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Bu çalýþmada, EczacýbaþýKaro Seramik Fabrikasý çalýþma koþullarýna uygun '!irak
bünye üzerine transparant sýr geliþtirilmesi ve bu sm renklendirme çalýþ .Jarý
yapýlmýþtýr.
Sýr hatalarýnýönlemek, bünye ile uyumunu saglamak için oluþturulan Sýrreçetelcrinde
Na -feldispat miktarý azaltýlmýþ ve kuvars miktarý artýrýlmýþtýr.Böylece %22 Nafidispat, %10 dolarnit, %16 çinko oksit, %40 kuvars, %6 kil ve %6 rnanyezit
içeriðiyle hazýrlanan
sýrreçetesinde bünye ile uyum saglanmýþve herhangi bir sýr hatasýda görülmemiþtir.

Bünye üzerine standartlara uygun olarak geliþtirilen sýrýnviskozite ve tiksotropi
deðerleri%0.3 CMC ve %0.47STPF kullanýlarak25 sn. olarak saðlanmýþ
ve beþana
renktenoluþanboyalar ile renklendirilmiþtir.

Giriþ
Seramik karolar iki tabakadan oluþurlar. Ýç tabaka tanelerin sinterleþmiþ
karýþýmýndan oluþan gözenekli tabakadýr. Görülebilen dýþ tabaka yani yüzey
tabakasý,genellikle çeþitli inorganik maddelerin karýþýmýndanoluþur ve sýr olarak
adlandýrýlýr. Sýr çatlaksýz, amorf, homojen ve ince camsýtabakadýr. Karo sýrýLizOAlzO3-SiOz, MgO-AlzO3-SiOz ve MgO-CaO-SiOz üçlü denge diyagramlarýna göre
hazýrlanýr [1,2,3]. Alkaliler yüksek genleþme katsayýsýnasahip olmalarý nedeni ile,
sýrlarda çatlama hatasýna yol açmaya her zaman yatkýndýrlar. Bu durum NazO'da
daha fazladýr. SiOz ortaya çýkan çatlaklarý giderýnesine raðmen sýrýnerime derecesini
yükseltir. ZnO, MgO ve CaO sýrlarda parlaklýðý artýrdýklarý gibi, düþük genleþme
katsayýsýnedeni ile sýr çatlaðýnýda önlerler [4].
Sýrlý seramik karolarýn yüzey özellikleri pratikte sýrýn özellikleri ile eþ deðerde
olduðu için seramik plakalarý örten sýrlarýn kullaným alanlarýna göre standartlarda
öngörUlen; yüzey düzgünlüðü, asit ve bazlara dayanýklýlýk,çizilme sertliði, aþýnma
dayanýmý, ýsýi þoka dayanýklýlýk, otoklav dayanýmý ve leke tutma testi gibi
özelliklerin asgari limitlerin üstünde olmasý istenmektedir Yüzeyin kullaným
koþullarýna dayanýklýlýðýuygun bileþimde sýr reçetesi yapýlarak ayarlanabilir. istenen
bu özelliklerin beraberinde getirdiði teknolojik, estetik ve ekonomik þartlarda
dikkate alýndýðýnda,uygun bir sýr üretiminin ne kadar karmaþýk olduðu daha iyi
anlaþýlmaktadýr[5].
Sýrlarýngenel kuralolarak ýsýIgenleþme katsayýsýaçýsýndanbünye ile uyum halinde
olmasý gerekir. Teorik olarak sýrile bünyenin uyum halinde olmasý için ýsýIgenleþme
katsayýlarýnýn eþit olmasý gerekmektedir. Fakat uygulamalar sýrýn genleþme
katsayýsýnýnbünyeden yaklaþýk % 5 daha küçük olmasý gerektiðini göstermektedir.
Bu durum, gerilme altýnda davrýýnýþ
ve rutubet genleþmesi ile açýklanmaktadýr. Ýnce
camsý tabaka, kalýn bünyeye karþýn daha çok gerilmeye maruz kalmakta, ancak

