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INCE SERAMIK HAM MADDELERI 
ve 

PORSELEN İMALİ 

ABSTRACT : 
The article gives ' information about the manufacturing 

methods and properties of semivîtreous, vitreous and porcelain 
tableware and whiteware. Sources and chemical properties of 
the, raw materials used for this purpouse are indicated. Reser
ves and geographic distribution af such materials in Turkey 
are stated. Also the results of tests conducted at the M. T. A. 
laboratories pertinent of this subject are explained. The 
activities of M. T. A. Concerning the jeolojic and chemical 
studies are emphasized. The importance of these raw materials 
in the rapidly growing ceramics industry in Turkey and their 
economic aspects are explained. 

Seramik tabiri eski Yunanca "Keramos" 
kelimesinden gelmektedir. "Keramos" yan
mış şey mânasına gelir. 

Çok eski devirlerde, seramik, killerden 
şekillendirmek ve kurutmak suretile eşya 
imâl etmek sanatı idi. Daha sonraları bu eş
yaların pişirilmesi ile sağlam, sert ve suya 
mukavim malzemelerin imâli mümkün ol
muştur. 

Bir kilin su ile karıştırılması sonunda 
meydana gelen hamur seramik eşyaları imâli 
için umumiyetle uygun olmaz. Kilin yüksek 
hararette bir miktar erimesini sağlıyan ve
ya yüksek hararette hiç bir değişikliğe uğra
mayan tabii mineral maddelerin ilâvesi ile 
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elde olunan hamurların, şekil verme kuruma 
ve pişme vasıfları istenilen istikâmette de
ğiştirilebilmektedir. 

Bu gün modern şekil verme tekniğinin 
tatbik etmekte olduğu bir çok usullerde, ki
lin plâstik vasfından çok az faydalanılmak
ta ve hatta bazı hususî seramik eşyaların 
imâline yanyan hamurların yapısına kil hiç 
girmemektedir. 

Bu günkü anlamı ile seramik, esas iti
barı ile mineral maddelerin öğütülüp karış
tırılarak şekillendirilmesi ve pişirilmesi ile 
istenilen evsafta eşya imâli tekniğidir. 

Seramik mataullerinin 
sınıflandırılması : 

Kullanılan ham maddelerin emsine, bun
ların hamur karışımmdaki nisbetlerine, piş
me derecesine ve tatbik edilen dekorasyona 
göre adlandırılan seramik mamullerinin ade
di pek çoktur. 

Bunları hamurlarının gözeneklilik (Ab-
sorbsiyon veya su emme) ve camlaşma de
recesine göre aşağıdaki sınıflara ayırmak 
mümkündür. 
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İnce seramik ham maddeleri: 

Yukarıda kısaca sınıflandırdığımız çeşit
li seramik mamullerinden İnce Fayans, ince 
gre ve porselen, beyaz hamurlu olmaların
dan dolayı daha iyi evsafta ve daha temiz 
ham maddelere ihtiyaç gösterdiğinden, bun
ların imaline elverişli ham maddelere "ince 
seramik ham maddeleri" diyoruz. 

İnce seramik mamullerinin yapılmasın
da esas itibarı ile aşağıdaki üç çeşit ham 
madde kullanılır. 

1. Kaolen (AI2Os . 2.Sİ02 . 2 H 2 0) 

2. Feldspat ( K 2 0 (Na 2 0) AI2O3 . 6 SİO2) 

3. Kuvars (SİO2) 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü mem
leketimizin bu ham maddeler bakımından 
zenginliğini yakinen tetkik etmektedir. Mem
leketimizde süratle gelişmekte olan bu sa
nayiye elverişli ham maddeler bir çok yer
lerde bol miktarlarda bulunmuştur. Bu ya
zımızda bunların ancak bazılarından ve ev
saflarından kısaca bahsolunacaktır. 

1. Kaolen: 

Kaolen ince seramik sanayiinin en mü
him kil mineralidir. Umumiyetle granitli 
bölgelerde bulunur ve bu taşların içerisinde-

, ki feldspat minerallerinin tahallülü neticesi 
hâsıl olmuştur. Kaolin ekseriya saf halde bu
lunmaz. İçerisinde bir miktar ince Kuvars, 
Muskovit (Mika), Feldspat ve diğer kil mi
neralleri (Haloysit: A1203 . 2 SiOz . 4 H20 ve 
bazı hususi hallerde teşekkül eden Montmo-
rillonit, İlli t v.s.) ile Kalsiyum, Magnezyum, 
Demir ve Titan ihtiva eden mineraller bulu
nabilir. 

Plâstik kaolen ve killerde, plâstikliği, di
ğer kil mineralleri ile demir ve organik mad
deler temin eder. Plâstik killerin demir te-
nörleri yüksek olduğundan, bunlar ince se
ramik hamurunun hazırlanmasında, demir-
siz kaolenlere mümkün olduğu kadar az ka
tılır. Saf kaolenin (veya kaolinit minerali
nin) analizi aşağıdaki neticeleri verecektir: 

SİO2 : % 46.6 

AI2O3 : % 39.5 

(Ateşte zayiat) H20 : % 13.9 

Memleketimizde işletilmekte olan Arna-
vutköy (Eyüp) ve Mahmut Şevket Paşa (Bey-
koz)-Aktaşlar kaolen ve plâstik killerinden 

alman bazı numunelerin analizlerinden aşa
ğıdaki neticeler elde edilmiştir. 

Lab. No. 028/1626 029/1627 016/1624 019 

Beykoz Beykoz Eyüp Eyüp 

Yeri (Aktaşlar) [Aktaşlar) Arnavutköy Arnavutköy 

Bu killerin rezervleri hakkında verilecek 
rakam ancak her tahlile tekabül eden taba
kanın rezervi bilindiği taktirde bir kıymet 
ifade edebilecektir. Burada kısaca Beykoz 
plâstik kaolen yatağının 100-200 bin ton ve 
Arnavutköy kaolen yatağının 400-500 bin ton 
tahmin edildiğini belirtmek isterim. 

Yukarıdaki tahlil neticelerinden bunla
rın içerisinde ne miktar kaolen (kil), Kuvars, 
Feldspat olduğunu hesaplamak mümkün
dür. 

Bir seramik hamuru hazırlanırken yapı
lan karışımlarda bu killerdeki minerallerin 
nisbetleri ayrı ayrı nazarı itibare alınır ve 
elverişli plâstikliği temin edecek ve müm
kün mertebe az demir ihtiva edecek bir ka
rışımın teminine çalışılır. 

2. Feldspat: 

Arz kabuğunu teşkil eden minerallerin 
en mühimlerinden biri olan feldspatlar plu-
tonik sahrelerin % 59.5 unu teşkil ederler. 
Feldspatlardan sonra en mebzul mineral 
kuvarstır (% 12.—). 
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Feldspatların ekonomik istihsaline yara
yan teşekküller umumiyetle pegmatit for
masyonlarıdır. Bunlardan sonra aplit dayk-
ları ikinci müh'im memba olarak ehemmiyet 
arzederler. Son zamanlarda feldspatın flotas
yon yolu ile kuvarstan ayrılması mümkün 
olduktan sonra, grafik granit de bir feldspat 
membaı olarak önem kazanmıştır. Cam sa
nayiinde kullanılan nefelin syenit ucuzluğu 
ve-alümince zenginliği bakımından önemli
dir. 

Bir feldspat yatağının değerli olabilmesi 
için 4-6 metre kalınlığı olması ve bunun üçte 
birinin temiz feldspattan müteşekkil olması 
gerekir. Ekseriya bir miktar muskovit.(mi
ka) ve kuvarsla karışık halde bulunan felds
patın bunlardan flotasyon yoluyla temizlen
mesi mümkündür. Feldspatın demirinin çok 
az olması arzu edilir. Bir çok seramik ma
mulü için % 0.1 den az demirli feldspatlar 
aranır. Ekseriya % 0.5 demir bir mahzur 
teşkil etmez. 

Feldspatlar kısaca üç özel mineral ola
rak mütalaa edilebilir: 

No. Y e r i C i n s i 

1 Gördes (Demirci- Kuarsh 
•Kurtutan) feldspat 

2 Gördes (Demirci- Feldspat 
Kurtutan} konsantresi 

3 Kırklareli (Üsküp) 

4 Sivrihisar (Tekören) " " 

Yukarıdaki analiz neticelerinden bu 
feldspatların mineralojik yapıları hesaplan
dığı takdirde aşağıdaki neticeler elde olu
nur. 

No. Feldspat Kuvars Kaolen 

t Porselen hamuru için potasyumu bol 
L_ feldspat, glazür için sodyumu bol feldspat 
x ve cam sanayii için kalsiyumu bol feldspat 

tercih edilir. 

j Memleketimiz feldspat yatakları bakı-
= mından oldukça zengindir. Maden Tetkik ve 
ı Arama Enstitüsü muhtelif yerlerde mühim 

zuhurları rezervleri ve kaliteleri bakımından 
;. tetkik etmekte ve bunların flotasyon yoluyla 
.- temizlenmesi ile, süratle inkişaf etmekte 
c olan ince seramik sanayiimize elverişli felds

pat konsantrelerinin hazırlanmasını incele-
r 

mektedir. Aşağıda M. T. A. laboratuvarlarm-
da bu maksatla hazırlanan feldspatlarımız
dan bazılarına ait analiz neticelerini veri
yoruz. 

S1O2 AI2O3 FeıOı CaO K2O NazO 

75.69 14.47 - 0.20 0.91 4.79 3.2 

66.77 19.78 0.17 1.08 7.07 4.7 

66.84 18.40 0.60 0.32 8.75 5.0 

65.94 14.— 0.53 — 11.21 0.9 

1 kuvarslar seçilerek ısıtılıp kızdırılarak öğü
tülmesi kolaylaştırılır ve fayans imâlinde 

r tercihen kullanılır. Kuvars, primer olarak 
kuvarsit yataklarında oldukça saf olarak bu
lunur. Ekonomik coğrafi durum bazı haller
de de bu sert kuvarsit taşlarının kırılıp öğü
tülerek kullanılmasını gerçekleştirebilir. 

İnce seramik sanayiinde kullanılan ku
vars umumiyetle % 0.1 den az demir ve 
% 95 ten fazla silis ihtiva eder. Tabiatte bol 
miktarda bulunan bu ham maddenin de 
feldspat gibi ekseriya demirli minerallerden 
temizlenmesi icab eder. Bu maksatla kuvars 
kumu evvelâ yıkanır elenir, kurutulur ve 
manyetik ayırıcılardan geçirilir. Son zaman
larda demirli minerallerin flotasyon yolu ile 
kuvarstan ayrılması imkân dahiline girmiş 
ve ekonomik alanda tatbik edimliye başlan-
miştır. Böylece her çeşit sanayiin arzu ettiği 
şartlarda temiz kuvars hazırlamak mümkün
dür. 

1 % 60. 6 % 33. 5 % 5.5 

2 % 87. 1 % 7. 5 % 5 

3 % 96. 4 % 3.— — 

4 % 85.— % 14.— — 

Daha evvelce de belirttiğimiz gibi bu 
nisbetler seramik hamuru hazırlanırken na
zarı itibare alınacaktır. 

3. Kuvars: 

Kimyasal terkibi saf silis olan kuvarsın 
en ekonomik membamı beyaz kum yatakla
rı teşkil eder. Daha ziyade cam sanayii için 
işletilen bu kuvars kumlarının mümkün 
mertebe demirsiz ve bol kuvarslı olması ge
rekir. Bu maksatla bazen çakıl halindeki iri 
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Memleketimizin bir çok yerlerinde bol 
miktarda kuvars kumu ve kuvarsit yatakları 
mevcuttur. Bu zuhurlar M. T. A. tarafından 
incelenmiş ve mühim görülenlerin rezervleri 
tayin edilmiştir. Misal olarak, (Podima) ya-
lıköyde 5-10 milyon ton ve Kabakçada 3001 
bin ton rezerv tesbit edilmiş olduğunu zik
redebiliriz. 

Aşağıdaki tabloda kuvars kumu yatak
larından bazılarına ait numunelerin analiz 
neticeleri arzedilmiştir. 

Y e r i SİO2 AhOj FeaOj TiOı CaO 

Yalıköy (Podima) 
Beyaz 

Beyaz (Podima) 

Kabakça İst. 

yıkanmış beyaz 

99.91 3.09 0.16 0.24 0.12 

99.89 0.09 0.27 0.32 0.06 

97.- 0.20 0.30 0.50 0.30 

Hiç şüphesiz bu kumlardaki demir ve 
titan minerallerinin büyük kısmi manyetik 
ayırıcılar veya flotasyon yolu ile temizlene
bilir. 

İnce seramik mamulleri: 

İnce fayans: 

înce fayanslar diğer fayanslardan hamu
runun beyazlığı sertliği ve sağlamlığı bakı
mından tefrik edilirler Üzerle.ri porselende 
olduğu gibi şeffaf bir glaz ür ile kaplıdır, 
fakat, porselen gibi ziyayı geçirgenlik ("trans-
lüsid) hassaları yoktur. Ortalama terkipleri 
şöyledir: 

ince fayans hamuru şekillendirildikten 
sonra kurutulur ve 1200 C° civarında pişiri
lir. Arzuya göre boyanır, süslenir ve 300400 
C° de yeniden oksiden bir atmosferde orga
nik maddeler yakılır. Sonra pişmiş eşya 
(bisküi) kurşunlu veya boratlı bir glazürle 
kaplanarak 900-1000 C° da yeniden pişirilir. 
Boratlı glazürler sağlık bakımından (kurşun
lu glazürler gibi toksik olmadıkları için) şa
yanı tercihtirler. 

ince gre (Vitröz): 

ince fayans ile porselen arasındaki sını
fı teşkil eden ince gre de feldspat nisbeti ol
dukça yüksektir. Bisküinin pişme derecesi 
1280430)0 C° dir. Üzerine sürülen glazür ile 
birlikte umumiyetle daha alçak derecede 
1250 C° ikinci bir defa daha pişirilir, ince 
gre hamurunun terkibi takriben şöyledir: 

ince gre sağlamlığı ve su emme derece
sinin (gözeneklilik=porosite) düşüklüğü ba
kımından sıhhi malzeme imâlinde (lavabo 
v.s.) tercih edilmektedir. 

Porselen : 

Milattan iki asır evvel Cinde başlamış 
olan porselen imalâtına, ancak 16 inci asır
da Almanyada ve 18 inci asırda Fransada 
muvaffak olunabilmiştir. Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünde bu sahada yapılan la-
boratuvar çalışmaları memleketimizdeki ham 
maddelerle porselen imâlinin mümkün ola
bileceğini fiilen ortaya koymuştur. 

Porselen hamurunun hazırlanmasında 
kaolen, feldspat ve kuvars aşağıdaki nisbet-
ler dahilinde kullanılırlar: 

Burada kullanılan kaolen (ve plâstik kil) 
hamura gereken plâstikliği vermeye yarar; 
nisbeti yükseldikçe pişme derecesi de yükse
lir. 

Feldspat 1200 C° civarında erimeye baş
ladığından lüzumlu camlaşmayı ve yarı şef
faflığı temine yarar. Hamurdaki nisbeti yük
seldikçe, pişme derecesi alçalır. 

Kuvars, bilhassa pişme esnasında defor-
masyonu önlemesi ve şeffalığı arttırması ba
kımından hamura ilâve edilmektedir. Mik
tarı arttıkça pişme derecesi de yükselir. 
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Aşağıdaki diagram muhtelif ince sera- Porselen hamuru şekillendirildikten son-
mik mamullerinin terbikini mukayese etme- ra evvelâ 950 C° civannda pişirilir (bisküi). 
mizi mümkün kılmaktadır. Üzerleri glazürlendikten sonra daha yüksek 

derecede, 1250 veya 1450 C° da, tekrar pişiri- Aşağıdaki tabloda 1250 C° da pişen bir 
lir. En yüksek pişme sühunetinden itibaren porselen ile 1450 C° da pişen sert bir porse-
soğumaya bırakılan porselenlerin, tam be- lenin hamurlannm ve g i d e r i n i n terkiple-
yazlığının temim için reduktor bir atmosfer
de bulunmalan gerekir. ri verilmiştir. 

Laboratuvar {denemeleri: 

M. T. A. laboratuvarlarında, memleketi
mizdeki ham maddelerle porselen imâlinin 
imkân dahilinde olup olmadığı Şaban Şükrü 
Erdinç, Dietrich Eisenhart ve tarafımdan ay-
ayn ayrı ve müstakilen denenmiş ve her üç 
şahsın tecrübeleri de muvaffakiyetle netice
lenmiştir. 

Burada şahsen tecrübe ettiğim ve yuka
rıdaki 1250 C° da pişecek terkibe uygun ter
kipte hazırlanan porselen tecrübesini' kısaca 
arzedeceğim. 

Ham maddeler 200 meş elekten (0.074 
mm.) geçecek şekilde hazırlanmış ve aşağı
daki terkipte karıştırılmıştır. 
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l - s j k i b i Şeffaf glazürün formülü 

Mat glazürün formülü 

0.15 K2O . 
0.12 I f e O 
0.73 CaO ' 

0,15 K2O 
0.12 Na20 
0.73 CaO 

0.6 AI2O3 . 3.6 SİO2 

0.6 AI2O3 . 2.2 SİO2 

, Karışım, 700 cm 3 su ile 1.5 kesafetinde 
bir süspansion halinde hazırlanarak, daldır
ma veya püskürtme yolu ile, bisküiler glazür-
le kaplanmıştır. Bisküiler 950 C° de pişirilmiş-

' tir] Nihaî pişirme 1280 C-civarında 11 /2-2 saat 
kalacak şekilde yapılmıştır. Sühunet kontrolü 
İçin 9 TMo. lu pirometrik koninin (Seger 
Kegel) eğilmeye başlama sühuneti en uygun 
olarak müşahade edilmiştir. Soğuma başlan
gıcında elektrik cereyanı kesilerek, bir bek 
ile havagazı verilmiştir (Redüksiyon). 

Bu şekildeki bir çalışma ile, fincan, ta
bak, vazo ve sigara tablası şeklinde dökülen 
eşyalarda translüsidlik ve sağlam bir porse
len karakteri tesbit edilmiştir. 

NETİCE: 

M. T. A. Enstitüsünün ince seramik Tıaftı' 

maddeleri üzerinde şimdiye kadar yapmış 

olduğu saha ve laboratuvar çalışmaları, bu 

sanayiin memleketimizde inkişafının müm

kün ve verimli olacağını ortaya koymuş bu

lunmaktadır. Halen yalnız ince fayans ma

mullerini piyasaya arzeden seramik fabrika

larımızın, çok yakında, modern kaolen, kil 

ve feldspat hazırlama tesisleri ye daha yük

sek suhunetli fırınları sayesinde vitröz ve 

porselen imâl etmeleri ile, memleket ekono

misinde büyük bir rol oynıyacak olan mü-, 

-him bir döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. 




