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Endüstriyel Mineraller

Endüstriyel Mineraller; tarım, gıda, elektronik,

dökümcülük, çimento, seramik, deterjan, kağıt,

plastik, boya, kağıt, ilaç, kozmetik sanayileri gibi

üretim alanlarında temel girdileri oluşturan her çeşit

mineral ve kayaçları kapsar.

Türkiye Endüstriyel Hammadde Rezervleri (MTA, 2017)



Endüstriyel Mineraller

örnek bir seramik reçetesi

örnek bir plastik reçetesi

örnek bir cam reçetesi

Bu mineraller; ya polimer, selüloz vb. organik

malzemelerle karıştırılarak ya da doğrudan

minerallerden yapılı bir karışım halinde endüstride

kullanılıyorlar.



 Yangınlarda can ve mal kaybını azaltmak için plastik, kağıt, tekstil, ağaç ürünleri, inşaat malzemeleri gibi 

yanmaya elverişli malzemelerin üretiminde yanmayı önleyici/geciktirici dolgu malzemeleri kullanılmaktadır.

 Yangın riskini asgariye indirmek için düzenlenen yeni yönetmeliklerle birlikte alev geciktirici dolgu 

malzemelerinin kullanım alanları ve miktarları gün geçtikçe artış göstermektedir.

 Alev geciktirici dolgu malzemelerinin iki görevi yerine getirmesi beklenir. Öncelikle alev geciktirme etkisine 

sahip olmak ve daha sonra içine katıldığı ana malzemenin işlenme özelliklerine uygun olmak.

(Kaya ve Öz, 1999)

Alev Geciktiriciler



Alev Geciktiriciler

Alev Geciktiricilerin periyodik tablodaki yeri (Morgan ve Wilkie, 2014)

Buhar fazı

Endotermik soğuma

Yoğuşuk Faz



Alev Geciktiricilere Neden İhtiyacımız Var?

 Konfor için

 Estetik için



Alev Geciktiricilere Neden İhtiyacımız Var?



Alev Geciktiricilerin Tarihçesi

www.eurostar-ep.com

 Esas olarak 1900’lerin başından itibaren, özellikle de

polimer kullanımının hayatımızda fazlasıyla yer

etmesiyle birlikte, alev geciktiricilere olan ihtiyaç aynı

oranda artmıştır.

Vahabi vd. (2021)



Alev Geciktiricilerin Kullanımı

 Binalar (yalıtım malzemeleri, su boruları,

cephe kaplama)

 Elektrik ve Elektronik Malzemeler (ekran

gövdeleri, kablolar, fişler, sigorta kutuları,

elektrik devre kartları)

 Taşımacılık (otomobil, tren, gemi ve

uçaklardaki koltuklar, döşemeler, balatalar,

yalıtım malzemeleri)

 Giydirme mobilyalar vb.



Alev Geciktiricilerin Kullanımı

 Yangının başlangıç anından itibaren sıçrama yaparak

tümüyle yaygınlaştığı ana kadar olan süre çok çok kısıtlı.

 1950’li yıllarda bir evin yanması ortalama 15 dakika

sürerken, artan yanıcı malzeme kullanımı nedeniyle bu

süre günümüzde 2-3 dakikaya iniyor.

 Alev Geciktiriciler (FR: Flame Retardants) kaybedilen bu

süreyi geri kazanmamızı sağlıyor.



Alev Geciktiricilerin Kullanımı

 Alev Geciktiricilerin 80’li yıllarla birlikte daha yaygın

şekilde kullanılması sonucu, yangına bağlı ölüm

oranlarında ciddi bir azalma gözleniyor.



Halojen bazlı (bromlu, klorlu) 

alev geciktiricilerin etki alanı

Halojensiz (ATH, MDH ve 

Huntit-Hidromanyezit) alev 

geciktiricilerin etki alanı

Şişme özelliğine sahip 

nanokillerin ve Huntit-

Hidromanyezit’in etki alanı

Alev Geciktiricilerin Yangın Üçgenindeki Etki Alanları

HAVA
(oksijen)

YAKIT
(polimer vb.)

(tutuşma kaynağı/ateş)

ISI

Y A N M A

hava ve yakıt karışımı

 Polimerler organik maddeler

olmasından dolayı kolay yanarlar.

Isı kaynağı, polimerin erimesine ve

bozunmasına neden olur. Polimeri

oluşturan zincirler ufak parçalara

ayrılır ve zincirin uçucu parçaları

gaz fazına geçerek hava ile karışır.

 Kritik yoğunluğa ulaşıldığında ise yakıt-hava karışımı tutuşur.

Oluşan alev, polimerin bozunmasına neden olan ısıyı kendi

kendine devamlı olarak üretir. Bozunma sonrasında açığa

çıkan gazlar ise tutuşmayı sürekli hale getirir.

 Bu döngü ısı-yakıt-hava bileşenlerinden birinin azalarak

minimum düzeye düşmesine kadar devam eder.



 Bir dolgu malzemesinin alev geciktiricilik

özelliği ise oksijen indeksi limiti (LOI-limited

oxygen index) ile belirlenir. LOI, malzemenin

yanması için gerekli oksijen miktarını tanımlar.

< 24% Yanabilir, alev alabilir

24-28% Sınırlı alev geciktirici

29-34% Alev geciktirici

> 34% Ekstra alev geciktirici

LOI’ye göre alev geciktirici sınıflaması (Schmidt, 1999)

Yaygın kullanılan elyafların tutuşma sıcaklıkları, limit oksijen indeks değerleri ve tutuşabilirlikleri

(Lewin;1984, Horrocks ve Kandola; 2004).

LOI: Limit Oksijen İndeksi



Etkin bir alev geciktirici dolgu malzemesinden şu özellikler istenir:

 Bozuşma esnasında yüzey alanı fazla oksitler oluşturmak

 İnce tane boyutuna sahip olmak

 Renksiz veya beyaz renkli olmak

 Zehirsiz olmak

 Çözünmeyen veya çok az çözünen safsızlıklar içermek (Na tuzları gibi)

 Mohs sertliği 4’den az olmak

(Kaya ve Öz, 1999)

Alev Geciktiricilerden İstenen Özellikler



Etkin bir alev geciktiricinin işlenme uygunluğu için istenen özellikler:

 Ergiyik akışkanlığı

 Gerilme direnci

 Bükülme direnci

 Darbeye karşı kırılma direnci

 Oksijen veya UV ışınlarının etkisine karşı direnci

 İleri yanma aşamalarındaki duman bastırma özelliği

(Kaya ve Öz, 1999)

Alev Geciktiricilerden İstenen Özellikler



 Halojenli Alev Geciktiriciler

 Bromlu bileşimler

 Klorlu bileşimler

 Sinerjik Alev Geciktiriciler

 Antimon trioksit -(Sb2O3)

 Fosforlu bileşikler -(amonyum difosfat)

 Halojensiz Alev Geciktiriciler

 Brusit -(magnezyum hidroksit)

 Gibsit -(aluminyum tri-hidroksit)

 Huntit-Hidromanyezit -(hidrate magnezyum kalsiyum karbonat)

Yaygın Kullanılan Alev Geciktiriciler

Altta yazılan değer%’ler IHS Consulting (2020)’den alınmıştır.

%45

%15

%21

%8

%6

%5

Üstte yazılan % değerler Mureinik (1998)’den alınmıştır.



 Halojenli alev geciktiriciler etkilerini, yanma prosesini keserek sağlarlar ve böylece çıkan duman miktarı artar.

 Bromlu ve klorlu alev geciktirici sistemler atmosfere yan ürünler olarak hidrobromik ve hidroklorik asit çıkarırlar. Aynı zamanda 

PVC’nin yanmasıyla da HCl çıkar.

 Yangınlarda can kaybının çoğu, malzemenin yanmazlığından çok zehirli yan ürünlerin etkisinden olmaktadır.

 Bu nedenle, Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu başta olmak üzere bir çok ülkede halojen içeren alev geciktirici dolgu malzemelerinin

kullanımı istenmemektedir.

Halojenli Alev Geciktiriciler / PVC

Halojensiz Alev Geciktirici

Halojenli Alev Geciktiriciler



Halojenli (ve Sinerjik) Alev Geciktiriciler



Halojensiz Alev Geciktiriciler

Mg3Ca(CO3)4

Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O

Mg(OH)2

2Al(OH)3 

Huntit

Hidromanyezit

Brusit (veya MDH)

Gibsit (veya ATH)

3MgO + CaO + 4CO2

5MgO + 4CO 2 + 5H2O 

MgO + H20

Al2O3 + 3H20

Mineral Kimyasal Bileşimi Yaklaşık bozunma aralığı (ºC)

Neskehonit MgCO3.3H2O 70-100

Böhmit AlOOH 320-340

Gibsit Al(OH)3 180-200

Hidromanyezit Mg5(CO3)4.(OH)2.4H2O 220-240

Davsonit NaAl(OH)2CO3 240-260

Brusit Mg(OH)2 300-320

Huntit Mg3Ca(CO3)4 >450



Huntit, Hidromanyezit ve onların karışımı olan ticari bir ürün ile Al(OH)3, AlOOH ve Mg(OH)2’nin TGA eğrileri

Halojensiz Alev Geciktiriciler



Halojensiz Alev Geciktiricilerin Davranışı



Halojensiz Alev Geciktiricilerin Uygulama Alanları



Halojensiz Alev Geciktirici Mineral Yataklar

Boksit

(Gibsit/Böhmit)
Brusit Huntit-Hidromanyezit



Bayer Prosesi: Boksitten ATH’ye

Alumina



Boksit Yatakları

Dünya’dan çeşitli boksit yatakları: a) Gant, Macaristan, b) Monte Orsello-Abruzzi, İtalya, 

c)-d) Spinazolla, İtalya. (Herrington vd., 2016).

Boksit yatakları şematik oluşum modeli (Freyssinet vd., 2005; Betallack, 2010). 

(Herrington vd., 2016).



Boksit Yatakları

Türkiye boksit yatakları (Yiğit, 2009).



Gibsit / Böhmit Yatakları

Türkiye boksit rezervleri (MTA, 2018).



Gibsit / Böhmit Yatakları

Seydişehir-Akseki boksit provensinin jeoloji haritası; Özlü, 1978’den. (Hanilçi, 2019).
Seydişehir boksit yataklarının genel görünümü a) Mortaş, b) 

Doğankuzu (Hanilçi, 2019).



Türkiye’de ATH

Seydişehir Aluminyum Tesisleri

Seydişehir Aluminyum Tesislerinin Kapasitesi



Brusit Yatakları

Kontak metamorfik zon boyunca periklaslardan dönüşmüş brusit

zonu,Kaliforniya, ABD. (Simandl vd., 2007)

Brusit örneği (Simandl vd., 2007)



Brusit Yatakları

Kundur brusit yatağı, Rusya.



Huntit-Hidromanyezit Yatakları

Huntit: [Mg3Ca(CO3)4]

İlk olarak Faust (1953)

tarafından Current Creek,

Nevada’daki Ala Mar

yataklarında tanımlanmıştır.

Hidromanyezit: [Mg5(CO3)4(OH)2.4H2O]

İlk olarak Wachtmeister (1828) tarafından Hoboken, New Jersey’deki

çalışmalarında magnezyum hidrokarbonat olarak bahsedilir. Sonrasında ise

Von Kobell (1835) tarafından hidromanyezit olarak tanımlanmıştır.

Dünya genelindeki huntit-hidromanyezit yatakları ve güncel hidromanyezit oluşumları (Çakmakoğlu, 2016).



Huntit-Hidromanyezit Yatakları

Yunanistan’daki Huntit-Hidromanyezit Yataklanması (Dill, 2010).



Huntit-Hidromanyezit Yatakları

Türkiye’deki’daki Huntit-Hidromanyezit Yataklanması (Çakmakoğlu, 2016).



Güneybatı Anadolu’nın basitleştirilmiş jeoloji haritası ve Çameli Havzası’nın yeri; Jimenez-Moreno vd. (2015)’den alınmıştır.

Huntit-Hidromanyezit Yatakları



Huntit-Hidromanyezit Yatakları

Atlin Gölü güncel hidromanyezit oluşumları, Biritsh Columbia, (Power vd., 2014) Türkiye huntit-hidromanyezit yataklarının oluşum ortamı ve modeli, 
(Çakmakoğlu, 2016)



İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


