıştır. Daha sonra aktivatör çözeltisi 
karışıma ilave edilmiştir. Çözeltinin ilave edilmesinin ardından yaklaşık 1 dakika düşük 
devirde ve sonrasında 1 dakika yüksek devirde karıştırma işlemine devam edilmiştir. 
Karıştırma işleminin sonunda numuneler kalıplara iki tabaka halinde vibratörle 
sıkıştırılarak yerleştirilmiştir. Buhar kürü uygulanan numuneler, 5 saat ön bekleme 
süresinin ardından 100 ºC sıcaklıkta 12 saat süreyle buhar kürüne maruz bırakılmıştır. 
Standart kür uygulanan alkalilerle aktive edilmiş harç örnekleri, bir gün sonra kalıptan 
alınmış ve deney gününe kadar yaklaşık %95 bağıl neme sahip ortamda kür edilmiştir.  
 
Çalışmanın birinci aşamasında artık kil malzemenin kalsinasyon sıcaklığının alkalilerle 
aktivasyon potansiyeline etkisi incelenmiştir. Bu aşamada, su/artık kil malzeme oranı 
0,40 olan, agrega/artık kil malzeme oranı 2,75 olan, 50 mm ayrıtlı küp numuneler 
hazırlanarak buhar kürüne (100 ºC sıcaklık, 12 saat) maruz bırakılmıştır. Bu aşama 
sonucunda optimum kalsinasyon sıcaklığı tespit edilmiştir.  
 
Çalışmanın ikinci aşamasında kür koşullarının etkisi incelenmiştir. Bu aşamada 800 ºC  
sıcaklıkta kalsine edilmiş bor üretim artığı kil kullanılmıştır. Bu aşamada kıyaslama 
yapabilmek amacıyla, bağlayıcısı Portland çimentosu olan bir kontrol karışımı 
hazırlanmıştır. Hazırlanan harç karışımlarının agrega/atık kil (veya Portland çimentosu) 
oranı 2,75’dir. Su/atık kil (veya Portland çimentosu) oranı ise yayılma değerleri 138±3 
mm olacak şekilde ön deneylerle belirlenmiştir. Hazırlanan harç karışımlarının aktivatör 
çözeltisi, bağlayıcı kompozisyonu, yayılma çapı değeri ve su/ bağlayıcı oranı Tablo 
2’de verilmiştir.  
 

Tablo 2. Hazırlanan karışımın su/ bağlayıcı oranı ve yayılma çapı değerleri 
 

Karışım Kodu Aktivatör Bağlayıcı Yayılma Çapı (mm) Su/Bağlayıcı 

AAH %6 Na2O-
Ms=1,2 Bor üretim atığı kil 141 0,39 

PÇ - Portland Çimentosu 135 0,42 

 
 
 
 



Hazırlanan harç örneklerinin eğilme dayanımları 40x40x160 mm boyutlarındaki 
prizmatik örnekler üzerinde, basınç dayanımları ise eğilme deneyinden sonra kalan 
parçalar üzerinde belirlenmiştir. Kuruma büzülmesi ölçümleri 25x25x285 mm 
boyutlarındaki harç çubukları kullanılarak ASTM C 596 [10] standardına göre 0,002 
mm hassasiyetindeki komparatör kullanılarak belirlenmiştir. 
  
Eğilme ve basınç dayanımı deneyleri; buhar kürü uygulanan numunelerin soğumasının 
hemen ardından yapılmıştır. Standart kür uygulanan numunelerde ise 2, 7, ve 28. 
günlerde belirlenmiştir. Eğilme dayanımı, ASTM C 348 [8] standardına göre 130 mm 
mesnet açıklığı kullanılarak 3 nokta eğilme deneyi ile belirlenmiştir. Basınç dayanımı 
ise, ASTM C 109/ C109 M [9] standardına göre belirlenmiştir. Eğilme deneyi 3, basınç 
dayanımı deneyi ise 6 numunenin ortalaması alınarak belirlenmiştir. Harç karışımları 
üzerinde SEM analizi yapılarak iç yapı özellikleri belirlenmiştir. 
  
 

3. DENEY SONUÇLARI ve TARTIŞMA 
 
3.1 Kalsinasyon sıcaklığının mekanik özelliklere etkisi 
 
Kolemanit zenginleştirme artığı kil malzeme, öncelikle farklı sıcaklıklarda (500, 600,             
700, 800, 825 ve 850 ºC) 2 saat süreyle kalsine edilmiştir. Kalsinasyon işleminin 
ardından malzeme su içerisinde hızlı bir şekilde soğutulmuştur. 850°C’de malzeme 
eriyerek bulunduğu kaba yapışmış ve malzemenin kaptan alınması mümkün olmamıştır. 
Bu sebeple, 825 ºC sıcaklığa kadar kalsine edilen bor artığı kil malzeme alkalilerle 
aktive edilerek harç karışımları hazırlanmıştır. 800°C ve üzerindeki sıcaklıklarda 
kalsine edilen bor artığı kil malzeme kısmen sinterleştiğinden ötürü, öncelikle belli bir 
boyuta gelene kadar kırıcıdan geçirilmiş ve daha sonra bilyalı değirmende 4000 devir 
öğütülerek harç üretiminde kullanılmıştır. Hazırlanan harç karışımları buhar kürüne 
maruz bırakıldıktan sonra basınç dayanımı belirlenmiştir. Basınç dayanımı ve 
kalsinasyon sıcaklığı arasındaki ilişki Şekil 1’de verilmiştir. Şekil 1'den görüldüğü gibi, 
artık kil malzeme 700 ºC ve altındaki sıcaklıklarda kalsine edildiği takdirde, harç 
karışımların dayanımı oldukça düşük düzeydedir. Bu durum bu sıcaklıklarda artık kil 
malzemenin yeteri kadar amorf  bir yapı kazanmamasına bağlanmıştır. Bununla birlikte 
800 ve 825 ºC sıcaklıkta aktive edilen killerle üretilen harçların basınç dayanımı 
sırasıyla 30,7 ve 31,6 MPa olarak bulunmuştur.  

 
Şekil 1. Kalsinasyon sıcaklığının AAH karışımlarının basınç dayanımına etkisi 
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3.2 Kür Koşullarının Mekanik Özelliklere Etkisi 
 
Çalışmanın birinci bölümünden elde edilen sonuçlar, bor üretim artığı killerin alkalilerle 
aktivasyonu sonucunda yeterli bir dayanıma sahip bağlayıcı üretimi için optimum 
kalsinasyon sıcaklığının 800 °C olduğunu göstermiştir. Bu sebeple kür koşullarının 
dayanıma etkisinin belirlendiği bu bölümde, 800 °C  sıcaklıkta 2 saat süreyle kalsine 
edilen bor artığı kil numuneleri kullanılmıştır.  
 
Tablo 3'de buhar kürü uygulanan harç karışımlarının eğilme ve basınç dayanımları 
verilmiştir. Görüldüğü gibi, bor üretim artığı AAH' ın basınç dayanımı PÇ harcına 
kıyasla yaklaşık %8,2 oranında daha yüksek, eğilme dayanımı ise %6,9 oranında daha 
düşüktür. 
 

Tablo 3. Buhar kürü geçirmiş AAH ve PÇ harçlarının eğilme ve basınç dayanımı 
değerleri 

 
Karışım Basınç dayanımı (MPa) Eğilme dayanımı (MPa) 

AAH 34,2 5,4 
PÇ 31,6 5,8 

 
Standart kür uygulanan harç karışımlarının basınç ve eğilme dayanımının zamana bağlı 
olarak değişimi sırasıyla, Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. Standart kür uygulanan PÇ 
harcının eğilme ve basınç dayanımı, tüm yaşlarda AAH karışımının dayanımından daha 
yüksektir. Kür süresi arttıkça her iki karışımında mekanik özellikleri beklendiği gibi 
artmıştır. Bununla birlikte, AAH'ın zamana bağlı dayanım gelişim hızı PÇ harcına 
kıyasla daha yüksektir. Kontrol karışımının 7 günlük basınç dayanımı 2 günlük basınç 
dayanımına kıyasla yaklaşık %19 artış gösterirken, alkalilerle aktive edilmiş bor üretim 
artığı kil bağlayıcılı harç örneklerinin basınç dayanımındaki artış %45'tir. Benzer 
şekilde kür süresinin 7 günden 28 güne artışı ile, kontol karışımının dayanımında 
yaklaşık %16 oranında bir gelişme olurken, AAH karışımında bu değer yaklaşık 
%90’dır. AAH karışımının basınç dayanımı 2 günde PÇ karışımının basınç dayanımının 
%27'si iken, 7 günde %33'ü ve 28 günde %53’ü olduğu görülmektedir. Bir başka 
değişle, ilerleyen yaşlarda AAH'ın basınç dayanımının PÇ harcını yakalayabileceği 
hatta geçebileceği düşünülebilir. Buhar kürüne maruz bırakılan PÇ harçlarının basınç 
dayanımı, 28 gün standart küre maruz bırakılan harçların dayanımından önemli 
derecede daha düşüktür. Bu durum, yüksek sıcaklıklarda kür edilen numunelerde 
hidratasyon ürünlerinin beton içerisinde üniform tarzda dağılmaması nedeni ile çimento 
hamurunda zayıf bölgeler oluşmasına bağlanmaktadır [11]. Bununla birlikte, AAH 
karışımının 28 gün sonunda ulaştığı basınç dayanımı buhar küründeki basınç dayanımı 
değerine yaklaşık olarak eşittir. Alkalilerle aktive edilen harçlarda, geopolimerik 
yapının oluşabilmesi ve erken yaşlarda istenilen mekanik özelliklerin elde edilebilmesi 
için buhar kürü uygulanması gerektiği görülmüştür.  
 
Buhar kürü uygulanan PÇ karışımının 28. günde kuruma büzülmesi yaklaşık  300*10-6 

iken, bu değer AAH karışımında yaklaşık 100*10-6 olarak bulunmuştur. Aydın [12], 
bağlayıcısı yüksek fırın cürufu olan AAH karışımlarının kuruma büzülmesi değerlerinin 
PÇ harçlarına kıyasla oldukça yüksek mertebelerde olduğunu rapor etmiştir.  
 



 
Şekil 2. Standart kür uygulanan karışımların basınç dayanım değerleri 

 

 
Şekil 3. Standart kür uygulanan karışımların eğilme dayanım değerleri 

 
3.3 İçyapı İncelemeleri 

 
Buhar kürü ve standart kür uygulanan bor artığı killerin aktivasyonu ile üretilen AAH 
karışımları üzerinde yapılan SEM (SE) görüntüleri Şekil 4'te görülmektedir. 

 

                        
 

Şekil 4. Standart kür (a) ve buhar kürü (b) geçirmiş harç örneklerinin SEM (SE) 
görüntüleri (5000x) 
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Şekil 4’te görüldüğü gibi, kür rejiminden bağımsız olarak her iki AAH karışımının ana 
matris fazı yoğun bir yapıdan oluşmaktadır. Standart kür uygulanan AAH karışımında 3 
nolu ok ile gösterilen bölgede yapılan EDS analizi sonucuna göre; atomik bor oranı % 
1,12, Ca/Si oranı 0,98’dir. Ayrıca bu bölgede Mg içeriği (%7,82) oldukça yüksek 
seviyededir. Ca/Si oranının 1 civarında olması bu bölgede oluşan yapının C-S-H jeli 
olduğunu göstermektedir. Yip vd. [13], hazırladıkları harç karışımlarının bağlayıcı 
matris fazı üzerinde yapılan EDS analizi sonuçlarına göre C-S-H jelinin Ca/Si oranının 
0,98 olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca bu bölgede Al/Ca oranı 0,18, Na/Ca 0,91, 
Mg/Ca oranı ise 0,99’dur. Elde edilen sonuçlardan, Al, Na ve Mg elementlerinin C-S-H 
yapı içerisinde mevcut olduğu sonucu çıkarılabilir. Bu durum daha önce yapılan 
çalışmadan elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir [12]. 2 numaralı ok ile 
gösterilen bölgede küre şeklinde, atomik bor oranı %1,20, Ca/Si oranı ise sıfır olan, 
geopolimerik  bir yapı oluşmuştur. Buhar kürü uygulanan AAH karışımında 2 nolu ok 
ile gösterilen ana matris bölgesinde yapılan EDS analizi sonucuna göre; atomik bor 
oranı %2,63, Ca/Si oranı 0,76’dır. Ca/Si oranı, bu bölgede oluşan yapının C-S-H jeli 
olduğunu göstermektedir. Standart kür uygulanan AAH karışımının boşluklarında (1 
numaralı ok ile gösterilen bölge) iğnemsi ve lifsi bir yapının oluştuğu görülmektedir. Bu 
bölgede yapılan EDS analizleri, bor oranının yaklaşık %7 civarında olduğunu, Ca/Si 
oranının ise 0,47 olduğunu göstermiştir. Buhar kürü uygulanan AAH karışımının 
içyapısında ise (1 numaralı ok ile gösterilen bölgede) polimerik yapıya benzer bir 
yapının oluştuğu görülmektedir. Bu bölgede yapılan EDS analizi sonucuna göre; bor 
oranı atomik olarak % 0,51 ile çok düşük seviyededir. Ca/Si oranı ise 0,26’dır.  
 
EDS analizi sonucunda elde edilen bor elementi miktarı Tablo 1’de gösterilen değerden 
oldukça düşüktür. Düşük olmasının sebebi olarak, SEM-EDS analizlerin, bor gibi atom 
numarası düşük olan elementlerin miktarını belirlemede yeteri kadar hassas 
olmamasıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
 
 

4. SONUÇLAR 
 

Bu çalışma kapamında, Kütahya-Emet Bor İşletme Müdürlüğü tesisinde açığa çıkan 
kolemanit zenginleştirme artığı kil malzemenin alkalilerle aktivasyon potansiyeli 
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 
 
• Kolemanit zenginleştirme artığı kil malzemenin alkalilerle aktivasyonu sonucunda 

bağlayıcı özellik kazanabilmesi için,  en az 800 °C sıcaklıkta kalsine edilmesi 
gerektiği görülmüştür. Daha yüksek kalsinasyon sıcaklıkları malzemenin ergiyerek 
camsı bir hal alarak kaba yapışması ve öğütme enerjisi ihtiyacının yüksek 
olmasından ötürü uygun bulunmamıştır. 

• Sekiz yüz derece sıcaklıkta kalsine edilmiş kolemanit zenginleştirme artığı kil 
malzemenin alkalilerle aktivasyonu sonucunda üretilen harç karışımları buhar kürü 
ve standart kür durumunda sırasıyla 34,2 ve 33 MPa basınç dayanımı göstermiştir. 
Bu dayanım değerleri birçok uygulama için yeterli düzeyde bir basınç dayanımıdır. 

• Buhar kürü uygulanması halinde, kolemanit zenginleştirme artığı kil malzemenin 
aktivasyonuyla üretilen harç karışımının basınç dayanımı PÇ harcına kıyasla yaklaşık 
%8 oranında daha yüksek iken, standart kür durumunda PÇ harcından %47 oranında 
daha düşük dayanım göstermiştir. Bununla birlikte, standart kürde bor üretim artığı 
kil esaslı AAH karışımının dayanım kazanma hızının PÇ harcından önemli derecede 



yüksek olduğu değerlendirildiğinde, ilerleyen yaşlarda AAH harcının dayanımının 
PÇ harcına yaklaşacağı hatta geçebileceği değerlendirilmiştir. 

• Buhar kürü uygulandığı takdirde, kolemanit zenginleştirme artığı kil esaslı AAH'ın 
kuruma büzülmesi değerlerinin PÇ harcına kıyasla düşük seviyelerde olduğu 
bulunmuştur.  

• İç yapı incelemeleri AAH karışımlarının C-S-H yapı ve geopolimerik yapıları bir 
arada içerdiğine işaret etmektedir.   

• Sınırlı sayıda ön deney yapılarak gerçekleştirilen bu çalışma sonuçları 
değerlendirildiğinde, kolemanit zenginleştirme artığı kil malzemenin kalsine edilerek 
alkalilerle aktivasyon sistemlerinde ham madde olarak kullanılabileceği görülmüştür.  
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