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TSF Karo Standart Teknik Komite Toplantısı online platform 
üzerinden 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye Seramik Federasyonu, firma temsilcileri ve Seramik Araştırma Merkezi ‘nin
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ISO TC 189 ve CEN TC 67 ve CEN/TC 339 Teknik 
Komite çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Türkiye Seramik Federasyonu Karo 
Standart Çalışma Komitesi ve TSE/MTC10  Ayna komitesi çalışmalarının ve toplantılarının 
mümkün olduğunca birlikte yürütme kararı alınmıştır. Toplantıda, seramik karolar ürün 
standardı ve test standart taslakları üzerinde görüşülmüş ve firmaların kendi bünyelerinde 
taslak standartlar ile ilgili yaptığı çalışmalar gözden geçirilerek  ISO TC 189 teknik komite 
toplantıları için görüş oluşturulmuştur.



«ISO TC 189 Ceramic Tiles Technical Committee» yıllık 
toplantısı online platform üzerinden 10-17 Kasım 2020 

tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.
35 ülke temsilcisinin katıldığı toplantıda WG1 ve WG4 çalışma grupları kapsamında, Seramik Karo ürün standardı ISO 
13006’nın revizyonu görüşülmüştür. Bu kapsamda mozaik ürün spesifikasyonlarının standart içerisine dahil edilmesi 
konusunda boyut toleransları ve diğer özelliklerin standarda eklenmesi tartışılmıştır. 

«ISO 10545-22 Multi Attribute Method» aşınma dayanımı taslak standardının oluşturulması kapsamında yapılan 
Standart Test Laboratuvarı’nın da katıldığı «Round Robin» çevrimi sonuçları, taslak halinde olan «ISO 10545-18 
Determination of Light Reflectance Value (LRV) of Ceramic Tiles», «ISO 10545-20 Determination of deflection of ceramic 
tiles for calculating their radius of curvature» ve «ISO 10545-21 Determination of resistance to water stain of glazed 
ceramic tile» standartları konusunda oylama sonuçları ve yapılacak çalışmalar görüşülmüştür. Toplantıya Türkiye’yi 
temsilen Seramik Araştırma Merkezinden TSE MTC 10 Seramik karolar ayna Komite üyesi Gülden Tok ve ayna komite 
üyesi diğer firma temsilcileri katılım sağlamıştır. 





Anton Paar firmasının “Reoloji ve Temel Kavramlar” başlıklı 

webinar’ına katıldık.

Anton Paar firmasından Gizem Akay tarafından 22 Ekim 
2020 tarihinde gerçekleşen “Reoloji ve Temel Kavramlar” 
başlıklı bir webinar verilmiştir.  

Seminerde; 

reolojiye giriş niteliğinde olan Reoloji nedir?
Viskoz, elastik ve viskoelastik davranış,
Kayma hızı, kayma gerilimi ve kayma gerinimi tanımları, 
akma noktası, zamana ve sıcaklığa bağlı davranış, 

Anton Paar Reometreleri

konuları üzerinde durulmuş olup, merkezimizden de 
araştırmacılarımız dinleyici olarak katılım sağlamışlardır.



18 Kasım 2020 tarihinde «Bilim ve Teknoloji ve Ticarileştirme 
Stratejileri» konulu web tabanlı seminer SAM’ın da kurucu üyeleri 

arasında yer aldığı  ÜSİMP tarafından gerçekleştirilmiştir. Webinar’a
SAM araştırmacılar da dinleyici olarak katılım sağlamıştır. 

https://www.usimp.org.tr/



ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Ulusal Kongresi Gerçekleşti.

ÜSİMP’in 2015 yılından bu yana her yıl düzenlemekte 
olduğu “ÜSİMP Ulusal Patent Fuarı ve Üniversite-Sanayi 
İşbirliği Ulusal Kongresi”, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi 
altına alan pandemi nedeniyle, 25-29 Kasım 2020 
tarihleri arasında “Etkin Arayüzler ile Sonuç Odaklı 
Üniversite-Sanayi İşbirliği” teması ile Sanal 
Ortamda düzenlenmiştir.

Tüm oturumlar 25-26 Kasım 2020 tarihlerinde canlı 
olarak, 27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde ise canlı 
yayınların video kayıtları çevrimdışı olarak yayınlanmıştır. 
Kongreye  Seramik Araştırma Merkezinden dinleyici  
olarak katılım sağlanmıştır.

Cerame-Unie Avrupa Seramik Üreticileri Birliği 
tarafından düzenlenen 2020 Avrupa Seramik 
Günleri Etkinliği 16-18 Kasım 2020 tarihleri 
arasında yapılmıştır.

https://www.usimp.org.tr/ http://cerameunie.eu/



10 Aralık 2020 tarihinde Metsims/Hydro
düzenlediği Dr. Hüdai KARA ve Gönenç 
USTA’nın konuşmacı olarak yer aldığı 
«Sürdürülebilir Malzemeler ve Sürdürülebilir 
Cephe Çözümleri» konulu seminer online 
olarak  gerçekleşmiştir.

4 Aralık 2020 tarihinde Ceramic World tarafından 
düzenlenen «Ceramic: What’s next?» konulu web 
tabanlı seminere merkezimizce online katılım 
sağlanmıştır.



TÜRKAK tarafından 
1. Gözetim Denetimi 

Gerçekleştirildi.

TÜRKAK tarafından online 
platform üzerinden 8 Aralık 
2020 tarihinde merkezimiz 
Standart Test Laboratuvarı’nda 
«Gözetim Denetimi» başarı ile 
gerçekleşmiştir. 

2019 yılında gerçekleştirilen 
Akreditasyon yenileme 
denetimi sonrasında 
Akreditasyon belgemiz 2023 
yılına kadar geçerliliği 
sağlanmıştır.



17 Aralık 2020 tarihinde NETZSCH firmasının «STA449 F3 Simultaneous
(DSC/TGA) cihazı» ile ilgili eğitim online olarak gerçekleşmiş olup, 

merkezimiz ar-ge personeli tarafından katılım sağlanmıştır. 



Türkiye Seramik Federasyonu adına hazırlanan «Seramik 
İngilizce - Türkçe Terimler Sözlüğü, Türkiye Seramik ve 
Makine Sektörlerinin İş Birliği Gelişimi Durumu Tespit 
Raporu ve Seramik Sır Hataları Çözümleri»  başlıklı 
kitaplar Seramik Araştırma Merkezi tarafından  
tamamlanmıştır. 



Sektör Eğitimlerimiz «online» olarak devam ediyor.

SAM işbirliği ortaklarımızın ihtiyaç duydukları konulara göre  
programlar hazırlayarak online eğitimlerimize devam ediyoruz.

Daha detaylı bilgi için 

www.seramikarastirma.com.tr

mail@seramikarastirma.com.tr

http://www.seramikarastirma.com.tr/
mailto:mail@seramikarastirma.com.tr


GÜNCEL MAKALELER 

POWDER RHEOLOGY AND COMPACTION BEHAVIOUR OF NOVEL MICRO-

GRANULATES FOR CERAMIC TILES

Soldati R; Zanelli C; Cavani G; Battaglioli L; Guarini G; Melandri C; Piancastelli A; Dondi

M - CNR-ISTEC; LB Officine Meccaniche SpA

Powder Technol. 374,2020,p.111-120

A novel micro-granulation process, that can reduce the consumption of water and energy,

for the production of powder for ceramic tile making was investigated. It is based on

wetting-agglomeration-drying operations that can be managed either as dry (dry-milled

powders, micro-granulation) or a hybrid route (wet-milled slurry and dry-milled powders,

micro-granulation). The goal was to compare these new dry and hybrid micro-granulates

with conventional spray-dried and dry-granulated powders by determining their grain size,

shape and moisture distribution; static and dynamic angles of repose; pour and tap

density, Hausner ratio; mass flow rate; compaction response; microstructure, pore size

distribution and yield strength. The new micro-granulates had improved rheological

performance, approaching that of spray-dried powders, particularly in the case of the

hybrid route. Differences remained in the compaction behaviour due to the distinct

microstructure, porosity and stiffness of the spray-dried agglomerates and dry/hybrid
micro-granules.



GÜNCEL MAKALELER 

SPECIAL REPORT: CLAYS. IMERYS' NEW BALL CLAYS TO INCREASE

SANITARYWARE BODY PERFORMANCE

Asian Ceram. AC 20-5,2020,p.18-19

Imerys has developed two new ball clays, Vigor CA50 and Vigor CA70, for the

sanitaryware industry. The clays, produced in Egypt, are low-carbon clays, mainly

composed of kaolinite, illite and quartz, and have high dry strength and a good particle

size distribution with 50% of particles < 1 micron. These properties ensure good plasticity

and fluidity, low blunging energy, high dry mechanical resistance and controlled shrinkage.

Properties of the two clays are tabulated and tests carried out by Imerys on the bodies are

described. The materials are designed to offer more choice to sanitaryware
manufacturers.
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