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Renkli seramik bünyeler, seramik çamurlarına renk 
veren oksit ve seramik boyalarının katkısı ile renklen-
dirilmiş bünyelerdir. Seramik bünyenin renklendirile-
rek kullanılması seramik ile uğraşan kişiye farklı renk 
aralıklarında çalışma fırsatı vermektedir. Tarihsel 
süreç incelendiğinde renkli seramik bünyelerine kır-
mızı kil ile yapılmış çömlekçi ürünlerin dışında astar 
dekorlarında da rastlanmaktadır. “Seramikte astar ola-
rak tanımlanan, madde esas ürünü oluşturan çamurun üze-
rine çekilen ince çamur tabakasıdır... İlk astar örneklerinde, 
koyu renk pişen çamurlar üzerinde açık renkli killer ile yapı-
lan bezemeler kullanılmıştır”(1). Anadolu’da “M.Ö. 

5000–5500 yıllarına tarihlenen, Hacılar ve Çatalhöyük’te 
bulunan krem rengi astar üzerine kırmızı aşı boyası denilen 
bir cins demirli kırmızı kil kullanılarak yapılan geometrik 
desenli ürünler zaman zaman perdahlanmış, mükemmel 
örneklerdir”(2). Renkli astarlar ile dekorlama yöntemi-
nin, neolitik çağdan başlayarak Osmanlı’ya değin pek 
çok kültürde kullanılmış olduğu görülür. Renkli astar-
ların kullanımının yanı sıra doğrudan seramik bünye-
nin renklendirilerek kullanımı 18.yy İngiltere’sinde 
Josiah Wedgwood tarafından yapılan çalışmalarla hız 
kazanır. J. Wedgwood'un amacı, çok çeşitlilik gösteren 
çalışmalarında doğal taşlardan esinlenerek agat, porfir 
ve daha sonraları siyah bazalt benzerlerini başarı ile 
üretmektir. Wedgwood “1759’da Burslem/
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Seramik bünyeye dekoratif değerler katmak amacıyla, farklı renk veren metal oksitler ve seramik boyaları bünyede 
renklendirici olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Günümüzde seramik bünyeyi renklendirmek için kullanı-
lan oksit ve seramik boyalarının yanı sıra farklı atıklardan da yararlanılmaktadır. Bu tip uygulamalar, atık malzeme-
lerin değerlendirilmesi ve ucuz alternatif malzemenin kullanılması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, Şişe 
Cam Kimyasallar Grubuna ait, Soda-Krom Sanayi A.Ş. Mersin/ Kazanlı bucağındaki fabrikadan alınan nötralize kro-
mit cevheri işleme atığı, 1200°C’ de stoneware seramik bünyelerinde farklı oranlarda kullanılmıştır. 

Seramik Bünyenin renklendirilmesinde kullanılan atık malzeme oranı yükseldikçe, renk griden siyaha doğru bir 
skala oluşturmuştur. Yapılan araştırmada; atık malzemenin 1200°C de stoneware bünyelerinde renklendirici olarak 
olumlu etkiler verdiği gözlenmiştir.

Summary
Keywords: Waste, Chromite, Coloring Ceramic Bodies. 

In order to decorate ceramic body, metal oxides and ceramic stain are widely used for providing various colors. 
Besides metal oxides and ceramic stain, also various wastes are being used in the coloring process recently. Such 
applications are important in terms of recycling waste and using inexpensive alternative material. Therefore, the 
neutralized processed chromite ore waste obtained from the Soda-Krom Sanayi A.Ş. factory in Mersin/Kazanlı, a 
branch of Şişe Cam Kimyasallar Group, has been used in increasing amounts in stoneware ceramic bodies at 1200°C. 

As the amount of waste increases in the coloring of a ceramic body, a color scale ranging form grey to black occur-
red. It has been observed that waste material has a positive effects as a colorant in ceramic bodies at 1200°C.
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1200°C’lerde pişirilerek hazırlanmıştır. Deneysel çalış-
maların tamamlanmasından sonra hazırlanan atık kat-
kılı çamurlar alçı kalıp içinde döküm yöntemi ile kuş 
formları şekillendirilmiştir. Bisküvi pişirimi yapılan 
kuş formları şeffaf sır ile sırlanarak 1200 ° C’de pişiril-
miştir.

Sırlamada kullanılan şeffaf sırın seger 
formülü Çizelge 2’de verilmiştir. Renklendirmede kul-
lanılan stoneware bünye ve atık katkılı reçetelerin 
özellikleri Çizelge 3’de yer almaktadır.

Sonuçlar

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, kromit atığı-
nın bileşiminde yüksek oranda Fe203, Cr203 bulunması 
nedeni ile pişirim sıcaklığına bağlı olarak pişme rengi-
nin griden koyu siyah’a kadar değişiklik gösterdiği 
belirlenmiştir. Atık oranı % 20’den % 40’a çıkarıldığın-
da kuru mukavemet azalmıştır. Bisküvi pişirimi yapıl-
mış kuş formları şeffaf sır ile sırlanmış ve renkli bün-
yelerde bir sorun oluşmamıştır. 

Özellikle % 40 atık katkılı bünye 1200 
°C’de pişirildiğinde pişme küçülmesinin standart bün-
yeye oranla daha fazla olduğu tespit edilmiş ve sinter-
leşmenin çok olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgu-
lara göre kromit cevheri işleme atığının sır yapısında 
kullanılabildiği gibi seramik bünyenin renklendiril-
mesinde de kullanılabileceği tespit edilmiştir. 
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Stattfordshire’da üretime başladı. Başlangıçta tuz sırlı çöm-
lek üretimi yaparken, 1766’da siyah bazalt seramiklerinin 
üretimi ile çok muhteşem bir buluş yaptığı söylenebilir. 
Wedgwood, bazalt seramiklerin üretimlerinde kalsine demir 
ve mangan ilavesi ile siyah bazalt rengi elde etmiştir”(3).

 
Hazırlanan renkli seramik bünyeler ile 

çeşitli renk tonlarının birlikte kullanılabilmesi sanatçı-
ya farklı etkileri elde etme fırsatı vermektedir. Bünye 
renklendirilmesinde, renk veren oksitler, demir oksit 
içeren kırmızı killer ve seramik boyalarının yanı sıra 
atıklar da kullanılabilmektedir. 

Bu araştırmada bünye renklendirmesin-
de kullanılan kromit cevheri işleme atığı, 2005’de yapı-
lan Seres III. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, 
Emaye, Sır ve Boya Seminerinde; “Kromit Cevheri 
İşleme Atığının 1200°C’de Stoneware Sır Bünyelerinde 
Değerlendirilmesi” isimli bildiride sırlarda renklendir-
me amacı ile kullanılmıştır. Sır reçetelerinde yapılan 
çalışmalar sonucunda aventürin ve metalik etkilerde 
koyu kahverengiden-siyaha değişen renk aralıkların-
da başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Atık’ın genel özel-
likleri incelenecek olursa, “işleme atığındaki krom, peri-
yodik cetvelde grup 6A’ya ait geçiş elementlerinden biri 
olup, doğal ortamlarda en düşük (-2) en yüksek (+6) yüke 
sahiptir. Ancak sucul ortamlarda krom yaygın olarak +3 ve 
+6 yük taşıdığı bileşikleri halinde bulunur” (4). “Krom +6 
bileşiğinin toksin etkisinin bulunduğu, canlılar üzerinde 
oluşturabileceği zararları göz önüne alınarak; nötralize edil-
miş atıktaki krom +6 oranının, 1 ppm sınırlarında olduğu 
yapılan analiz sonucunda tespit edilmiştir. Atık 1300°C’de 
sinterleşmektedir” (5). Kromit cevheri işleme atığı ile 
1200°C’de oluşturulan stoneware sır reçetelerinde 
aventürin ve metalik etkilerde koyu kahverengiden-
siyah’a değişen renk aralıklarında başarılı sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu çalışmada ise stoneware bünyenin 
renklendirilmesi amaçlanmıştır. Atıktaki mevcut Cr203 
ve Fe203 gibi renk veren oksitlerin stoneware bünyele-
rinde oluşturduğu renk özellikleri ve farklı oranlarda 
atık ilavesi ile 1200°C’deki pişirim özellikleri incelen-
miştir.

Deneysel Çalışmalar

Araştırmada kullanılan 1200°C’lik stoneware çamuru 
sulu halde hazırlanmış daha sonra bünye ve atık 
madde 105°C’de kurutulmuştur. Kurutulan maddeler 
porselen havanda öğütülerek 70 meş’lik elekten elen-
miştir. Çizelge 1’de deneysel çalışmalarda kullanılan 
stoneware bünyenin ve kromit cevheri işleme atığının 
kimyasal analizleri yer almaktadır.

Deneysel çalışmalarda başlangıçta 100 gr. 
kuru madde ile çalışılmıştır. Bünye renklendirilmesin-
de kullanılan atık, % 2 oranından başlayarak % 20’ye 
kadar artan oranlarda ilave edilmiştir. Karıştırma işle-
mi el mikseri ile yapılmış, 100 gr. kuru maddeye 40 gr. 
su ilave edilerek çamurlar hazırlanmıştır. Hazırlanan 
atık katkılı çamurlar, alçı kalıp içinde döküm yönte-
miyle deney plakaları şekillendirilmiştir. Atık miktarı 
düşük oranlarda kullanıldığında su miktarı yeterli 
olmakla birlikte, yüksek oranlarda su miktarının da 
arttırılması gerekmiştir. Su oranı 100 gr. kuru madde-
ye 60 gr. olacak şekilde ilave edilerek tiksotropi azaltıl-
mıştır. Toplam 20 adet deney plakası hazırlanmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre daha siyah renk tonu elde 
edebilmek için % 40 atık katkılı deney plakası hazır-
lanmıştır. Pişmiş deney plakalarından açık ve koyu 
siyah renk tonlarına sahip % 20 ve % 40 atık içeren 
reçeteler seçilmiştir.

Seçilen reçeteler, 1 kg kuru madde kapa-
siteli bilyeli değirmenlerde 1 saat öğütüldükten sonra, 
100 meş’lik elekten elenmiş, pişme rengi, genleşme, 
döküme uygunluk, su emme, küçülme, mukavemet 
özellikleri araştırılmıştır. Küçülme, mukavemet ve su 
emme özelliklerinin belirlenmesi için numuneler, 
200x200x15mm boyutlarındaki alçı kalıplarda şekil-
lendirilmiştir. Farklı sıcaklıklardaki özellikleri tespit 
edilmek üzere hazırlanan deney çubukları, 1000 ve 
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Şekil 1: (1200°C) Stoneware Bünye ve Kromit Cevheri İşleme Atığının 
Kimyasal Analizleri

Şekil 2: 1200 °C’lik Şeffaf Sırın Seger Formülü

Şekil 3: Atık Katkılı Bünyeler ve Renklendirilmede Kullanılan Standart 
Seramik Bünyenin Özellikleri

      (ø: 5 cm.)               (h:17x10x18 cm.)

Resim 2: % 20 Atık katkılı, 12000C’lik bünyeye ait deney plakası ve 
form üzerine uygulama 

      (ø: 5 cm.)               (h:17x10x18 cm.)

Resim 3: % 40 Atık katkılı 12000C’lik bünyeye ait deney plakası ve 
form üzerine uygulama

Resim 1: Kromsan Atık İle Renklendirilmiş Stoneware Bünyeye ait 
Seçilmiş Örnekler (1200 ° C)
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Özellikler 
 Properties 

Standart Stoneware 
 Bünye 

% 20 Atık Katkılı 
Bünye 

% 40 Atık 
Katkılı Bünye 

Litre Ağırlıkları (gr/lt) 1690 1510 1567 

 Viskozite(100 ml) 
Viscosity (100ml) 35 sn. 19sn. 28 sn. 

Kuru küçülme (%) 
Dry shrinkage 2.65 7.4 6.8 

Pişme küçülme (%) 
Firing shrinkage 1000oC 

8.53 0.43 0.32 

Pişme küçülme (%) 
Firing shrinkage 1200oC 11.10 10.75 11.12 

Toplam küçülme (%) 
Total shrinkage 1200oC 13.45 17.35 17.76 

Su emme (%)  
Water absorption 1200oC 1.00 0.40 0.29 

Kuru mukavemet (kg/cm2) 
Dry strength 24.63 20.90 17.70 

Isıl genleşme katsayısı(α) 
(600ºC) Thermal coefficient 69.50 x10-7 67.80 x10-7 69.16 x10-7 
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