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Türkiye’de yaygın bir şekilde üretilen portland çimentosu
na klınker aşamasında aiçı taşı katılması erken pırızı Önler. 
Ayrıca piriz süresi alçı taşı oranına göre ayar ianabı lmektedır 
Çimentodaki SOs oranının maksimum %3 civarında olması 
gerekmekted1 r.

Çimentonun kalitesini düşürmeden donmayı geciktirici ve 
ayarlayıcı Özellik kazandıracak başka maddelerin bulunması için 
1970 yılından beri önemli çalışmalar yapılmaktadır. Alçı taşı 
yerine potasyum karbonat, sodyum bikarbonat ve kalsiyum karbo
nat kullanılması teklif edilmiş ise de,bunlar bugüne kadar yay
gın olarak kullanılmaya başlamamıştır.

Dünya bor üretiminin %90’ı A.B.D. ve Türkiye’nin elindedir 
A.B.D. ürettiğinin çoğunu iç piyasada tüketirken, Türkiye’de 
üretim genellikle dışa dönük yapılmaktadır. Özellikle 8 2O3 yüz- 
desi düşük ve ince kütleler halinde bulunan koîemamt 
cevherinden Türkiye’de yeterince yarar I anı 1amamaktadır. Bu 
nedenle bu türdeki kolemanit cevherinin çimento sanayiinde 
kullanılması düşünülmüştür.

Bu çalışmada ; portland çimentosu üretiminde klmkere alçı 
taşı yerine kolemanit katılarak B2 O3 yüzdelerıne göre çimentoda 
meydana gelen basınç, eğilme dayanımları, piriz süreleri gibi 
özelliklerin değişimi araştırıImıştır.

Deneylerde Kartal Set Anadolu Çimento Fabri kası 1ndan alı
nan bileşimi bilmen klinker örneği kullanıldı. Bu klınkere, 
bileşimi bilinen kolemanit cevherinden değişik oranlarda ilave 
edilerek, B2 O3 muhteviyatı %0,5~3,5 olacak şekilde çimento 
numuneleri hazırlandı.

Klinkere katılan kolemanit, çimentonun piriz başlangıcına, 
sonuna, eğilme ve basınç dayanımına etki etmektedir. Piriz 
başlangıcı ve sonu yönünden en iyi durum %2,5 , eğilme ve 
basınç dayanımı yönünden ise %1 oranında 8 2O3 ihtiva eden 
numunelerde görüldü. Bu özelliklerin, portland çimentosunun %3 
oranında SO3 ihtiva etmesi halinde en iyi duruma ulaştığı 
bi1 inmektedi r.

Sonuç olarak ; Türk Standartlan çerçevesinde çimento 
üretiminde %1 ve %Z oranlarında B2 O3 bulunacak şekilde 
kolemanit katılabileceği anlaşılmıştır. Ayrıca kolemanitın B2 O3 
yüzdesinin az olması halinde ise kullanılan kolemanit miktarı 
artacağından çimentonun maliyeti de düşecektir.


