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ÖZET

Özellikle son yıllarda diyatomite olan ilgi artmış ve teknolojik ürün elde etmeye yönelik araştırmalarda 
kullanılmaya başlanmıştır. Kütahya-Alayunt diyatomit yatağı daha önceleri işletilmiş önemli bir yatak 
konumundadır. Bu çalışmada, cevherde bulunan kuvars, kum ve kil gibi safsızlıkların uzaklaştırılması 
amacıyla hidrosiklon ve kalsinasyon yöntemleri denenmiştir. %84,42 SiO2 tenörlü Kütahya-Alayunt 
diyatomit cevheri hidrosiklon yöntemiyle %90,15 SiO2 tenörüne, bu ürünün 900 oC’de kalsinasyonu 
sonucunda da %92,84 SiO2 tenörüne yükseltilebilmektedir. Ürünler isteğe bağlı olarak filtrasyon, 
seramik ve dolgu amaçlı olarak kullanılabilecek özelliklerdedir. 

Anahtar Sözcükler: Diyatomit, Hidrosiklon, Kalsinasyon

ABSTRACT

Interest on diatomite has recently increased and it has been used in research work with the purpose 
of developing technological products. Kütahya-Alayunt diatomite deposit was a formerly mined out 
important deposit. In this study, hydrocyclone and calcination methods were examined to remove the 
impurities, such as quartz, sand and clay, in the Kütahya-Alayunt diatomite. 84,42% SiO2 grade of 
Kütahya-Alayunt diatomite ore was increased to 90.15% SiO2 by hydrocyclone and after calcination of 
this product at 900 oC, 92.84% SiO2 grade was achieved. The diatomite products obtained in the study 
were found to be suitable for use in ceramic industry as filtration and filling materials.
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1. GİRİŞ

Diyatomit, Kizelgur ve Tripoli isimleriyle de 
bilinen (Kadey, 1990), su yosunları sınıfından 
mikroskobik alglerin çökelmesi sonucu oluşmuş 
SiO2nH2O bileşiminde, hafif ve kolay ufalanabilen 
endüstriyel bir kayaçtır (Özbey ve Atamer, 1987; 
Karaman ve Kibici, 2008). Çökelme sonunda 
diyatome kavkıları kayacı oluştururken, organik 
yapı denizel ortama gömülerek petrol yataklarını 
oluşturmaktadır. Diyatome canlıları hayatlarını 
sürdürebilmek için silis kaynağına ihtiyaç 
duyduklarından, daha çok volkanik faaliyetlerin 
yoğun olduğu tatlı sularda, az tuzlu göllerde 
ve deniz sularında yaşamaktadırlar (Köktürk, 
1997; Önem, 2000; Temur, 2007). Diyatomit 
yataklarının en önemli özellikleri Çizelge 1’de 
toplu olarak verilmektedir.

Diyatomit Doğal, Kalsine ve Flaks Kalsine olarak 
tüketime sunulmaktadır. Ocaktan çıkarılan 
diyatomitin kurutulması ve içindeki yabancı 
maddelerin fiziksel yöntemlerle ayrılması 
ile “Doğal Diyatomit”, bu diyatomitin döner 
fırınlarda hammaddenin özelliğine ve üretim 
şekline göre 870-1090 oC sıcaklıklarda kalsine 
edilmesi ile de “Kalsine Diyatomit” üretilmektedir. 
Kalsinasyon işleminde amaç diyatomit içindeki 
organik maddeler ve karbonatlı bileşiklerin 
yakılarak uzaklaştırılması, diyatome kavkılarının 
gözeneklerinin açılması, tanelerin büzüşerek 
sertleşmesi ve yüksek filtrasyon hızı elde 
edilmesidir. Kalsinasyon sonucu taneler fındık 
büyüklüğünde agrega haline gelmektedir. Bu 
ürün öğütülmekte ve havalı ayırıcılarda boyut 
dağılımına göre sınıflandırmaktadır. Doğal 
diyatomite kalsinasyondan önce %3-8 oranında 
soda (Na2CO3) veya tuz (NaCl, KCl) ilave 
edilerek demir oksit demir klorüre, alüminyum 
oksit de alüminyum silikata dönüştürülerek 
havalı ayırıcılarla ortamdan uzaklaştırılmaktadır. 
Böylece filtrasyon hızı yüksek “Flaks Kalsine 
Diyatomit” elde edilmektedir.

Diyatomit zenginleştirmede en sık kullanılan 
zenginleştirme yöntemleri arasında boyuta 
göre sınıflandırma (havalı ayırıcılar, mekanik 
karıştırma, hidrosizer, hidrosiklon), kalsinasyon 
yöntemleri ve bunların kombinasyonları 
gelmektedir (Breese, 1994; Hiçyılmaz, 2000; 
Al-Wakeel, 2009). Diyatomitten kum, kuvars 
gibi safsızlıkları uzaklaştırılmada havalı ayırıcı, 
mekanik karıştırıcı, hidrosizer ve hidrosiklon; 
nem, organik madde ve karbonatlı bileşikleri 

uzaklaştırmada kalsinasyon; demir oksit ve 
alüminyum oksit uzaklaştırmak istendiğinde ise 
alkali kalsinasyon yöntemleri uygulanmaktadır. 
Günümüzde diyatomit üretiminde uygulanan 
modern zenginleştirme akım şeması Şekil 1’de 
gösterilmektedir.   

Diyatomitin %85–90 gözeneklilik derecesine 
sahip bir doku meydana getirebilecek özel yapısı, 
kimyasal etkilere karşı direnci ve steril özelliği 
nedeniyle en çok tüketildiği, ikame ürünlere 
göre hemen hemen rakipsiz olduğu kullanım 
alanı, süspansiyon halindeki katı tanecikleri 
sıvılardan ayırmak amacıyla uygulanan filtrasyon 
işlemleridir (Kouteren, 1994; Martinovic vd, 
2006). Gözenekli yapısı, geniş süzme yüzeyi 
sağlaması, yağ ve bazı mikroorganizmaları 
absorbe etmesi ve hacimli olması nedeniyle 
filtrasyon hızını ve randımanını da artırmaktadır 
(Çeşmeci vd, 1996; Advanced Minerals 2005). 

Ham şeker şerbeti (glikoz), bira, viski, şarap, meyve 
suları, şurup, madeni ve nebati yağlar, eczacılık 
mamulleri, kirli sular, kuru temizleme çözücüleri, 
endüstriyel atıklar, kimyasal maddeler, vernikler 
gibi içerisinde süspansiyon halinde istenmeyen 
maddeler bulunduran sıvıların arındırılmasında 
diyatomitten faydalanılır (Harben, 1995). 
Diyatomit kullanımı filtrasyon alanında %66 ile 
en fazla paya sahiptir ve minimum %84 SiO2 
içermesi istenmektedir. Diyatomitin en büyük 
pazarının filtrasyon alanı olmaya devam ettiği 
ve bira filtrasyonunda %95 oranında diyatomit 
kullanıldığı bildirilmektedir (Yılmaz, 2005). 
Daha da önemlisi meyve suyu, bira, şarap gibi 
içki tüketimlerinin, turistik tesislerdeki yüzme 
havuzlarının ve nüfusun artması ile diyatomite 
olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Ülkemiz Şeker 
Fabrikaları pancar şerbetlerin süzülmesinde 
daha önceleri diyatomit kullanmaktaydılar. Ancak 
günümüzde pancar şerbeti süzmede diyatomit 
yerine perlit kullanılmaktadır (Bozkurt, 1999).

Çevre kirliliği ve bunun giderilmesine yönelik 
çalışmalar son yıllarda hızla artmaktadır. Bu 
amaca yönelik olarak birçok araştırmacı diyatomiti 
adsorbant olarak kullanmayı denemiştir. Özellikle 
ağır metal giderimi (Al-Degs vd, 2001; Dantas 
vd, 2001; Khraisheh vd, 2004; Kul vd, 2007; Al-
Ghouti vd, 2004) ve boyar madde giderimi (Al-
Ghouti vd, 2003; Shawabkeh ve Tutunji, 2003; 
Al-Ghouti vd, 2005; Al-Ghouti vd, 2007) amacıyla 
kullanılmaktadır.
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Çizelge 1. Diyatomit Cevherinin Genel Özellikleri (Bentli, 2009)

Diyatomitin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Kimyasal bileşimi Amorf yapıda SiO2⋅nH2O bileşimindedir.

Özgül ağırlığı
Tanelerin yoğunluğu 1900-2400 kg/m3 arasında olmasına rağmen, kurutulmuş diyatomit 400 
kg/m3’e kadar azalabilmektedir. Çok hafiftir. Blok yoğunluğu kalitesini belirleyen en önemli 
etkenlerden biridir. 

Görünüşü Tebeşire benzer, elde un gibi dağılır, öğütüldüğünde pudra kıvamı kazanır.
Rengi Saf olanlar beyaz, safsızlığına bağlı olarak sarı, kahverengi ve yeşil renklerdedir.
Yan kayacı Tüfler, karbonatlı kayaçlar, kum, kil, feldspat, mika, amfiboller, ağır minerallerle beraber bulunur.
Tane boyutu Diyatome türüne ve safsızlığa bağlı olarak 2-200 mikron arasında değişir.
Sertlik Tanelerin sertliği 4-6,5 arasında iken kayacın sertliği 1,5 civarındadır.

Porozitesi Porozitesi %90’a kadar çıkabilir. Porozitesine bağlı olarak, ham diyatomit ağırlığının 3-4 katı,  
kalsine diyatomit ise 5-10 katı su emebilir.

Puzolan Volkanik orijinli olmayan tek doğal puzolandır.

Kimyasal özelliği HF hariç diğer asitlerde çözünmez, yüksek sıcaklıklarda kuvvetli bazlardan etkilenir. Kimyasal 
reaksiyonların büyük çoğunluğuna karşı ilgisizdirler.

Ekonomiklik

%82-92 SiO2, %4-10 Al2O3, %0,8-2 Fe2O3, %0,5-2 CaO, %0,1-2 MgO, %0,2-1,5 Na2O+K2O, 
%5-8 ateş kaybı olmalıdır. Tane büyüklüğü, mikro yapısı, kuru ve yaş yoğunluğu, sıvı absorplama 
kapasitesi, filtreleme oranı, rengi, parlaklığı, aşındırıcılığı, pH’ı, ısı iletkenliği ve iz element içeriği 
bilinmesi gereklidir.

Süzme Kimyasal olarak inert ve steril özelliği nedeniyle filtrasyonda rakipsizdir.
Yalıtım Elektrik, ısı ve ses izolasyonu çok iyidir. 
Ergime sıcaklığı Ergime sıcaklığı 1000-1600°C arasındadır.

Ekolojik önemi
Ekolojik çevre faktörü değişimine karşı çok duyarlı organizmalardır ve sulu sistemlerde primer 
prodüktiviteyi belirlemektedirler. Ortam koşulları hakkında bilgi veren en önemli belirteçlerden 
birisidir. 

Adsorbant özelliği Sıvılardaki ağır metallerin, boyar maddelerin giderilmesinde ve toprak verimliliğini artırma, 
kondisyonlama ve nemli tutmak için diyatomitten faydalanılmaktadır.

Dolgu özelliği Hafifliğine karşılık bileşime verdiği sağlamlık ve yalıtım sayesinde iyi bir yapı malzemesidir.
Tanınması Diyatomitin kesin tanısı karakteristik mikroskobik (SEM) görünüşü ile mümkündür.
Standartları TS 9773, TS 11439, TS 11930, TS EN ISO 3262-22, TS EN 12913 

 


 
 
           


 
 
 
 
 
              


 
           


 

            


 
 
 
            


 


 
 
 





    
    
   

      
    
      


     
    

    
      
     
    

    
























 



















Şekil 1. Modern flaks kalsine diyatomit üretim tesisi akım şeması (Franca vd, 2003).
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Diyatomit dolgu maddesi olarak kullanıldığı 
zaman elde edilen ürünün özelliklerini 
geliştirmekte ve performansını yükseltmektedir. 
Bu alanda en çok boya, plastik, kağıt, lastik, cila, 
kibrit, diş macunu ve bazı kimyasal maddelerin 
üretiminde faydalanılmaktadır. Bu alanda %21 
paya sahiptir ve minimum %80 SiO2 içermesi 
gerekmektedir.

Hafif çimento, çatı ve cephe kaplama sıvalarında, 
kalorifer kazanlarında, fırınlarda ve ısı taşıyıcı 
borularda izolasyon malzemesi olarak diyatomit 
kullanılmaktadır. Bu alanda kullanımı %1-2 
olmasına rağmen daha saf (min. %94 SiO2) 
diyatomitler tercih edilir. Bu nedenden dolayı 
ülkemiz diyatomitlerin izolasyon alanında 
kullanılabilmesi için zenginleştirilmeleri 
gereklidir. Diyatomit, beton blok elemanlarına, 
hafifliği, izolasyonu, dayanımı, betonda terlemeyi 
önlemesi ve plastikliği artırması nedenleriyle ilave 
edilmektedir (Karadağ, 1989; Fragoulis vd, 2004; 
Uygunoğlu ve Ünal, 2006;  Karaman, 2007; Ünal 
ve Uygunoğlu, 2007; Bideci ve Bideci, 2008). 

Diyatomitlerin çimento endüstrisi açısından 
en önemli özellikleri yüksek porozite, 100-
300°C arasında 0,44W/m.K ısı iletkenlikleri ve 
birçok kimyasal maddeye karşı inert olmasıdır 
(Aruntaş, 1996). Stamatakis vd (2003) silisli 
kayaçların, Fragoulis vd (2005) kalkerli ve 
killi diyatomitlerin çimentoda katkı malzemesi 
olarak değerlendirilebileceğini göstermiştir. 
Ülkemizde ise Çankırı ve Ankara diyatomitlerinin 
özellikleri (Aruntaş vd, 1998) ve çimentoda katkı 
malzemesi olarak kullanılabilirlikleri araştırılmış 
ve her iki diyatomitin de çimentoda puzolanik 
malzeme olarak kullanılabileceği belirlenmiştir 
(Aruntaş ve Tokyay, 1996). Benzer bir 
çalışmada Ankara Kizelgur Fabrikası diyatomit 
atıklarının %10 oranında çimento üretiminde 
puzolan olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir 
(Baran ve Aruntaş, 2003). Kütahya-Alayunt 
killi diyatomitlerinin çimentoya %5 oranında 
(Yılmaz vd, 2006), kalsine diyatomitin %20’ye 
kadar ilave edilebileceği saptanmıştır (Yılmaz 
ve Ediz, 2008). Başka bir çalışmada yüksek 
demir içerikli diyatomitin %5 oranında çimentoyu 
ikame edebileceği belirlenmiştir (Değirmenci ve 
Yılmaz, 2009). 

Diyatomitler aynı zamanda kimyasal işlemlerde 
katalizör taşıyıcı, absorbant, aşındırıcı, yüzey 
temizleyicisi, seramik ve cam sanayinde silika 
kaynağı (Arık vd, 2002; Tatar vd, 2004), toprak 

veriminin artırılması, gübrelerde topaklanmayı 
önleyici, hayvan altlığı olarak (Poyraz vd, 1991; 
Koçak vd, 1991,) bazı refrakter malzemelerin 
yapımında (Ulusoy, 2004) ve teknolojik malzeme 
üretiminde (Kurt ve Arık, 2002; Yılmaz vd, 2003) 
özel kullanım alanı bulmaktadır.

Yurdumuzda diyatomit rezervlerinin yeterli ve 
kaliteli olduğu bilinmesine rağmen, işletilmesinde 
ve kullanılmasında beklenen gelişme maalesef 
sağlanamamıştır (Uygun, 1976; DPT, 2001). 
Ülkemizdeki özel bira fabrikaları diyatomiti sürekli 
ithal etmektedirler. İthalat yaptığımız ülkelerin 
başında ise Fransa, ABD, İngiltere, Almanya ve 
İtalya gelmektedir (Bozkurt, 1999).

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

2.1. Malzeme

Bu çalışmada daha önce bir şirket tarafından 
işletilmiş, Kütahya-Alayunt Bölgesi 
diyatomitlerinin hidrosiklon ve kalsinasyon ile 
zenginleştirilebilirliği araştırılmıştır. Bölgede 3 
farklı damarda %70-90 SiO2 (1.damar %70-80 
SiO2, 2.damar %80-85 SiO2, 3.damar %86-90 
SiO2) içeriğine sahip 15 milyon ton mümkün 
rezervli diyatomit yatağı mevcuttur (Nuhoğlu 
ve Elmas, 1999).  Ancak bu rezervin bir kısmı 
Organize Sanayi bölgesinin altında kalmıştır. 
Daha önceleri bölgeden çıkarılan diyatomitler 
kurutulduktan sonra Şeker Fabrikalarında süzme 
yardımcısı olarak kullanılmasına rağmen, yatak 
şu anda terk edilmiş durumdadır. Deneysel 
çalışmalarda kullanılan diyatomit numunesi, daha 
önceleri işletilmiş basamaklardan oluk numunesi 
olarak alınmıştır. Mevsimsel değişmelere bağlı 
olarak nem oranları farklılık göstermektedir. 
Alayunt diyatomitleri açık bej renkli olup, hakiki 
yoğunluğu 2015 kg/m3’dür. İkinci kalite damardan 
(%80-85 SiO2) alınan numunenin, Spectro X-LAB 
2000 marka XRF cihazıyla gerçekleştirilen kuru 
bazda kimyasal analizin sonuçlarına göre, 
%84,42 SiO2, %5,02 Al2O3, %1,55 Fe2O3, %0,96 
CaO, %0,74 MgO, %0,62 Na2O, %0,60 K2O, 
%6,09 kızdırma kaybı içerdiği tespit edilmiştir. 
Bu haliyle Kütahya-Alayunt diyatomitleri ticari 
diyatomit sınıfına girmektedir. Kütahya-Alayunt 
ham diyatomitin SEM’deki görüntüsü Şekil 2’de 
gösterilmektedir.
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Şekil 2. Ham diyatomitin SEM’deki görünüşü.

Kütahya-Alayunt diyatomitleri içerisinde safsızlık 
olarak kuvars, kum ve kil bulunmaktadır 
(Mete 1988; Akyüz, 2001). Numune üzerinde 
gerçekleştirilen XRD piklerinden, diyatomitle 
beraber kuvars, opal-A, montmorillonit ve 
kalsit mineralleri belirlenmiştir (Ediz vd, 2010). 
Cevherdeki safsızlıkları gidermek amacıyla Mete 
(1988) hava akımlı ayırıcı ve kalsinasyon, Bentli 
(2001) suda bekletme, mekanik karıştırma ve 
eleme, Bentli vd (2004) kalsinasyon yöntemlerini 
denemişlerdir. Endüstriyel kullanım amacıyla ise 
refrakter tuğla yapımında ve sırda (Mete, 1985), 
çini bünyede (Tatar vd, 2004), çimentoya katkı 
malzemesi olarak (Yılmaz vd, 2006; Yılmaz 
ve Ediz, 2008) ve bira filtrasyonunda (Ediz vd, 
2010) denenmiştir. 

2.2. Yöntem

Diyatomit, ortalama 10-20 mikron gibi çok ince 
boyut dağılımına sahip olması ve safsızlıkların 
çok daha iri boyutlarda bulunması sebebiyle, 
genellikle boyuta göre sınıflandırma ile 
zenginleştirilmektedir. Kalsinasyon işlemi ise 
diyatomit kullanımı için vazgeçilmez bir prosestir 
(Breese, 1994). Buna göre; diyatomit içerisinde 
daha iri boyutlarda (50 mikron üstü) bulunan 
kuvars ve kum bileşenlerini uzaklaştırmak 
amacıyla pilot çapta AKW tipi hidrosiklon 
ünitesi, organik ve karbonatlı bileşenleri 
uzaklaştırmak amacıyla kalsinasyon deneyleri 
gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmalarda 
izlenen yol Şekil 3’de verilmektedir. 

2.3. Zenginleştirme Deneyleri

2.3.1. Hidrosiklon ile Zenginleştirme

Hidrosiklon deneyleri, 40 mm çapındaki 
AKW tipi hidrosiklon ile 1 bar basınç altında 
%10, %20, %25, %30, %40 katı oranlarında 
gerçekleştirilmiştir. Hidrosiklonda diyatomitin ve 
safsızlıkların dağıtılması amacıyla, pülp 5 dk 
süreyle kendi içerisinde karıştırılmıştır. Deneysel 
çalışmalar sonucunda katı oranına bağlı olarak 
konsantrenin %SiO2 tenörü ve safsızlıkları 
uzaklaştırma verimi Şekil 4’de gösterilmektedir. 
Safsızlıkları uzaklaştırma verimi aşağıdaki formül 
yardımıyla hesaplanmaktadır. 

Safsl. Uzakl. V. (%)
( )
( ) 100*
100*
100*

bB
aA

−
−

=         (1)

A  : Atık miktarı (%),
B : Besleme miktarı (%)
100 – a : Atıkta %SiO2 dışındakiler,
100 – b : Beslemede %SiO2 dışındakiler,

 

     
    


     

  
  
      
      
      





      
     
     
    
   
 
     
      
    

    
  
  








       
    
   
     
 
     
    
    





 
  









 


 
 































    



















     


      
    
   

      


 





 

































































     

























Şekil 3. Laboratuvarda diyatomit cevherine 
uygulanan zenginleştirme akım şeması.
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Şekil 4. Ham diyatomite uygulanan hidrosiklon 
zenginleştirme sonuçları.

Hidrosiklon ile %20 katı oranında %90,15 
SiO2 tenörlü diyatomit konsantresi (HK) 
%55,74 safsızlıkları uzaklaştırma verimi ile 
alınabilmektedir. Katı oranı artırıldıkça konsantre 
tenörü azalmakta ve %50 katı oranında ayırım 
gerçekleşmemektedir. 

2.3.2. Kalsinasyon ile Zenginleştirme

Diyatomitin en çok tüketildiği alan olan filtrasyonda 
kullanılabilmesi için ısıl işleme (kalsinasyon) tabi 
tutulması gereklidir. Kütahya-Alayunt diyatomit 
cevherinin Termal Gravimetrik Analizi (TGA) 
sonuçlarına göre kalsinasyon sıcaklığının 900-
1000 oC arasında yapılabileceği belirlenmiştir 
(Bentli vd, 2004). Bu çalışmada hem ham 
diyatomit cevheri hem de hidrosiklondan alınan 
diyatomit konsantresi laboratuar fırında 2 saat 
süreyle 900 oC’de kalsine edilmiş ve sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. Diyatomit cevheri kalsinasyon 
sonrasında kütle kaynaşması nedeniyle agrega 
haline gelmekte, kavkılar genleşmekte böylece 
süzme hızı artmaktadır (Ediz vd, 2010). 

Zenginleştirme çalışmaları sonucunda ham 
diyatomitin (D), kalsine diyatomitin (K) ve 
hidrosiklon konsantresinin (HK) ve bunun 
kalsine (HKK) edilmesiyle elde edilen diyatomitin 
karşılaştırmalı olarak %SiO2 değişimleri ve 
fiziksel özellikleri Çizelge 2‘de verilmektedir.

Çizelge 2. Zenginleştirme Sonrası Elde Edilen 
Ürünlerin Fiziksel Özellikleri

Özellikler D HK K HKK

%SiO2 84,42 90,15 89,92 92,84

Hakiki 
yoğunluk 
(kg/m3)

2015 1910 1970 1935

Yığın 
yoğunluğu 
(kg/m3)

562 365 411 352

Ort.boyut 
(µm) 35 19 290 215

pH 7,4 7,0 7,6 7,5

Renk Gri Gri-Beyaz Beyaz Beyaz

Çizelge 2‘de görüldüğü gibi Kütahya-Alayunt 
diyatomitin hakiki yoğunluğu 2015 kg/
m3 iken, filtrasyon için önemli olan yığma 
yoğunluğu yüksek gözeneklilik nedeniyle 562 
kg/m3’e düşmektedir. Konsantre ve kalsine 
edilen diyatomitin belirgin bir şekilde yığma 
yoğunluğunun azaltılması içindeki safsızlıkların 
uzaklaştırılmasından kaynaklanmaktadır. Ham 
diyatomit bu özellikleriyle ticari diyatomit özelliğe 
sahipken, hidrosiklon ve kalsinasyon yöntemleri 
diyatomitlerin özelliklerini geliştirmektedir. Elde 
edilen ürünler TS EN 12913 ve TS 9773’e göre 
filtre, dolgu ve seramik sanayinde kullanılabilecek 
özelliklerdedir.

3. SONUÇLAR ve ÖNERİLER

Diyatomit ile ilgili yapılan çalışmalarda gözle 
görülür bir artış vardır. Özellikle sulardan katı 
tane, ağır metal ve boya gideriminde, yalıtım 
malzemesi, puzolan ve teknolojik ürün olarak 
kullanımları araştırılmaktadır. Ülkemizde 
bu çalışmalara yönelik olarak diyatomitin 
değerlendirilmesi ve kullanımına yönelik 
çalışmaların artırılması gereklidir. 

Kütahya-Alayunt diyatomit cevheri üzerinde 
yapılan zenginleştirme işlemleri sonucunda; 
yatağın önemli bir potansiyel olduğu ve ham 
haliyle bile ticari diyatomit sınıfına girdiği 
belirlenmiştir. 

Hidrosiklon ile gerçekleştirilen kuvars ve kum 
giderme çalışmaları sonucunda, %90,15 
SiO2 %1,96 Al2O3, %0,78 Fe2O3, %0,44 CaO, 
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%0,37 MgO, %0,38 Na2O, %0,30 K2O, %5,37 
kızdırma kaybı ile diyatomit konsantresi (HK) 
ve bu ürünün kalsinasyonu ile %92,84 SiO2, 
%2,23 Al2O3, %0,93 Fe2O3, %0,81 CaO, %0,56 
MgO, %0,56 Na2O, %0,47 K2O, %1,17 kızdırma 
kaybına sahip kalsine diyatomit (HKK) ürünü 
elde edilebilmektedir.

Fiziksel ve kimyasal analizler sonucunda 
hidrosiklon zenginleştirme ürününün dolgu 
ve seramik sanayinde, hidrosiklon ve 
kalsinasyon ile elde edilen ürünün ise filtrasyon 
alanlarında kullanılabilecek özelliklerde olduğu 
saptanmıştır. 
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