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Çimento Fabrikalarýnda Ek Yakýt Kullanýmý
TÃœM Ã‡EVRESEL UNSURLARI ÝLE TÃœRK Ã‡ÝMENTO SANAYÝÝNDE ÝKÝNCÝL YAKIT KULLANIMI
Â
Â Hazýrlayanlar:
Mete Emre ERGÃœÃ‡LÃœ (Ã‡evre MÃ¼hendisi)
Â
GÝRÝÞ
Son yýllarda insan nÃ¼fusu ve ihtiyaÃ§larýna paralel olarak artan sanayileþme faaliyetleri
insan yaþamý ile
doðrudan ilintilendirilen Ã§evrenin korunmasý olgusunun geliþimine ve bilinÃ§lenmeye katkýda
bulunmuþtur.
Ýnsanoðlunun refah ve bolluk arzusunda olan yaþam talebi bir Ã§ok Ã¼rÃ¼n ve hizmeti
beraberinde getirmiþ, bu
hizmet ve Ã¼rÃ¼nlerin saðlanabilmesi iÃ§in kaynak kullanýmý Ã¶n plana Ã§ýkarýlmýþtýr.

Â

Ã–zellikle Ýkinci DÃ¼nya Savaþý sonrasý yaþanan sanayi devrimi geliþmiþ toplumlarda refah
dÃ¼zeyi ve yaþamkalitesinin Ã¶ncelikli algýlanmasýna neden olmuþ, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde hava,
toprak ve su gibi alýcý ortamlarýn
korunmasýna yeterli Ã¶ncelik verilmemiþtir.On dokuzuncu yÃ¼zyýlýn ikinci yarýsýnda Londraâ€™da
meydana gelen ve hava kirliliði ile doðrudan iliþkili felaket
sonucu bir Ã§ok insan yaþamýný yitirmiþ ya da ilgili olay sonucu yaþam kaliteleri olumsuz
yÃ¶nde etkilenmiþtir.Ã–zellikle bu tarihten sonra Ã§evrenin bÃ¼tÃ¼n tolerans

ýný yitirdiði, korunmasý ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilmesi iÃ§in kaynak ayrýlmasý gerekliliði ortaya
Ã§ýkmýþtýr.Ãœlkemizde Ã‡evre ile ilgili ilk kanun 1983 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. 2872 Sayýlý Ã‡ev
Kanunu temelinde Ã§evresel
unsurlarýn korunmasýný amaÃ§lamaktadýr. Kanunun yasal dayanaðý 1982 Anayasasýnýn 56.
Maddesidir.2006 yýlýnýn Nisan Ayýnda 5491 Sayýlý Kanunla Ã‡evre Kanununda bazý deðiþiklikler
yapýlmýþtýr. Deðiþikliðin
kaynaðý kanunun en Ã¶nemli getirisi, Ã§evreye verilen zararýn tespiti halinde Ã¶denecek
idari para cezalarýnýnarttýrýlmasýdýr.

Son on yýllýk dÃ¶nemde Ã¶nemli geliþim saðlayan atýk yÃ¶netimi faaliyetleri Ã¼lkemizin geliþen
ve deðiþen Ã§evresektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli bir parÃ§asýdýr. Atýðýn kaynaðýndan itibaren zararsýz ha
getirildiði son noktaya kadar; Ã¶nlenmesi, azaltýlmasý, yeniden
kullanýmý, geri kazanýmý, geri dÃ¶nÃ¼þÃ¼mÃ¼ ve bertarafýna kadar geÃ§en sÃ¼reci, bÃ¼nyesinde
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evsel nitelikli katýatýklarý, týbbi atýklarý, tehlikeli ve Ã¶zel atýklarý ihtiva eden Atýk
YÃ¶netimi Mevzuatý yÃ¶netmekte ve kontrol etmektedir.
Bu doðrultuda Ã¼lkemizde yerel yÃ¶netimler, atýk yÃ¶netimi faaliyetleri ile iþtigal eden
Ã¶zel teþekkÃ¼ller vebilimsel araþtýrma ve geliþtirmeyi amaÃ§layan akademik kurumlar atýk
yÃ¶netimi faaliyetlerine yÃ¶n
vermektedir.Â Â

YASAL DAYANAK
Ã‡imento fabrikalarý proses Ã¶zellikleri nedeni ile atýklarý ek yakýt olarak
kullanabilmektedir. Alternatif yakýt
olarak kullanýlan atýklarýn yanýnda farklý Ã¶zelliklere sahip proseslerden kaynaklanabilecek
bazý atýklar iseÃ§imento Ã¼retiminde alternatif hammadde olarak kullan
ýlabilmektedir.

Atýklarýn klinker Ã¼retim prosesinde kullanýlmasý ilgili ilk yasal metin 2003 yýlýnda Ã‡evre ve
Orman Bakanlýðý
tarafýndan yayýnlanmýþtýr. SÃ¶z konusu tebliðde atýklarý ek yakýt olarak kullanan Ã§imento
fabrikalarýnda uyulmasý gereken teknik ve idari þartlar belirlenmiþtir. 2005 yýlýnda yenilenen
teblið atýk kullanýmýný genel bir

Ã§erÃ§eve altýnda toplamýþtýr. SÃ¶z konusu yasal metin 2010 yýlý Ekim ayýnda yayýnlanan Atýklar
Yakýlmasýna
Ýliþkin YÃ¶netmelik kapsamýnda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kaldýrýlmýþtýr.
Ã‡imento fabrikalarýnda alternatif yakýt ve hammadde kullanýmýnýn, Ã§evre ve insan saðlýðý
aÃ§ýsýndan Ã¶nemlifaydalar
ý bulunduðu aþikardýr. Zira atýklarýn Ã§imento fabrikalarýnda deðerlendirilmesi ile
sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir atýk
yÃ¶netim sistemi oluþturulmakta, Ã§evreye doðrudan ve/veya dolaylý etkisi olan atýklarýn
uygun bir sistematikiÃ§inde imhas
ý saðlanmaktadýr.
Doðal insineratÃ¶r olarak tanýmlanan Ã§imento fabrikalarýnda atýklarýn kullanýmý ile ilave
iþgÃ¼cÃ¼ ve yatýrýmmaliyeti gerektiren insineratÃ¶r projelerine gerek kalmayacakt
ýr. Bununla birlikte olarak Ã§imento
fabrikalarýnda atýklarýn birincil yakýta ikame edilmesi ile Ã§imento Ã¼retimi iÃ§in gereken
fosil yakýt kullanýmý
engellenecek bu yolla atmosfere verilen karbon emisyonlarýnýn azaltýlmasý saðlanacaktýr.
Yukarýda belirtilen tÃ¼m Ã¶zelliklerinin yanýnda Ã¼lkemizde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len atýk yÃ¶netimi
faaliyetlerine katkýsý

tartýþýlmaz olan Ã‡imento SektÃ¶rÃ¼ karþýlaþtýðý tÃ¼m zorluklara ve Ã¼retim problemlerine raðme
yakýt
kullanýmý devamlýlýðýný saðlamýþ ve gerekli yatýrýmlarý gerÃ§ekleþtirmiþtir.At
ýklarýn Ã§imento fabrikalarýnda dÃ¼zenli ve sÃ¼rekli alternatif yakýt olarak kullanýlmasýnýn
temeli homojen
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Ã¶zellikteki atýklarýn sisteme beslenmesidir. Ýlgili hususta dÃ¼nyada bir Ã§ok Ã¶rneði
bulunan teknolojilerÃ¼lkemizde de yayg
ýn olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Atýklarýn iþlenerek yakýt haline dÃ¶nÃ¼þtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ðÃ¼
prosesler, atýklarýn el deðmeden dÃ¶ner fýrýn hattýna ulaþýmýný ve yakýt olarak dÃ¼zenli
beslenmesini saðlayansistemler, evsel ve endÃ¼striyel ar
ýtma Ã§amurlarýnýn kurutularak stabil Ã¶zelliklerde alternatif yakýtýn Ã¼retildiði tesisler,
atýklarýn yÃ¼ksek oranlarda kullanýmýna olanak saðlayacak Ã¶zellikte inþa edilen fýrýn ve Ã¶n
ýsýtýcýlar
Ã¼lkemizde yatýrýmý yapýlan ve TÃ¼rk Ã‡imento Sanayini gelecek yÃ¼zyýla taþýyan Ã¶nemli
unsurlardýr.

Ã‡ÝMENTO ÃœRETÝMÝNDE ALTENATÝF YAKIT VE HAMMADDE KULLANIMI
Ã‡imento Sanayi dÃ¼nya Ã§apýnda yoðun enerji gerektiren bir sektÃ¶r olup, yakýt maliyetleri
iþletme giderlerinin

% 25 ila 30â€™unuý teþkil etmektedir. Bu nedenle Ã§imento fabrikalarýnda enerji verimliliði son
yýllarda Ã¶nemliÃ¶lÃ§Ã¼de geli
þme gÃ¶stermiþ, maliyetleri daha da dÃ¼þÃ¼rmek iÃ§in alternatif yakýt tÃ¼rleri aranmaya
baþlanmýþtýr.
Bu yakýtlar hem ikame sývý yakýtlar, hem de katý atýk kaynaklý yakýtlar olmak Ã¼zere Ã§ok
Ã§eþitli alternatif yakýttÃ¼rlerinden olu
þmaktadýr.
Konvansiyonel yakýt olarak bilinen kÃ¶mÃ¼r, petrokok, fuel oil gibi fosil yakýtlarýn yerine
ikame edecek tÃ¼m yakýttÃ¼rleri Ã¼zerine son y
ýllarda geliþen teknoloji ve yatýrýmlar hem dÃ¼nyada hem de Ã¼lkemizde Ã¶nemle
izlenmektedir.
Ã‡imento genel Ã¼retim prosesinin verildiði aþaðýdaki diyagramda dikkat Ã§eken en Ã¶nemli
husus yÃ¼ksek
sýcaklýklarda gerÃ§ekleþen klinker oluþum sÃ¼recidir. Ã‡imento yarý mamulÃ¼ olan klinkerin
Ã¼retim aþamalarý
aþaðýda verilen iþlemler serisi ile tariflenmektedir.
1. Yakýtlarýn hazýrlanmasý (kÃ¶mÃ¼r, petrokok, linyit gibi fosil yakýt tÃ¼rlerinin
Ã¶ðÃ¼tÃ¼lerek toz haline getirilmesi)
2. Hammaddelerin hazýrlanmasý
3. 800900 Coâ€™de gerÃ§ekleþen kalsinasyon sÃ¼reci
4. Ortalama 1400 Coâ€™de gerÃ§ekleþen klinkerleþme sÃ¼reci (dÃ¶ner fýrýn sÃ¼reci)5. Klinkerin
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so
ðutularak az miktarda alÃ§ý taþý ve Ã¶ðÃ¼tme kolaylaþtýrýcý kimyasallarla deðirmenlerde
Ã¶ðÃ¼tÃ¼lmesi, Ã§imento Ã¼retimi
BÃ¼nyesinde Ã§evre ve insan saðlýðý aÃ§ýsýnda zararlý bir Ã§ok bileþik ve element bulunduran
tehlikeli atýklar
yÃ¼ksek ýsýl gÃ¼Ã§ ve uzun kalýþ sÃ¼releri nedeni ile Ã§imento proseslerinde imha
edilebilmektedir.A
þaðýda verilen grafik; Ã¼lkemizde tek, dÃ¼nyada bir Ã§ok Ã¶rneði bulunan insinerasyon
sistemleri ile mevcut
Ã§imento fabrikalarýnýn atmosfere verdiði sera gazý emisyonlarýný ifade etmektedir. Grafiðin
sol tarafýndabirlikte yakma (co
incineration) ile Ã§imento fabrikalarýnýn Ã§evresel yÃ¼klerin azaltýlmasýnda ne denli
Ã¶nemli rol
oynayacaðý aÃ§ýkÃ§a gÃ¶rÃ¼lmektedir.

KÃ¼resel ýsýnmanýn ana gÃ¼ndem maddesi olduðu dÃ¼nyada ve TÃ¼rkiyeâ€™de, alternatif yakýt
tÃ¼rlerini kullanarakfosil yak
ýt tÃ¼ketimini azaltan Ã§imento prosesleri baþta karbondioksit olmak Ã¼zere sera gazý
emisyonlarýnýn
atmosfere salýnýmýna engel olmaktadýr.

Ã‡imento fabrikalarý yasal mevzuatýn kullanýmýna Ã¶n gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼ atýklarý ek yakýt olarak
kullanabilmektedir.
Atýklarýn ek yakýt olarak kullanýlmasý ile ilgili yayýnlanan ilk yasal metinde Ã§imento
fabrikalarýnda atýk yaðlarýn,

boya atýklarýnýn, plastik atýklarýn ve Ã‡evre ve Orman Bakanlýðýâ€™nýn uygun gÃ¶rdÃ¼ðÃ¼ atýklar
kullanýmý
Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmekte idi. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde alternatif yakýt kullanýmýndaki regÃ¼lasyonun saðlanmasý
amacý ile Ã‡evre ve
Orman Bakanlýðýnýn Ã§alýþmalarý bulunmaktadýr. Bakanlýk Ã§imento fabrikalarýnda kullanýlmasý
Ã¶ngÃ¶rÃ¼len atýklar
iÃ§in bir liste yayýnlamak, bu liste doðrultusunda atýklarýn gerekli teknik ve idari þartlar
altýnda ýsýl geri
kazanýmýnýn saðlanmasý yÃ¶nÃ¼nde Ã§alýþmalara, sektÃ¶r ile birlikte katkýda bulunmaktadýr.
Ã‡imento fabrikalarýnda lisanslandýrma sÃ¼recinde yapýlan Deneme Yakmasýnda ilgili mevuzat
gereði Ã¶lÃ§Ã¼len
emisyon parametrelerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ilgili sÃ¼recin ardýndan yýlda dÃ¶rt kez, Ã§evre
iÃ§in bÃ¼yÃ¼k risk yaratan
dioksin ve furan gazlarýnýn Ã¶lÃ§Ã¼mleri ise yýlda bir kez olmak Ã¼zere baðýmsýz Ã¶lÃ§Ã¼m
kuruluþlarýna dÃ¼zenli olarak
yaptýrýlmaktadýr.
Ã‡imento fabrikalarýnda kullanýlabilecek bazý tehlikeli ve tehlikesiz atýk tÃ¼rleri aþaðýdaki
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resimlerde
verilmektedir.

Atýklarýn ek yakýt olarak kullanýldýðý Ã§imento fabrikalarýnda ilgili mevzuat gereði tesise kab
edilecek atýklar,
kabul iþlemleri Ã¶ncesi beyan edilen Ã¶zelliklerinin karþýlaþtýrýlmasý amacý ile bir dizi
analize tabi tutulur. Atýðýn
muhteviyatý ve Ã¶zelliklerinin tayini iÃ§in yapýlan elementel analiz, kalorifik deðer
tespiti ve su tayini baþlýca
analiz tÃ¼rleri olup isteðe gÃ¶re farklý analizler farklý cihazlarla ilgili laboratuarlarda
yapýlabilmektedir.

Ã‡imento fabrikalarýnda atýk kabulÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli ayaklarýndan biri de kabul
mekanizmalarýnýn
oluþturulmasýdýr. SektÃ¶r temsilcileri ek yakýt olarak kullanýlmak Ã¼zere kabul ettikleri
atýklar iÃ§in prosedÃ¼rler ve
talimatlar oluþturmuþtur. SÃ¶z konusu prosedÃ¼r ve talimatlarda atýðýn tesise kabulÃ¼ Ã¶ncesi
alýnacak
bilgilerden, kabul esnasýnda izlenecek adýmlara kadar bir Ã§ok aþama detaylarý ile
verilmektedir. Zira atýðýn
tesise kabulÃ¼ Ã¶ncesi yapýlan kontrollerde lisans kapsamýnda olmayan atýklarýn gÃ¶nderildiði
ve/veya beyan
edilen atýk Ã¶zellikleri ile gÃ¶nderilen atýklarýn Ã¶zelliklerinin bir birini tutmadýðý tespit
edilirse ilgili atýðýn belirli
kurallar Ã§erÃ§evesinde geri iadesi sÃ¶z konusu olacaktýr. Benzeri durumlarla karþýlaþmamak
adýna sektÃ¶r
temsilcileri yýllara sirayet eden tecrÃ¼belerini ilgili prosedÃ¼r ve talimatlara
yansýtarak kabul iþlemlerini
gerÃ§ekleþtirmektedir.
Atýklar; ilgili yÃ¶netmelik ve tebliðlerin getirdiði sorumluklalar gereði belirli kabul
kriter ve prosedÃ¼rleri ile tesise kabul edilmekte, Ulusal Atýk Taþýma Formu dÃ¼zenlemeyen
atýklarýn tesise giriþine izin verilmemektedir.
Atýk kabul kriterlerine uygun bulunan atýklar kayýt altýna alýnarak tesise kabul edilmekte,
ihtiyaÃ§ duyulmasý
halinde yeniden iþlenerek gÃ¼nlÃ¼k yakma menusuna dÃ¢hil edilmektedir.
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TÃ¼rk Ã§imento sektÃ¶rÃ¼ atýklarý kullanmaya baþladýðý ilk gÃ¼nden itibaren yeniliðe ve geliþen
teknolojiye Ã¶nem
vererek atýklarýn ek yakýt olarak kullanýlmasý ile ilgili yatýrýmlar gerÃ§ekleþtirmektedir.
SektÃ¶rÃ¼n Ã¶ncÃ¼ kuruluþlarý atýklarýn homojen bir þekilde kullanýmýna olanak saðlayacak
hazýrlama sistemleri,
arýtma Ã§amurlarýnýn kurutularak fýrýn hattýna nakli ve atýk sevkinde dÃ¼nya genelinde
kullanýlan teknoloji

yatýrýmlarýný fabrikalarýnda gerÃ§ekleþtirmiþtir. Ã–zellikle atýk iþleme ve atýktan tÃ¼retilmiþ
yakýtýn Ã¼retildiði
tesislerin yatýrýmlarý gÃ¼n geÃ§tikÃ§e artmaktadýr.

Ýkincil yakýtlarýn kullanýmý iÃ§in geliþtirilen teknolojiler aþaðýda tÃ¼r ve Ã¶zellikleri veril
atýklarýn kullanýmýna
olanak saðlamaktadýr.
1. Tehlikeli atýktan Ã¼retilen atýktan tÃ¼retilmiþ yakýt (ATY) (katý, homojen, 2500 ila 3000
kcal/kg kalorifik
deðere sahip iþlenmiþ atýklar)
2. Evsel atýktan Ã¼retilen atýktan tÃ¼retilmiþ yakýt (ATY) (katý, homojen, 1500 ila 2500
kcal/kg kalorifik deðere
sahip, nem iÃ§eriði nispeten yÃ¼ksek, evsel atýklarýn iþlenmesi ile Ã¼retilmiþ atýklar)
3. Sývý atýklar (uygun viskoziteye sahip, katý partikÃ¼l barýndýrmayan, kalorifik deðeri 5000
ila 8000 arasýnda
geniþ bir bantta seyreden sývý atýklar)
4. Ã–mrÃ¼nÃ¼ tamamlamýþ lastikler (4000 ila 5000 kcal/kg kalorifik deðere sahip lastik
atýklarý bÃ¼tÃ¼n ve/veya
parÃ§alanmýþ halde fýrýn hattýna beslenmektedir.)
5. Evsel ve endÃ¼striyel nitelikte arýtma Ã§amurlarý (katý, su muhtevasý kabul þartlarýna
gÃ¶re deðiþken)
Yukarýda ana hatlarý ile verilen atýk tÃ¼rleri yetkili resmi makam tarafýndan kullanýmý
Ã¶ngÃ¶rÃ¼len atýklar olup
Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde tÃ¼m fabrikalarýn sÃ¶z konusu atýklarý beslemek Ã¼zere yatýrým
yapmalarý yetkili resmi
makam tarafýndan talep edilmektedir.
Bu doðrultuda atýktan tÃ¼retilmiþ yakýt gibi katý fraksiyonlu atýklarýn otomatik besleme
sistemi ile dÃ¶ner fýrýn
hattýna beslenmesi, atýk ile insan temasýnýn en aza indirilmesi yetkili resmi makam
tarafýndan istenmektedir.

Ã‡evre ve Orman Bakanlýðýâ€™nýn Ã§imento fabrikalarýnda atýk kullanýmýna iliþkin bir diðer tale
tesislerde
kullanýlacak arýtma Ã§amurlarýnýn ya tesis iÃ§inde kurutularak yada atýk Ã¼reticisinden
kurutulmuþ halde kabul
edilerek kullanýlmasýdýr. Marmara BÃ¶lgesinde bir fabrikanýn yaptýðý yatýrýmla tesise % 70 su
oraný ile kabuledilen arýtma Ã§amurlarý % 95 kuruluða kadar iþleme tabi tutulmakta ve dÃ¶ner
fýrýn hattýna bu haliyle sevk
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edilmektedir.
Atýklarýn otomatik besleme sistemleri ile dÃ¶ner fýrýn hattýna sevkinin bir Ã§ok avantajý
bulunmaktadýr.
1. Sabit hýzda sÃ¼rekli besleme
2. Otomasyon ile iþÃ§ilik maliyetinin azaltýlmasý

3. Stabil þartlarýn ve atýk Ã¶zelliklerinin temini 4. Ýþ Saðlýðý ve GÃ¼venliði þartlarýnýn temi
5. Yangýndan korunma

Bir Ã§imento fabrikasýnda kurulu otomatik besleme sistemi

Yukarýdaki þartlar saðlandýðýnda atýklarý ek yakýt olarak kullanan Ã§imento fabrikalarýnda atýk
kullaným
miktarlarý arttýrýlacak bu yolla yakýt ikamesi saðlanýp enerji tasarrufu elde edilecektir.
Ã‡evre ve Orman Bakanlýðý atýklarýn Ã§imento fabrikalarýnda kullanýmý ile ilgili yaptýrýmlar
Ã¶ngÃ¶rse de Ã¼lkemizin

deðiþik bÃ¶lgelerinde atýk jenerasyonun yeterli miktarda olmadýðý illerimizde de atýk kullanýmý
saðlanmasý
amacý ile yaptýrýmlarda esneklik amacý ile sektÃ¶r temsilcileri ile gÃ¶rÃ¼þmeler yapmaktadýr.
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