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Özet 
 

Kırmızı çamur, Bayer prosesi ile boksit cevherinden alüminyum üretimi sırasında ortaya 

çıkan endüstriyel bir atıktır. Dünyada, boksit kullanılarak alüminyum üretimine bağlı 

olarak büyük miktarda kırmızı çamur birikmektedir. Artan kırmızı çamur atıklarının 

depolanması ve bertaraf edilmesi giderek daha büyük sorun haline geldiğinden, 

alternatif kullanım alanları arayışı sürmektedir.  

 

Bu çalışmada, kırmızı çamur atığının renkli beton üretiminde pigment olarak 

kullanılabilirliği ve betonun renklendirme özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kırmızı 

çamur atığının XRD, XRF, SEM,  tane boyut,  DTA-TG analizleri yapılmıştır. Kırmızı 

çamurun pigment olarak kullanımına yönelik kalsinasyon çalışmaları (600-800ºC) ve 

kalsinasyonun renklendirme özelliklerine etkisi renk ölçümü ile belirlenmiştir. Kırmızı 

çamur renklendirici pigment özellikleri belirlendikten sonra, parke taşı üretiminde 

kullanılmış ve renklendirme özelliği, geleneksel pigmentlerle kıyaslanmıştır. Kırmızı 

çamurun renkli beton üretiminde değerlendirilmesini amaçlayan bu çalışma ile beton 

endüstrisi için yeni bir katkı elde edilerek, çevresel ve diğer zararlı etkilerinin 

giderilmesi hedeflenmiştir. 
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  Abstract 
 

Red mud is an industrial residue of the Bayer process, which is used for the production 

of alumina from bauxite. In the world, large amount of red mud is accumulating 

depending on the production of aluminium. Due to the storage and  dispose problems of 

increasing red mud, alternative utilization areas are investigated. 

 

This study was carried out in order to use the red mud as a pigment in colored concrete 

production and to investigate effects on coloration properties of concrete. XRD, XRF, 

SEM, grain size, DTA-TG measurements of red mud were done. The use of red mud as 

a pigment was determined with calcination (600-800ºC) and calcination effects on 

coloration properties were determined by spectrophotometer. After determining colorant 

pigment properties of red mud, it was used in paving stone production and coloration 

properties were compared with commercial pigments. The purpose of this study is to 

develop a new admixture for colored concrete production and to eliminate enviromental 

and harmful effects of red mud. 

 

 

1.GĠRĠġ 
 

Kırmızı çamur, Bayer prosesi ile boksitten alümina üretimi sırasında ortaya çıkan bir 

atık maddedir. Alüminyum üretimi için kullanılan boksit cevherinin yaklaşık % 40'ı 

kırmızı çamur atığı olarak açığa çıkmaktadır [1,2].  
 

Kırmızı çamur, kırmızı-kahve renginde ve çok ince tane boyut dağılımına sahiptir. 

Kırmızı çamurun karakteristik ince taneleri, harçta ve betonda katkı olarak 

kullanılmasını desteklemektedir. Kırmızı çamurun spesifik yüzey alanı (BET), 

yoğunluğu ve pH değeri sırasıyla 10-21 m
2
/g, 2,5-2,7 g/cm

3
 ve 13,5 civarında olup, 

oldukça kostiktir [3]. 

 

Kırmızı çamurun mineralojik analizi, boksit kaynağına ve üretim prosesine bağlı olarak 

farklılık göstermektedir. Çamur, boksit kaynağından gelen (anataz, böhmit, kalsit, 

gibsit, götit, hematit, kalsiyum ferrit ve kaolin) ve proseste üretilen bileşiklerden 

oluşmaktadır. Ana bileşenler: Fe2O3, Al2O3, SiO2, TiO2 ve Na2O’dur [3]. 

 

Kırmızı çamurun kullanım alanlarından bazıları aşağıda verilmiştir:  

 

-inşaat ve yapı sektöründe: çimento üretimi, tuğla, kiremit ve seramik malzemesi 

yapımı, döküm bileşikleri  

-kimya sektöründe: sıcak gazlardan H2S absorplanmasında, kauçuk ve plastik 

endüstrisinde dolgu malzemesi olarak, renkli camlarda, puzolanik pigment üretiminde, 

su uygulamalarında flokülant olarak, toprak ve maden iyileşirilmesinde 

-kırmızı çamur içerisindeki metallerin geri kazanımında: demirin geri kazanılması, 

alkali kazanılması, TiO2 ve düşük miktarlardaki diğer bileşenlerin geri kazanılması [3] 

 

Kırmızı çamurun farklı sektörlerde kullanım olanaklarının belirlenmesi için araştırma 

geliştirme çalışmaları, ülkemizde genellikle seramik ve tuğla üretimi üzerine 

yoğunlaşmıştır.  
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Kırmızı çamurun ekonomik olarak değerlendirilmesi konusunda çeşitli metotlar 

önerilmiş ancak uygulamaya aktarım yapılamamıştır. Alümina üretim fabrikaları, 

kırmızı çamuru baraj olarak isimlendiren göl tipi alanlarda depolamakta, depolama 

metotları fabrikadan fabrikaya değişmekte ve bu depolama insan sağlığına ve çevreye 

zarar vermektedir. Kırmızı çamur, kolloidal yapısı nedeni ile bol miktarda su 

içermektedir. Bu haliyle barajlarda depolanan atık, rüzgarın ve çeşitli doğa olaylarının 

etkisiyle, çevreye taşınmaktadır. İçerdiği alkali ve mikron boyutlu taneler (1 μm – 2 

mm) nedeniyle, çevre sağlığı konusunda endişe uyandırmaktadır [4]. 

 

Kırmızı çamur kaynaklı çevresel sorunları azaltmanın çözüm yolu, çamurun 

değerlendirilerek ortadan kaldırılmasıdır [5]. Türkiye’de Eti Alüminyum-Cengiz Grup 

Tesislerinde, yılda  460 000 ton boksit cevheri işlenerek, 200 000 ton alümina, 60 000 

ton birincil alüminyum üretimi ve 230 000 ton kırmızı çamur açığa çıkmaktadır. 

Yıkama prosesinden sonra kırmızı çamur, pompalarla tesisin depolama konumlarına 

gönderilmektedir [6].  

 

Bu çalışmada, Eti Alüminyum Tesislerinden elde edilen atık kırmızı çamurun, 

içeriğinde bulunan yüksek demir miktarına bağlı olarak, renkli beton üretiminde 

renklendirici pigment olarak kullanımı araştırılmıştır. Gerçekleştirilen bu çalışmanın 

atık bir malzemenin beton sektöründe ekonomik olarak değerlendirilmesinin yanında, 

çevresel dengenin korunmasına yardımcı olması bakımından, ülkemizde gerçekleştirilen 

öncü çalışmalardan biri olması hedeflenmiştir.  

 

 

2. DENEYSEL ÇALIġMALAR 
 

Bu çalışmada renkli beton üretimi için kullanılan atık kırmızı çamur, Eti Alüminyum 

A.Ş-Cengiz Grup Seydişehir Alüminyum Tesislerinden temin edilmiştir.  

 

2.1. Kırmızı Çamurun Karakterizasyonu 

 

Kırmızı çamurun X-Işınları difraktogram analizi, Shimadzu XRD 6000 difraktometre 

cihazı kullanılarak Cu K  radyasyonu ile 1,5418 Å dalga boyunda gerçekleştirilmiştir 

(Şekil 1, Tablo 1). Veriler 2  olarak 2-70º arasında ölçülmüş ve bulunan bileşikler Şekil 

1’de verilmiştir.  

 

 
ġekil 1. Kırmızı çamurun X-Işınları difraktogramı 

  Hematit, Fe2O3, 33-664 

             Hidroksikankrinit, 

Na8Al6Si6O24(OH)2.2H2O, 46-

1057 

Kalsit, CaCO3, 5-586 

Gibsit, Al(OH)3, 33-17 

Ulvospinel, Fe2TiO4, 34-177 

                  Rutil, TiO2, 21-1276 

            x     Kristobalit, SiO2,39-1425 
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Kırmızı çamur elementel analizi Philips PW 2404/00 XRF cihazı kullanılarak 

belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  
 

Tablo 1. Kırmızı çamurun elementel bileşimi (% ağırlıkça) 

 
Bileşik % Ağırlıkça 

Al2O3  25,645  

CaO  3,297  

Fe2O3  36,942  

Na2O  7,037  

SiO2  18,954  

TiO2  5,616  

Diğer 2,5090 

 

Kırmızı çamurun, yüzey alanı ölçümleri Quantachrome Nova 4000E cihazı ile 28,378 

m
2
/g, yoğunluğu Quantachrome Ultrapiknometre cihazı ile 3,0346 g/cm

3
, tane boyut 

dağılımı ise Malvern Mastersizer X cihazı ile %90’ı 18,31 µm’den daha ince olarak 

belirlenmiştir. 

 

Kırmızı çamurun mikroyapısı, yüzey morfolojisi ve EDX analizleri Jeol JSM 6335F 

taramalı elektron mikroskopisi (SEM) kullanılarak incelenmiş ve Şekil 2’de verilmiştir. 

 

         
 

ġekil 2. Kırmızı çamurun SEM mikroyapı görüntüleri, (a)100X, (b) 30000X 

 

Kırmızı çamurun termal davranışı SEIKO ExStar 6300 TG/DTA cihazı ile 100 ml/dk 

kuru hava akış hızı, 10ºC/dk
 
ısıtma hızı ve 25-900ºC koşullarında belirlenmiştir. 25-

900°C aralığında kırmızı çamurun toplam ağırlık kaybı %12’dir. Gibsitin ve kalsitin 

bozunmasına bağlı olarak sırasıyla 283,9ºC ve 732,6ºC’de endotermik pikler 

gözlenmiştir (Şekil 3). 

(a) (b) 
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ġekil 3. Kırmızı çamur DTA/TG eğrisi 

 

Infared spektroskopisi (IR) analizi ile infared bölgede kırmızı çamurun moleküler yapısı 

belirlenmiştir. Şekil 4’de verilmiş olan IR spektrumuna göre, 3426 cm
-1 

yer alan pik, 

gibsitte yer alan hidroksil bağları göstermektedir. Serbest H2O 1642,88 cm
-1 

pikiyle 

gözükürken, ve 1454,36 cm
-1

 piki ise kalsit içerisindeki CaO bileşiğini ifade etmektedir. 

999,3 cm
-1

 dalga boyu Si-O bağını, 874,66 cm
-1 

ve 712,21, 628,25 cm
-1

 Al
3+

-O
2- 

bağını, 

559,40 ve 479,01 cm
-1

 ise Fe
3+

-O
2- 

bağlarını göstermektedir.  

 

 
ġekil 4. Kırmızı çamurun IR analizi 
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2.2. Kırmızı Çamurun Kalsinasyonu ve Ürün GeliĢtirme 

 

Literatürde, kırmızı çamurun kalsinasyonu 600-800ºC arasında gerçekleştirilmiştir. Bu 

sıcaklık aralığında, kırmızı çamur içerisindeki alüminyum hidroksitler (götit ve böhmit) 

ve kil mineralleri, çimento hidratasyonu tarafından üretilen kalsiyum hidroksiti 

tüketebilecek puzolan katkı özelliği kazanmıştır. Ayrıca, kalsinasyon işlemi süresince, 

götit fazının, hematit fazına dönüşümü ile kırmızı renk özelliği güçlenmiştir [7]. Bu 

çalışmada kullanılan kırmızı çamurun kalsinasyonunun, geliştirilen ürünlerin renk 

performansına etkisini inceleyebilmek amacıyla, kırmızı çamura 600,700,800ºC’lerde, 

5’er saat süreyle kalsinasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Kalsinasyon işleminin, kırmızı 

çamurun mineralojisi üzerindeki etkisi Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 

 
 

ġekil 5. Kalsine kırmızı çamurun XRD patern görüntüsü 

 

Şekil 5’de görüldüğü gibi, farklı sıcaklıklarda kalsinasyon işlemi ile numunelerde 

benzer bileşikler oluşmuş, sadece 800ºC’de kalsit bileşiğinin bozunmasıyla kalsiyum 

oksit ortaya çıkmıştır. 

 

Kalsine kırmızı çamur yüzey alanı sonuçlarının, tane boyutu ile orantılı olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Kalsinasyon sıcaklığına bağlı olarak kırmızı çamurun BET yüzey alanı ve tane   

boyut değişimi 

 
 Yüzey Alanı (m

2
/g) Tane Boyut (%50), µm 

600ºC 35,010 2,29 

700ºC  31,308 2,30 

800ºC 24,624 2,90 

  

Çalışmada kullanılan ham kırmızı çamur, 90ºC’de 3 gün süresince  kurutulmuş ve 

kurutma prosesi sonrası Fritsch marka pulverizatörden geçirilerek pulverize kırmızı 

çamur elde edilmiştir. Kalsinasyon sıcaklığının, kırmızı çamurun renk özelliği 

üzerindeki etkisi X-rite marka SP62 model portatif spektrometre ile pulverize ve kalsine 

edilmiş kırmızı çamur kullanılarak belirlenmiştir. L, bir rengin açıklık/koyuluk, +a 

  Hematit, Fe2O3, 33-664 

  Sodyum 

Alüminyum Silikat Hidroksit Hidrat,  
Na8(AlSiO4)6 (OH)2.4H2O, 41-009 

+ Kalsiyum Silikat Hidroksit, Ca5H2O18Si6, 
29-329 

  Rutil, TiO2, 21-
1276 

 x Kristobalit, SiO2, 39-1425 

    Kalsiyum Oksit, CaO, 37-1497 

    

  Hematit, Fe2O3, 33-664 

  Sodyum 

Alüminyum Silikat Hidroksit Hidrat,  
Na8(AlSiO4)6 (OH)2.4H2O, 41-009 

  Kalsit, CaCO3, 5-

586 

  Rutil, TiO2, 21-1276 
 x Kristobalit, SiO2, 39-1425 

    
 Hematit, Fe2O3, 33-664 

  Sodyum 

Alüminyum Silikat Hidroksit Hidrat,  

Na8(AlSiO4)6 (OH)2.4H2O, 41-009 

  Kalsit, CaCO3, 5-

586 

  Rutil, TiO2, 21-1276 

 x Kristobalit, SiO2, 39-1425 
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kırmızı ve +b ise sarı rengini göstermektedir. Renk ölçümü için Bayer 130 G ticari 

pigmenti standart olarak kullanılmış olup, hesaplamalar ve kıyaslamalar ticari pigmente 

göre yapılmıştır. Buna göre, 600, 700 ve 800ºC’de kalsine kırmızı çamurun sarı ve 

kırmızı renk özelliklerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir (Tablo 3, Şekil 6). 

 

Tablo 3. Kalsine kırmızı çamur  L*a*b* değerleri  

 

 

Bayer 

 130 G 

(Standart) 

Pulverize 

Kırmızı 

Çamur 

600ºC 700ºC 800ºC 

L* 43,81 44,70 48,90 49,01 48,87 

a* 16,92 9,85 19,15 19,60 19,62 

b* 10,02 9,84 17,10 17,49 17,39 

 

4 farklı kırmızı çamur numunesi (pulverize, 600ºC’de kalsine, 700ºC’de kalsine ve 

800ºC’de kalsine) parketaşı üst tabakasında kullanılan Bayer 130 G pigmenti ile 5 farklı 

oranda ikame edilerek kullanılmıştır (Tablo 4). Deneme 1 şahiti, diğer denemeler ise 

farklı ikame oranlarını göstermektedir. Yalnız deneme 4’lerde toplam kullanılan boya 

miktarı %150 arttırılmış, reçete tasarımında deneme 2’de kullanılan miktar kadar 

kırmızı çamur ile bu miktarın yarısı kadar Bayer 130 G pigmenti kullanılmıştır. Üretim 

sonrası parketaşlarının renk özellikleri ticari pigmenti ile kıyaslandığında, 4. denemenin 

+a kırmızı renk özelliği, şahit numuneye göre en iyi sonucu verdiği ve pigment 

tüketiminin %50 azaldığı söylenebilmektedir. 

 

Tablo 4. Parke taşı deneme karışımlarında kırmızı çamur/pigment yüzdeleri 

 
 

 
D1 D 2 D 3 D 4 D 5 

Pulverize 

600ºC’de kalsine 

700ºC’de kalsine 

800ºC’de kalsine 

-  %100 %50 %100 %75 

Bayer 130 G 

Pigmenti (Şahit) 
%100 -  %50 %50 %25 

 

Tablo 5. Parke taşı deneme karışımları L*a*b* değerleri  

 
 Bayer 130 G Pulverize 600ºC 700ºC 800ºC 

 L a b L a b L a b L a b L a b 

D1 55,83 8,31 5,13             

D2    50,34 3,46 7,73 49,05 5,66 10,70 50,21 5,15 8,88 52,21 6,63 9,29 

D3    50,86 7,09 8,65 43,78 9,36 9,55 48,73 8,05 9,10 52,28 6,22 7,48 

D4    47,94 7,21 8,07 44,00 10,91 11,23 48,27 9,84 10,07 47,37 10,18 8,67 

D5    51,46 6,46 7,22 47,91 8,74 10,04 50,30 8,16 8,66 46,93 8,14 8,35 

5 farklı reçete ile parketaşı denemeleri numunelerinde yarma dayanımı, su emme ve 

aşınma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada sonuçları verilen denemelerin yanı 

sıra yapılan kırmızı çamurun betonda değerlendirilmesi kapsamında yapılan tüm 

denemelerde beklendiği üzere beton karışımlarının 28 günlük dayanımı 7 günlük 

dayanımlarından fazla çıkmıştır. Yalnız bu çalışma kapsamında 600ºC de kalsine olmuş 

kırmızı çamur ile üretilen beton serilerinde muhtemelen karışım ve bu karışımdan 

otomatik parketaşı üretim makinesinde yüksek vibrasyon ve pres altında parketaşı 

üretimi esnasında operatörden kaynaklanan bir sebepten 28 günlük mukavemetler 7 
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günlük mukavemetlerden düşük çıkmıştır. Sonuçlarda salınım olması zaman zaman 

ortaya çıkan bir durumdur ve bu, kırmızı çamurdan veya 600ºC de kalsinasyonda 700ºC 

veya 800ºC de kalsinasyondan farklı bir mekanizma işlemesinden 

kaynaklanmamaktadır (Tablo 6). Diğer taraftan parke taşları hakkında deney ve kabul 

kriterlerini belirleyen “TS 2824 EN 1338 Nisan 2005  Zemin döşemesi için beton 

kaplama blokları - Gerekli şartlar ve deney metotları” na göre parketaşı ürünlerinde 

ürünün çalışma şartlarındaki performansını belirtmesi açısından beton basınç dayanımı 

yerine ürün yarma dayanımı esas alınır. Bu yüzden bu çalışma kapsamında yapılan tüm 

deneme üretimlerinde dayanım olarak yarma dayanımına bakılmıştır. 

Tablo 6. Parketaşı denemeleri yarma dayanımı, su emme ve aşınma deney sonuçları 

 

  Yarma Dayanımı (MPa) Su Emme (%) 
Aşınma 

(mm) 

 

P
u

lv
er

iz
e 

6
0

0
°C

  

7
0

0
°C

  

8
0

0
°C

  

P
u

lv
er

iz
e 

6
0

0
ºC

 

8
0

0
°C

  

6
0

0
ºC

 

8
0

0
°C

  

7
0

0
°C

  

Yaş (gün) 7  28  7  28  7  28  7  28  28 28 28 28 28 28 

D1 (Şahit) 4,0 5,2 3,9  3,8 5,1 5,3 4,3 4,7 4,9 5,2 4,7 17 17 17 

D2 4,8 4,9 3,9 3,1 4,6 5,1 4,2 4,1 5,6 5,9 5,6 18 16 18 

D3 3,6 5,1 4,0 3,9 4,6 4,5 4,0 4,2 5,7 6,3 5,1 17 15 17 

D4 4,1 4,8 4,0 3,8 4,3 4,5 4,4 4,8 5,3 5,8 5,4 17 15 17 

D5 4,6 4,8 2,9 3,4 4,0 4,3 3,7 4,3 4,1 6,2 5,4 17 14 17 

 

2.3. Çevreye Uyum Deneyleri 

 

Eti Alüminyum-Cengiz Grup Tesislerinden temin edilen ham kırmızı çamurun çevreye 

uyumluluk deneyleri atık ve geliştirilen ürüne ayrı ayrı uygulanmıştır. Buna göre, ham 

kırmızı çamurun, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY)- EK- 

IIIB maddesine göre “Tehlikeli Atık” olduğu sonucu belirlenmiştir. Ayrıca, parketaşı 

üretiminde ticari Bayer 130 G pigmenti yerine %100 oranında, ham kırmızı çamurun 

kullanıldığı parketaşı numunelerde, toplam çözünen katı madde parametresi değerinin 

“Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (ADDDY)” Ek–2 Atıkların 

Düzenli Depolanabilmesi için kabul kriterleri B) Tehlikesiz Atıkların Depolanabilme 

Kriterlerine göre II. Sınıf depolama tesisleri için sınır değerlerine göre uygun olduğu 

tespit edilmiştir (Tablo 7). Çevreye uyumluluk deneyleri sonucunda başlangıçta atık 

haldeki ham kırmızı çamurun, tehlikeli bir atık olduğu, bu çamur kullanılarak 

geliştirilen parketaşı ürünün tehlikeli olmaktan çıkarak, çevreye zarar vermediği 

belirlenmiştir. 
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Tablo 7.  AYGEİY-EK IIIB ve ADDDY- EK 2 limit değerleri 

 

 

 

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDĠRME 

 

Bu bildiride alüminyum endüstrisinden elde edilen kırmızı çamur atığının fiziksel ve 

kimyasal karakterizasyon deneyleri yapılmıştır. Kırmızı çamur, renklendirme 

özelliklerinin artırılması amacıyla 600, 700 ve 800ºC’lerde kalsine edilmiştir.  

Kalsinasyon işleminin kırmızı çamurun tane boyutuna ve yüzey alanına etkisi 

incelendiğinde; kalsinasyon sıcaklıklığı artışı ile tane boyut değerlerinin arttığı, yüzey 

alanı değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Pulverize ve kalsine edilmiş kırmızı çamurun 

renk özellikleri, beton karışımlarında ticari pigment olarak kullanılan Bayer 130 G ile 

karşılaştırılmıştır. Buna göre, 600, 700 ve 800ºC’de kalsine edilmiş kırmızı çamurun 

 Ham Kırmızı Çamur  Ham Kırmızı Çamurdan Üretilmiş Ürün 

Parametre Ham 

K.Çamur 

(%Ağ.) 

AYGEİY EK 

III-B Sınır 

Değerleri 

 Parketaşı 

(mg/l) 

Tehlikesiz atıkların 

Depolanabilme Kriterleri 

Sınır Değerler (mg/l) 

As 0,015 ≥3  0,002 0,2 

Ba - -  0,105 10 

Cd - -  < 0,00004 0,1 

Cl 0,082 ≥3  - - 

Cr 0,075 ≥1  0,076 1 

Cu - -  0,014 5 

Ga 0,004 ≥5  - - 

Hg - -  < 0,0005 0,02 

K 0,595 ≥5  - - 

Mo - -  0,0014 1 

Nb 0,008 ≥20  - - 

Ni 0,057 ≥1  < 0,0003 1 

Pb 0,148 ≥0,5  0,0064 1 

Rb 0,003 ≥5  - - 

Sb - -  0,0004 0,07 

Se - -  < 0,0006 0,05 

Sr 0,005 ≥20  - - 

Th - ≥1  - - 

Zn - -  0,025 5 

Cl
-
 - -  0,97 1.500 

F
-
 - -  0,2 15 

SO4
=
 - -  5,8 2 000 

Çözünmüş Organik 

Karbon  

pH=7.5 

- -  1,38 80 

Toplam Çözünen 

Katı Madde   
- -  568 6 000 

C6H5OH - -  < 0,07 - 

Fe2O3, 

Na8Al6Si6O24(OH)2

.2H2O, CaCO3, 

Al(OH)3, Fe2TiO4, 

TiO2, SiO2 

94,5 ≥20  - - 

Kuru madde 

Miktarı (%) 
96,3 -  98,2 - 

Nem (%) 3,7 -  1,8 - 

- Ifadeli değerler standartta istenmiyor. 
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renk özelliklerinin birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Pulverize kırmızı çamurun, 

parketaşı üretiminde, ticari pigment yerine kullanıldığı farklı deneme çalışmaları 

yapılmıştır. Bu deneme sonuçlarına göre, 4. denemenin +a kırmızı renk özelliğinin şahit 

numuneye göre en iyi sonucu verdiği görülmüştür. Parketaşı üretiminde kırmızı çamur 

renklendirici olarak kullanıldığında, kırmızı çamurla üretilen ürünlerin, yarma 

dayanımı, aşınma, ve su emme gibi mekanik özelliklerinde herhangi olumsuz bir etkisi 

olmadığı tespit edilmiştir. Ham kırmızı çamurun atık analizine göre tehlikeli atık 

olduğunu sonucu elde edilmiştir. Fakat, bu atığın ürün içerisinde kullanıldığı durumda, 

ürünün tehlikesiz atık depolanabilme kriterlerine uygun olduğu saptanmıştır. 

Gerçekleştirilen bu çalışma ile kırmızı çamur atığının, atık malzeme durumundan 

çıkarılıp, renkli beton üretiminde kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu şekilde 

değerlendirilmesi ile ekonomik ve çevresel açıdan da yarar sağlanmıştır. 
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Bu çalışma, EUREKA E!3824 INWASCOMP-“ From Industrial Wastes to Commercial 

Products” ve TEYDEB 1509-9090031 “Endüstriyel Atıklardan Ticari Ürünlere” konulu 

proje kapsamında yapılmıştır. Projeye verdiği destek için TÜBİTAK TEYDEB’e 

teşekkür ederiz. 
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