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ÖZ 

 

Kemik porselen, sofra porseleni üretiminde kullanılan yüksek beyazlık ve ıĢık geçirgenlik 

özelliğine sahip bir bünye türüdür. Kompozisyonunu kemik külü, feldspat ve kaolin oluĢturur. 

Kemik porselen beyaz rengi, ıĢık geçirgenlik niteliği ve pürüzsüz doku karakteri ile sanatsal 

çalıĢmalar için de özgün estetik özellikler sunar. Bünye temini, biçimlendirme zorlukları ve 

piĢirimde karĢılaĢılan biçim kayıpları göz önüne alındığında sanatsal anlamda çalıĢılabilirlik 

koĢulları özel ve sınırlayıcıdır. Yapılan bu çalıĢmada; kemik porselenin sanatsal kullanım 

amacı doğrultusunda stüdyo koĢullarında üretilme olanakları araĢtırılmıĢtır. Çamur 

kompozisyonunun oluĢturulması, biçimlendirme teknikleri ve piĢirim konusunda deneyler 

yapılmıĢtır. AraĢtırma süreçleri ve elde edilen sonuçlar, teknik ve sanatsal açıdan 

yorumlanmıĢtır.  

    

Anahtar Kelimeler: Kemik porselen, ıĢık geçirgenlik, porselen, seramik sanatı.  
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ABSTRACT: 

 

Bone china is a type of porcelain body which is very white and translucent and used for the 

tableware production. It is composed of bone ash, kaolin and feldspar. Bone china also 

presents original aesthetical qualities for artistic purposes with its whiteness, translucency 

and smooth surface. Its artistic usage conditions are special and very limited because of the 

difficulties of obtaining the body , problems with forming and deformations in firing. In this 

work bone china’s production possibilities for artistical purposes  in studio conditions has 

been searched. Many tests have been made on clay composition, forming technics and firing. 

Research processes and the results were interpreted  

 

Keywords:Bone china, translucncy, porcelain, ceramics art.  
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GİRİŞ 

 

Kil, seramik sanatçısı için etkileĢim içinde 

olduğu dünyayı estetik olarak ifade etmek 

üzere kullandığı plastik bir malzemedir. 

Geleneksel üretim geçmiĢi insanlık tarihi 

kadar köklü olan seramiğin çağdaĢ bir sanat 

dalı olarak kabul edilmesi, kendi estetik 

ilkelerini ve eserlerini ortaya koymaya 

baĢlaması ancak 20. yüzyılın ortalarına 

rastlar. Kilin biçimlenme  kolaylığı ve 

piĢirim ile dayanıklılık kazanma özelliği 

günümüzde bu malzemeyi sanatsal üretim 

için iĢlevsel kılmaktadır. Bunun yanında 

seramiğin teknik özellikleri sanat ürününün 

karakteristik niteliklerinde belirleyici rol 

oynar. Seramiğin teknolojik ve endüstriyel 

üretim yönü, seramik sanatçısına hammadde 

çeĢidi ve piĢirim olanakları yönünden geniĢ 

bir araĢtırma ve uygulama alanını da 

sunmaktadır. Yapılan bu çalıĢmada sofra 

porseleni endüstrinde kullanılan kemik 

porselenin sanatsal uygulamalarda kullanmak 

üzere atölye koĢullarında üretimi 

araĢtırılmıĢtır. Bünye kompozisyonları, 

biçimlendirme sorunları, piĢirim ve renk 

uygulamalarına ait sonuçlar baĢlıklar altında 

verilmiĢtir.    

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMALARI 

 

Kemik porselen, bünyesini kemik külü, 

feldspat ve kaolinin oluĢturduğu, yarı Ģeffaf 

ve beyazlık indeksi yüksek bir porselen 

türüdür. Formülünün 1797’ de Josiah Spode 

II tarafından Ġngiltere’de geliĢtirildiği ve seri 

üretimine Staffordshire’ da Spode 

fabrikasında baĢlandığı bilinmektedir. Sert 

porselen türleri ile karĢılaĢtırıldığında kemik 

porselenin diğer türlerden daha beyaz ve 

Ģeffaf olduğu kabul edilmektedir. Özgün 

estetik özelliklerinin kabul görmesi nedeniyle 

sofra porseleni endüstrisinde üretimi hızla 

yaygınlaĢan kemik porselen Ġngiltere’ den 

sonra zamanla Avrupa’ nın diğer ülkelerinde 

ve Amerika’ da üretilmeye baĢlanmıĢtır. 

 

ASTM ( American Society for Testing and 

Materials) – C242’ ye göre kemik porselen. 

En az % 25 kemik külü içeren seramik 

eĢyadır. Dinsdale (1967) kemik porseleni, 

Ġngiliz standardına göre en az % 30 hayvan 

kemiğinden üretilen trikalsiyum fosfat 

bulunduran bileĢim olarak, Singer (1969) ise 

% 50 kemik külü, % 25 kaolin ve % 25 

feldspat Ģekliyle tanımlar. Karakteristik 

içeriği kemik külü, feldspat ve kaolinden 

oluĢan kemik porselenin araĢtırmacılar 

tarafından zaman içinde hammadde çeĢidi ve 

bileĢim oranları farklı çok sayıda 

kompozisyonları geliĢtirilmiĢtir (Singer, 

1969: 460-461).  

 

Kemik porselenin içeriğinde bulunan kemik 

külü, demir oranı düĢük ve jelatinden 

temizlenmiĢ hayvan kemiklerinin kalsine 

edilmesiyle elde edilir. Kemik külündeki 

fosfat (P2O5) içeriğinin, porselende beyazlık 
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kaybına yol açan ve bünyeye istenmeden 

karıĢmıĢ olabilen eser miktardaki demir 

oksidin renklendirici etkisini önlediği 

saptanmıĢtır (Weyl, 1992). Bu etki, kemik 

porselenin yüksek beyazlık özeliğini 

açıklamaktadır. PiĢirimde cam fazı oluĢumu 

sırasında feldspat ve kemik külünün 

etkileĢiminin Ģeffaflığı artırdığı bilinir (Rado, 

1988). 

 

Kaolin içeren bünyelerin piĢirimi sırasında 

oluĢan mullit kristalleri, porselen ürünlerde 

ıĢık geçirgenlik niteliğini azaltmaktadır. 

Kemik porselen ise diğer porselenler ile 

karĢılaĢtırıldığında daha az kaolin içeriğine 

sahiptir. Bu neden de Ģeffaflık özelliğinin 

artmasını destekler. Diğer taraftan, 

bünyedeki kaolinin içeriği çamurun 

plastikliğini kaybetmesine yol açar. DüĢük 

plastiklik, biçimlendirme esnasında alçı kalıp 

ya da alçı Ģablon içinde iken çatlamaların 

yaĢanabilmesine yol açmakta aynı zamanda 

ham direncin düĢük olması nedeniyle ürün 

kayıplarının yaĢanabilmesi gibi çeĢitli 

sorunlara neden olmaktadır. 

 

Kemik porselen üretiminde kullanılan bir 

baĢka hammadde ise feldspattır. Seri 

üretimde genellikle tercih edilen feldspat 

türü, korniĢ taĢı olarak bilinen bir cins 

pegmatittir. KorniĢ taĢı, bünyede ergitici 

olarak kullanılır. Günümüzde büyük oranda 

Ġngiltere ve ABD’ de çıkarılan bu feldspat 

türü, granitin hidrotermal değiĢimi sonucu 

oluĢur. “KorniĢ taĢının homojen bir yapısı ve 

bileĢimi olmaması nedeniyle kemik porselen 

üretiminde bunun yerine feldspat ve az 

miktarda kuvars kullanılmaktadır” (Erkalfa, 

1991: 12) . 

 

Bilindiği kadarıyla Türkiye’ de endüstriyel 

üretimi yapılmayan kemik porselen ile ilgili 

yerli ve yabancı literatürde ulaĢılabilir geniĢ 

bir bilgi birikimi mevcuttur.  Kemik porselen 

bünye yapıları ve üretim yöntemlerinin 

geliĢtirilmesi konusunda ülkemizde çeĢitli 

araĢtırmalar, tezler, araĢtırma raporlarının 

yapıldığı ve bilimsel platformlarda 

bildirilerin sunulduğu bilinmektedir. Buna 

karĢılık bu porselen türü ile sanatsal 

araĢtırma ve uygulamaların ülkemizde daha 

önce yapılmadığı görülmektedir. Ancak 

özellikle kuzey Avrupa ülkeleri olmak üzere 

çeĢitli ülkelerde kemik porselen ile sanat 

eserlerinin çalıĢılmakta olduğu bilinmektedir. 

Atölye koĢullarında bu bünyenin hazırlanma 

yöntemleri, biçimlendirme olanakları ve 

piĢirim özellikleri bilgilerine internet 

ortamında ve yazılı yabancı kaynaklarda 

ulaĢılmaktadır. Mevcut endüstriyel ve 

sanatsal deneyim birikimi, sanatsal bir 

yaklaĢımı olan bu araĢtırma için gerekli 

yöntem konusunda teknik anlamda yol 

gösterici olmuĢtur. Hammaddelerin 

belirlenmesi, çamur kompozisyonları, piĢirim 

özellikleri  gibi değiĢmezlere bağlı kalınarak 

yapılan araĢtırmalar sonucunda ulaĢılacak 

porselenin sanatsal amaçlı kullanılacağı göz 
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önünde tutulmuĢtur. Bu nedenle araĢtırma, 

endüstriyel tekniklerin dıĢında kalarak, kendi 

biçimlendirme yöntemlerini deneysel olarak 

kendisi belirlemiĢtir.  

 

MATERYAL VE METOD 

 

Deneysel aĢamalarda literatür taraması 

sonucunda ulaĢılan standart reçeteler dikkate 

alınarak ilk olarak kemik unundan elde 

edilecek kemik külü oluĢturulmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bunun için jelatininden 

temizlenmiĢ ve öğütülmüĢ olarak hazır 

biçimde bulunabilen kemik unu temin 

edilmiĢtir. Kullanılan kemik ununun 

kimyasal analizi aĢağıdaki tablodaki gibidir. 

 

Tablo 1. AraĢtırmada Kullanılan  Kemik 

Ununun Kimyasal Analizi 

 

Ham Protein En az -  en çok % 32 – 37 

Ham Yağ En az -  en çok % 8 - 10 

Ham Kül ........................ % 45 

Kalsiyum En az -  en çok % 15 - 16 

Fosfor En az -  en çok % 6 - 7 

Ham Selüloz ........................ % 2 

Metobolojik 

enerji 

........................ 2200 

 

Kemik unu elektrikli fırında 100 °C / saat 

hızda ısıtılmıĢ, 900 °C’ de 1 saat bekletilerek 

kalsine edilmiĢtir. Elde edilen kül;  kül : bilye 

: su oranı 1 : 1 : 2 olacak Ģekilde 12 saat süre 

ile bilyeli değirmende öğütülmüĢtür. 

Öğütülen kemik külü 100 mesh’lik elekten 

geçirilmiĢ ve plastiklik kazanması için 6 

hafta süre ile sulu ortamda bekletilmiĢtir. Bu 

iĢlemden sonra kül etüv fırınında 

kurutulmuĢtur. 

 

Kompozisyonda kullanılacak kaolin olarak 

plastikliği yüksek olarak bilinen grolleg 

kaolini seçilmiĢtir. Bu kaolinin mineralojik 

analizi aĢağıdaki gibidir. 

 

Tablo 2. AraĢtırmada kullanılan grolleg 

kaolininin mineralojik analizi. 

 

SiO2 % 47.70 

Al2O3 % 37.20 

Fe2O3 % 0.60 

CaO % 0.10 

MgO % 0.25 

TiO2 % 0.03 

K2O % 1.92 

NaO % 1.92 

 

Kompozisyona korniĢ taĢı yerine potasyum 

feldspat ve kuvars eklenmiĢtir. Kemik 

külünün yanı sıra etkisinin karĢılaĢtırılması 

için kompozisyonlar ayrıca trikalsiyum fosfat 

ile hazırlanmıĢtır. Bunun yanı sıra Reçete 2 

ve Reçete 4’ de plastikliği artırması için 

bentonit ilavesi yapılmıĢtır. Bünye 

araĢtırmaları için aĢağıdaki 4 reçete 

oluĢturulmuĢtur. 
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Tablo 3. AraĢtırmada oluĢturulan ve 

kullanılan reçeteler. 

 

 

ġekillendirme alçı kalıp içine döküm ve 

plastik biçimlendirme teknikleri ile 

yapılmıĢtır. Döküm çamuru her bir 1000 

gramlık kuru miktar için  NaSiO3 (3‰-5‰), 

STPP(3‰-5‰), sodyumhekzametafosfat 

(%5), kalsine soda ve sodyum dispeks * ile 

döküm çamurları hazırlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sodyum dispeks adlı elektrolit, Potclays Ltd. den elde 

edilmiĢtir. Potclays Ltd. Brickkiln Lane, Etruria, Stoke-on-

Trent, England ST4 7BP. 

Bu bileĢimlere göre hazırlanan karıĢımlar, % 

40 su oranıyla, 6 saat süreyle bilyeli 

değirmende öğütülmüĢtür. Yukarıda 

belirtilen miktarlardaki elektrolitler döküm 

çamurları hazırlanmıĢtır. 

 

Sanatsal uygulamalarda kullanmak üzere 

plastik biçimlendirmeye uygun çamur 

oluĢturmak üzere, kuru miktara 5 ‰’ i 

oranında arap zamkı eklenmiĢtir. Bu karıĢım 

öğütüldükten sonra, alçı plakalar üzerinde 

istenilen plastikliğe gelene dek suyunu 

çekmesi sağlanmıĢtır.  

 

Döküm tekniği ile ve plastik Ģekillendirmeyle 

hazırlanan parçaların kuruduklarında oldukça 

kırılgan oldukları görülmüĢtür. Bu nedenle 

1000 °C’ de bu parçaların ön piĢirimleri 

yapılmıĢ ve rahatça rötüĢlenebilir dirence 

sahip olmaları sağlanmıĢtır. Bisküvisi olmuĢ 

bu parçaların zımpara kağıdı  ile rötüĢü 

yapılabileceği gibi, aynı zamanda zımpara 

uçlu bir el motoru ile parça istenilen inceliğe 

getirilebilmekte ya da yüzeyde tasarlanan 

dokular oluĢturulabilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAMMADDELER REÇ. 

1 

REÇ. 

2 

REÇ. 

3 

REÇ. 

4 

KÜL / 

TRĠKALSĠYUM 

FOSFAT 

 

% 20 

 

% 40 

 

% 45 

 

% 45 

POTASYUM 

FELDSPAT 

 

% 60 

 

% 40 

 

% 22.8 

 

% 20 

KAOLĠN % 20 % 20 % 30 % 24 

KUVARS - - % 2.2 % 5 

ÜNYE 

BENTONĠTĠ 

 

- 

 

% 2 

 

- 

 

% 2 
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ġekil 1. Zımparalama ĠĢlemi. 

 

Bu aĢamada bünyeyi renklendirmek 

amacıyla, kobalt klorür, demir klorür, nikel 

klorür, bakır sülfat ve demir sülfat ile çeĢitli 

oranlarda solüsyonlar hazırlanmıĢtır 

(Özgündoğdu, 2006) . Bu solüsyonlar fırça, 

sünger ve akıtma tekniği ile porselen 

parçalara uygulanmıĢlardır. 

 

PiĢirim iĢlemi için literatürde önerilen 

sıcaklık dereceleri ve piĢirim rejimleri 

dikkate alınmıĢtır. Buna göre, 1230 °C, 1250 

°C, 1265 °C ve 1280 °C gösterge 

derecelerinde yapılan piĢirimlerde, orton 8, 9, 

ve 10 piramitlerinin sıcaklıklarına eriĢildiği 

görülmüĢtür. PiĢirim hızı ortalama olarak 

saatte 150 °C  olmuĢtur. PiĢirimde parçanın 

deformasyonunu ve çökmesini önlemek 

üzere ince parçalar içi alüminyum oksit ile 

dolu olan sagarlar içine gömülerek 

desteklenmiĢlerdir. 

 

ġekil 2. Sagar Ġçinde Alüminyum Oksit Ġçine 

YerleĢtirilmiĢ Kemik Porselen Kase. 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

Yapılan bu araĢtırma ve uygulamalarda 

karĢılaĢılan sorunlar ve çözüm metotları 

aĢağıda belirtilmiĢtir. 

- Kemik ununun kalsinasyonu için 

yeterli aspirasyon olanağına sahip fırınların 

kullanılması ve atölye ortamında uygun 

havalandırma koĢullarının sağlanması 

zorunludur. 

-  Kemik külünün yerine 

kullanılabilecek trikalsiyum fosfat, plastikliği 

olumsuz yönde etkilemekte, ancak külde var 

olabilecek az miktardaki demir oksit yerine 

trikalsiyum  fosfat ile daha yüksek bir 

beyazlık elde edilebilmektedir.  

- Ġstenilen beyazlık ve ıĢık geçirgenlik 

deneme bünyeleri içindeki plastikliği en 

düĢük  Reçete 4 ile sağlanmıĢtır.  

- Döküm çamuru 1000 gramlık bilyeli 

değirmende % 35 – % 40 su oranıyla 8 saat 

öğütülerek hazırlanmıĢtır. Uygun elektrolitin 
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2‰ NaSiO3 + 3‰ sodyum  dispeks 

karıĢımı olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

- Plastik Ģekillendirme için kuru 

miktara katılan  5 ‰ oranındaki arap zamkı 

çamuru daha rahat çalıĢılabilir hale 

getirmektedir. Ancak, kemik porselen ile 

yapılan plastik biçimlendirmelerde çamur 

pekiĢmelere izin vermemektedir. Bu nedenle 

farklı  parçaların birbirine yapıĢtırılması 

oldukça güçtür. Bunun yerine açılmıĢ bir 

plaka ile ana gövdenin oluĢturulabileceği bir 

tasarım uygulanması ve çatlamaları önlemek 

için yapıda kıvrımlı hareketlerden kaçınmak  

uygundur. 

- Kemik porselen ile yapılan 

dökümlerde çamur çok kısa bir sürede 

kalınlık kazanmaktadır. Bunun için döküm 

süresinin dikkatli izlenmesi gerekmektedir. 

Elde edilen dökümler kalıp içinde nemini 

kaybederken çatlamalar görülebilmektedir. 

Bunun nedeni çamurun düĢük plastikliği, 

parçanın kalıba kolayca yapıĢabilmesi ve 

tasarım sorunları olabilmektedir. Döküm 

iĢleminden önce alçı kalıp içine az miktarda 

talk sürülmesi dökümün kalıptan daha kolay 

ayrılmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, 

dökümü yapılacak ürünün, kalıp içinde 

nemini kaybederken oluĢacak gerilimi 

çatlamadan kaldırabilecek bir biçimde 

tasarlanması gerekmektedir. 

- Parçaların ham direncinin düĢük 

olması nedeniyle, rötüĢ iĢlemi için yaklaĢık 

1000 °C de  yapılacak ön piĢirim yeterli 

direnç sağlamaktadır. Su zımparasıyla ya da 

el motoruyla  bisküvisi yapılmıĢ bu 

parçaların tasarıma göre istenilen inceliğe 

getirilebilmesi olanaklıdır. 

- Ön piĢirimi yapılmıĢ parçalara, renk 

veren metal tuzları solüsyonlarıyla 

uygulamalar  yapılabilir.Bu renklendiriciler, 

bünye tarafından kolayca emilerek, yüzeyde 

herhangi bir kalınlığa yol açmamakta, piĢirim 

sonrasında bünyenin ıĢık geçirgenlik 

niteliğini olumsuz yönde etkilememektedir. 

- PiĢirimlerde istenilen sıcaklık 

dereceleri orton piramitlerine göre 8 ve 10 

arasındadır.  Orton 8’ de biçim kaybı 

yaĢanmadan yeterli pekiĢme sağlanmakta 

ancak yüzey  istenen parıltıya orton 10’ da 

kavuĢmakta ve ıĢık geçirgenlik daha belirgin 

olmaktadır. Fakat bu sıcaklık derecesinde 

tasarıma ya da bünyenin inceliğine bağlı 

olarak üründe yığılmalara rastlanabilir. 

- Yüksek sıcaklık derecelerinde biçim 

kaybının önlenmesi için, kemik porselen 

parçaların alüminyum oksite gömülerek, 

daha yüksek derecelere dayanıklı sagarların 

içinde piĢirilmesi olanaklıdır. 

- Kemik porselen piĢirimi yapılmıĢ 

çalıĢmalar daha sonra yaklaĢık 100 °C de 

ısıtılarak üzerlerine 1050 °C - 1100 °C’ de 

geliĢen sırlar uygulanabilmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Yapılan araĢtırma, sanatsal uygulamalara 

yönelik oluĢturulabilecek bir kemik porselen 

çamuruna ulaĢmayı amaçlamıĢ, bu çamur ile 
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çalıĢırken yaĢanabilecek biçimlendirme 

sorunlarını ve piĢirim özelliklerini izlemeye 

yönelik yürütülmüĢtür. Bu porselen ile 

çalıĢmanın getirdiği teknik sınırlılıklar, 

uygulamalarda özel biçimlendirme 

yöntemlerinin geliĢtirilmesini gerektirmiĢtir. 

Biçimlendirmeden piĢirime dek tüm 

aĢamalarda titiz ve sabırlı bir çalıĢma süreci 

yaĢanmıĢtır.  

 

Kemik porselen beyaz ve ıĢık geçirgen 

nitelikleriyle seramik sanatçısına estetik 

amacı doğrultusunda özgün ifade olanakları 

tanımaktadır. IĢık ve gölgenin vurgulu 

kullanımları ve sahip olduğu ince yapısıyla 

farklı hacim gerçekliklerini izleyiciye 

sunabilmektedir. Metal tuzları ile 

kullanılabilecek renk ifadeleri, bünyenin 

yalın ıĢıltısını gölgelemeyen, kemik porselen 

ile uyumlu etkiler sağlayabilir. 

 

 

ġekil 3. Kemik Porselen Üzerine Metal 

Tuzları ile ÇalıĢılmıĢ Sanatsal Bir Uygulama. 

Feyza ÖZGÜNDOĞDU 2006. 

Seramik sanatının teknolojiye dayanan arka 

planı nedeniyle bu dinamik süreçlerden 

etkilenmemesi kaçınılmazdır. Temel 

hammadde ve üretim teknolojisi bilgisi, 

seramik sanatçısının sanatsal yeterliliğini 

sergilemesi için gereksinim duyduğu 

araçlardır. Bu bilgilerin araĢtırılmasının ve 

izlenmesinin, kullanılan çamurun sanatsal 

dilini ve dolayısıyla sanatçının imgelemini de 

geniĢleteceği düĢünülmektedir. 

 

 

ġekil 3. Kemik Porselen ile ÇalıĢılmıĢ 

Sanatsal Bir Uygulama. Feyza 

ÖZGÜNDOĞDU 2005. 
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