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Metalurji ve Malzeme Mühendisi

1. GİRİŞ
Günümüz şartlarında döküm sektöründe en çok kullanılan
yaş kalıplama kumu bentonit bağlayıcılı kalıplama
kumudur. Bentonit bağlayıcılı yaş kalıplama kumu döküm
sektöründe lamel ve küresel grafitli dökme demirlerde,
mukavemet verimliliği ve yüzey kalitesi açısından
çalışma koşullarına en çok uyum sağlayan bağlayıcıdır.
Bağlayıcı olarak kullanılan bentonit, kalıp kumunun
üretimde istenilen forma girmesini kolaylaştırmaktadır.
Bir bentonitte en düşük kullanımla, en düşük nem
seviyesinde, en yüksek bağlayıcılık beklenir.
Bentonitin sektörde tercih edilebilir olmasının
sebeplerinden biri; ülkemizin çeşitli bölgelerinde
yataklarının bulunmasıyla birlikte, maliyet açısından
da büyük avantaj sağlamasıdır. Üretime bulunduğu
katkılar ve maliyet getirisi düşünülürse, bağlayıcı olarak
bentonitin tercih edilmesi döküm sektörü için iyi bir
seçenek olmaktadır.
Bentonit ve tabakaları, bulundukları coğrafi konum ve
oluşum süreçlerine göre farklılık gösterirler. Her bentonitin
kendine has özellikleri mevcuttur. Bentonitin sistemlerde
üretim şekillerine ve tipine göre gösterdiği davranışlar
farklıdır. Bir bentonit, tüm kimyasal değerleri istenilen
düzeyde olmasına rağmen, karışımda istenilen verimi
vermiyor olabilir. Tüm sistemler kendi üretimi için uygun
olan bentoniti, ilave edilecek bentonitin karakteristik
özelliklerini inceleyerek seçmelidir. Kimi bentonit
çok iyi özellikler taşımasına rağmen sisteme yeterli
verimi sağlamazken, kimi ise istenen test sonuçlarını
vermemesine rağmen üretim verimini arttırmaktadır.
Sistemin çalışma koşullarına uygun bentonitin seçimi
ve minimum ilave ile maksimumum mukavemet veren
bentonit her zaman en iyi sonuç veren bentonit olacaktır.

2. BENTONİT
Bentonit, tane boyutları 2 μm’den küçük bir kil minerali
olmakla beraber, doğada kendiliğinden meydana gelen
kimyasal değişimlerle oluşur. İçerisinde bulunan ve
asıl özelliklerini belirleyen mineral montmorillonittir.
Barındırdığı montmorillonit minerali, kolloidal bir yapı
oluşturarak, bentonitin suyu hapsetmesi ve ilave kumlara
bağlanması için gerekli köprüyü oluşturur.

kombinasyonlarda bir araya gelmeleriyle oluşmaktadır.
Killeri birbirinden ayıran özellik, oktahedral ve tetrahedral
yapıların dizilimlerinin birbirinden farklı olmasıyla
meydana gelmektedir.
Montmorillonit iki tetrahedral bir oktahedral olmak üzere
3 tabakalı yapıya sahiptir. Yapı bu dizilimin birbirini takip
etmesiyle oluşmaktadır. Oksijen, tabakalar arasında güçlü
iyonik bağlarla, ortak olarak kullanılır. Yapıda bulunan
katyonların değişimiyle, tabakalar arasına su alarak şişme
özelliğini gösterir.
Doğada Ca ve Na olmak üzere iki tip bentonit çeşidi
mevcuttur. Ca ve Na bentonit farklı özelliklere sahip
olmakla beraber farklı davranışlar sergilemektedirler. Na
bentonitler doğada oluşması ve bulunması zor bentonit
çeşitlerindendir. Na bentonitler yüksek refrakter özellik
ve yüksek şişme özelliği gösterirler. Na bentonit döküm
sektörü için her ne kadar uygun olsa da, kullanım
maliyetleri Ca bentonite göre çok daha yüksek olduğu
için ülkemiz dökümhanelerinde kullanımı pek tercih
edilmemektedir.
Ülkemizde Ca - bentonit yataklarının daha fazla mevcut
olmasıyla, Ca - bentonitler tek başlarına üretimde yeterli
verimi sağlayamamaktadır. Bu yüzden Cabentonitlerin su
alma kapasitesini arttırmak ve özelliklerini iyileştirmek
amacıyla, Ca - bentonitler soda ile yıkanarak aktif edilirler.
Aktifleştirme sonucu katyon değişimiyle Na bentonit
özeliklerine sahip bentonit elde edilmektedir.
Sistemler için kullanılacak bentonitler belirlenirken,
ilave edilecek bentonitlere uygulanması gereken
testler mevcuttur. Çeşitli testlerle sisteme girmeden
önce bentonitlerin sistem içerisinde nasıl davranış
gösterebileceği belirlenebilir.
Seri üretim yapan şirketlerimizde, bentonitin hızlı bir
şekilde ilaveleri bağlaması ve gerekli mukavemeti
kısa süre içinde sağlaması beklenir. Bunlara istinaden
sağlanan mukavemetin kalıp kumu içerisinde korunması
ve geri dönüşümde de kalıp bozma işleminin kolay
gerçekleştirilmesi istenir. Sisteme girilecek olan bentonite
uygulanan en önemli testlerden biri şişme testidir. Şişme
testi kum içerisinde 100 ml’ de bentonitin kaç hacimde
şişebildiğini görmek amacıyla uygulanır. Şişme oranı
yüksek bir bentonitin kalıp kumunu bağlama kabiliyetinin
yüksek olduğu söylenebilir. Aynı zamanda su içerisinde
bentonitin şişerken geçirdiği süre de, bentonitin ne kadar
hızlı şekilde şişip taneleri bağlayabileceğine dair yol
gösterici olmaktadır.
Bentonitin şişmesinde suyun önemli rolleri bulunmaktadır.
Bentonit su ile bağlanırken suyun içerisinde çözünmüş
halde bulunan, bağlanma kuvvetini düşürecek iyonlar
istemez. Su içerisinde bulunan çözünmüş iyonlar
bentonitin şişmesine olanak vermeden tabakalar arasına
girer ve bağlanmak için gerekli köprüyü oluşturamaz.

Killer oktahedral ve tetrahedral yapıların değişik
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bentonitin bir kısmı yanar ve silis kumu
nem yüzdesinde, en yüksek mukavemeti
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vermesi beklenir. Sisteme giren bentonitten de
devam eder. Bu durumun varlığı oolitleşme
bu bağlayıcılığı üretim kapasitesine göre en kısa
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miktarlaTürk
sağlanabilir.
Sürekli takip ile bentonit
sarfiyatında azalma görülecektir. Düşük aktif kil
seviyesi bağlanabilirlik ve dolayısıyla
mukavemet değeri bazında sıkıntı
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verimliliği; yapılan testler ve sonuçları, ürün
firelerindeki azalma yahut artış ile belirlenir.
Firmalarımız bentonitlerin uygunluğunu, kum
karışımlarına girdiğinde işleyişteki mukavemet,
nem, yüzey ve test değerlerindeki değişimleri
gözlemleyerek uygunluğu belirlemelidir.
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Bentonit birçok parametreye bağlı olarak değişken
özellikli bir yapıya sahiptir. Kullanılacak bentonitin
karakteristik özelliklerini bilmek ve sisteme ilaveleri
bunları bilerek yapmak önemlidir. Bazı bentonitler kısa
karışım sürelerinde yüksek aktiflik sağlarken kalıplama
işlemine gelene kadar aktifliğini kaybeder ve yüksek
sıcaklık ve ağır üretimler için uygunsuz bulunurlar.
Bentonitin sistem için uygunluğu testler ve akabinde
ürünlerde oluşan problemlere göre seçilmelidir. Yanlış
yada doğru olmayan miktarlarda bentonit kullanımı
sarfiyatı arttığı gibi, dart hataları, yüzeysel problemler,
kalıp kopmaları, kum düşmeleri gibi hatalara yol açarlar.
İyi bir bentonit toplam kil seviyesini düşürür ve düşük
miktarda bentonit kullanımıyla toz miktarını da düşürerek,
kalıp kumunda serbest nem arttırıcı olumsuzlukların
yaşanmasını engeller.
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Kalıp kumu içerisine giren bentonitin kalitesi ve
verimliliği; yapılan testler ve sonuçları, ürün firelerindeki
azalma yahut artış ile belirlenir. Firmalarımız bentonitlerin
uygunluğunu, kum karışımlarına girdiğinde işleyişteki
mukavemet, nem, yüzey ve test değerlerindeki
değişimleri gözlemleyerek uygunluğu belirlemelidir.
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yüzeyine, yetersiz mukavemet ve yüksek
nemden kaynaklı bir miktar kum kopar. Yüksek
nem ve eriyik metal sıcaklığından oluşan su
buharıyla kum mukavemetini kaybeder ve ürün
yüzeyine yapışır.

