
D İ A T O M İ T 
Jeolojisi, ve yararlanma 

olanakları 
AH UYGUN 

Tanımlama ve Özellikler : 

Diatomit, diatome adı verilen silisli algle
rin kavkılarının yığışması sonucu oluşan 
bir cökeldir. Almanca ve Fransızca litera
türde «Kieselgur - kieselguhr», İngilizce 
literatürde ise «diatomaceous earth veya 
diatom ite» adları kullanılır. Danimarka'nın 
kil ve tüfle karışık diatomitlerine ise «Mo-
ler, Molerde veya moler earth» adı verilir. 
Yine bu gruba sayılan tripolit ise çok İn
ce taneli, anorganik kökenli kuvars pelit
lerden oluşan bir cökeldir. 

Diatome kavkısı amorf silis (opal) den 
(SiO* x n HtO) yapılıdır. Kavkı İriliği 2-200 
mikron arası değişir. Diatomeler Jurasik'-
den bu yana yaşarlar. Denizel formlar da
ha iri kavkılı olurlar. Diatomelerin asıl ge
lişmeleri eojen'de olduğu İçin bu devire 
ait yataklar fazlasıyla yaygındır. 

Diatömit'in en önemli özellikleri diatome 
kavkısından aldığı yüksek gözeneklilik ile 
düşük özgül ağırlık ve beyazlıktır. Kuru 
halde özgül ağırlığı 0.15 - 0.40 g/cm3 ara
sı değişir. Opal sertliği 4.5-6.0 arası ol
makla birlikte, kayacın sertliği 1,5 dan faz
la değildir. Genellikle gevşektir, elde un 
gibi dağılır. Renk beyaz, açık bej ve gri 
arası değişir. Organik materyalce zengin 
diatomitlerde kahverengi; koyu yeşil hat
ta siyaha varabilir. 

MTA Enstitüsü Ankara 

Diatomit, saf, kumlu, milli, killi, kireçle, 
marnlı, tüflü tiplerde gelişebilir. Masif ola
bilir veya lâminalı tabakalanma da gös
terebilir. Tane boyu dağılımı diatomelerin 
cinsine ve iriliğine, kavkıların tam veya 
kırık 11 oluşuna, kil ve kum gibi katkıların 
varlığına ve oranına bağlı olarak değişir. 
Yüksek absorbsiyon özelliği vardır. Ağır
lığının 3 misline kadar su çekebilir. Isı 
iletkenliği düşüktür: 300°C de 0.08,800°C 
de 0.1Q,1200°C de ise 0.11 (kcal/mVC.h). 

Erime noktası SK 8 ile 33 arası değişir. 
Basınç direnci 3-18 kg/cm2 arasıdır. 
Kimyasal bileşim için bir standart veri
lemez. Genellikle % 70-90 arası SiO» İle 
% 2 -10 AI*Oa ve % 1 - 8 Fe*03. yine % 1 - 2 
den az oranlarda TiO*, CaO, MgO, Na.O, 
KsO ve P»Os kapsar. Nem kapsamı çeşitli 
değerlerde olabilir. Ateş kaybı organik 
madde, kil minerallerinin suyu, SOa ve CO* 
ye göre değişir. Değişik diatomitlerin 
standartize edilmiş analiz değerleri Cfz- 1 
de verilmiştir. 

Jeolojik Ortam ve Yatak Oluşumu : 

D.atomeler gerek denizel, gerekse ka
rasal ortamda tatlı ve tuzlu suda hatta 
nemli kaya yüzeylerinde yaşayabilirler. 
Diatomeli çökeller başlıca 4 tipte toplana
bilir (Taliaferro, 1933): 
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— Okyanusal diatome çamurları 
— Bataklık tortulları 
— Pleistosen interglasyel göl oluşukları 
— Volkanizma ile ilişkili gölsel ve deni

zel çökeller 
Bugün işletilen yataklar son iki tipten 
olanlardır. İnterglasyel çökeller grubuna 
Kuzey Almanya Lüneburger Heide yatak
ları sayılmaktadır. Volkanizma ile İlişkili 
denizel çökeiler Kalifornia ve Cezayir'in 
Miosen yaşlı diatomitleridir. Bu grubun 
tatlı su çökelleri ise Orta Avrupa, Türkiye, 
Endonezya ve Avustralya gibi pek çok ül
kede yaygındır. 
Diatomeler suda erimiş silisin en büyük 
tüketicisidirler ve kil mineralleri ile rad-
yolarya ve süngerlerle birlikte sudaki si
lis oranını denetlerler. Ortalama silis kon
santrasyonu tatlı su için 13, denizel or
tam için 6 ppm dolayındadır (Livingstone, 
1963). Ancak diatomelerin gelişmesi İçin 
ortamda silis doygunluğuna gereksinim 
yoktur. Suda erimiş silis oranının birden 
artması ise diatomelerin daha yaygınlaş
masına, öldükten sonra kavkıların çözül-
memesine ve dolayısıyla diatomit oluşu
muna yol açmaktadır. 

ÇİZELGE 1 : Çeşitli Piyasa Diatom itler İn in 
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2.4 
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Suda silsin artması iki yoldan gerçekleşe
bilir : 

— Volkanizma sonrası termal etkinlik. Ar-
tcn ısı ile sudaki erimiş silisin doğru oran
la artması nedeniyle sıcak kaynaklar 400 
ppm'e varan miktarlarda erimiş silis kap
sayabilirler. Bu yolla gelişmiş yataklarda 
ditomitlerin içinde silis yumruları veya 
cpal - katmanları yer alabilir. 

— Silikat ayrışımı sonucu açığa çıkan si
lis yoluyla. Bu durumda başlıca silis kay-
noğı olarak gevşek tüf ve tüfitlerin plaj-
yoklasları İle volkanik camları söz ko
nusudur. Kil mineralleri (bilhassa mon-
morillonit) katman veya ara katkı olarak 
bu ortamda yaygındır. 

Diatomitin oluşabilmesi için dip çökelle
ri n d e organik madde bulunması, suda 
karbonatın kıt olması, ortama sürekli si
li*; taşınması, kırıntılı sedimantasyonun 
çok kıt olması gerekmektedir. Göl or
tamlarında derinlik büyük bir denetleyici 
etken değildir. Buna karşılık denizel or
tamın kıyıdan az uzak ve sakin sediman-
tasyonlu olması düşünülmelidir. 

Bileşimleri ve Özellikleri. 
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8.5 8.8 

Değerler, Nîeders. Landesamt für Bodenîorschung, Hannover' tarafından sağlanmıştır. 



1) Türkiye - Kayseri, ham. 

2) İspanya, ham. 

3) Fransa, kaisine, bira filtrasyonu. 

4) İtalya, ham, hafif yapı malzemesi. 

5) B. Almanya, Gübre taşıyıcısı. 

6) B. Almanya, kaisine, bira filtrasyonu. 

7) B. Almanya, kaisine dolgu maddesi. 

8) B. Almanya, filtre maddesi. 

9) Brezilya, izolasyon maddesi. 

10) A.B.D., kaisine, süzme diatomiti. 

Prospeksiyon, İşletme ve Kalite Testleri : 
Diatomit yataklarının bulunması oldukça 
güçtür. Türkiye'de özellikle karasal, vol-
kanitlerle ardışıklı Neojen çökelleri araş-
tü [İmalıdır. Bunların kalın lâv ve tüf ör
tüleri ile kaplanmış olmaları, eski göl reli-
yeflerinin belirlenmesini çok güçleştirir. 
Bu durumda mostra devamlılığının sap
tanması için sondaj, kuyu veya yarma ge
reklidir. Bazan jeoelektrik veya hassas 
gravimetrik yöntemlerle eski göllerin ko
numu açıklanabilir. Yeraltı su düzeyinin 
yüksek konumunda rezistivite ölçümleri 
özellikle yararlıdır (Benda, Brandes, 1974). 
Diatomitin özellikleri mostradan mostraya 
çok değiştiğinden, yarmalarda ayrıntılı 
kesitler ölçülmeli, ara katkı ve diatomit 
kalınlıkları kesin olarak verilmeli, bol ör
nek derlenme! idir. 

Diatomit genellikle açık olarak işletilmek
tedir. Örtü/diatomlt kalınlık oranında 1/1 
ekonomik olarak kabul edilir, önceleri 
açıkta yakılıp kurutulurken, yakın zaman
larda modern tesislerde İşlenmeye başla
mıştır. Fındık iriliğine ufalanan diatomit, 
döner bantlarda 100°C den 900°C ye ka
dar fırınlanıp nem ve organik madde uzak
laştırılır. Öğütülüp elenir, hava basıncı İle 
versa kum ayrılır. Bazı durumlarda, özel
likle Fe miktarı fazla olduğunda, % 1 -5 
NoCI veya Na2C03 katılarak kaisine edilir. 
Demir klorür olarak uzaklaştırılır ve agre-
galar çözülür. 

Nem oranı ve organik madde kapsamı 

düşük diatomitler bazı kullanım alanların-
Go fırınlanmaya bile gerek göstermezler. 
Diatomit için çeşitli kullanım sahalarına 
göre değişik pek çok kalite testi uygula
nabilir. Ancak bunlar çoğunlukla standar-
tıze edilmemişlerdir. Özellikle Kainer, 

(1951) ve Van Den Broeck (1960) bir ta
kım test metodları vermişlerdir. Ayrıca 
bazı özel kulanım alanları için Amerika'da 
ASTM - Standartları bulunmaktadır. 

Diatomit için yapılması gereken en önem
li testler şunlardır: Nem kapsamı ve ateş 
kaybının tayini, kimya analizi, mikroskop! 
(ciiatomelerin büyüklüğü ve şekli, tam 
veya kırıklı oluşu, kum, kil veya karbonat 
varlığı), tane boyu analizi, pH - değeri 
(û.1 n—KCI de) ıslak yoğunluk ve süzme 
Irzı. 

Özel kullanım alanları için yapılabilecek 
testler: Eser elementler, kuvars, pirit, 
kalsit ve kil oranlan, ısı iletkenliği, SK 
noktası tayini, dilatometre, gravimetrik 
termo analiz eğrileri, döküm ağırlığı, be
yazlık derecesi, gözeneklilik, çeşitli sıvı
larda ve asitlerde çözülebilme yeteneğidir. 

Türkiye ve Dünya Diatomit Yatakları : 

Dünyanın en büyük yatakları A.B.D. nde 
yer alır. Kaliforniya'nın Lompoc ve Mon
terey yataklarında toplam kalınlığı 250 
m 'ye ulaşan diatomitler vardır. Diğer böl
gelerden, Maryland ve Virginia'da denizel, 
Nevada, Oregon, New Mexico ve Washlng-
ton'da tatlı su kökenli diatomitler bulunur. 
Kcnada, meksika ve Brezilya'da da tatlı 
au diatomitleri işletilir. 

Avrupa'da Eosen yaşlı Danimarka Moler'i 
beyaz diatomitlerle koyu renkli volkan 
tüfü ve küllerinden oluşmuştur. Denizel 
kökenli. Viyana havzasının Limberg dia
tomitleri Avrupa'nın en ünlü yataklarm-
dcndır. Fransa'nın Auvergne, italya'nın 
Toskana, Bohemya'nın Franzensbad dia
tomitleri volkanizma ile ilişikli oluşuklar
d ı . Buna karşılık Kuzey Almanya'nın LÜ-
neburger Heide zuhurları Pleistosen in-
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terglasyel devrelerinin çokelleri olan de
ğişik bir jenetik tipi belirlerler. Avrupa'da 
ayrıca İspanya, Portekiz, Yugoslavya, Ma
caristan, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da da 
diatomit yatakları işletilir. 

Sovyetler Birllği'nde Urallar, Ermenistan 
ve Kafkasya'da, Japonya'da Hokkaido'da, 
Kore'de diatomit yatakları yer alır. Bu
nun yanısıra Endonezya ve Avustralya'da 
da tatlı su kökenli didtomitler bulunmak
tadır. 

Cezayir'in Miosen yaşlı Beida serisinin de
nizel diatomitleri jipsli ve marnlı çökeller-
le ardışıkhdır. Kenya ve Güney Afrika'da 
da diatomit yatakları olduğu bilinmekte-
dlr. 

Türkiye'nin volkano|en Neo|en'inde diato
mit zuhurları yaygındır. Bunlar yörelerine 
göre 4 grupta toplanabilirler: 

1; İç Anadolu'nun güneydoğusu. Kayseri, 
Nevşehir ve Niğde illerinde diatomit zu
hurları boldur. Hırka (Kayseri Türkiye'nin 
bilfnen en büyük yatağıdır. Ayrıca Keprin -
Toklar, Melenki, Oymaağaç, Beydeğirme-
rn köyleri yakınında diatomit zuhurları bu
lunmaktadır. Niğde - Nevşehir arasındaki 
Gelveri bucağının Ihlara ve Belisırma ya
takları Etibank tarafından işletilmiştir. Ür
güp yakın dolayında da diatomit zuhur
ları yer alır. (Gabriel, Malecha, 1972). 

2) Ankara - Çankırı Bölgesi. Çankırı il 
sTıirları İçinde Çerkeş - Orta - Şabanözü il
çeleri arasında kalan bir alanda Akhasan, 
Karaağaç, Bastak diatomitleri yer alır. 
Bunların bir kısmı işletilmektedir. Ankara 
il sınırları içinde ise Güvem - Gürcüköy ile 
Ayaş'ın Başberket ve Gücügöz zuhurları 
binmektedir (Türkiye Diatomit Envanteri, 
1968). 

3j Batı Anadolu Bölgesi. Bu yürede Af
yon - Şeydiler, Kütahya - Alayunt, Uşak -
Kayağıl diatomitleri araştırılmıştır. Ay
dın - Karacasu, Denizli - Tırkaz ve Kara-
kıran zuhurları da tanımaktadır. Bunun 
yanısıra Balıkesir - Gönen İle Bursa - Or-
huneli'nded e diatomite rastlanılmıştır. 
4) Doğu Anadolu Bölgesi. Literatüre ay

rıntılı olarak geçmiş bir zuhur yoktur,, Bu
nunla birlikte Neojen'deki linyit araştırma
larında diatomeli killere rastlanılmış ol
ması, öte yandan bölgede volkanizmanın 
çok yaygın bulunması bu bölgede de dia
tomit yataklarının olabileceğini göster
mektedir. Ayrıca Van'da da bir ruhsat sa
hası mevcuttur. 

Hacim yönünden en büyük yataklar İç Ana
dolu'nun güneydoğusunda toplanmıştır. 
Türkiye diatomitleri genellikle tatlı su or
tamlarının küçük, planktonik diatomelerin-
den oluşan, kil ve tüf tüfit ara katkılı çö-
kelleridir. 

Kullanım Alanları : 

Önceden şunu belirtmekte yarar vardır. 
Diatomit çok değerli bir hammadde de
ğildir. Buna yol açanlardan ilki pek çok 
ülkede ve yeterli miktarlarda bulunuşu, 
diğeri de kullanımının çok geniş bir ala
na yayılmış olmasına karşın, belirli bir 
endüstri kesiminin temel hammaddesi ol
mayışıdır. Bununla birlikte son yıllarda 
diatomit tüketiminin süzme maddesi ala
nında yoğunlaştığı görülmektedir. Ülke
den ülkeye yüzdeler değişmekle birlikte 
genel bir görüntü vermesi yönünden ABD 
de 1970 yılının dağılımı şu biçimde verile
bilir : 

% 58 filtrasyon maddesi 

% 19 dolgu maddesi 

% 4 izolasyon maddesi ve 

% 19 çeşitli amaçlar. 

Dtatomitin kullanım alanlarını prensipte şu 

kategorilerde toplamak olanaklıdır: 

1} Filtre maddesi, 2) Dolgu maddesi, 

3j Yapı malzemesi, 4) Absorbent, 5) 

Taşıyıcı, 6) Katalizatör ve kataiizatör 

taşıyıcısı, 7) Silikat imali, 8) Hafif 
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aşındırıcı ve temizleyici, 9) İzolasyon 
maddesi. 

Diatomit süzme alanında toz halinde ve-
yo preparat olarak, ayrıca sıvılara karış-
t'rılarak kullanılır. Bira, şeker, meyva su
ları, petrol ürünleri, içme suyu, alkollü iç
kiler gibi kullanım alanları için değişik 
süzme hızlı diatomitler aranır. Örneğin bi
ro için süzme hızı 40 - 70 ml/dakika iste
nir. Süzücülerde saf, uzun ve iri formlar
dan oluşan diatomitler aranır. Türkiye'de 
bu türler fazla yaygın değildir. 

Doldurucu olarak diatomit, kâğıt, plâstik, 
lastik, kibrit, boya, cila, temizlik malzeme
si ilâç ve kozmetik sanayilerinde kullanı
lır. Dolgu maddesi olabilecek diatomitler-
ae saflık, beyazlık, ince taneli doku, yük
sek gözeneklilik ve düşük döküm ağırlığı 
istenir. 

Yapı malzemesi alanında diatomit çimen
to, harç ve bentonitli hafif tuğlalarda ka
rışım malzemesi olarak kullanılır. Betonda 
% 3 diatomit ilavesi ile betonun basınç 
direncinin % 20, çekme direncinin % 10 
arttığı gözlenmiştir. Bu atanda düşük ka
liteli ditomitlerden de yararlanma olana
ğı vardır. 

Diatom itin yüksek emme özelliğinden di
namit yapımında yararlanılmıştır. Bugün 
de çeşitli kimyasal maddeler d ta torn ite 
emdirilerek kullanılmaktadır. Yangın sön
dürücüler ve sert İspirtoda da diatomit ab
sorbent olarak aranmaktadır. 

Yüksek emme özellikli diatomitten desin-
feksiyon maddelerinde, boya sanayiinde, 
gübrelerde yararlanılır. Aynı şekilde diato
mitten metal, metal oksit asit - tuz kon
taklarında katalizatör taşıyıcısı, sülfürle-
meden polimerizasyona kadar çeşitli İş
lemlerde de katalizatör olarak yararlanma 
lor oldukça yükselmiştir. Federal Alman
ya'da 1974 de süzme diatomitlerinin fiyat-
olanakları vardır, özellikle margarin sana
yiinde yağ sertleştirilmesinde katalizatör 
taşıyıcısı olarak diatomit aranır. 

Seramik, glazür ve ultramarin ile çeşitli 
cam İmalinde diatomitten yararlandır. Ha

fit aşındırıcı ve temizleyici olarak çama
şır deterjanlarında, leke emicilerde, cila
larda ve oto parlatıcılarında diatomit kul
lanılır. 

Diatomitin yüksek gözeneklisinden ötürü 
ısı ve sese karşı iyi bir izolatör olduğu es-
k'den beri bilinmektedir. Gerek duvar ve 
gerekse döşemelerde kireç veya çimento 
i<e asbest tozu karışımlı plâkalar halinde 
basılarak kullanılmaktadır. Buhar ve gaz 
borularında diatomit sıvaları, yüksek fırı
nın dış kaplamasında diatomit tuğlaları 
ısı kaybını önleyecek niteliktedir. 

Günlük yaşantıda diş macunundan gaze
teye, oto lâstiğinden kahve fincanına, baş 
ağrısı hapından duvardaki boyaya kadar 
pek çok yerde karşılaşılan diatomit mo
dern tekniğin en önemli gereksinim mad
delerinden birisi olup, çok geniş bir kul
lanım alanına sahiptir. 

Üretim, Fiyat ve Ticaret : 

Dünya üretimi 1973 yılında 1 milyon 600 
bin tona yaklaşmıştır. Yaklaşık 550 bin ton 
ile A.B.D. başta gelir. Bu ülkeyi Sovyetler 
Birliği, Danimarka, Fransa, İtalya ve Fede
re! Almanya izlerler. Diatomit üreten di
ğer ülkelerin arasında Avusturya, İspanya, 
Yugoslavya, Güney Kore, Mısır, Cezayir-, 
Kenya, Avustralya ve Arjantin sayılabilir. 
Bu ülkeler aynı anda ihracatta da önde 
gelenlerdir. İthalâtçı ülkeler arasında İse 
Federal Almanya, İngiltere, Kanada, İsveç, 
Hollanda, Avustralya, Belçika, İtalya ve 
Fıansa görülmektedir (Minerals Yearbook, 
1973, Statistical Summary of the mineral 
industry, 1970). 

Dünya fiyatları üretim ile birlikte artış da 
göstermektedir. 1973 yılında A.BLD.'nde 
ortalama fiyat ton başına 60 dolardır. 

Çeşitli kullanım alanları için ton başına 
fiyatlar filtre diatomitinde 65, dolgu mad
desi diatomitinde 62, izolasyon diatomitin
de 50, hafif yapı malzemesi diatomitinde 
45, hafif aşındırıcı diatomitinde 125 dolar 
civarındadır. Aynı yılda ortalama İhraç fi-
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yatı 80 dolar/ton dolayında gerçekleşmiş
tir (Minerals Yearbook, 1973). 

1974 yılı ve petrol zammı İle birlikte fiyat
ları 100 kg. için 30 ile 100 dolar arasında
dır. 

Türkiye'de diatomit üretimi üzerine kesin 
sayılar yoktur. DPT'na göre 1969'da 500, 
1970 de 2.000, 1974 de 20.000, 1975 de 
tahminen 10.5 milyon TL. değerinde 30.000 
tona ulaşacaktır. Yurt içi talep 1977 yılın
da 6.000 ton dolayıriüa hesaplanmıştır. 
[DPT, End. Hamm. ÖİKR, 1972, T. C. Res
mî Gazete, S. 15485). Etibank'ın İç Pazar 
Etüdleri'ne (1975) blinen üretim 3.000 ton
dan fazla, tüketim ise 5.000 ton dolayında-
Y;ne aynı bültene göre Türkiye'de diato
mit tüketimi filtrasyon, dolgu, yumuşak 
parlatıcı ve İzolasyon malzemesi alan
larındadır. Süzme diatomiti şeker şurubu, 
meyva suyu, şarap, gaz yağı ve zeytin 
yağı süzmesinde ve kuru temizleme ci
hazlarında kullanılmaktadır. Şeker fabri
kaları 1976-1979 yılları arası gerçekle
şecek bir proje ile yılda 4.000 ton kalsîne 
diatomit üretecektir. 

Dolgu maddesi olarak diatomit boya ve 
tarım koruma ilâçlarında, izolâsyon mad
desi olarak da ateş tuğlasında kullanıl
maktadır. Ayrıca kozmetik, ilâç, kimya 
sanayiinde de diatomitten yararlanılmak
tadır. Endüstri dışında yöre halkı da te
beşir veya badana yapımı gibi amaçlarda 
diatomit kullanırlar. 

DİE, Aylık Dış Ticaret İstatistiklerine (1971, 
1972, 1973) göre çeşitli adlar altında ithal 
miktar ve değerleri şöyledir : 

1971 324 ton 914 bin TL. 

1972 306 » 1.065 » » 

1973 274 » 1.608 » » 
Yme aynı bültene göre 1971 de 9 bin TL. 
oeğerinde 8 ton, 1973 de ise 3 bin TL. de
ğerinde 2 ton diatomit ihraç edilmiştir. 31 
Ocak 1976 tarihli Resmî Gazete'de ise 1976 
yılı programında şu sayılar verilmiştir: 
1974 de 3.5 milyon TL. değerinde 12 bin 
ton, 1975 de 1.9 milyon TL. değerinde 2 bin 

ton ihracat. Burada kesin ithal sayıları 
yer almamaktadır. Etibank'ın İç Pazar Etü
düne göre (1975) iç piyasada ithal diato-
mitinin fiyatları 19-21.000 TL./ton dola
yındadır. 

Fideki miktarlarda bir takım çelişkili de
ğerler göze çarpmaktadır. Aynı durum fi
yatlarda da bariz olarak gözükmektedir. 
Şöyle ki, 1973 de Türkiye'nin ihracatı ton 
başına 100 dolar civarında iken aynı yıl-
oa ithalat yine ton başına 400 dolar dola
yındadır. Dünya fiyatlarının artmış olması
na karşın, 1975 de ihraç fiyatı 70 dolar/ton 
düzeyine inmiştir. Oysa aynı yılda ithal 
tiiatomîtinin iç piyasada fiyatı ton başına 
1400 dolara yakındır. 

Bütün bunlardan çıkan sonuç Türkiye'nin 
diğer hammaddelerde olduğu gibi ucuza 
sattığı ham.diatomiti, işlenmiş olarak bir 
kaç misli fiyatla geri aldığıdır. Oysa dia-
tomitîh işlenmesi büyük bir teknoloji ge
rektirmeyecek niteliktedir, kaldı ki Tür
kiye'de mevcut diatomitlerin bir kısmı iş
lenmeden dahi sanayide kullanılabilecek 
özelliktedir. 

Türkiye'de Diatomitten Yararlanma 

Olanakları : 

Türkiye'de ve dünyada diatomitten yarar
lanma olanaklarının başında süzme sa
hası gelir. Geniş potansiyel içme suyu te
sislerinde mevcuttur, «Berkefeld filtresin
de (R)» diatomit eskiden beri kullanılmak
tadır. Ayrıca gelişmekte olan meyva su
yu sanayii ile alkolsüz içkilerin filtrasyo-
nunda diatomit ilk plânda düşünülmelidir. 
İv Anadolu diatomitleri bu yönden daha 
çok araştırılmalıdır (Uygun, 1976). 

Dolgu ve taşıyıcı malzemesi olarak diato-
mitin kullanımı kâğıt, lâstik, kimya, gübre. 
İlâç ve kozmetik sanayii kollarında ge
niş bir alana yayılmaktadır. Türkiye'de 
özellikle saf, demir oranı kıt, beyazlık de
recesi «92» ye varan diatomitler bulun
maktadır (Uygun, 1976). Başka ülkeler
de kalsîne edilmesi zorunlu olan diatomit-
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tere karşılık yerli dlatomitlerin bir kısmı 
ocaktan alındığı gibi kullanılabilir. 

Bu konuda önemli bir yararlanma alanı da 
azotlu gübrelerin taşıyıcısı olarak dlato-
mit kullanılmasıdır. Kurak iklim kuşağına 
gıten Türkiye'de, havadaki en küçük ne
mi dahi çekebilen diatomit, gübrenin top
rağa kolayca karışmasını sağlayacaktır. 
Yine silisi kıt topraklarda öğütülmüş dia
tomit doğrudan gübre olarak kullanılabilir. 

önemli bir kullanım alanı da yapı sek
törü ve izolasyon işleridir. Türkiye'de dep
rem bölgesi olması yönünden hafif yapı 
malzemesine, soğuk iklim kuşağına gir
mesi ve enerji açığı sorunları ile karşı kar
şıya olması bakımından da izolatör yapı 
malzemesine gereksinim yüksektir. Her 
iki durumda da diatomit kullanımı yararlı
dır. Hafif yapı malzemesi olarak bir yan
dan tuğla ve brikete karıştırılabilir, öte 
yondan bentonit - diatomit karışımlı yapı 
tuğlası hazırlanabilir. Çimento, harç veya 
sıvaya katılarak, gerek direnç, gerekse 
izolasyon yeteneği arttırılabilir. Ses ve 
it i izolasyonu için iç ve dış kaplamalar
da asbest tozu, kireç ve diatomit karışı
mından üretilen plâkalar kullanılabilir. Bü
yük sanayi tesislerinde ısı kaybının ön
lenmesi için diatomit tuğlası ve sıvası 
hazırlanabilir. 
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körlı gözüken bu işlemin, uzun süreçde 
ülkenin potansiyelini fakirleştirmekten 
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ihracat olanakları da yaratılabilecektir. 
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