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ÖNSÖZ 

1. Bu belgenin durumu 

Aksi belirtilmedikçe, bu belgede "Direktif" e yapılan atıflar, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 

endüstriyel emisyonlar (entegre kirlilik önleme ve kontrolü) (Recast) hakkındaki 2010/75 / EU 

Direktifi'ne atıfta bulunmaktadır. 

Demir ve Çelik Üretimi için orijinal en uygun teknik (MET) referans belgesi (BREF) 2001 yılında 

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiştir. İnceleme Kasım 2005'te başlamıştır. 

Demir ve Çelik Üretimi için bu MET referans belgesi, AB Üye Devletleri, ilgili endüstriler, çevre 

koruma ve Komisyonu teşvik eden sivil toplum kuruluşları arasında bilgi alışverişi sonuçlarını 

ortaya koyan bir dizi oluşturmakta, Gerekli olduğu yerlerde, Direktifin 13 (1) Maddesi uyarınca 

MET referans belgelerini güncelleyin. Bu belge Direktifin 13 (6) Maddesi uyarınca Avrupa 

Komisyonu tarafından yayınlanmıştır. 

Direktifin 13 (5) Maddesinde belirtildiği üzere, Bölüm 9'da yer alan MET sonuçlarına ilişkin 

Komisyon Uygulaması Kararı (2012/135 / EU) 28 Şubat 2012 tarihinde kabul edilmiş ve 8 Mart 

2012 tarihinde yayınlanmıştır (1). 

2. Bilgi alışverişinde katılımcılar 

Direktifin 13 (3) Maddesinde öngörüldüğü üzere, Komisyon, Üye Devletlerden temsilciler, ilgili 

endüstriler ve çevre korumayı teşvik eden sivil toplum örgütlerinden oluşan bilgi alışverişini 

teşvik etmek için bir forum oluşturmuştur (Komisyon Kararı 16 Mayıs 2011, 2010/75 / EU sayılı 

Direktifin endüstriyel emisyonlar hakkındaki 13. maddesi uyarınca bilgi alışverişi için bir forum 

oluşturulması (2011 / C 146/03), OJ C 146, 17.05.2011, s. 3). 

Forum üyeleri, bu dokümanın hazırlanması için ana bilgi kaynağı olan teknik çalışma grubunu 

(TWG) oluşturan teknik uzmanları belirlemiştir. TWG'nin çalışması, Avrupa IPPC Bürosu 

(Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi) tarafından yönetildi. 

3. Bu dokümanın yapısı ve içeriği 

Bu bölüm, belgenin her bölümünde verilen bilgilerin türünü açıklar. Bölüm 1 demir çelik sektörü 

hakkında genel bilgi vermektedir. 

Bölüm 2, bu sektörde kullanılan genel endüstriyel süreçler ve teknikler hakkında bilgi ve veri 

sağlar. Bunlar yatay konular veya belirli bir demir ve çelik faaliyeti ile ilgili olmayan belirli 

faaliyetlerdir. 

3 ila 8 arasındaki bölümler, aşağıda belirtilen demir-çelik prosesleri (sinter tesisleri, peletleme, 

kok fırınları, yüksek fırınlar, temel oksijen çelik üretimi ve dökümü, elektrik ark çelik üretimi ve 

dökümü) hakkında aşağıdaki bilgileri vermektedir. X, ilgili bölüm numarası 3 ila 8 ile 

değiştirilebilir: 

Bölüm X.1 Uygulanan süreçler ve teknikler hakkında bilgi 

Bölüm X.2 Sektördeki tesislerin çevresel performansına ve yazım sırasındaki operasyona ilişkin 

veri ve bilgi sağlar. mevcut emisyonlar, tüketim ve hammaddelerin doğası, su tüketimi, enerji 

kullanımı ve atık oluşumu. 

 

Bölüm X.3 MET'ın belirlenmesinde dikkate alınan bu sektördeki işletme tesislerinin çevresel 

etkilerini azaltmak için ya da uygulanamayacak tekniklerin daha ayrıntılı olarak açıklanması. Bu 

bilgi, ilgili durumlarda teknikler, ilgili izleme, maliyetler ve tekniklerle ilişkili çapraz-medya 

sorunları kullanılarak elde edilebilecek çevresel performans seviyelerini (örneğin emisyon ve 

tüketim seviyeleri) içerir. 

Bölüm 9, Direktifin 3 (12) Maddesinde tanımlanan mevcut en iyi teknik (MET) sonuçları 
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göstermektedir. 

Bölüm 10, halihazırda uygulanmakta olan alternatif demir yapım teknikleri hakkında bilgi 

vermektedir. 

Bölüm 11, Direktifin 3 (14) Maddesinde tanımlanan 'ortaya çıkan teknikler' hakkındaki bilgileri 

sunmaktadır. 

Gelecek çalışmalara ilişkin sonuç ve öneriler, Bölüm 12'de sunulmuştur. 

4. Bilgi kaynakları ve MET'ın türetilmesi 

Bu belge, özellikle Direktifin 13. Maddesi uyarınca bilgi değişimi için oluşturulan TWG 

aracılığıyla bir dizi kaynaktan toplanan bilgilere dayanmaktadır. Bilgiler, teknik uzmanlık, 

şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri rehberliğinde MET'ı belirleme çalışmalarına öncülük eden Avrupa 

Komisyonu Bürosu (Komisyonun Ortak Araştırma Merkezi) tarafından derlenmiş ve 

değerlendirilmiştir. TWG'nin ve diğer tüm katılımcıların çalışmaları minnetle kabul edilir. 

MET sonuçları, aşağıda verilen aşağıdaki adımları içeren yinelemeli bir süreçle belirlenmiştir: 

• Sinter / pelet tesisi / kok fırın / yüksek fırın / temel oksijen konvertörü ve elektrik ark 

ocağı yoluyla en önemli iki çelik üretim sürecini takiben sektör için önemli çevresel sorunların 

belirlenmesi. Çevresel endişelere yanıt olarak eylem için önemli çevresel konular, hava ve enerji 

tüketimi için emisyonlardır; 

• Bu önemli meseleleri ele almak için en uygun tekniklerin incelenmesi. 

• Avrupa Birliği'ndeki ve dünyadaki mevcut veriler temelinde en iyi çevresel performans 

seviyelerinin belirlenmesi; 

• Maliyetlerin, çapraz medya etkilerinin ve tekniklerin uygulanmasında yer alan ana itici 

güçlerin, bu çevresel performans düzeylerinin elde edildiği koşulların incelenmesi; 

• Direktifin Ek III'ünün 3 (10) Maddesi uyarınca mevcut en iyi tekniklerin (MET), ilgili 

emisyon düzeylerinin (ve diğer çevresel performans düzeylerinin) ve bu sektörle ilgili izlemenin 

seçilmesi. 

Avrupa IPPC Bürosu ve TWG'nin uzman kararı, bu adımların her birinde ve bilgilerin burada 

sunulma yolunda önemli bir rol oynamıştır. 

Mevcut olduğu yerlerde, Ekonomik veriler, Bölüm X.3'te sunulan tekniklerin açıklamaları ile 

birlikte verilmiştir. Bu veriler, maliyetlerin ve faydaların büyüklüğünün kaba bir göstergesidir. 

Bununla birlikte, bir tekniğin uygulanmasının fiili maliyetleri ve faydaları, söz konusu kurulumun 

tam olarak değerlendirilemediği ilgili kurulumun özel durumuna güçlü bir şekilde bağlı olabilir. 

Maliyetlerle ilgili verilerin yokluğunda, tekniklerin ekonomik uygulanabilirliği hakkında var olan 

sonuçlar mevcut tesisler üzerindeki gözlemlerden alınmıştır. 

5. BAT referans belgelerinin gözden geçirilmesi (BREF'ler) 

BAT dinamik bir kavramdır ve bu nedenle BREF'lerin gözden geçirilmesi sürekli bir süreçtir. 

Örneğin, yeni önlemler ve teknikler ortaya çıkabilir, bilim ve teknolojiler sürekli olarak gelişir ve 

yeni ya da yeni ortaya çıkan süreçler sektörlere başarılı bir şekilde sokulur. Bu tür değişiklikleri 

ve bunların MET için sonuçlarını yansıtmak amacıyla, bu belge periyodik olarak gözden 

geçirilecek ve gerektiğinde güncellenecektir. 

6. iletişim bilgileri 

Tüm yorum ve öneriler, aşağıdaki adreste Prospektif Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün 

Avrupa IPPC Bürosu'na yapılmalıdır: 

Avrupa Komisyonu 

Prospektif Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü 

Avrupa IPPC Bürosu 

Edificio Expo 

c / İnka Garcilaso, 3 

E-41092 Seville, İspanya 
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Telefon: +34 95 4488 284 

Faks: +34 95 4488 426 

E-posta: JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu 

İnternet: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/
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KAPSAM 
 

Demir-çelik üretim endüstrisi için bu BREF, 2010/75 / EU sayılı Direktif Ek I'de belirtilenleri 

kapsamaktadır: 

• Faaliyet 1.3: Kok üretim 

• Faaliyet 2.1: Metal cevheri (sülfür cevheri dahil) kavurma ve sinterleme; ve 

• Faaliyet 2.2: Saatte 2.5 tonu aşan kapasiteye sahip sürekli döküm de dahil olmak üzere 

pik demir veya çelik (birincil veya ikincil füzyon) üretimi. 

 

Özellikle, bu BREF aşağıdaki süreçleri kapsamaktadır: 

• dökme hammaddelerin yüklenmesi, boşaltılması ve elleçlenmesi 

• ham maddelerin harmanlanması ve karıştırılması 

• demir cevherinin sinterlenmesi ve peletlenmesi 

• kok kömürü kaynaklı kok üretimi 

• cüruf prosese dahil olmak üzere yüksek fırın güzergahı ile sıcak metal üretimi 

• ana akım kuyu desülfürizasyonu, mansap kepçesi metalurjisi ve cüruf prosese dahil 

olmak üzere temel oksijen prosesini kullanarak çeliğin üretimi ve rafine edilmesi 

• aşağı akış (RH-uygulaması) pota metalurjisi ve cüruf prosese dahil olmak üzere 

elektrik ark ocakları ile çelik üretimi 

• sürekli döküm (ince levha / ince şerit ve doğrudan sac dökümü (yakın şekil)) 

Bu BREF aşağıdaki faaliyetlere cevap vermez: 

• Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayii BREF (CLM) tarafından 

kapsanan fırınlarda kireç üretimi 

• Demir dışı metallerin (örn. Elektrik ark ocağı tozu) geri kazanımı için tozların 

işlenmesi ve Demir Dışı Metaller Endüstrileri BREF (NFM) tarafından kapsanan ferroalyaj 

üretimi 

• Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar-Amonyak, Asit ve Gübre Endüstrileri (LVIC-

AAF BREF) tarafından kaplanan kok fırınlarında sülfürik asit tesisleri. Bununla birlikte, ana 

kok kömürü gazı kükürt giderme proseslerinin ana tiplerinin faydalı bir tarifi bu belgede 

verilmiştir. 

 

Bu BREF tarafından kapsanan faaliyetler için uygun olan diğer referans belgeler şunlardır: 

 

Referans dökümanlar Aktivite 

Büyük Yakma Tesisleri 

BREF (LCP) 

Nominal termal girişli yanma tesisleri 50 

 

Demir Metal İşleme 

Sanayi BREF (FMP) 

MW veya daha fazla 

Yuvarlanma, dekapaj, kaplama vb. 

Depolamadan 

Kaynaklanan 

Emisyonlar BREF 

(EFS) 

İnce levha / ince şeride sürekli döküm ve 

Endüstriyel Soğutma 

Sistemleri BREF (ICS) 

doğrudan sac dökümü (yakın şekil) 

Genel İzleme İlkeleri 

(MON) 

Depolama ve taşıma 

Enerji Verimliliği BREF 

(ENE) 

Soğutma Sistemleri 

Ekonomik ve Çapraz 

Medya Etkileri (ECM) 

Emisyon ve tüketimlerin izlenmesi 

 

Bu BREF, demir ve çelik işlerinde proses gaz yakıtlı enerji santralleri için yeni bölümler 

içermektedir. Ancak, bu tesislerin hava emisyonları ile ilgili olarak sunulan bilgiler, toz, SO2 
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NOX ve CO için MET-AEL'leri sonuçlandırmak için yeterli görülmemiştir. Bu konu, revize 

Büyük Yakma Tesisleri BREF'in (LCP) belirli bir bölümünde ele alınmalıdır. [282, EC 2006]. 

 

BREF'in kapsamı, sadece işyerindeki güvenliği veya ürünlerin güvenliğini ilgilendiren 

konuları içermez, çünkü bu konular Direktif kapsamında değildir. Sadece Direktifin 

kapsamındaki konuları etkiledikleri yerlerde tartışılırlar. 
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1 GENEL BİLGİ 

1.1 Avrupa ve Dünya Genelinde Çelik Üretimi 
[ 92, Lüngen 1995 ], [ 131, Stat Stahl 1997 ], [ 250, EC 2006 ], www.worldsteel.org. 

Hem demir hem de çelik birkaç milenyum boyunca insan medeniyetini gelişmesinde önemli bir 

rol oynamıştır ve tarımda, inşaatta, elektrik üretimi ve dağıtımında, makine ve aletlerin üretiminde, 

ev aletleri ve tıp sektöründe kullanımları bulunmuştur. 

Kömür ve pamuk ile birlikte demir ve çelik sanayi devrimini temeli olan başlıca malzemelerdi. On 

sekizinci yüzyılın başlarından itibaren teknik gelişmeler, göreceli olarak sınırlı kömürü sert taş 

kömürü ve linyit ile yer değiştirerek ve sıcak metali çeliğe dönüştürmek için dökme demiri eritip 

oksit ortamında cürufundan ayırma prosesi geliştirerek üretimde önemli artış sağladı, 

Dünya çelik üretimi 2000’den beri önemli miktarda artmıştır ve 2004’te ilk olarak 1000 milyonu 

aşmıştır. 2006’da, Dünya çelik üretimi, toplamda 1200 milyon tondan fazla bir sayıya yükseldi 

(Şekil 1.1). Bunun başlıca sebebi, 2006’da Çin’deki çelik üretimi 127 milyon tondan 412 milyon 

tona artmasıdır. 

 

Şekil 1.1: 1870'den beri Avrupa ve Dünya genelinde ham çelik üretimi 

Ham çeliğin Avrupa üretimi, hacim yönünden 1985 ve 1994 tarihleri arasında her yıl 1.2% hızında 

büyümüştür. Büyüme, 1986’dan 1987’e 3 yıl içinde daha hızlı gerçekleşti (her yıl 3.7%). 

Akabinde, EU-12’deki üretim, 1994’de 139 milyon tona ve 1995’te 143 milyon tona ulaşarak 

iyileşmeden önce, 1992 ve 1993’te 140 milyon tondan 132 milyon tona düşmüştür. 1995’te 

Avrupa’nın içine Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in girmesi, 156 milyon tona kadar Avrupa ham 

çelik üretimini getirmiştir. 2000 yılından beri, ham çelik üretimi dünya genelinde artmıştır. 

2006’da, Rusya, Japonya, Amerika ve Çin’de ham çelik üretimi sırasıyla 120, 116, 99,421 milyon 

ton iken, Avrupa’da 198 milyon ton idi. 

Şekil 1.1 Dünya çelik üretiminde Avrupa payının nasıl düzenli olarak azaldığının gösterir (1970’de 

21%’e kadar azalmıştır). 1974-75’deki petrol krizinden beri, üretim, 1990ların ortalarına kadar 

Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde esas itibariyle durgundu. 2008’de 198 milyon ton ile, 

Avrupa’da ham çelik üretimi dünya üretiminin 15% idi [286, Stahl 2008]. 
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Şekil 1.2 elektrik ark fırını ile çelik üretimi düzenli olarak artarken, oksijenli çelik üretimin nasıl 

oldukça istikrarlı kaldığını gösterir. İlkinin toplam çelik üretimindeki payı, 2006’da 41.8%’e 

ulaştı. Bununla beraber, yüksek fırın/bazik oksijen fırını rotasının, en azından orta vadede çelik 

üretiminin dominant yollarını sürdüreceği tahmin edilir. 

 

Şekil 1.2: 1996'dan 2006'ya Avrupa'da oksijenli çelik ve elektrik ark fırını ile çelik üretimi 
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1.2 AB’de demir ve çelik üretiminin coğrafi dağılımı 
[ 200, Commission 2001 ] [ 205, Cleary et al. 2005 ] [ 207, Ameling et al. 2004 ] [ 208, Lindfors 

et al. 2006 ] [ 209, EC 2005 ] [ 240, UKEA 2004 ] [ 288, IA 2006 ] [ 318, Eurofer 2007 ] [ 366, 

Dornseiffer et al. 2007 ] [ 403, Poland 2007 ] 

AB-27’de entegra edilmiş çelik fabrikalarının yerleri Şekil 1.3’de gösterilmiştir (Orta Avrupa’da 

kömür kuşakları boyunca çelikhanelerin yoğunluğu açıkça görülmektedir). Bununla birlikte, Üye 

Ülkelerin çoğunda yer alan entegre edilmiş çelikhaneler vardır. Elektrik ark fırınları Şekil 1.3’e 

dahil edilmemiştir. 

 

Şekil 1.3: Avrupa Birliğinde entegre edilmiş çelikhanelerin coğrafik dağılımı 

Tablo 1.1-1.6, AB-27’de kapasiteleri ve diğer karakteristikleri ile fabrikaların dağılımını gösterir. 

Kapsamlı bir genel açıklama vermek için, ilgili üretimlere sahip olmayan ülkeler listelere dahil 

edilmemiştir. 
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Tablo 1.1: AB-27’deki sinter ve peletleme tesislerinin üretimi ve sayısı 

AB-27 sinter ve peletleme tesisleri 

 

AB Üye 

Ülkeleri 

Demir 

cevheri 

sinterleme 

tesislerinin 

sayısı 

Demir 

cevheri sinter 

kanallarının 

sayısı 

Kanal yüzeyi 

(m
2
) 

 

Üretim 

(kt/yr) 

Peletleme 

tesislerinin 

sayısı 

 

Üretim 

(kt/yıl) 

Avusturya 2 2 342 3500   
Belçika 4 5 1405 15 300   
Cek 
Cumhuriyet 

(
1
) 

2 9 735 6 500   

Almanya 8 12 2 282 29 400   
İspanya 1 2 481 5 400   
Finlandiya 1 3 225 2 700   
Fransa (

2
) 5 6 2 013 23 765   

Macaristan 2 2 100 900   
İtalya 2 7 962 11 500   
Hollanda 1 3 354 4 400 1 4 900 (1) 

Polonya 2 4 1 161 9 000   
Slovakya (

1
) 1 4 440 4 100   

İsveç 0    5 22 150 (2) 

Birleşik 

Krallık 
3 4 1 328 13 700   

Toplam 34 63 11 828 130 165 6 27 050 

NB: — 2005 Verileri 

— (1) 2007 Verileri 

— (2) 2008 Verileri 

Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 209, EC 2005 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 240, UKEA 

2004 ] [ 318, Eurofer 2007 ]. 

 

Tablo 1.2: AB-27’deki kok kömürünün üretimi 

EU-27 Kok fırınları 

EU Member States 
Production (kt/yıl) 

Avusturya 1 360 

Belçika 2 714 

Bulgaristan 615 

Çek Cumhuriyeti 3 231 

Almanya 8 250 

İspanya 2 747 

Finlandiya 870 

Fransa 4 290 

Macaristan 913 

İtalya 4 580 

Hollanda 2 160 

Polonya 
 

9 599 

Romanya 1 804 

İsveç 1 182 

Slovakya 
 
ya 

1 749 

Birleşik Krallık 4 276 

Toplam 50 340 

NB: 2006’dan veriler. 

Kaynak:[ 156, Coke oven manager association 2008 

] [ 286, Stahl 2008 ]. 
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Tablo 1.3: AB-27’deki yüksek fırın tesislerinin üretimi ve sayısı 

AB-27 yüksek fırınlar 

AB Üye Ülkeleri 

Yüksek fırın 

kurulumlarının 

sayısı 
Üretim (kt/yıl) 

Avusturya 6 5 547 

Belçika 4 7 516 

Bulgaristan 3 1 147 

Çek Cumhuriyeti 6 6 185 (
1
) 

Almanya 
 
 
 

18 30 360 

İspanya 2 3 432 

Finlandiya 3 3 158 

Fransa 
 
 

10 13 013 

Macaristan 2 1 336 

İtalya 6 11 492 

Hollanda 2 5 417 

Polonya 7 5 333 

Romanya 4 3 975 

İsveç 3 3 577 

Slovakya 3 4 100 (
1
) 

Birleşik Krallık 7 10 696 

Toplam 86 116 284 

NB: 2006’dan veriler. 

Kaynak: [ 286, Stahl 2008 ]; hariç (1) [ 372, Czech TWG member 

2008 ]. 

 

Tablo 1.4: Farklı AB ülkelerinde bazik oksijen fırın tesislerinin üretimi ve sayısı 

AB-27 bazik oksijen fırınları 

 

AB Üye Devletleri 

Bazik ksijen 

kurulumlarının 

sayısı 

Üretim (kt/yıl) 

Avusturya 5 6 487 

Belçika 8 8 172 

Bulgaristan 3 1 155 

Çek Cumhuriyeti 4 6 283 

Almanya 21 32 550 

İspanya 5 3 601 

Finlandiya 8 3 454 

Fransa 7 12 242 

Macaristan 2 1 650 

İtalya 9 11 823 

Hollanda 3 6 223 

Polonya 6 5 766 

Romanya 5 4 374 

İsveç 3 3 585 

Slovakya 4 4 715 

Birleşik Krallık 8 11 203 

Toplam 101 123 283 

NB: 2006’dan veriler. 

Kaynak: [ 286, Stahl 2008 ]. 

 

 

 



Bölüm 1 

6  Demir Çelik Üretimi 

Tablo 1.5: AB-27’deki EAF çelik üretim tesislerinin üretimi ve sayısı 

AB-27 Elektrik ark fırını çelik üretimi 

AB Üye Devletleri 
EAF kurulumların 

sayısı 

Üretim 

(kt/yıl) 

Avusturya 3 643 

Belçika 7 3458 

Bulgaristan 6 696 

Çek Cumhuriyeti 16 578 

Almanya 42 14674 

Yunanistan 7 2416 

İspanya 28 14790 

Finlandiya 3 1600 

Fransa 25 7610 

Macaristan 2 439 

İtalya 44 19794 

Lüksemburg 3 2802 

Letonya – 3 

Hollanda 2 150 

Polonya 12 4241 

Portekiz 2 1400 

Romanya 7 1889 

İsveç 
 
 
 

8 1881 

Slovenya 3 628 

Slovakya 1 378 

Birleşik Krallık 10 2666 

Toplam 231 82736 

NB: 2006’dan veriler. 

Kaynak: [ 286, Stahl 2008 ]. 

Tablo 1.6: AB-27’deki sürekli döküm tesislerinin üretimi ve sayısı 

AB-27 Sürekli döküm 

AB Üye Devletleri 
Üretim 

(kt/yıl) 

Avusturya 6836 

Belçika 11631 

Bulgaristan 1227 

Çek Cumhuriyeti 6145 

Almanya 
 

45497 

Estonya 0 

Yunanistan 
 
 
 
 

2416 

İspanya 18 278 

Finlandiya 5 029 

Fransa 18984 

Macaristan 2085 

İtalya 30170 

Lüksemburg 2802 

Letonya 548 

Hollanda 6213 

Polonya 8248 

Portekiz 1380 

Romanya 5450 

İsveç 4779 

Slovenya 520 

Slovakya 5081 

Birleşik Krallık 13652 

Toplam 196971 

NB: 2006’den veriler. 

Kaynak: [ 286, Stahl 2008 ]. 



  Bölüm 1 

Demir Çelik Üretimi  7 

1990larda AB’de büyük miktarda köklü yeni teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Daha 

doğrusu, üretimin klasik yöntemleri, çeşitli evrelerde düzeltilmiştir (yüksek fırın, çelikhaneler, 

vb.) ve bütün üretim zinciri boyunca iyileşmelerle çok daha verimli bölünmüştür. Bu 

iyileştirmeler, ürün kalitesini artırırken, enerji kullanımı ve kirlilikte önemli azalmalar sağladı. 
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1.3 AB demir ve çelik endüstrisinde ekonomi ve istihdam 
[ 27, EC Panorama 1997 ] [ 28, ECSC 1951 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 250, EC 2006 ] [ 286, 

Stahl 2008 ] [ 291, EC 2006 ] [ 292, DGENTR 2007 ] [ 293, DGENTR 2007 ] 

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi, çelik endüstrisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olmuştur ve 

böyle olmaya devam edecektir. Endüstri, yoğunlaştırılmış yapısal değişimlere uğramaktadır. Bu 

1990lar ve 2000ler sırasında, çelikhanelerde yeni konseptlerin geliştirilmesiyle karakterize edildi 

(örneğin mini-elektrik çelik değirmeni, elektrik ark fırınlar için yeni kavramlar, yeni döküm 

teknikleri ve doğrudan veya izabe indirgeme teknikleri). Çokça rekabetçi piyasa koşulları bu 

yapısal değişimi hızlandırabilir ve çelik endüstrisinde güçlendirmeyi teşvik edebilir. Bu, 

anlaşmaların, kooperatif girişimlerin ve devralmaların sayısındaki artışına bir açıklama getirir. 

Sürekli dökümün gelişimi, 1970lerde ve 1980lerde çelik endüstrisinin ekonomisi üzerinde son 

derece olumlu bir etkiye sahipti. 

Çelik, Avrupa’nın ekonomisi ve rekabet gücü için temel bir sektördür. 198 milyon tonluk bir 

üretim ile, AB-27 2008’de dünya çelik üretiminin 15%’ne tekabül ediyordu. AB çelik 

sektöründeki yıllık iş hacmi, yaklaşık olarak EUR 150 000 milyondur ve sektör hemen hemen 440 

000 insanı istihdam etmektedir [184, Avrupa Birliği 2009]. Tablo 1.7 1996 ve 2004 tarihleri 

arasında AB-15’de istihdamdaki gelişimi göstermektedir. 

Tablo 1.7: 2004’ten 1996’ya AB’de demir ve çelik endüstrisinde istihdamın geliştirilmesi 

AB-15’de 1996’dan 2004’e AB-istihdam gelişiminde demir ve çelik 

endüstrisi 

 
AB Üye Devletler 

1996’da personel ve 

işçilerin sayısı 

2004’de personel ve 

işçilerin sayısı 

Avusturya 12651 11 000 

Belçika 22638 17 700 

Almanya 114305 92 660 

Danimarka 1170 400 

Yunanistan 2006 2 000 

İspanya 22955 21 600 

Finlandiya 7 210 8 400 

Fransa 38 106 37 000 

İrlanda 375 NA 

İtalya 36 226 39 150 

Lüksemburg 5 196 4 100 

Hollanda 12 211 10 400 

Portekiz 2 231 1 100 

İsveç 13 648 18 800 

Birleşik Krallık 36 527 20 950 

Toplam 327 455 285 260 

NB: NA = Hiçbir very bulunamadı. 

Kaynak: [ 286, Stahl 2008 ]. 
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1.4 Çelik yapımı süreçleri 
[60, Hille ve ark. 1997] [200, Comission 2001] 

Çeliğin üretimi için dünya genelinde hali hazırda dört metot kullanılmaktadır: klasik yüksek 

fırın/bazik oksijen fırın yöntemi, hurdanın doğrudan ergitilmesi (elektrik ark fırını), izabe 

indirgemesi ve doğrudan indirgeme (Şekil 1.4). 

2006’da, AB-27’de çelik üretimi yüksek fırın/bazik oksijen yöntemine (yaklaşık olarak 58.9%) ve 

elektrik ark fırını (EAF) metoduna (neredeyse 40.2%) dayanmaktaydı (Tablo 1.4 ve Tablo 1.5). 

2006’da, doğrudan indirgeme (DR) ile dünya ham çelik üretiminin yüzdesi, hemen hemen 6.8% 

idi. Bu yüzde, 59.8 miyon ton doğrudan indirgenen demire (DRI) tekabül eder. Planlanmış DRI 

üretim tesisleri göz önüne alındığında, dünya DRI üretimi 2010’a kadar 80 milyon tona artacaktır. 

Avrupa’da, DRI üretimi 2006’da 704 000 tona sınırlandırıldı (Almanya’da 58.000 ton ve İsveç’te 

12.400 ton). Bu, dünya üretiminin yaklaşık 1.5% temsil etmektedir. EAF çelik üretiminde DRI 

tüketimi, 2006’da AB-27’de her bir yıl için 1.523 milyon ton olarak bildirildi. 

 

Şekil 1.4: Ham çelik üretim yöntemleri 

2007’nin sonuna kadar, altı ergitme indirgeme tesislerinin hepsi yürürlükteydi. Bu da, yıllık 

toplam 7.45 milyon ton sıcak metal kapasiteyi temsil eder. AB-27’de ticari bir ölçekte ergitme 

indirgeme üniteleri yoktur. Bu yüzden, bu yöntemler burada tanıtılmamaktadır, fakat Bölüm 10: 

‘Alternatif demir üretim teknikleri’nde bahsedilecektir. 

Entegre çelikhaneler 

Dört çelik üretim yöntemine yukarıda bahsedilmiştir, birkaç kilometreye kadar alan kaplayan 

entegre çelikhaneler olarak bilinen büyük endüstriyel kompleksler içinde gerçekleşen uzak ara en 

karmaşık yöntem, klasik yüksek fırın/bazik oksijen fırını metodudur (Şekil 1.5). Entegre 

çelikhaneler, çeşitli üretim üniteleri arasında enerji akışı ve birbirine bağlı olan malzemelerin 

birleşimi ile nitelendirilmiştir. Bunlardan pek çoğu bu belgede anlatılmaktadır (sinter tesisleri, 

peletleme tesisleri, kok fırını tesisleri, yüksek fırınlar ve sonrasında döküm ile bazik oksijen çelik 

üretim tesisleri). Tesis çeşitlerinin tek tek detaylı olarak anlatmadan önce, bahsedilen karşılıklı 

bağımlılıklarının genel bir taslağı verilecektir. 
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Şekil 1.5: Sahile yakın yerleştirilen entegre bir çelikhanenin havadan görünümü 

İşlem taslağı 

Şekil 1.6’da bu BREF’de göz önüne alınan entegre bir çelikhanenin proses yolları 

gösterilmektedir. Bu şekil, proses basamaklarının her bir adımı için kalıntıların ve proses ile alakalı 

emisyonların ana metal girdileri ve çıktılarının şematik bir görünümünü vermektedir. 

Entegre bir çelikhanede, yüksek fırın oksit cevherlerin birincil indirgemesinin sıcak metal olarak 

adlandırılan sıvı demire yol açarak gerçekleştiği ana operasyon ünitesidir. Modern yüksek-

performans yüksek fırınlarda, şarjın fiziksel ve metalürjik olarak hazırlanması gerekir. Demir 

cevher hazırlama tesislerinin iki türü, sinter tesisler ve peletleme tesisleridir. Peletler neredeyse 

her zaman madende iyi tanımlanmış bir demir cevheri veya konsantreden yapılmaktadır ve bu 

şekilde taşınmaktadır. Avrupa’da, bir peletleme tesisininde çalıştığı sadece bir entegre çelikhane 

vardır. Sinter, genellikle toz cevher, kalıntılar ve katkı maddelerinin önceden tasarlanmış 

karışımlarından demir fabrikasında üretilmektedir. 

Bir yüksek fırında ana indirgeme etmenleri, kok kömürü ve demir oksitleri azaltan hidrojen ve 

karbon monoksitin oluştuğu tozlaştırılmış kömürdür. Kok kömürü ve kömür kısmen benzin olarak 

da davranmaktadır. 

Kok kömürü, bir kömür fırınında kuru damıtma yoluyla kömürden üretilmektedir ve kömürden 

daha iyi fiziksel ve kimyasal karakteristiklere sahiptir. Pek çok durumda, ek indirgeme 

etmenleri/benzinleri, benzin, doğalgaz ve (nadiren) plastiklerden tedarik edilmektedir. Sıcak bir 

yanma, demir oksitin temel indirgeme etkeni olan karbon monoksit (CO) oluşturmak için gerekli 

oksijeni sağlar. 

Yüksek fırınlar, bir fırın yükü ile üstten şarj edilir. Bu şarj, sinter ve/veya peletler, parça cevher ve 

flaksların bir karışımı ile kok kömürünün birbiri ardına gelen katmanlarından meydana gelir. 

Fırında, demir cevheri artan oranlarda azalmaktadır ve sıvı demir ve cüruf fırının altından toplanır. 

Yüksek fırındaki cüruf, öğütülmüş, peletlenmiş veya cüruf çukurlarının içinde hapsolmuş 

şekildedir. Cüruf granülleri veya peletleri genellikle çimento üreten şirketlere satılmaktadır. 

Çukurdaki cüruflar yol inşaatında kullanılabilmektedirler. 
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Şekil 1.6: Entegre bir çelikhanenin proses basamaklarının genel taslağı 

Yüksek fırındaki sıvı demir (sıcak metal), karbon içeriğinin yaklaşık 4%’den 1%’den daha aza 

indirildiği bir bazik oksijen fırınına taşınır, böylelikle çelik üretilmiş olur. Sıcak metalin yukarı 

yönde potada kükürt giderme ve çeliğin aşağı yöndeki pota metalürjisi, genellikle gerekli kalitede 
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çelik üretmek için uygulanmaktadır. Bazik oksijen fırınından ayrılırken, sıvı çelik ya külçelerin 

içine ya da sürekli döküm yoluyla dökülür. Bazı durumlarda, vakumla gaz giderme çeliğin 

kalitesini daha da artırma için uygulanmaktadır. 

Döküm ürünleri (külçeler, levhalar, kütükler veya kaba kütükler) sonradan satılmasına hazırlamak 

için, haddehanelerde ve ürün bitirme hatlarında işlenirler. 
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1.5 Çelik ve demirin üretiminde ana çevresel sorunlar 
[200, Comission 2001] [240, UKEA 2003] [246, EC 2005] [289, EC 2007] [389, Briggs ve ark. 

2004] 

Demir ve çelik endüstrisinde, hem malzeme hem de enerji oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. 

Şekil 1.7, 2006’da AB-27’de üretilen ham çeliğin miktarı ile birlikte en önemli kütle akışlarının 

numaralandıran ve gösteren sadeleştirilmiş bir girdi/çıktı şemasını temsil eder. Genel taslak, 

benzinler ve geri dönüşüm faaliyetleri dışında ham malzeme çıkarımını, su ve gaz girdilerini 

içermez. Şekil, girdilerinin hemen hemen yarısının çıkış gazları, proses gazları ve katı üretim 

kalıntıları olarak sonuçlandığını gösterir. 

 

Şekil 1.7: 2006’da AB-27’de demirin ve çeliğin üretimindeki girdiler ve çıktıların genel taslağı 

Sinter/pelet tesisi/kok kömürü fırını/yüksek fırın/bazik oksijen konvektörü ve elektrik ark fırını ile 

en önemli iki çelik üretimi proses basamaklarını takip ederek, çevresel kaygılara karşılık olarak 

alınan tedbirler için ana çevresel sorunlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 
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o Sinter tesisleri 

Demir içeren malzemelerin aglomerasyon prosesinin bir ürünü olarak sinter, yüksek fırınların 

şarjının büyük bir kısmını temsil etmektedir. Sinter tesislerinin ana yığın emisyonları, entegre bir 

çelikaneden toplam toz emisyonunun 50%’ye kadar olam kısmına tekabül etmektedir. Sinter 

kanalı ve soğutucudan çıkış gazı emisyonlarındaki diğer bağıntılı kirletici maddeler, ağır metaller, 

SO2, HCl, HF, PAH ve kalıcı organik kirleticilerdir (PCB ve PCDD/F gibi). Ayrıca, katı atıkların 

kullanımı ve hissedilir ısının geri kazanımı çok ciddi sorunlardır. Çevresel faydalar, ısı geri 

kazanımının potansiyeli ve aşağı yöndeki proseslerin demirce zengin katı ara ürünlerinin geri 

dönüşümü ile bu prosese bağlıdır. 

o Peletleme tesisleri 

Peletleme, havaya yayımların çevresel sorunlara ağır bastığı yerde demir içeren malzemeleri 

aglomere etmek için kullanılan diğer bir prosesdir. Pelet tesislerinde diğer ana meseleler, 

ölçülebilen ısının kullanımı, atık suların işlenmesi ve proses kalıntılarının içeride kullanımıdır. 

o Kok fırını tesisleri 

Bir kok tesisi, havaya olan yayımın en önemli olduğu yer olan gaz proses Birimi ve bir kok fırını 

ateşleme sistemi ile bir ya da daha fazla kok fırın METaryalarından oluşmaktadır. Havaya 

emisyonun ana kaynağı, yetersiz fırınlamadan kaynaklı atık gazdır. Buna ek olarak, emisyonların 

pek çoğu, boşaltma, depolama, taşıma, kömürün kırılması ve karıştırılması (hazırlanması), 

çerçevelerin üzerindeki kapaklardan ve tutmalardan gelen sızıntı, fırın ve düzenleme kapıları, 

yükselen borular ve kömürün doldurma ağızı ve odaların dışına kömürün itilmesi ve sonunda, kok 

söndürme ve kok kümeleme (kırma ve eleyip ayırma), transport, ambalajlama ve depolama gibi 

çeşitli kaynaklardan yayınım emisyonudur. Havaya yayınık/kaçak VOC emisyonlar, rahatsız edici 

koku oluşturmak için, bütün potansiyele sahip ara ürün tesislerinden yayınık/kaçak amonyak ve 

BTX emisyonlarından dolayı oluşabilmektedir. Kok kömür gazlarının yakıt olarak kullanıldığı 

diğer tesisler ve kok fırını tesislerinde toz ve SO2 emisyonu bir sorundur. Böylece, kok fırın 

gazlarının kükürtten arındırılması, bu emisyonları minimize etmek için yüksek önceliğin bir 

ölçüsüdür. Atık su ayırma, kok fırın tesisleri için diğer bir ana sorundur. Entegre tesislerin diğer 

proseslerinde, kok fırın gazları ve kullanımının optimize edilen yönetimi, enerji tasarrufu ve hava 

emisyonlarının azaltılmasını sağlar. 

o Yüksek fırın tesisleri 

Tüm ortamlara önemli emisyonlar, demir içeren malzemelerden sıcak metallerin üretilmesi için 

yüksek fırın proseslerinin kullanıldığı yerde oluşmaktadır. İndirgeme etmenlerinin (başlıca kok 

kömürü ve kömür) yüksek girdi miktarından dolayı, bu proses entegre bir çelikhanenin toplam 

enerji girdisinin çoğunu tüketmektedir. Bütün ortamlara bağıntılı emisyon oluşmaktadır ve burada 

detaylı olarak açıklanmaktadır. Ana çevresel sorunlar, toz, yüksek fırın gaz temizlemesinden 

kaynaklanan atık su, kötü kokuya yol açabilen SO2 ve H2S gibi cüruf prosesinden dolayı oluşan 

emisyon, tozlar ve tortu ve son olarak, enerji tüketimini azaltmaktır. 

o Bazik oksijen fırın tesisleri 

Birincil ve ikincil tozdan arındırma, sıcak metal ön prosesesi ve ikincil çelik yapımı gibi çekitli 

kaynaklardan ve çeşitli katı proses kalıntılarından kaynaklanan havaya emisyonlar, oksijenli çelik 

üretiminde ana çevresel sorunlardır. Ayrıca, atık su ıslak ıslak toz giderme (uygulandığında) ve 

sürekli dökümden kaynaklanmaktadır. İkincil emisyon toplama sistemi yetersiz olduğunda oluşan 

toz emisyonlarının yayınımına özellikle dikkat edilmelidir. 

o Elektrik ark fırın tesisleri 

Demir içeren malzemelerin (başlıca hurda) doğrudan izabesi, genellikle elektrik enerjisine dikkate 

değer miktarda ihtiyacı olan elektrik ark fırınlarında uygulanmaktadır ve bu önemli miktarda 

havaya emisyona ve atıklar ve ara ürünler gibi (başlıca süzgeç tozu ve cüruf) gibi katı proses 

atıklarına sebebiyet vermektedir. Fırından havaya emisyonlar, inorganik bileşikler (demir oksit 

tozu ve ağır metaller) ve kalıcı organik kirleticilerin (PCB ve PDCC/F gibi) geniş bir aralığını 

içermektedir. 
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Enerji tüketimi 

Demir ve çelik yapımında enerji tüketimi, dikkate değerdir. Bir sera gazı olarak CO2 enerji 

tüketildiğinde üretilmektedir. Demir ve çelik proseslerinde CO2’nin ana emisyon noktaları vardır 

ve bunlar, üç ana faktör ile bağıntılıdır: a) gereken kimyasal reaksiyonları ve fiziksel prosesleri 

gerçekleştirmek için gerekli sıcaklığı sağlamak, b) demir oksidi azaltmak için, sisteme bir 

indirgeyici (başlıca CO) temin etmek, ve c) çelikhaneyi çalıştırmak için gerekli gücü ve buharı 

sağlamak. 

Avrupa’daki elektrik ark fırınlarında çelik üretimi için özgül enerji tüketimi, ortalama olarak 

yaklaşık 1.8 GJ/t sıvı çeliktir. Enerji besleme verimi düşünüldüğünde, birincil enerji tüketimi 

dikkate değer biçimde daha yüksek olacaktır. Buna ek olarak, ortalama olarak yaklaşık 0.5 GJ/t 

sıvı çeliğin bir fosil yakıt girdisi vardır (Tablo 8.1’e göre). 

Özellikler, enerji harcandığında üretilen CO2 bir sera gazı (GHG) olduğu için, enerji tasarrufu 

kasıtlı olarak büyük bir değişime uğramaktadır ve şuan da küresel ölçekte bir çevresel sorun olan 

küresel ısınma problemine çözümün önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

IPCC İklim Değişikliği Birleşim Raporu 2007’de bahsedildiği gibi, iklim değişikliğini hafifletici 

tedbirler için kusursuz bir seçenek yoktur. Çözüm, atmosferik sera gazı konsantrasyonlarının 

stabilizasyonu için hafifletici seçeneklerin bir düzenidir [40, IPCC 2007]. 

Demir ve çelik yapımı düşünüldüğünde, CO2 emisyonları önemli derecede yüksek fırınlarda 

kullanılan indirgeyici etmenlerin (kok, kömür ve yakıt gibi) çeşidi ve miktarına bağlıdır (6.1.3.1 

ve 6.2.2.4 bölümlerinde ayrıntılı olarak bahsedilmektedir). Bu yüzden, çelik endüstrisi hususi 

olarak CO2 gibi GHG’nin emisyonları ve genel olarak enerji tüketimini azaltmak için çeşitli 

ölçümleri aktif olarak uygulamaktadır. Stokiyometrik minimum ihtiyaca yakın indirgeyici etmen 

ihtiyacını azaltmak için yoğun çaba sarfedilmektedir (Bölüm 6.3’e bakınız). 1980’den beri, özgül 

enerji ihtiyacı 23 GJ/t sıvı çelikten modern entegre çelikhaneler için 2004’te yaklaşık olarak 18 

GJ/t sıvı çeliğe düşürülmüştür [35, Dr. Luengen, H.B. 2005]. 

Enerji tüketimi, çelik üretim proseslerinde enerji-tasarrufu ekipmanlar kullanılarak ve enerji 

üretim tesis gibi enerji dönüşüm tesislerinin verimini artırarak düzenli olarak azaltılmaktadır. 

Enerji-tasarrufu ekipmanlar, atık enerji geri kazanımı aletlerinin içermektedir. Diğer bir önlem, 

enerji tüketim optimizasyonudur ve bütün bir enerji yönetim sisteminin uygulanmasına neden 

olmaktadır. Bu tedbirlerin hepsi bu belgede anlatılmaktadır. 

Bir dereceye kadar, doğrudan indirgeme (DR) CO2 emisyonlarını azaltmak için bir seçenel olabilir 

(Bölüm 10.1’e bakınız). 

Ayrıca, enerji tüketimi ve iyileştirmelerin veriminin ötesinde, karbon dioksit azaltma projeleri bu 

belgede bahsedilen CO2’i tutmak ve depolamak için geliştirilmektedir (Bölüm 11.1.1 ve 11.1.2’ye 

bakınız). 

Diğer meseleler 

Bu belgede bahsedilen diğer bağıntılı konular, belirli prosesler için oldukça kayda değer olabilen 

koku ve ses emisyonları ile rahatsız edicidir. 

Bu doküman da bahsedilmeyen demir ve çelik endüstrisi için kaygılanacak konular, yerel toprak 

kirlenmesi ve yer altı su kirliliğidir. 

Tablo 1.8’den Tablo 1.10’a, demir ve çelik yapım proseslerinin farklı bölümlerindeki tahliyelerin 

detaylı bir genel taslağını vermektedir. 
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Tablo 1.8: Belirlenmiş maddeler ve çevresel zarara sebebiyet verebilen diğer maddeler için potansiyel 

tahliye rotasını gösteren ilk tablo 
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Sülfürlerin oksitleri  A  A  A   A A A  A A  
Azotun oksitlerin  A  A  A       A A  
Karbon dioksit 
 
 
 

 A  A  A  A  A A A A A  
Karbon monoksit  A  A  A  A  A A  A A  
Hidrojen klorür 
 
 
 
 

 A  A        A A   
Hidrojen florür  A  A          A  
Hidrojen sülfit        A        
Amonyak 
 
 
 

       w        
Demirin oksitlerin Aw A A A   A A A A A A A A A 

Alkali metaller  A A A    A A AL A A    
Toprak alkali 

metaller 
 A A A   A A A AL A A    

Metal oksit 

patiküller 
Aw A A A   A A A A A A    

Ametal partiküller 
Aw A A A A  A A A A A A    

Metalik demir            A    
Inorganik florürler   A A    A   A A    
Hidrojen siyanür        w        
Kadmiyum ve 

kadmiyum oksit 
W A  A    A   A A A A  

Çinko, kurşun ve 

oksitleri 
w A  A    A   A A A A  

Diğer metaller ve 

oksitleri 
Aw  A A         A A A 

Fosfor bileşikleri        wl   Awl     

Sülfür          l A     
Karbon        A    A    
Diğer inorganic 

kimyasallar 

A W            A A  

Yağlar ve gresler w               
Cüruf        Ll   Ll   Ll Ll 

Tortular        wLl  Ll wLl     
Refrakter atıklar Aw               
PCDD/F  A  a        A A A  
PAH  A            A  
PCB  A            A  
Uçucu organic 

bileşikler 
 A  a    A    A  A  

NB: — Ana kirletici maddeler: A = Havaya salınım 

W = Suya salınım 

L = Toprağa salınım 

— Diğer maddeler: a = Havaya salınım 

w = Suya salınım 
l = Toprağa salınım 

— Maddeler, bileşiklere ayrı bir referans yapılan yerler dışındaki bileşiklerini içermektedir. Havaya olan salınımlar, toplanmış 

tozlar, tortular veya çözeltiler aracılığıyla yapılan hafifletme tekniklerine bağlı olarak, toprağa veya suya da salınabilir. 
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Tablo 1.9: Belirlenmiş maddeler ve çevresel zarara sebebiyet verebilen diğer maddeler için potansiyel 

tahliye rotasını gösteren ikinci tablo 
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Sülfürün oksitleri  A A      A     A  

Azotun oksitleri   A      A       
Karbon dioksit 
 
 
 

  A A  A   A    A   
Karbon monoksit   A A  A   A       
Hidrojen klorür 
 
 
 
 

               
Hidrojen florür   A    A         

Hidrojen sülfit              A  
Amonyak 
 
 
 

               
Demirin oksitleri Al A A A  A l  A  Awl Al Awl wl Al 

Alkali metaller              wL AL 

Toprakalkali 

metaller 
             wL AL 

Metaloksit 

patiküller 
          Awl Al Awl wl Al 

Ametal partiküller              wl  

Metalik demir Al         A    wl  
Inorganik florürler 

Al A              
Hidrojen siyanür 

ALl A              

Kadmiyumve 

kadmiyum 

oksit 

    Wl A l         

Çinko, kurşun ve 

oksitleri 
    wl A l    Awl Al Awl  Al 

Diğer metaller ve 

oksitleri 
  A A wLl A Ll   A Awl  Awl  ALl 

Fosfor bileşikleri   A             

Sülfür              wl  
Karbon                
Diğer inorganic 

kimyasallar 
Al ALl A             

Yağlar ve gresler           w     
Cüruf Al  Ll ALl l Ll  Ll Ll  Ll Ll  Ll Ll 

Tortular             wl   
Refrakter atıklar ALl    l Ll Ll Ll Ll  Ll Ll  Ll  
PCDD/F                
Uçucu organic 

bileşikler 
               

NB: — Ana kirletici maddeler: A = Havaya salınım 
W = Suya salınım 
L = Toprağa salınım 
— Diğer maddeler: a = Havaya salınım 
w = Suya salınım 
l = Toprağa salınım 

— Maddeler, bileşiklere ayrı bir referans yapılan yerler dışındaki bileşiklerini içermektedir. Havaya olan salınımlar, toplanmış 

tozlar, tortular veya çözeltiler aracılığıyla yapılan hafifletme tekniklerine bağlı olarak, toprağa veya suya da salınabilir. 
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Tablo 1.10: Belirlenmiş maddeler ve çevresel zarara sebebiyet verebilen diğer maddeler için 

potansiyel emisyon salınımlarını gösteren üçüncü tablo 
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Partiküller A A A A A A A A     

Sülfür dioksit    A A  A A     

Hidrojen sülfür  A A A  A      A 

Azotun oksitleri    A A  A A     

BTX  A A A  A     A A 

PAH a a A A  A      a 

VOC A A A A a      A A 

Fenoller  A A A  A     A A 

Metan A A A A  A      A 

Karbon monoksit A A A A A A       

Katran buharı  A A A  A A A     

Hidrojen siyanür  A A A  A      A 

Asılı katı maddeler         w    

Amonyak A A A A  A   w    

Siyanür 
 
 
 

        w    

SCN         w    

Metaller         W l l  

Sülfür           l  

NB: — Ana kirletici maddeler: A = Havaya salınım 
W = Suya salınım 
L = Toprağa salınım 
— Diğer maddeler: a = Havaya salınım 
w = Suya salınım 
l = Toprağa salınım 

— Maddeler, bileşiklere ayrı bir referans yapılan yerler dışındaki bileşiklerini içermektedir. Havaya olan salınımlar, toplanmış 

tozlar, tortular veya çözeltiler aracılığıyla yapılan hafifletme tekniklerine bağlı olarak, toprağa veya suya da salınabilir. 

Kaynak: [240, UKEA 2004] Ekler: [110, Brouhon 2008] [318, Eurofer 2007]. 
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Bölüm 13.5 Ek V’de Tablo 13.4, demir ve çelik sektöründe çevresel bilgilerle ilişkili derleme için 

bir şablon örneğidir. 
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2 GENEL İŞLEMLER VE TEKNİKLER 
 

Şekil 1.6’da yer alan proses taslağı, entegre bir çelikhanenin çeşitli üretim ünitelerini 

göstermektedir. Münferit Birimler, hem ürün akışları ve kalıntıların (hadde tufalı, süzgeç tozu, 

temizlenen YF veya BOF gazlarından kaynaklanan atıklar gibi) iç akışları hem de su (çeşitli atık 

su buharlarının yaygın prosesleri, soğutma suyunun kademeli kullanımı gibi) ve enerji (COG, YF 

gazı, BOF gazı, YF üst basınç türbinleri veya BOF proseslerinden oluşan buhar gibi) yönünden 

bağlantılıdır. Hem emisyonları minimiz etmek hem de verimliliği en uygun hale getirmek ve 

maliyetleri azaltmak için karşılıklı bağlılıklar kurulmaktadır. 

Enerji, ara ürünler/kalıntılar, hava ve su yönünden farklı üretim proseslerinden/ünitelerinden bu 

bağlılık konuları, bu belgede anlatılmaktadır. 
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2.1 Demir çelik üretiminde enerji yönetimi 
[241, Poland 2007] [277, Wiesenberger 2007] [281, Eurofer 2007] [375, IISI 1998] 

Özgül enerji konular, her bir proses-spesifik bölümde (Bölüm 3-8) kapsanmaktadır. Buna rağmen, 

bu bölüm entegre bir çelikhanede farklı prosesler arasında karşılıklı enerji bağlılığını 

göstermektedir. 

 Entegre çelikhanelerde enerji akışı ve proses gazı kullanımı 

Entegre bir çelikhanede enerji bağlılığı karmaşık olabilmektedir. Şekil 2.2, enerjinin farklı 

türlerinin girdi ve çıktı akışlarının ve entegre çelikhanenin iç enerji akışı ile birlikte indirgeme 

etmenlerinin bir örneğini göstermektedir. 

Dominant girdiler, kömür, ağır yakıt ve dış bir tedarikten alınırsa, kok kömürüdür. Bu girdiler 

başlıca yüksek fırında indirgeme etmenleri olarak ve kok fırını tesislerinde kok üretimi için 

kullanılmaktadır. Tüyer seviyesinde yüksek fırına enjekte edilen kömür, kömür katranı ve yakıt 

gibi yüksek fırında alternatif indirgeme etmenlerinin kullanılması yaygındır. Kullanılan yakıtlar, 

yağlar, çeşitli gazlar (kok fırını gazı gibi) ve atık plastikler gibi diğer hidrokarbonlar da enjekte 

edilebilir (Bölüm 6.3.12’e bakınız). 

Farklı gazların miktarı (ısıl değer ve temizlik) ve hacmi önemli miktarda değişmektedir ve bu 

faktörler yakıtların faydalı bir şekilde kullanıldığı yerde bir etkiye sahiptir. Enerji verimini en 

uygun hale getirmek için, her bir yakıt gazı en uygun tesiste harcanması gerekmektedir. 

Çelik endüstrisinde enerji yönetiminin birincil görevi, verimli dağıtım ve alınan yakıtların ve 

proses gazlarının kullanımıdır. İyi bir tesis taslağı, bu görevi daha da kolaylaştırabilir. Kok fırın 

gazı (COG), yüksek fırın gazı (BF gazı) ve bazik oksijen fırın gazı (BOF gazı), entegre bir 

çelikhanede enerji sisteminin temelini oluşturmaktadır. Enerji ihtiyacının pek çoğu bu gazlar ile 

tamamlanmaktadır, geri kalan kısmı alınan enerji, çoğunlukla elektrik gücü ve doğal gaz ile 

dengelenmelidir. Şekil 2.1 ve Şekil 2.2’de bu yönler gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.1: Entegre sinter, kok ve sıcak metal üretiminde tipik gaz kullanımının akış şeması 
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Şekil 2.2: Entegre bir çelikhanede enerji akışının bir örneği 

Entegre çelikhanelerde yakıtlar 

Kok fırın gazı (COG) 

Karbonlama (koklaştırma) sırasında üretilen COG, genellikle yakıt gazı olarak kullanılmadan önce 

temizlenir. Temizleme prosesi, sülfür içeren bileşiklerin, hafif yakıtların, naftalenin, katranın 

giderilmesi ve amonyağın hidrojene parçalanmasını veya giderilmesini içermektedir. Şekil 2.3’de 

gösterildiği gibi, entegre çelikhanelerde, COG kullanımında pek çok seçenek vardır. Bütün proses 

gazlarının en yüksek ısıl değerine sahip olduğu için, genellikle yüksek fırın sobalarında ve sıcak 

şerit haddehanelerin tav fırınlarında kullanımı için ve diğer yüksek sıcaklık prosesleri veya kok 

fırınlarının yetersiz fırınlamaları için diğer proses gazlarının ısıl değerini artırmak için kullanılır. 

Arta kalan COG, alternatif bir indirgeme etmeni yüksek fırında kullanılabilmektedir. Bir entegre 

çelikhanede COG kullanım örnekleri Şekil 2.3’te gösterilmektedir. 
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Şekil 2.3: Bir entegre çelikhanede kok fırın gazının kullanım örneği 

Yüksek fırın ve bazik oksijen fırın gazlarının (BF gazı ve BOF gazı) 

Yüksek fırın gazı, en düşük ısıl değere ve alev doruk sıcaklığına sahip bir gazdır. Bunun sonucu 

olarak, yüksek fırının kendisi (sıcak hava fırını) ve kok fırın tesisi (az fırınlama) gibi düşük sıcaklık 

proseslerinde oldukça uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Yüksek fırının bacaları, sadece YF gazı 

ile ısıtılabilmektedir. Kalan diğer YF gazı, elektrik gücü ve proses buharı üretmek için güç 

kaynaklarında kullanılmaktadır. BOF gazı, YF gazının ısıl değerini artırmak için, bir 

zenginleştirme gazı olarak kullanılabilmektedir. Hem YF hem de BOF gazlarının akışlarının bir 

örneği Şekil 2.4’te sunulmaktadır. 
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Şekil 2.4: Entegre bir çelikhanenin YF ve BOF gaz akış örneği 

BOF prosesleri sırasında üretilen gaz çoğunluk itibariyle karbon monoksit içermektedir. Gaz, 

temizleme tesisinde temizlenir veya yıkanır. Gaz temizlendikten sonra, BOF gaz geri kazanım 

donanımına beslenmektedir. Donanım, bir soğutma istasyonu, basınç dengeleme deposu ve gaz 

pompalama istasyonundan oluşmaktadır. BOF gazı, YF gazı ile karıştırıldıktan sonra, hadde 

fabrikasında veya birleşik ısıda ve güç (CHP) tesislerinde yakılmaktadır. 

 Entegre çelikhanelerde buhar ve ısı yönetimi 

Entegre bir çelikhanede, hem ısıtma amacıyla hem de spesifik prosesler için buhara ihtiyaç vardır. 

Buhar tüketici en önemli prosesler, yüksek fırın işletimleri, koklaştırma tesisi (boşaltma gazı için 

buhar türbin gibi) ve çelik tesisinde vakum prosesidir. Galvanizleme ve tavlama tesislerinde 

temizleme prosesleri ve yüzey temizleme tesislerinde ön proses gibi bu belgede yer almayan diğer 

aktiviteler de buharı tüketir. 



  Bölüm 2 

Demir Çelik Üretimi  25 

Uygun ve uygulanabilir olduğu yerde, ısı geri kazanımıyla buhar ihtiyacının çoğunu üretmek 

mümkün olmalıdır. Koklaştırma tesisindeki (sülfirik asit tesisi gibi) gaz prosesesi ve BOF tesisinde 

atık ısı kaynatıcılar ile kombinasyon halinde baskılanmış yanma sisitemleri gibi pek çok kaynaklar 

vardır. Sıcak haddeleme (yürüyen kirişli fırında uçucu kaydırmalı soğutucu, itici-tipi fırınlarda 

kaynatıcılar gibi) ve yeniden ısıtma fırınlarının kullanımı (sürekli tav hattı, sürekli galvanizleme 

gibi) gibi diğer aktiviteler bu belgede kapsanmamaktadır, fakat buharın üretilebileceği yerlerdir. 

Isı, ideal olarak mümkün olabildiğince yüksek sıcaklık ve basınçta buhar olarak geri 

kazanılmalıdır. Geri kazanılan ısının miktarı temel olarak buharın sürekli gereksinimine bağlıdır. 

Bazı durumlarda, atık ısının farklı ısıtma ağlarına dağıtımı, geri kazanılan atık ısının miktarı 

üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Uygun bir buhar tedariki elde etmek için, örneğin bakım için tesisler kapatıldığında buhar 

ihtiyacını karşılamak için, buhar üretiminde yedek bir sisteme ihtiyaç vardır. Elektrik santrali, 

genellikle bu görevi yerine getirmek ve buna ek olarak buhar şebekesinde basıncı kontrol etmek 

için kullanılabilmektedir. 

Tesisin işgal alanı ve ofislerin ısıtması, ayrı bir ısıtma sistemi ihtiyacını gereksiz kılan buhar ağıyla 

temin edilebilmektedir. Entegre bir çelik tesisinde endüstriyel atık ısının kullanımı ve buhar 

üretiminin bir örneği, Şekil 2.5’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 2.5: Entegre bir çelik tesisinde endüstriyel atık ısının kullanımı ve buhar üretiminin bir örneği 

 

 EAF çelik yapımında enerji akışı 

EAF çelik yapım tesislerinde, ısı geri kazanımı soğutma sistemlerine benzer bir yol ile 

uygulanabilmektedir. Var olan sistemlerin ve ihtiyacın uygunluğuna bağlı olarak, bu enerji ya 

dahili ya da yerel dış ısıtma amacıyla kullanılabilmektedir. Daha fazla bilgi, Endüstriyel Soğutma 

Sistemlerinde BREF (ICS) bulunmaktadır [41, European Commission 2001]. 
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2.2 Demir ve çelik hanelerde elektrik santralleri 

Büyük yanma tesisleri hususunda (LCP), BREF’e başvurulumalıdır [282, EC 2006]. LCP BREF 

doğal gaz gibi ticari yakıtlar kullanıldığında büyük yanma tesisleri için azaltma ölçümleri ve 

uygulanan tekniklerle alakalı yoğun bilgi içermektedir. 

Elektrik santralleri (Şekil 2.6 entegre bir çelikhanenin tipik bir elektrik santralini göstermektedir), 

fazla proses gazları harcadıkları ve bütün temel süreçlere gerekli buhar ve güç temin ettikleri için 

entegre çelikhanelerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu yakıtlar (BF gazı, COG ve BOF), entegre 

çalışmaların diğer alanlarında da kullanılabilmektedir ve bu yakıtlara ilave olarak, çoğu entegre 

çelikhaneler elektrik santralinde satın alınmış yakıtlar da (petrol ve doğalgaz gibi) kullanmaktadır. 

Elektrik santrali, hem düşük ısıl değerli hem de yüksek ısıl değerli gazlar ile kullanılabilmektedir. 

Bir tesisin enerji durumuna bağlı olarak, elektrik santrali elektrik gücü, buhar ve/veya bölgesel ısı 

üretmek için kurulabilmektedir. Uygun ve uygulanabilir olduğunda, ek elektrik güç, üst gaz geri 

kazanım tribünü ile yüksek fırın tesisinde üretilebilmektedir (Bölüm 6.3.13’e bakınız). 

 

Şekil 2.6: Entegre bir çelikhanede bir elektrik santralinin görünümü 

 Uygulanan prosesler ve teknikler 

Yukarıda tanımlanan kısıtlamalar, entegre bir çelikhanede bir elektrik santralinde demir ve çelik 

işlerinden proses gazlarının verimli kullanımı genellikle gaz-yakan kazanlar veya gaz tribünlerinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Gaz-yakan kazanlar 

Şekil 2.7 bir çelikhanede bir buhar tribünü ile tipik bir gaz-yakan kazan/ jeneratör düzenlemesini 

göstermektedir. 
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Şekil 2.7: Bir kazan/jeneratör düzenlemesi (40 MWe) 

Göreceli olarak basit düzenleme, yüksek seviye bir kullanılabilirliğe ulaşabilir ve düşük bir ısıl 

değer (CV) ile proses gazı (başlıca YF) kullanmak için tasarlanır. Aynı ısıl girdi miktarı için, 

örneğin doğal gaz ile karşılaştırıldığında bu düşük CV gazının daha yüksek bir hacmi kullanılması 

zorunludur ve sonucunda atık gazın hacmi buna bağlı olarak daha yüksek olacaktır. Buna ek 

olarak, COG kullanımı daha yüksek bir gaz sıcaklığıyla sonuçlanır. Böyle bir kombinasyonun 

enerji verimi, ticari bir elektrik santrali ile karşılaştırıldığında yaklaşık 15-20% daha azdır. Tablo 

2.1 ve Tablo 2.2 düşük CV gazı kullanıldığında verim değerlerinin örneklerini gösterir. 

Tablo 2.1: Düşük ısıl değerli gaz kullanıldığında gaz-yakıtlı kazanların verimi 

Tesis türü 

Elektrik verimi (%) Yakıt kullanımı (%) 

Mevcut tesis Yeni tesis Yeni ve mevcut tesisler 

Gaz-yakan kazanlar 24 – 41 
34 – 44 (

1
) 

34 – 42 (
2
) 54 – 56 (

2
) 

(1) Daha yüksek elektrik verimi değerleri, büyük bir coğunlukla doğal gaz- yakan tesisler ve sadece elektrik 
üretimi durumunda gözlemlenmektedir. 

(2) Ek ısı üretimi ile (40 MW), elektrik veriminin üst değeri yaklaşık 42 %’e düşürülmektedir. Bu durumda, 

yakıt kullanımı yaklaşık 54 – 56 %’dir. 

Kaynak: [ 281, Eurofer 2007 ]. 

 

İşlem gaz kullanan çoğu elektrik santraller, kojenerasyon olarak adlandırılan birleşik bir ısı ve güç 

(CHP) içinde çalışır. Bu, aynı zamanda hem elektrik hem de kullanılabilir ısı üretmek için bir 

elektrik santrali veya ısı motoru kullanımını yansıtır. Toplam yakıt verimi, endüstriyel prosesler 

ve/veya bölgesel ısıtmada ayırma ısısı ve elektrik üreterek optimize edilebilir. Pek çok entegre 

çelikhane bölgeleri fazla ısıya sahip olduğu için, genellikle içsel bir ihtiyaç söz konusu değildir. 

Ayrıştırılmış ısı kullanımı için uygun özel veya ticari tüketiciler olmadığı için, elektrik santralleri 

elektrik enerji miktarını maksimum hale getirmeyi amaçlayan artan gazları yakmak için çalıştırılır. 
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Şekil 2.8 bölgesel ısıtma için ayrıştırıcı ve yeniden ısıtma ısısı ile daha büyük bir kazanın örneğini 

gösterir. 

 

Şekil 2.8: Yeniden ısıtma (85 MWe) ile bir kazan/jeneratörün örneği 

 

Gaz tribünleri 

İşlem gazları ile ateşlenmiş gaz türbinleri, gazların düşük ısıl değeri yüzünden genellikle 

Avrupa’da kullanılır. Ayrıca, böyle bir besleme gazlarının kullanımının bir sonucu olarak 

temizleme ve çalıştırma ile çeşitli problemler vardır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi, Büyük 

Yanma Tesislerinde BREF (LCP) ulaşılabilir [282, EC 2006]. 

 

İşlem gazları normal olarak tek gaz tribünlerinde uygulanmazlar. Doğal gaz, gaz tribünlerinde 

yakıt seçeneğidir. Verimi iyileştirmek için, bu tribünler proses gazları kullanan ek ateşleme ile bir 

geri kazanım kazanı ile birleştirilmiştir. Bir buhar tribünü ile ilave elektrik üretmek için buhar 

yapımında ısı kullanılır. Böyle bir düzenleme, kombine çevrim santrali (CCPP) veya gaz türbinli 

kombine çevrim santrali (CCGT) olarak adlandırılır. Birleşik ısı ve güç modunda ve sadece 

elektrik üretiminde farklı yöntemlerde çalıştırılabilir. Bir CCPP veya CCGT tesisinde, bir gaz 

türbin jeneratörü elektrik üretir ve bu son adım, elektrik üretim verimini zenginleştirir. 
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Tablo 2.2: Demir ve çelik fabrikalarından düşük ısıl değerli gaz kullanıldığında gaz türbinli kombine 

çevrim santralinin verimi 

Tesis türü Elektrik verimi 

(%) 

Yakıt kullanımı (%) 

Mevcut tesis Yeni tesis 
Yeni ve mevcut tesisler 

CCGT 

Sadece elektrik için 

combine çevrim 
Hiçbir veri elde edilmedi Hiçbir veri elde edilmedi Hiçbir veri elde edilmedi 

CHP modunda combine 

çevrim 
46 (

1
) Hiçbir veri elde edilmedi 

45 – 55 

60 (
2
) 

(1) Maksimum aralıkta elektrik üretilirse. 

(2) Maksimum aralıkta buhar üretilirse. 

Kaynak: [ 281, Eurofer 2007 ]. 

 

Şekil 2.9 CHP modunda kombine çevrimde çalıştırılan ek ateşleme ve bir ısı geri kazanımı kazanı 

ile bir gaz türbini gösterir. Bu configurasyon, 46% elektrik verimi elde edilebilir. 

 

Şekil 2.9: CHP modunda kombine çevrimde buhar türbini (30 MWe) ve gaz türbininin (38 MWe) 

örneği 

 Günümüz emisyon ve tüketim seviyesi 

Entegre bir çelikhane elektrik santralinin toplam üretim verimi, ticari bir elektrik santraliyle 

karşılaştırıldığında daha düşüktür ve SOX, NOX ve partiküller ile ilgili olarak emisyon 

karakteristiği, büyük oranda farklıdır. Entegre çelikhanelerde YF/BOF gazı ve/veya COG ile 
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ateşlenen elektrik santrallerinin çalıştırılması, bütün tesisin üretimine bağlıdır. Enerji çıkışı 

hususunda optimize edilen, ticari büyük yanma tesis kurulumları ile bunlar karşılaştırıldığında, 

yakıt girdilerinin kompozisyonu ve miktarındaki değişimler dikkate alınmalıdır. 

 Havaya emisyon 

Tablo 2.3: Demir ve çelik hanelerde proses gazlarının kullanıldığı zaman gaz-ateşeleme kazanları ve 

türbinleri için erişilmiş emisyon değerleri 

 

mg/Nm³ 
Yıllık ortalamalar 

NOX SO2 CO Toz 

Ortalama 87.9 97.7 7.7 6.4 

Max. 190 305 33 31 

Min. 14 1.1 0.8 0.8 

Kaynak: [ 220, Eurofer 2008 ]. 

 

2.2.2.1.1 Toz emisyonunun azaltılması 

BF gazı ve BOF gazı gibi yakıt gazları uygulandığında genellikle tozsuzlaştırılırlar. COG bir ara 

ürün tesisinde işlenir ve tozun içeriği de azaltılır. Sülfür gibi toz için öncüller azaltılır. Yanma 

sonrasında çıkış gazlarında kalıntı toz içeriği, nispeten düşüktür. Daha herhangi azaltma teknikleri 

uygulamadan, 0.8 – 31 mg/Nm3 emisyon konsantrasyonları kazanlar için 3% O2’de ve türbinler 

için 15% O2’de elde edilir. Ortalama olarak, yıllık ortalama 6.4 mg/Nm3 olarak bildirilir (Tablo 

2.3’e bakınız). 

2.2.2.1.2 SO2 emisyonlarının azaltılması 

Genellikle COG, çoğunlukla H2S olarak sülfürün uygun miktarını içerir. Bu yüzden, COG bir yakıt 

olarak kullanılmadan önce sülfürsüzleştirilmelidir. Sulu oksidatif sülfür giderme ile, kalıntı sülfür 

içeriği etkili olarak azaltılabilir (Bölüm 5.3.12.4’e bakınız). Yanma sonrası, çıkış gazının daha 

fazla azaltılabilmesi gerçekleşemez. 

NG’nin yanmasıyla karşılaştırıldığında, daha yüksek emisyon değerleri SO2’e göre oluşur. 

Avusturya proses gazı-yakan elektrik santrallerinde emisyon değerleri, 66-84 mg/Nm3, (yıllık 

ortalama) 120-140 mg/Nm3 (yarım saatlik ortalamalar, 93. yüzdeli) veya 120-160 mg/Nm3’dir 

(yarım saatlik ortalamalar, 97. Yüzdeli). aralığındadır. Bütün bilgiler kazanlar için 3% ve türbinler 

için 15% O2 içeriğine bağlıdır. Bu değerler, başlatma ve kapatma operasyonlarında dahil olmak 

üzere bütün çalışma koşullarını içerir [77, Austrian TWG member 2008]. 

Avrupa entegre çelikhaneleri üzerine çalışan 20’den fazla elektrik santrali/ısıtma santrali için, 

yıllık ortalama emisyon değerleri 1’den yaklaşık olarak 300 mg/Nm3’e değişir (Tablo 2.3’e 

bakınız). 

Tablo 2.4, 5 Avusturya proses gaz-yakan üretme ünitelerinin çıkış gazında SO2 emisyon 

konsantrasyon değerlerini gösterir. 
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Tablo 2.4: Avusturya’da beş işle gazı yakan üniteler için SO2 emisyonları 

 
Cihaz 

SO2 

(mg/Nm³) 

2005 2006 2007 

Üretim Ünitesi 3 (
1
) 81 89 103 

Üretim Ünitesi 4 (
1
) 91 112 114 

Üretim Ünitesi 5 (
1
) 89 95 98 

Üretim Ünitesi 6 (
1
) 92 94 78 

Elektrik gücü dağıtım hattı 
(

1
) 

89 77 85 

Gaz ve buhar türbini (
2
) 13 10 21 

(1) O2 referans içeriği 3 %. 

(2) O2 referans içeriği 15 %. 

NB: Yıllık ortalamalar. 

Kaynak: [ 32, Voestalpine Linz 2008 ]. 

 

2.2.2.1.3 Karbon monoksit (CO) emisyonlarının azaltılması 

Elektrik santralinde, CO neredeyse tamamen yanar ve çok düşük emisyon değerleri, daha fazla 

ölçülmeksizin çıkış gazında elde edilebilir (Tablo 2.3’e bakınız). 

2.2.2.1.4 NOX emisyonlarının azaltılması 

NOX tesisin verimine, yakıtın azot içeriğine ve atık gazın içindeki ilgili oksijen içeriğine son derece 

bağlıdır. Tablo 2.5 çelikhane proses gazının tipik bir kompozisyonunu gösterir. 

Tablo 2.5: Çelikhane proses gazlarının tipik kompozisyonu 

 

Parametre 

 

Birimler 
BF gazı COG BOF gazı 

Min. Max. Min. Max. Ortalama 

CO vol-% 19 27 3.4 5.8 60.9 

H2 vol-% 1 8 36.1 61.7 4.3 

CO2 vol-% 16 26 1 5.4 17.2 

N2 vol-% 44 58 1.5 6 15.5 

CH4 vol-%   15.7 27 0.1 

CXHY vol-%   1.4 2.4  
Daha düşük 

kalorifik 

değer 

 

kJ/Nm³ 

 

2 600 

 

4 000 

 

9 000 

 

19 000 

 

8 184 

Toz içeriği 
mg/Nm³ 0 10    

Toplam 

sülfür 
mg/Nm³  170 100 800  

 

Yapı mekanizması (genel) 

Azot oksit (NOX), yakıt gazının içindeki nitrojenin oksidasyonu aracılığıyla ve yakma havasının 

bir parçası olan azotun oksidasyonuyla yüksek sıcaklık yanma prosesleri sırasında oluşur. Azot 

dioksit (NO2), sadece atmosfer ve atık gazın içindeki yeterli oksijen ile ve yanmadan sonra 

oluşurken, azot monoksit (NO) daha çok sıklıkla üretilir. Bütün NO, sonunda NO2’ye 

dönüştürüleceğinden, toplam NOX emisyonları, NO2(mg/Nm3)’de ölçülür. 

Prensip olarak, hem ısıl hem de yakıtla ilgili NOX’in oluşumu, sıcaklık, konsantrasyon, bekletme 

süresi ve yakıt türüne bağlı olarak ayırt edilebilir. Isıl NOX’in oluşumu, 1300 oC’de başlar ve artan 

sıcaklıkla büyük ölçüde artar. 

o BF gazı 
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BF gazını yakan ateşin karşılaştırılabilir şekilde düşük sıcaklığından dolayı, genellikle termal 

NOX’in önemli miktarda oluşumu yoktur. YF gazını yakan NOX yakıtının miktarı azotlu 

bileşenlere bağlıdır. Yakıt NOX herhangi bir indirgeme ölçümleri olmaksızın yakıt gazında günlük 

ortalamada 40-90 mg/Nm3 (3% O2’ye tekabül eder) emisyona yol açar. 

o COG 

Yakıt-NOX COG gibilerini içinde olan organik azot ve amonyağın oksidasyonundan kaynaklanır. 

COG’daki dikkate değer miktarda amonyak ve organik nitrojenden dolayı, yakıt NOX üretilir. 

Yüksek kalorifik COG (ve doğalgazı) yakarak, ısıl NOX oluşturma yüksek sıcaklıktan dolayı 

dikkate değerdir. 

Tablo 2.6 yakıt gazındaki COG azot bileşenleri arasındaki ara bağlantıyı ve birincil ölçümler 

olmaksızın elektrik santrali çıkış gazındaki NOX emisyon konsantrasyonunu gösterir. 

Tablo 2.6: Elektrik santrallerinde COG yakmak için tipik NOX emisyon değerleri 

Parametre Min. Max. Birimler 

COG’un N içeriği 200 800 mg/Nm³ 

Yakıt NOX 90 320 mg/Nm³ 

Termal NOX 150 120 mg/Nm³ 

Toplam NOX 240 440 mg/Nm³ 
NB: Günlük ortalamalar. 

Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ]. 

 

Entegre çelikhanelerde, COG sıklıkla sözü edilen sebeplerden dolayı düşük emisyon değerlerine 

yol açan BOF gazı ve YF gazı ile karıştırılır. COG, 0 – 100 % arasında herhangi bir aralıkta 

karıştırılan YF gazı ve BOF gazı ile kullanılabilir. 
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2.3 Malzeme Yönetimi 
[200, Comission 2001] [271, Luo 2007] [241, Poland 2007] [243, Eurofer 2007] [260, Germany 

2007] [273, Eurofer 2007] [274, Eurofer ve ark. 1999] [363, Eurofer 2007] [365, Eurofer 2007] 

Entegre çelikhane kurulumları, malzemelerce çokça yoğun büyük karmaşık şantiyelerdir. Yılda 3 

milyon – 5 milyon ton arası çelik üreten bir fabrika, cevherler, peletler, hurda, kömür, kireç, kireç 

taşı (bazı durumlarda ağır yakıt ve plastikler) ve katkı maddeleri gibi ham maddeler, yardımcılar 

ve ara ürünler ve atıklar gibi proses kalıntılarını idare edecektir. 

Bu malzemeler, kara, demir veya su yoluyla bulk taşıyıcılar ile şantiyelere iletilecektir. Bu 

malzemeler ve kok kömürü ve sinter gibi ara ürünler stok sahası veya silolarda depolanır ve 

genellikle bir taşıma kayışı ile tek tek proses tesislerine ulaştırılır. Şekil 2.10, entegre bir 

çelikhanede tipik bir malzeme yönetim prosesinin akış diyagramını gösterir. 

Entegre çelikhaneler, iyi organize edilmiş ve malzemelerin sofistike yönetimi için gelişmiş 

teknikler uygulayarak elde edilen yüksek seviye kaynak verimiyle karakterize edilir. 

Çevresel bir bakış açısından, katı malzemelerin büyük miktarlarının taşınması ve depolanması, 

önemli toz salınımlarına sebebiyet verir. Toz salınımının bir kısmı, ince toz (PM10) formunda 

olacaktır. Azaltılmadan sonra temiz gazlardaki PM10’un payı, nokta kaynaklardan salınımlarla 

karşılaştırıldığında, 90 ve 99 % arasındadır, bulk malzeme depolama ve taşımadan kaynaklanan 

toz emisyonları içindeki PM10 payı, genellikle çok daha azdır [3, Remus, R. 1998] [83, Ehrlic, C. 

ve ark. 2007]. 

Avrupa çapında (Almanya, Hollanda, Belçika ve Birleşik Krallık gibi) büyük çelikhaneleri 

çevreleyen muhitlerde Avrupa ortam hava kalite standartlarını elde etmede problemler olmuştur 

ve hali hazırda da olmaktadır. Birleşik Krallıkta büyük entegre bir demir ve çelik fabrikası 

şantiyesinde PM10’in kaynaklarının bir derlemesi, yerel havanın kalite düzeyine katkıları 

bakımından, büyük bacalardan salınımların havaya önemli katkıcılar olmadığını belirlemiştir. 

Tersine, düşük seviye yayılmış kaynaklardan katılımlar, Belçika’daki Flanders’ın entegre bir 

tesisinin yakınında kayda değer olarak belirlenmiştir. Çalışma, nirengi ve kirlilik ile birlikte rüzgar 

yönü ve gücünü denetleme ile birlikte bulunan çoklu hava kalitesini denetleme tesislerini kullandı 

[198, Mensink, C. ve ark. 2007][199, Mark ve ark. 2006]. 

IS BREF’in ana odağı, demir ve çelik yapımında çalıştırılan temel süreç aktiviteleri üzerinedir. 

Buna rağmen, böyle tesislerde yan proseslerin çevresel olarak PM10 ve tozun önemli kaynakları 

olduğu açıktır ve bu yüzden, operatörler genellikle kaçak ve yayılmış kaynaklardan salınımları 

minimize etmek için MET kullanmalıdır. Depolamadan kaynaklı emisyonlar hakkındaki BREF 

[283, EC 2006], bu alanların pek çoğunu detaylı olarak kapsar ve okuyucunun bu detaylar için bu 

belgeye başvurmaları önemle tavsiye edilir. 

Bu bölümde, malzemelerin depolanması, ambalajlanması ve taşınmasından kaynaklanan toz 

salınımlarını azaltmak için gereken genel teknikler verilmektedir. Entegre çelikhanelerde toz ve 

PM10’in ana kaçak, yayılmış ve genellikle düşük seviye salınım kaynakları aşağıdakileri 

kapsayabilir: 

Giren malzemeler için 

o gemi, filika, tren veya kamyon boşaltma 

o konveyör 

o stok sahaları 

o harmanlama ve yükleme prosesleri 

o ulaşım 

o şantiye boyunca yollar ve raylar 

o kaplanmayan zemin 
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Çıkan malzemeler için 

o proses kalıntılarının işlenmesi ve nakli 

o proses kalıntılarının depolanması 

o ara ürünler ve atıklar gibi proses kalıntılarının yükleme prosedürü 

 

Kalıntıların yerinde prosesi, kırma, elekle eleme, şarj verme, ergitme, döküm alma sırasında 

yetersiz çıkarımdan kaynaklı yayılan ve genellikle ikincil çıkış gazları olarak anılan emisyonlar 

gibi, malzeme depolama, ambalajlama ve taşınımından başka, kaçak ve yayılmış düşük seviye 

kaynaklar hakkında bilgi spesifik bölümlerde bulunabilir. 

 Giren malzemelerin depolanması ve idaresi 

Transfer noktaları da dahil olmak üzere, stok sahaları ve taşıma kayışlarından uçuşan tozlar, 

emisyonların önemli bir kaynağı olabilir. Hadde tufalı veya hurdalardan hidrokarbonlar gibi filtre 

edilebilir bileşikler ve malzemeler içeren malzemeler, kaplamasız stok hanelere depolandığında, 

toprak ve yeraltı suyu kirliliği ve su akışına dikkat edilmelidir. Bazı ülkelerde, fitre edilebilir 

bileşenlerle malzemeler, yeterli toprak koruması ile zeminler üzerinde muhafaza edilmelidir. Şekil 

2.10, entegre bir çelikhanede tipik bir malzeme yönetim prosesinin akış şemasını gösterir.
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Şekil 2.10: Entegre bir çelikhanede tipik bir malzeme yönetim prosesinin akış diyagramı 
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Demir cevherleri yönetimi 

Avrupa’daki entegre çelikhaneler, genellikle çeşitli kaynaklardan demir cevherleri kullanır ve bu 

cevherlerin önemli bir miktarı, bulk taşıyıcılar ile Avrupa’ya ithal edilir. Kıyıya yakın 

çelikhanelerde, boşaltma doğrudan birinci stok hanelere yapılırken, diğer çelikhanelerde, filika, 

ray ya da kara yoluyla çelikhaneler transferi için ara stok hanelere bir tahliye olacaktır. Bazı 

çelikhaneler, filika, ray veya kara yolu taşımasını kullanarak madenlerden doğrudan cevher alırlar. 

Tekniklerin uygun birleşimiyle bu yönetim basamakları sırasında yayılmış toz emisyonunun 

üretiminden kaçınmak için özen gösterilir. 

Demir cevheri tozları, sonra ya ikincil stok hanelerdeki hurda malzeme, kok tozu ve fluks gibi 

diğer malzemelerle karıştırılır ya da sinter veya peletleme tesislerinin öncesinde kayışlı karıştırma 

için karıştırma kutularına gönderilir. Karıştırma, besleme stokunun tutarlı kalitesini sürdürebilmek 

için proses tesislerinde ve en nihayetinde yüksek fırınlarda gerçekleştirilir. Karıştırılmış cevher 

stokları oluşturulur ve özellikle tasarlanan tesisler ve taşıyıcılar kullanarak rejenere edilir. 

Yüksek fırın için ithal edilen doğrudan şarj demir esaslı malzemeler (demir cevheri ve peletler 

gibi) birincil stok hane yığınından geri kazanılır ve genellikle elekle elenir. Standart üstü cevherler 

yüksek fırın haznelerine taşınırken, standart altı cevherler sinter tesislerinde kullanım için 

gönderilir. 

Hurda alanları ve taşınması 

Avrupa’daki çelik hurda şartnameleri, demir esaslı hurdanın işlenmesi ve geri dönüşümünün dahil 

edildiği EU-27’de en ticari firmalar tarafından kararlaştırılmıştır. Şartnameler, hurdayı 6 

kategoride sınıflandırır: eski hurda, düşük kalıntılı yeni kaplanmamış hurda, parçalanmış hurda, 

çelik talaşı, yüksek kalıntılı hurda ve yakmadan kaynaklı parçalanmış hurda. Bu spesifikasyonlar, 

tehlikeli, alavlenebilir ve patlayıcı maddelerin, Cu, Sn, Cr, Ni, Mo, S ve P ve radyoaktif 

malzemelerin içeriği gibi çevresel, sağlık ve güvenlik ile alakalı hususlarda içerir. 

Spesifikasyonların bu listesindeki maddelerin tanımları, sadece çelik endüstrisi için ham madde 

olarak alaşımsız karbon çelik hurdalara uygulanır. 

Hurda metal, normal olarak dışarıda büyük örtülmemiş ve sıklıkla kaplanmamış zeminlerin 

üzerinde depolanır. Demir içeren hurda, mıknatıslar veya vinçlerle potalara yüklenir. Aktarılması, 

herhangi bir dolandırıcılığı, taş, tahta veya demir içermeyen metaller gibi manyetik olmayan 

malzemelerin prosese girmesini minimize eder. 

Hurdanın bazı türleri ve kalitesi, metalin depolanması ve aktarılması sırasında ağır metaller ve 

hidrokarbonların tortulaşması kadar zeminin üzerine kalıntı malzemelerin çökelmesine yol 

açabilir. 

İşlenen hurdanın kalite ve türüne bağlı olarak, taşıma operasyonları (yükleme ve boşaltma gibi), 

belirli iklim koşulları altında inorganik (toz) ve organik emisyonlara da (yağlı kıymıklar gibi) 

neden olabilir. 

Ayrıca, hurda taşımanın bazı türleri ses emisyonlarına da sebebiyet verebilir. 

Cürufların yönetimi 

Cüruflar bir çekiç kırıcı ile parçalanır ve sinter tesislerinde kullanımiçin 0 – 4 mm aralığında bir 

kısıma elenir veya istenilen kesimlerde doğrudan satın alınabilir. 

 

Entegre çelikhanelerde dış kaynaklardan elde edilen malzemeler/atıkların yönetimi 

Entegre çelikhaneler, kullanılan yağlar ve gresler, kireç, yağ/su emülsiyonları, atık plastikler gibi 

diğer sektörlerden atıklar alabilir. Bu malzemelerden karbon ve demir kok fırını ve yüksek fırınlar 



  Bölüm 2 

Demir Çelik Üretimi  37 

gibi proseslerde geri kazanılabilir. Örneğin, yüksek fırının tüyer seviyesinde bazı indirgeme 

maddelerinin doğrudan enjekte etmek mümkündür. 

Hurdada radyoaktivite 

[51, UN ECE 2006] [215, BSS 2007][260, Germany 2007][373, Eurofer 2007] 

Giren hurdanın radyoaktivite kontrolü önemli bir husustur ve bu, Avrupa Birleşmiş Milletler 

Ekonomi Komisyonundan (UNECE) uzman bir grup tarafından detaylı olarak takip edilir. 2006’da 

geliştirilen UNECE uzman grubu, mümkün mertebe var olan ulusal, bölgesel ve uluslar arası 

cihazlar ve standartlar ve ulusal deneyimlere bağlı olan iyi uygulamanın örnekleri ve önerilerin bir 

sistemini sağlar. Bu çalışmalar aşağıdakileri içerir: 

o radyoaktif hurda metal için denetleme ve müdahale prosedürleri hakkında öneriler 

o denetleme ve müdahale operasyonları için uluslararası eğitim ve kapasite geliştirme 

stratejileri (2007) 

o metal hurdaların geri dönüşümünde Radyasyondan Koruma Yollarının Yönetiminin 

İyileştirilmesi üzerine Rapor, ISBN 92-1-116 789-2 (2002). Bu yönergeler, bu konuyu idare 

etmede endüstriyel referansı temsil eder ve bu, çelik firmalarına özel değildir. Aksine, metal 

endüstrisinde geri kazanımı ve geri dönüşüme idari daireden dahil olan bütün paydaşlar 

başvurabilir (www.unece.org/trans/radiation/radiation.html). 

 Üretim kalıntılarının yönetimi 

Entegre çelik yapımı prosesi, ana ürün olarak çelik içeren malzemeleri geniş bir aralıkta üretir. 

Çelik yapım proseslerinden diğer malzeme çıktılar, yüksek fırın cürufu, çeşitli çelik cürufları, 

amonyum sülfat, sülfür veya COG sülfürsüzleştirme tesisinden sülfürik asit, kok fırın katranı, kok 

zifti ve ara-ürün tesisi ile kok fırın gazından ham benzen ve demir hurdası gibi diğer 

malzemelerdir. 

Bu malzemelerden bazıları, diğer sektörlerde ham madde olarak sıklıkla kullanılır. Demirli tozlar 

ve karbonların iç devir daimini en üst düzeye getirme de dahil olmak üzere proses optimizasyonu 

ile, entegre çelikhane üretim proseslerinin gereksiniminde fazla olan kalıntılar minimize edilir. 

Çeşitli geri kazanım proseslerini içeren bir dizi kullanım alanları böyle malzemeler için 

geliştirilmiştir ve hurdaya ayırmayı gerektiren toplam kalıntıların göreceli olarak küçük oranlarıyla 

sonuçlanır. İşlemlerden kaynaklanan malzemelerin yönetimine ek olarak, entegre çelikhaneler, 

diğer kurulumlar ve sektörlerden atıklar dahil kalıntılar alırlar. 

Şekil 2.11, entegre bir çelikhanede ara ürünler ve atıklar gibi üretim kalıntılarının yönetiminin 

tipik bir örneğinin gösterir. 

http://www.unece.org/trans/radiation/radiation.html
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Şekil 2.11: Entegre bir çelikhanede ara ürünler ve atıklar gibi üretim kalıntılarının yönetiminin 

örneği 

 Entegre çelikhane kalıntılarının iç kullanımı 

 

Entegre bir çelikhaneden gelen kalıntıların çoğu, demir, karbon, kalsiyum ve diğer kullanışlı 

bileşenlerin yüksek katkı oranına sahiptir ve demir cevherleri, kömür, cüruf oluşturucular, ağır yağ 

ve kok kömürü gibi birincil ham maddeleri ile yer değiştirebilir. Aslında, entegre bir çelikhanede 

kalıntıların yönetimi çelik yapımı proseslerinin içindeki kalıntıları içeren kullanışlı bütün 

bileşenleri mümkün olduğu kadar elde tutmak için tasarlanmış gelişmiş entegre proses 

tekniklerinin uygulaması ile karakterize edilir. 

Malzeme kategorileri ile (kimyasal kompozisyon, partikül boyutu veya yağ içeriği gibi) tanımlama 

ve ayırma derlemesi, üretim verimi, ürün kalitesi ve çevresel koruma yönünden negatif etkiler 

olmaksızın çelikhanelerin içinde uygun kullanımını sağlamak için gerekli ön koşullardır. 

Yağ, yeni hurda ve tufalde kullanılan gaz temizleme sistemlerinden ham cüruf, demirli ve karbonlu 

tozlar ve tortuların çeşitli türlerinin demirli oranını, sinter tesisleri, pelet tesisleri, kok fırını, yüksek 

fırınlar ve BOF tesislerine doğru yeniden devir daim ettirebilir. İnce malzemeler, sinter tesislerine 

yeniden dolaştırılmaya meyilli iken daha kaba malzemeler, daha sıklıkla yüksek fırına veya BOF 

tesisine döndürülür. Yüksek fırına ve BOF tesisine belirli oranlarda döndürmek için, proses 

bünyesinde herhangi başka bir yerde kullanabilen ve idare etmesi daha kolay olan soğuk bağlanmış 

tuğla ve briketlerde ince derecelendirilimiş kalıntıların bütün türlerinin birleştirildiği yerde 

briketleme tesisleri genellikle kullanılır. Özellikle, çelik yapım tesisinden tozlar ve tufaller, 
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briketlenebilir veya peletlenebilir ve sonrasında, demirli içerik çok yüksek olmadığında çelik 

yapım tesislerinde kullanılabilir. 

Bölüm 2.5.4.4’de, demirce zengin kalıntılar için özelleşmiş geri dönüşüm tesisleri anlatılır. Bu 

tesislerden bazıları, imkan dahilinde sıvı demirin doğrudan geri kazanımını sağlar; diğerleri 

elektrik ark fırını veya yüksek fırında kalıntıların yeniden kullanılması için bir ön adım olarak 

kullanılırlar. Alkali metaller, ağır metaller ve mineral yağlar gibi istenmeyen bileşiklerin yüksek 

konsantrasyonlarının varlığı, demirce zengin kalıntıların geri dönüşümünü sınırlandırır. 

Tablo 2.7, Avrupa’da çelik cüruflarının farklı kullanımlarının bir derlemesini vermektedir. 

Tablo 2.7: Avrupa’da çelik cüruflarının kullanımı 

Çelik cüruflarının 

kullanımı (
1
) 

% Miktar 

Çimento üretimi 1 152 

Yol yapımı 45 6840 

Hidrolik mühendisliği 3 456 

Suni gübre 3 456 

İç geri dönüşümü 14 2128 

Ara depolama 17 2584 

Son sediman 11 1672 

Diğer 6 912 

Toplam 100 15200 
(1) ‘Çelik cürufları’ BOF, ikincil metalurji ve EAF’den gelen 
cüruflardır. 

NB: Şekiller, 2004’dendir ve 12 AB üye devletlerine tekabül 

eder (AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, LU, NL, UK, SE, SK). 

Kaynak: [ 174, Euroslag 2006 ]. 

 

 Entegre çelikhane kalıntılarının dış uygulamaları 

 

Çinkoca zengin tortular ve tozlar, BOF gazı temizleme ve YF gazı temizleme sırasında üretilir. 

Bunula beraber, ekonomik olarak yeniden kullanmak için, çinko içeriği yeterince yüksek olmaz. 

Bu tortuların ve tozların sadece bazıları kullanılabilir, bu yüzden hemen hemen bütün demir ve 

çelik tesisleri çinkoca zengin tortuların ve atıkların büyük bir birikintisine sahiptir. 

Entegre çelikhanelerde oluşan tozlar ve tortuların demir içermeyen içeriği, teknik ve ekonomik 

uygulanabilirliğini sağlamak için yeterince yüksektir, bazı demirsiz metaller, harici metal üretimi 

ve geri dönüşüm tesislerinde geri kazanılabilir. Örneğin, zenginleştirilmiş çinko konsantrasyonları 

ile çelik yapımı tozları, çinko cevherleri yerine çinko sektörü bünyesinde ham malzeme olarak 

kullanılabilirler. 

 Entegre çelikhaneler kalıntılarının atımı 

 

Entegre bir çelikhaneden kalıntıların toplam miktarının küçük kısımlarının ekonomik kullanımı 

yoktur (ya dahilen, kuruluş içinde, ya da haricen) ve bazı atımlar kaçınılmazdır. Atım gerektiren 

malzemeler genellikle aşağıdakileri içerir: 

o BF gaz temizlemeden kaynaklı ince toz/tortu 

o BF’den kanal refrakter molozu 

o BOF gazı temizlemede oluşan ince toz (ıslak temizleme prosesi kullanılırsa) 
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o Bazı durumlarda, sinter kanallarından gelen çıkış gazını prosesek için kullanılan 

temizleyiciler, torba filtreler veya elektrostatik çöktürücülerin son alanlarından alkali klorürlerin 

ve ağır metal klorürlerin yüksek miktarlarını içeren tozlar. 

Pek çok entegre çelikhane, kendi dahili sertifikalı katı atık depolama sahasına sahipken, diğer 

firmalar harici çöp sahalarına bel bağlamaktadır. Bütün durumlarda, çöp sahaları belirli atıkları 

almaya yetkili olmak zorundadır. 
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2.4 Su ve atık su yönetimi 
[200, Comission 2001] [279, IISI 2002] [316, Eurofer 2009] 

Entegre bir çelikhanede, doğrudan ve dolaylı soğutma, gaz temizleme, tufal kırma ve gaz 

temizleyicilerle atık gaz temizleme dahil yıkama operasyonları için su kullanılır. 

Çalışır durumda olan çeşitli su sistemleri vardır: tamamıyla kapalı, yarı kapalı veya açık devreler. 

Sadece çok az tamamen kapalı döngüler vardır. Elektrik santrallerindeki kazanlarda veya sürekli 

döküm kalıpları için özel kurulumlarda yumuşatılmış veya minerali giderilmiş su ile çalışan 

soğutma devreleri için kapalı devreler kullanılır. Bunlar genellikle bir değiştirici su/su ile 

soğutulur. Burada, suların ikinci devresi, bir soğutma kulesiyle yarı kapalı bir devre olarak 

kullanılır. 

Aşağıda, yarı-kapalı sistemlerin kullanıldığı 3 örnek yer almaktadır: 

o Su sıcaklığını azaltmak için soğutma kulelerinde. Tuzların çökelmesini ve dolayısıyla 

korozyon ve ileride oluşabilecek sızmaları önleyen sudaki tuz konsantrasyonunu sınırlandırmak 

için küçük bir boşaltım akışını boşaltmaya ihtiyaç vardır. 

o İlk kullanım için olduğu gibi yüksek kalite suyu gerektirmeyen daha ileriki kullanımlar 

için prosesden sonra atık suyun geri dönüşümünde. Bazı istenmeyen maddeler oluşabildiğinden 

küçük bir miktar su boşaltılmak ve son atımdan önce atık su prosese tesisine gönderilmelidir. Bu 

miktarın, taze su ile doldurulması gereklidir. 

o Kapalı bir döngünün içine girebilen proses sularında. Bazı istenmeyen maddeler 

oluşabildiğinden küçük bir miktar su boşaltılmak ve atımdan önce atık su prosese tesisine 

gönderilmelidir. Bu miktarın, taze su ile doldurulması gereklidir. 

Entegre bir çelikhanede su yönetimi, öncelikle yerel koşullara, taze suyun kalitesi ve uygunluğuna 

ve yasal gerekliliklere bağlıdır. 

Şekil 2.12, hemen hemen sınırsız taze su uygunluğu ile entegre bir çelikhanenin su prosesesinin 

bir göstergesi ile su yönetiminin bir örneğini gösterir. Bu örnek, 100 – 200 m3/t’den fazla çeliğin 

özel bir su alımıyla sonuçlanan açık soğutma sistemlerinin varlığını açıklar. Bu, büyük nehirler 

gibi büyük su kütlelerine yakın tesisler için geçerlidir. 
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Şekil 2.12: Taze su uygunluğunun yüksek fazlalığının olduğu bir yerde entegre bir çelikhanenin su 

yönetiminin örneği 

Su alımı ve çıkışını düzenli olarak iyileştirmede itici faktör, maliyetlerdir. Şehir suyu şebekesine 

suyun boşaltılması hakkındaki yasal yüklere bağlı olan atık su prosesesi ve serbest bırakma 

maliyetleri, dikkate değer miktarda olabilir. Diğer maliyetle ilgili faktör, pek çok uygulama için 

su kalitesine bağlı olan önceden bahsedilen su kütlelerinden alınan suyun kullanılmadan önce bir 

kondisyonlama adımı geçirmesidir. Ayrıca, böyle ağır su akışlarının pompalanması, çok elektrik 

enerjisi gerektirir. 

Bu nedenlerden dolayı, su tüketimi, 1980’den beri düzenli olarak azaltılmaktadır. 

Özellikle, su ihtiyacının yer altı suyu veya kaynak sulardan karşılandığı yerlerde, çok düşük taze 

su uygunluğuna sahip olan tesislerde, yoğun olarak su tüketimini azaltmaya ihtiyaç vardır. Böyle 

durumlarda, spesifik su tüketimi 5 m3/t çelikten daha az olabilir ve karşılıklı bağımlılık çok daha 

yoğun olabilir. 

Tablo 2.8, tipik bir entegre çelikhanede yoğun devir daimin olduğu bir sistemin ve açık bir sistemin 

su alım gereksinimleri arasındaki karşılaştırmayı gösterir. Doğrudan ve dolaylı soğutma 

sistemlerinde yoğun devir daim, toplam su alımını açık devre sisteminin gereksinimlerinin 2.4 

%’ne düşürmektedir. 
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Tablo 2.8: Açık devre sistem ve yoğun devir daim ile entegre çelikhanelerde su alım gereksinimlerinin 

karşılaştırılması 

 

Su kullanımı 

 

Kalite 

Su alma 

Açık devre sistem Yoğun devirdaim 

(m
3
/dak) (% toplam) (m

3
/dak) (% toplam) 

Dolaylı soğutma Genel 675 70.7 7.4 32 

Doğrudan 
soğutma 

Genel 265 27.8 6.2 26.8 

İşlem suyu Düşük kalite 7.7 0.8 5.1 22.1 

İçme suyu Yüksek kalite 1.5 0.2 1.5 6.5 

Buharlaşma kayıpları 4.8 0.5 2.9 12.6 

Toplam 954 100 23.1 100 

NB: Bu veriler, sistem çıkışı operasyonlarında kullanılan suyu da içerip içermediği bilinmemektedir 

(haddeleme gibi bu belgeye dahil değildir). 

Kaynak: [ 279, IISI 2002 ]. 

 

Aşağıdaki iki şekil, tesisin yerel dizaynından dolayı ayrı devrelere sahip (Şekil 2.13’e bakınız), ve 

çelik üretim adımları (soğuk haddeleme makinesinden yüksek fırına) ile ters akış bir basamaklı 

sisteme sahip (Şekil 2.14’e bakınız) iki entegre çelikhaneden iki farklı küresel sistemin diğer 

örneklerini sunar. 

 

 

Şekil 2.13: Ayrı devreler ile entegre bir çelikhanenin su yönetimi örneği 
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Şekil 2.14 : Basamaklı sistemi kullanan entegre bir çelikhanenin su yönetim örneği 

 

Şekil 2.13’te gösterilen örnek tesiste, 2005’te suyun bütün miktarı, yaklaşık olarak 1.2 milyar 

m3/yıl’dı. Bu durumda devir daim hızı, 97.2 % idi ve sadece 2.8 %’inin taze su ile doldurulmaya 

ihtiyacı vardı. Atık su olarak atım sadece 1.2 % idi ve geri kalanı, yaklaşık 1.6 %, kayıplardı. 

Sonuç olarak, su alımı yaklaşık olarak 3.16 m3/t ham çelik idi. 

Daha sözü edilen durumda, atılan atık su miktarını minimize etmeye ve su alımını azaltmaya yol 

açan teknikler aşağıda sıralanmıştır: 

o Üretim hattında içilebilir su kullanımından kaçınmak 

o Yeni tesisler inşa edildiğinde veya var olan tesislerin modernize edildiğinde/revizyondan 

geçirildiğinde su dolaşım sistemlerinin sayısı ve/veya miktarının artırılması 

o Gelen taze suyun dağıtımının merkezleştirilmesi 

o Tek parametreler yasal veya teknik sınırlara ulaşıncaya kadar şelalelerdeki suyun 

kullanımı 

o Suyun sadece tek parametreleri etkilenirse ve ileriki kullanımlar mümkünse diğer 

tesislerdeki suyun kullanımı 

o İşlenmiş ve işlenmemiş suyu ayrı tutmak. Bu ölçümler ile, makul bir maliyette farklı 

yollarla atık suyun atımı mümkündür. 

o Mümkün olduğunda yağmur suyu kullanımı. 
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2.5 MET’ın belirlenmesinde dikkate alınan genel teknikler 
 

Bu bölüm, teknikleri ve bu belgenin kapsamında aktivitelerde yüksek seviye çevresel koruma elde 

etmek için gereken potansiyele sahip olduğu düşünülen ilgili düzenlemeleri tanımlar. 

Çevresel yönetim sistemini, proses entegreli teknikleri ve boru sonu ölçümleri kapsar. Atık 

azaltma ve geri dönüşümü prosedürlerini içeren atık önleme ve yönetimi de dikkate alınmıştır. 

Buna ek olarak, ham madde, su ve enerjinin tüketimini azaltan tekniklerden bahsedilmiştir. 

Annex Ⅲ yönergesi, MET’ı belirlemede pek çok kriteri listeler ve bu bölüm kapsamındaki 

bilgilerde bu değerlendirmelere başvurulacaktır. Mümkün mertebe, Tablo 2.9’da gösterilen 

standart yapı, talimatlarda verilen MET’ın tanımına karşı tekniklerin ve değerlendirmelerin 

karşılaştırılmasını sağlamak için, her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemede kullanılır. 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilen tekniklerin teferruatlı bir listesini vermez ve diğer teknikler, 

var olabilir veya geliştirilebilir. Bu, tek bir kurulum için MET’ın belirlenmesinde dikkate alına 

bilir. 
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Tablo 2.9: Bu bölümde anlatılan her bir teknik hakkında bilgi 

Dikkate alınan bilginin 

türü 
Dahil edilen bilgini türü 

Tanım 
Uygun olan resimleri, diyagramları ve akış şemalarını kullanan özet teknik 

tanım 

Elde edilen çevresel faydalar 
Uygulanan teknik ile kazanılan ana potansiyel çevresel yararlar (üretim verimi 

artışları, enerji verimi kadar enerji, su, ham madde tasarrufularını içerir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çapraz-medya etkileri 

Bir bütün olarak tekniğin çevre üzerinde etkisini belirlemek için diğerlerine 

kıyasla (müsaitse veriler ile desteklenen avantajlar ve dezavantajlar) tekniğin 

çevresel etkilerinin detaylarını içeren, bu tekniğin uygulanmasından dolayı 

diğer medyalara potansiyel çevresel yan etkileri. Bu aşağıdaki gibi konuları 

içerebilir: 

 

• Ham maddelerin ve suyun tüketimi 

• Enerji tüketimi ve iklim değişikliğine katkısı 

• Çok büyük ozon incelmesi potansiyeli 

• Fotokimyasal ozon yapma potansiyeli 

• Havaya salınımdam kaynaklanan asitleştirme 

• Atmosferde parçacıklı madde (mikropartikülleri ve metalleri içeren) 

• Havay veya suya salınımdan kaynaklanan toprak ve suların 

ötrofikasyonu 

• Sudaki oksijenin tükenme potansiyeli 

• Sudaki veya toprağa kalıcı/zehirli/biyobirikimli bileşenler in 

(metaller dahil) 

• (atık) kalıntıların yapımı veya indirgenmesi 

• (atık) kalıntıların geri dönüştürülebilmesi veya yeniden kullanımı 

• Gürültü ve/veya koku 

• Kaza riskleri. 

 

Operasyonel veriler 

Emisyon seviyeleri üzerindeki gerçek performans verileri (referans koşulları, 

denetleme periyotları ve denetleme yöntemleri dahil), tüketim seviyeleri (ham 

maddeler, su, enerji) ve üretilen atık miktarı. Bu tekniğin nasıl çalıştırıldığı, 

sürdürüldüğü ve kontrol edildiği üzerine herhangi diğer kullanışlı bilgiler. 

 

Uygulanabilirlik 

Donanımın iyileştirilmesi (boşluk uygunluğu gibi), tesis boyutu (büyük veya 

küçük), zaten kurulan teknikler ve ürün kalitesini dahil eden faktörler, tesisin 

yaşı (yeni veya mevcut olan) gibi dikkate alınan belirli durumlarda, 

uygulamaya sınırlandırmalar kadar bu tekniğin uygulanabilidiği ve 

uygulanamadığı süreçler veya tesisleri türünün göstergesi. 

 

 

Ekonomi 

Maliyetler (yatırım ve çalıştırma) ve her hangi mümkün tasarruflar (azaltılmış 

ham malzeme veya enerji tüketimleri, atık değişimleri gibi) veya bunların nasıl 

hesaplandığı/tahmin edildiği hakkında detayları içeren gelirler üzerine bilgiler. 

Yeni inşa edilen ve var olan kuruluşlara tadilat ile alakalı ekonomil bilgiler 

dahil edilecektir. Bu, tekniğin bütün ekonomik etkisini, mümkün olan yerlerde, 

belirlemeye olanak sağlar. 

 

Uygulama için itici güç 
Spesifik yerel durumlar, gereksinimler (kanunlar, güvenlik ölçümleri gibi) 

veya tekniğin uygulanmasına güç sağlayan ve harekete geçiren çevresel 

olmayan tetikler (artırılmış verim, iyileştirilmiş ürün kalitesi gibi). 

 
Örnek tesisler 

Tekniklerin uygulandığı, bilgilerin toplandığı ve bölümü yazmada kullanıldığı 

tesislere atıf yapma. Tekniğin Avrupa’da veya Dünya genelinde kullanımda 

olma derecesinin belirtilmesi. 

 

Referans literatürü 
Bölümü yazmada kullanılan ve teknik hakkında daha fazla detaylı bilgiler 

içeren diğer referans malzemeler (kitaplar, raporlar, çalışmalar, websiteleri 

gibi) veya literatür. 
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 Çevresel yönetim sistemi 

Tanım 

Yönerge ‘hem kullanılan teknoloji hem de tesisin tasarlanması, inşa edilmesi, bakımının 

yapılması, çalıştırılması ve kullanımdan kaldırılması için kullanılan yöntemler’ olarak ‘teknikleri’ 

(‘en iyi kullanılabilir teknikler’ tanımı altında) tanımlar. 

Bu bakımından, çevresel yönetim sistemi (EMS), sistematik ve açık bir yöntemle çevresel 

konulara değinmek için tesislerin çalıştırıcılarına imkan veren bir tekniktir. EMSler, bir tesisin 

çalıştırılması ve tüm yönetiminin içsel bir kısmını oluşturan en etkili ve verimli bir sistemdir. 

Özellikle hem normal hem de normal çalışma koşulları dışında açık çalışma prosedürlerinin 

uygulanmasıyla ve ilgili sorumlu hatların düzenlenmesiyle, bir EMS operatörün dikkatini tesisin 

çevresel performansına odaklar. 

Bütün etkili EMSler, çevresel yönetimin en nihayetinde sona yaklaşan bir proje değil, devam eden 

bir proses olduğunu ifade eden, sürekli iyileştirme konseptini kapsar. Çeşitli proses dizaynları 

vardır, fakat en çok EMSler, planla-uygula-kontrol et-önlem al döngüsüne (diğer firma yönetim 

durumlarında yaygın olarak kullanılan) dayanır. Döngü, tekrarlayıcı bir dinamik modeldir. Bu 

modelde, bir döngünün bitişi yanındakinin başlangıcıyla tamamlanır (Şekil 2.15’e bakınız). 

 

Şekil 2.15: Bir EMS modelinde sürekli iyileştirme 

Bir EMS, standardize edilmiş veya standartlandırılmamış (‘özelleştirilmiş’) bir sistem şeklini 

alabilir. EN ISO 14001: 2004 gibi uluslararsı kabul görmüş standardize edilmiş bir sisteme 

uyulması ve yürürlüğe geçirilmesi, özellikle düzgün bir şekilde uygulanan harici bir doğrulamaya 

tabi tutulduğunda, EMS’e daha yüksek güvenilirlik verebilir. EMAS, uygulanabilir çevresel 

mevzuatlar ile uyumluluğun sağlayan mekanizması ve çevresel ifadeyle halk ile etkileşimi 
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sayesinde ilave güvenilirlik sağlar. Fakat, prensipte, standardize edilmemiş sistemler, uygun 

biçimde tasarlanıp uygulanması koşuluyla, eşit derece etkili olabilir. 

Hem standardize edilmiş sistemler (EN ISO 14001:2004 veya EMAS) hem de 

standartlandırılmamış sistemler prensip olarak organizasyonlara uygulanırken, bu belge daha dar 

bir yaklaşım baz almaktadır, yönergelerin sadece kuruluşların/tesislerin işleyişlerini 

düzenlediklerinden dolayı, mesela onların ürünleri ve servisleri ile ilgili olarak bir organizasyonun 

bütün aktivitelerini dahil etmez. 

Bir EMS aşağıdaki unsurları içermelidir: 

1. Üst düzey yönetimi içeren yönetim mutabakatı; 

2. Yönetim tarafından kuruluşun sürekli iyileştirilmesini içeren çevresel bir politika tanımı; 

3. Finansal bir planlama ve yatırım ile beraber, gerekli prosedürlerin, hedeflerin ve amaçların 

planlanması ve belirlenmesi; 

4. Aşağıda sıralanan unsurlara özellikle dikkat ederek prosedürlerin uygulanması: 

 

(a) Yapı ve sorumluluk 

(b) Eğitim, farkındalık ve yeterlilik 

(c) İletişim 

(d) Çalışanların katılımı 

(e) Belgelendirme 

(f) Verimli proses kontrolü 

(g) Bakım programı 

(h) Acil durum hazırlığı ve müdahele 

(i) Çevresel yasalar ile korumaya uyum 

 

5. Aşağıdaki huşular özellikle dikkate alınarak kontrol etme ve düzeltici faaliyetler: 

(a) Denetleme ve ölçme (Denetlemenin genel prensipleri hakkındaki referans belgeye de 

bakınız) [42, EC 2003] 

(b) Düzeltici ve önleyici faaliyetler 

(c) Kayıtların sürdürülmesi 

(d) EMSlerin planlanan düzenlemelere uyup uymadığını ve düzgün biçimde uygulanıp 

sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için, bağımsız (uygulanabilir olduğu yerlerde) harici ve 

dahili denetleme 

6. Üst düzey yönetim tarafından EMS ve etkinliğinin, yeterliliğinin ve uygunluğunun 

devamının derlemesi 

7. Düzenli çevresel bir ifadenin hazırlanması 

8. Bir belgelendirme kuruluşu veya harici bir EMS doğrulayıcısı tarafından geçerliliğinin 

onaylanması 

9. Daha temiz teknolojilerin gelişiminin izlenmesi 

10. Yeni bir tesisin tasarlanması aşamasında ve çalışma hayatı boyunca kuruluşun sonraki 

yeniden hizmete sokulmasından etkilenen çevresel etkilerin dikkate alınması 

11. Düzenli olarak sektörel kıyaslamaların uygulanması 

 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

Bir EMS, kuruluşun çevresel performansının sürekli iyileştirilmesini teşvik eder ve destekler. Eğer 

kuruluş zaten iyi bir bütün çevresel performansa sahipse, EMS yüksek performans seviyesini 

sürdürmede operatörlere yardım eder. 

 

Çapraz-medya etkileri 

Bildirilen bir bilgi yoktur. EMS bağlamında iyileştirmelerin kapsamı ve ilk çevresel etkilerin 

sistematik analizi, bütün çevresel ortam için en iyi çözümleri incelemedeki esasları ortaya koyar. 
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Operasyonel veriler 

Bütün önemli tüketimler (enerji dahil) ve emisyonlar, finansal planlama ve harcama döngüsü ile 

birlikte kısa, orta ve uzun vadede operatörler tarafından koordineli biçimde yönetilir. Bunu anlamı, 

örneğin, kısa vadeli boru sonu çözümlerini emisyonlara adapte etmek, uzun vadede daha yüksek 

enerji tüketimlerine yol açabilmesi ve potansiyel olarak daha çevreye yaralı çözümlerdeki 

harcamaları erteleyebilmesidir. Bu, çapraz-medya konularının dikkate alınmasını gerektirir ve 

maliyetlendirme ve fayda-maliyet konuları ile ilgili yönlendirme, Ekonomi ve Çapraz-Medya 

Etkileri (ECM) üzerine olan Referans Belge’de [185, European Comission 2006] ve Enerji Verimi 

(ENE) üzerine olan Referans Belgesinde [48, EC 2008] verilir. 

 

Uygulanabilirlik 

Yukarıda tanımlanan bileşenler, bu doküman bünyesinde bütün kuruluşlara genel anlamda 

uygulanabilir. Bu kapsam (ayrıntı düzeyi gibi) ve EMS’in doğası (standartlaştırılmış veya 

standardize edilmemiş gibi), kuruluşun doğası, ölçeği ve karmaşıklığı ve sahip olabileceği çevresel 

etkilerin aralığıyla bağlantılı olacaktır. 

 

Ekonomi 

İyi bir EMS’in öne sürülmesinin ve sürdürülmesinin maliyetini ve ekonomik yaralarını kesin 

olarak belirlemek zordur. Bir EMS kullanımının sonucu olan ekonomik yaralar da vardır ve 

sektörden sektöre büyük ölçüde değişmektedir. 

Sistemin doğrulanmasıyla ilgili harici maliyetler, Uluslararası Akreditasyon Forumu tarafından 

yayınlanan yönergeden tahmin edilebilir Sistemin doğrulanmasıyla alakalı harici maliyetler, 

Uluslararası Akreditasyon Forumu tarafından yayınlanan yönergeden tahmin edilebilir 

(http://www.iaf.nu). 

Uygulama için gereken itici güçler 

Bir EMS’in yürürlüğe geçmesindeki itici güçler şunlardır: 

o İyileştirilmiş çevresel performans 

o Müşterilerin, bankaların sigorta firmalarının, düzenleyici kurulların veya diğer 

paydaşların çevresel gereksinimlerini yerine getirmek için kullanılabilen firmanın çevresel 

yönlerinin kavranmasının iyileştirilmesi (kuruluşun çevresinde çalışan veya yaşayan insanlar gibi) 

o Karar verme esaslarının iyileştirilmesi 

o Personel motivasyonunun iyileştirilmesi (örneğin, yöneticiler çevresel tesirlerin kontrol 

edilmesine dair güvenilirliğe sahip olabilir ve çalışanlar çevresel olarak sorumlu bir şirkette 

çalıştığını hissedebilir) 

o Operasyonel maliyet azaltma ve ürün kalitesi iyileştirilmesinde ek olanaklar 

o İyileştirilmiş firma imajı 

o Azaltılmış yükümlülükler, sigorta primi ve uyum maliyeti dışındaki harcamalar 

 

Örnek tesisler 

EMSler Avrupa boyunca pek çok kuruluşta uygulanmaktadır. 

Avrupa’daki pek çok çelik yapım tesisleri, sertifikalı EMSlere sahipken, ISO 14001 EMAS’dan 

daha sıklıkla uygulanmaktadır. Bazı örnekleri şunlardır: 

o Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar, Almanya 

o Uddeholm Tooling AB, Hagfors, İsveç 

o Villares Metals SA, São Paolo, Brezilya 

o Böhler Edelstahl GmbH, Kapfenberg, Avusturya 

o Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 

o Voestalpine Stahl GmbH, Donawitz, Avusturya 

o Rivagroup Taranto, Italya 

o ArcelorMittal Dunkirk, Florange, Fos sur Mer, Fransa 

 

http://www.iaf.nu/
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Referans literatür 

EMAS regülasyon (EC) No 1221/2009. [396, Reg. 1221/2009] 

DG Environment EMAS web sitesi. [397, DG Environment 2010] 

 

EN ISO 14001: 2004 

ISO 14000 standart web site ailesi [398, ISO 2004] 

ISO 14000 teknik komite. [398, ISO 2004] 

 Enerji Yönetimi 

 Enerji verimini iyileştiren teknikler 

 

Tanım 

Tüm enerji verimini iyileştirmek için, entegre bir çelikhane ile alakalı bahsedilmesi gereken bazı 

özel ve önemli ögeler vardır. Bunlar, aşağıda sıralanmıştır: 

o Enerji tüketimini optimize etmek. Tipik olarak, çelik tesisinde bir prosesin enerji 

tedariğindeki bir değişim pek çok diğer prosesleri etkiler (örneğin, yüksek fırında kok fırını gazının 

kullanımı YF çıkış gazlarında daha yüksek bir kalorifik değerle sonuçlanabilir). Bütün entegre 

tesisini ilgilendiren aletleri en iyi duruma getirmek, bağımsız bir Birim olarak her bir prosesi 

ilgilendirenlere tercih edilebilir. 

o Elektronik denetleme. Bu, tesiste sıklıkla en önemli enerji akışları ve yanma prosesleri 

için kullanılır. Veriler, tipik durumlarda analiz edilebilsin diye uzun bir zaman depolanır. Bütün 

gaz alevleri için, elektronik denetleme çok önemlidir. Alevlerde ve yanma proseslerinde enerji 

kayıplarından kaçınmak için kullanılan ana tekniktir. Enerjiyle alakalı bütün proses parametreleri 

için sürekli denetleme sistemleri, proses kontrolünü optimize etmek ve anlık-bakımı sağlamak için 

kullanılabilir, böylece kesintisiz bir üretim elde edilmiş olur. 

o Cihazların raporlanması ve analizi. Bildirilen cihazlar, sıklıkla her bir prosesin ortalama 

enerji tüketimini kontrol etmek için kullanılır. Maliyet kontrolünden dolayı, enerjinin kontrolü 

enerji tüketimi ve maliyet tasarrufunu optimize etmede temel unsurdur. Bir enerji kontrol sistemi, 

geçmiş verilerle (çizelgeler gibi) gerçek verilerin karşılaştırılması imkanını sunar. 

o Spesifik enerji tüketim seviyesi. Her bir proses için, spesifik enerji tüketim seviyeleri 

tanımlanabilir. Bildirilmiş enerji seviyeleri ciddi olarak kontrol edilme zorunluluklarının 

bulunmasına rağmen, bu değerler tipik olarak kullanılabilir. Uzun vade temelinde 

karşılaştırılabilirler. 

o Enerji dengesi. Enerji yönetiminde çok önemli bir araç olarak Enerji Verimi BREF’de bu 

dengeler tanımlanır. Bu dengeler, aynı zamanda, uygun maliyetli enerji tasarrufu olanaklarını da 

belirler. 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Enerji yönetiminin amacı, proseslerden kaynaklanan gazların verimli kullanımını maksimum hale 

getirmek, dolayısıyla sistemin içine tamamlayıcı enerji kaynaklarının alınması gerekliliğini en aza 

indirgemek ve sistemin kendinde var olan sınırlamaları dahilinde spesifik enerji tüketimini 

optimize etmek olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için, bir yandan, teknik imkanlar ve maliyet ile 

ilgilenen diğer bir yandan, organizasyon hakkında yeterli bir sistem olmalıdır. Enerji yönetimini 

açıklama da pek çok girişim olmuştur (Enerji Verimi BREF gibi), bu yüzden genel detaylar bu 

belgede tartışılmamıştır. 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veri 

Hiçbir veri bulunamadı. 
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Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Referans literatürü 

[281, Eurofer 2007] 

 İşlem gaz kullanımını optimize eden teknikler 

Tanım 

Bazı potansiyel proses entegreli teknikler, proses gazı kullanımını en iyi hale getirerek entegre bir 

çelikhanede enerji verimini iyileştirmek için kullanılır. Bu teknikler şunlardır: 

o Bütün ara-ürün gazları için gaz depolarının kullanımı veya kısa dönem depolama için 

diğer uygun sistemler ve proses gazlarının geri kazanımını maksimize etmede basınç tutucu 

tesisler 

o Alevlerde enerji kayıpları var ise, kullanım oranlarında artma ile daha fazla proses gazını 

kullanmak için, gaz ağındaki basıncı artırma 

o Farklı tüketiciler için farklı kalorifik değerler ve proses gazları ile gaz zenginleştirilmesi 

– prosesler, yakıt veriminin kabul edilebilir seviyeleri için farklı kalorifik değerlere sahip gazlara 

ihtiyaç duyar. Gereken proses sıcaklığı ne kadar yüksekse ihtiyaç duyulan yüksek kalorifik 

gazların miktarı o kadar yüksek olur. 

o Elektrik gücü veya doğal gazı satın alma ihtiyacını azaltmak ve proses gazlarının 

kullanımını maksimize etmek için proses gazı ile ateş fırınlarının yeniden ısıtılması 

o Bilgisayar kontrollü bir kalorifik değer kontrol sisteminin kullanımı 

o Kok ve baca gazı sıcaklıklarının kullanımı ve kaydedilmesi 

o Özellikle proses gazlarının değişkenliği, proses gazları için enerji kazanım kuruluşlarının 

kapasitesinin yeterli ölçülendirilmesi 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Daha önce bahsedilen tekniklerin uygulaması ile, entegre bir çelikhanede çelik üretimi için 

gereken spesifik enerji azaltılabilir. 

Enerji verimi, iyi yanma kontrolüyle iyileştirilebilir ve sonunda, hava emisyonu azalabilir. 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir bilgi bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Özgül enerji tüketimi, prosesin kapsamı, ürün kalitesi ve kuruluşun türüne bağlıdır (BOF’da 

vakum prosesi miktarı, tavlama sıcaklığı, ürünlerin kalınlığı gibi). Her bir entegre çelikhane ve 

bileşenin içinde, ürünlerin farklı bir spektrumuna, proses yapılandırması, ham madde stratejilerine 

sahiptir, bu yüzden kendi spesifik enerji talebi vardır. Spesifik enerji kullanımı düşünüldüğünde, 

iklimsel unsurlar, göz önüne alınmalıdır. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 
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Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Referans literatür 

[242, Caughlin 2007] [281, Eurofer 2007] 

 Isı geri kazanımını artıran teknikler 

 

Tanım 

İyileştirilmiş ısı geri kazanımı ile çelik üretiminde enerji verimini artırmak için kullanılan bazı 

potansiyel proses-entegreli ölçümler şunlardır: 

o Ya çelikhanenin diğer kısımlarına yada bölgesel ısıtma ağına ısı değiştirici ve dağıtımı ile 

atık ısının geri kazanımı (eğer yakın yerlerde tüketiciler var ise) 

o Büyük yeniden ısıtma fırınlarında buhar kazanları veya uygun sistemlerin kurulması 

(fırınlar buhar talebinin bir kısmını oluşturur) 

o Çıkış gazlarında NOX’in artışı gibi yan etkiler dikkate alınarak, yakıt tasarrufu sağlamak 

için fırınlarda ve diğer yanma sistemlerinde yanma havasının ön ısıtmaya tabi tutuması 

o Buhar boruları ve sıcak su borularının yalıtılması 

o Sinter gibi ürünlerden ısı geri kazanımı 

o Çeliklerin soğutulması gereken yerlerde, hem sıcak hava pompası hem de güneş 

panellerinin kullanımı 

o Yüksek sıcaklığa sahip fırınlarda baca gazı kazanlarının kullanımı 

o Standart ısı değiştiricileri boyunca enerji değişimiyle soğutulan oksijen buharlaştırıcılar 

ve kompresörler 

o Elektrik güçle çalışan yüksek fırınlarda üretilen gazı kinetik enerjiye dönüştürmek için üst 

geri kazanım türbinlerinin kullanımı 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Bölgesel ısıtma, müşteri için az bakım gerektiren güvenli, ekonomik olarak uygulanabilir bir 

ısıtma yöntemidir. 

Daha önce bahsedilen tekniklerin uygulanmasıyla, entegre bir çelikhanede çelik üretimi için 

spesifik enerji talebi azaltılabilir. CO2 emisyonu ve diğer kirleticilerin emisyonları bölgesel ısıtma 

enerji üretimi ile fosil yakıtları değiştirerek kaçınılabilir. 

Bölgesel ısıtma sisteminin önemli bir avantajı, temizliği ve devir daim yapan suyun yüksek 

sıcaklık farklılığıdır. Böylelikle, ısının üretimi ve spesifik proses soğutma çözümlerini birleştirmek 

mümkündür. 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Operasyonel veriler 

Komşu bölgesel ısıtma sisteminde, ısıl enerji binaların ve diğer öncüllerin ısıtılması ve ılık 

kullanım suyunun üretimi için kapalı borulama yardımıyla dağıtılır. Tüketici her zaman ısı 

değiştiriciler ile ısıyı alır. Binaların her biri, elektriksel ağ, gaz ağı, temiz su ve atık su ağları gibi 

benzer bağlantılara sahiptir. 

 

Bölgesel ısıtma sistemleri, Nordik Ülkelerinin ve Rusya’nın şehir alanlarında ve daha çok Orta 

Avrupa’da genel olarak kullanılır. Isı, elektrik ve ısı üretiminin birleşmesiyle (CHP) daha büyük 

şehirlerde büyük elektrik santrallerinde üretilir. Bazı topluluklarda, ısı sabit yakıtlar, ağır yağlar, 

doğal gaz veya biyoyakıt yakan ayrı kazan tesisleriyle üretilir. 



  Bölüm 2 

Demir Çelik Üretimi  53 

Bölgesel ısıtma suyunun sıcaklığı, 75 - 120 oC aralığında ayarlanır. Geri dönüşüm suyunun 

sıcaklığı, 40 – 45 oC aralığındadır. 

Endüstriyel bölgesel ısıtma sisteminde tek spesifik özelliği, optimizasyon ve kontrole bağlıdır. 

yıllık ısı talebinin yaklaşık 90%’ı pek çok farklı proseslerin atık ısısı ile üretildiğinde, diğer üretim 

noktalarında sıcaklığı ve basıncı kontrol etmek ve sürekli olarak optimal ısı yüklerini bölmek 

oldukça karmaşıktır. Isının büyük bir kısmını bölgesel ısıtma sistemine temin etme durumunda, 

yedek bir sistem gerekli olabilir. 

Uygulanabilirlik 

Yöntem, başlıca benzer bir soğutma tekniği kullanan bütün çelikhanelerde kullanılır. 

Birleştirilmiş ısı ve güç üretimi, uygun bir ısı talebi ile kentsel alanlara yakın bütün demir ve çelik 

tesisleri için uygulanabilir. 

Spesifik enerji tüketimi, prosesin kapsamına, ürün kalitesine ve kuruluşun türüne bağlıdır 

(BOF’daki vakum prosesinin miktarı, tavlama sıcaklığı, ürünlerin kalınlığı gibi). Her bir entegre 

çelikhane ve bileşenin içinde, ürünlerin farklı bir spektrumuna, proses yapılandırması, ham madde 

stratejilerine sahiptir, bu yüzden kendi spesifik enerji talebi vardır. Spesifik enerji kullanımı 

düşünüldüğünde, iklimsel unsurlar, göz önüne alınmalıdır. 

Ekonomi 

Atık ısıyı satmak, karlı bir iş olabilir. 

Bölgesel ısıtma sisteminin yapısı, genellikle uygulanan teknoloji kullanıldığında, oldukça 

avantajlıdır. Bu nedenle, sistem Raahe Steel Works, Raahe, Finlandiya’ya son derece karlı bir 

teknik olmuştur, ve ayrıca, son kullanıcılar için Raahe şehrinde son derece avantajlı bölgesel ısıtma 

tarifeler vardır. Bölgesel ısıtma kullanan yeni endüstri, alanda geliştirilmiştir. 

Uygulama için itici güç 

Isı geri kazanımının uygulanmasındaki itici güçler, ilk yakıtlardaki tasarruflar, böylece CO2 

emisyonlarında ve diğer çevresel etkilerde azalmadır. Birleştirilmiş ısı ve güç üretiminin 

uygulanmasındaki itici güçler, çevresel yararlar, iyileştirilmiş YF operasyonu ve yüksek yatırım 

maliyetlerinden kaçınmadır. 

 

Örnek tesisler 

Graz, Avusturya’da Marienhütte referans tesisinde, her yıl 40 GWh, EAF’den (35 ton/şarj) geri 

kazanılır ve bölgesel ısıtma ağına beslenir (2005’teki durum). Bölgesel ısıtma, İsveç, Luleå’da 

Ovako Hofors, SSAB ve Finlandiya’da Ruukki sinter tesislerinde de uygulanır. 

Birleştirilmiş ısı ve güç tesisi bölgesinden, ısı İsveç, Luleå’da SSAB Lulekraft’da üretilir. 2003’ün 

sonundan başına kadar, 12995 GWh sıcak su, yerel bölgesel ısıtmaya iletildi. Aynı miktar ısı, ağır 

yakıt yağları kullanarak üretilseydi, yaklaşık 4.5 Mt CO2 üretilecekti (90% geri kazanım ve 

spesifik CO2 değeri olarak 0.0879 ton CO2/GJ varsayılırsa). Aynı koşullar kullanılarak, kaçınılan 

NOX ve SOX miktarı sırasıyla, yaklaşık olarak 1800 ve 600 ton olarak hesaplanabilir. Elektriksel 

güç, bir İsveç çelik sac üreticisi SSAB Tunnplåt AB’nin ihtiyacını kapsar ve başka yerde 

kullanılabilen bazı arta kalan elektriği de verir. Isı üretimi, Luleå’da (22000 eve sahip) bölgesel 

ısıtmanın toplam ihtiyacını karşılar. Ayrıca, yerel bir biyoyakıt tesisi, sistemden artakalan enerjiyi 

kullanır. 

2004 için bir sistemden toplam enerji dağıtımını, Tablo 2.10’da verilir. 
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Tablo 2.10: Bbir topluluk için, ısı ve elektrik gücü üretimine bir CHP tesisi örneği 

Yakıt girdisi 

(GWh) 

Enerji çıktısı (GWh) 

Gaz 2075 Toplam enerji dışa aktarımı 1472 

Petrol 82 Bölgesel ısıtmaya sıcak su 751 

  Elektrik gücü dışa aktarımı 613 

  Buhar dışa aktarımı 27 

  Kuruyan gazın dışa aktarımı 81 
Kaynak: [ 208, Lindfors ve ark. 2006 ]. 

 

İsveç’te Hofors Energi AB, Ovako Hofors ve Hofors halkına her yıl yaklaşık toplam 130 GWh 

vermektedir. Bunu üçte biri buhar formunda iken geri kalanı sıcak sudur. Atık ısının kullanımı, 

her yıl ek 4000 m3’e kadar tasarruf yapılması demektir. Bu, her yıl Ovako Hofors için toplamda 

23000 ton CO2 emisyonunda azalma anlamına gelmektedir. 

Ovako Hofors ve Hofors Energi AB arasındaki işbirliği sonucunda, Hofors halkına bölgesel ısıtma 

sağlanır. Bu da, her yıl binalardaki yakıt tüketimini ilave 4000 m3 yakıt ile azaltır. Bu, yaklaşık 

olarak 11000 t/yıl CO2 emisyonunda azalmaya yol açar. 

Finlandiya’da Raahen Energia’ya dağıtılan kentsel bölge ısıtması, ağır yakıt yağların kullanımının 

yaklaşık 18 000 t/yıl değişmesinden dolayı 160000 MWh/yıl’dır. Benzer miktardaki enerji, 

bölgesel ısıtma sistemi ve atık ısı kullanımı olmaksızın ısı üretimi için kullanılabilecek olan 

elektrik, buhar ve Raahe Steel Works’ün iç yakıtlarıyla yer değiştirmiştir. Aynı zamanda, 

çelikhanedeki enerji tüketimi, Raahen Energia’ya atık ısı satmanın mümkün olduğu yerlerde 

düşürülmektedir. 

Bölgesel ısıtmanın başka bir örneği, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya’da 139 GWH/yıl 

ile gerçekleşmektedir. 

Referans Literatürü 

[208, Lindfors ve ark. 2006] [277, Wiesenberger 2007] [281, Eurofer 2007] 

 

 Frekans kontrollü pompalar ve fanlar 

Tanım 

Endüstriyel alana bölgesel ısıtma tedariği yapmak için kullanılan pompaların analizi, genelde 

gereken pompalama gücü çok düşük olduğu halde, bütün pompaların sürekli olarak yüksek güçte 

çalışmasını gösterir. 

En modern pompalar ve fanlar, frekans kontrollü olabilir ve böylece, akış hızında istenen ayar 

noktası değerini elde etmek için, herhangi bir verilen dönme hızına (rpm değeri) ayarlanabilir. 

Frekans kontrollü pompalar ve fanlar ve değişken hızlı sürücülerin kullanımı, farklı proses 

koşullarının taleplerine göre su akış hızları ve çıkış gazı akış hızlarının daha iyi ve daha hızlı 

ayarlanmasını sağlar. İlave sistemlerin optimizasyon ölçümleri şunlardır: 

• Kapatıldığında ana tedarikten pompaların tam ayrılması 

• Daha küçük, çokça verimli pompalar ile var olan pompaların yer değiştirmesi 

• Yüksek verimli motorların kurulması 

En yüksek enerji tasarrufu, izolasyonda tek tek sistemlerin bileşenlerini göz önüne almaktansa 

enerji kullanan sistemler bir bütün olarak optimize edilirse, elde edilir. Bu yüzden, çalıştırma 

süresi, değişken hızlı sürücü, elektrik motoru, pompa, dişli kutusu, borular, aletler ve kontrol 

ekipmanları içeren bir pompa sistemindeki bileşenlere ve sistem analizine bağlıdır. Kullanılan 

enerjiyi optimize etme ölçümleri, her bir pompa sistemi için münferit olarak geliştirilmelidir ve 

ekonomik olarak değerlendirilmelidir. Önemli parametreleri (basınç, akış hızı, sıcaklık seviyesi 

gibi), var olan çalıştırma parametreleri ve her bir sistemin sistem bileşenleri teker teker analiz 

edilmesi önemlidir. Bütün bileşenlerin ve birbirleriyle etkileşimlerinin ince ayarı da bir 
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optimizasyon planına tabidir. Bu, bir sistemin olabilecek en mümkün toplam veriminin ve 

enerjinin en verimli kullanımının adım adım belirlenmesini sağlar. 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

Değişimler, çok düşük bakım maliyetleri ve çok düşük üretim bozuklukları kadar elektrik 

enerjisinde dikkate değer tasarruf ile sonuçlanır. 

Verim ölçümleri, iklim değişikliğinin hafifletilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. SSAB 

Oxelösund AB, İsveç’te, yıllık bazda elektrik enerjisindeki tasarruf, 3.2 GWh’dir CO2 

azaltılmasında, bu yaklaşık 250 t/yıl’dır. 

Çapraz medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Uygulanabilirlik 

Çıkış gazı temizleme suyu, motor kapağı ve boruları soğutma suyu, çıkış gazı emişli fanlar ve LD 

proseslerindeki gibi benzer ekipmanlara bu teknik uygulanabilir. Pompaların güvenilirliği, 

prosesin güvenliğinde başlıca önemi olan uygulamalarda, frekans kontrollü pompalar 

kullanılamaz. Pompa sistemi teknolojisi, endüstri ve üretimde yaygın olarak kullanılan disiplinler 

arası bir teknoloji olduğu için, pek çok farklı tür firmalar bu deneyimlerden kar sağlayabilirler. 

 

Ekonomi 

Bir sistem optimizasyonu, bir elektromotor sisteminin enerji tüketimini 30% veya daha fazla 

düşürebilir. Enerji maliyetlerindeki azalma, 30% ve 50% arasında yatırım getirisiyle, yatırımların 

2 ile 3 yıl arasında kendilerine karşılığını ödediği anlamına gelir. 

Optimize edilmiş enerji tüketimi ile bir pompa sisteminin ömrü, daha fazladır ve tesis uygunluğu 

artar. Daha düşük mekanik yükler, bakım maliyetlerini de azaltır. 

Ulm GmgH, Ulm, Almanya’da bölgesel ısıtma için enerji tasarrufu ve verimi parametreleri, 

• Enerji tasarrufu: 64 % veya 325 000 kWh/yıl 

• Maliyet tasarrufu: EUR 32 500/yıl 

• Yatırımlar: EUR 67 000 

• Geri ödeme süresi: 2.1 yıl 

• Yatırım getirisi: 48 % 

SSAB Oxelösund, İsveç’te, gerekli değişimler için potansiyel toplam birikim, sadece enerji 

tasarrufunda her yıl EUR 55 000’dır (EUR 0.033 kWh değerinde). Bu durumda, tasarruflar 

yatırımsız elde edilebilir. Daha çok enerji tasarrufu sadece yatırımdan sonra elde edilebilir. 

Uygulama için itici güç 

İtici güç, başlıca ekonomiyle ilgilidir. 

 

Örnek Tesisler 

Teknik, SSAB Oxelösund AB, İsveç’te uygulanır. 

Bölgesel ısıtma Ulm GmbH Ulm, Almanya, atık yakmalı ısıtma tesisi ve Ulm Danube Valley’de 

azami yük ısıtma tesisi çalıştırır ve Wiblingen, Almanya’nın yerleşim bölgesine tedarik eder. 

Referans Literatürü 

[34, dena 2007] [208, Lindfors ve ark. 2006] 
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 İşlem gazı-yakmalı güç santrallerinde NOX’in azaltılması 
 

Prensip olarak, NOX emisyonlarını azaltmak için, ilk önlemler kadar ikincil önlemler kullanılabilir. 

İkincil önlemler, hem ısıl hem de yakıt NOX üzerinde bir etkiye sahiptir. 

 İlk önlemler ile NOX’in azaltılması 

Tanım 

İlk önlemler sadece ısıl NOX’i düşürür. Aşağıdaki ilk önlemler teker teker veya kombinasyon 

halinde uygulanabilir: 

• Düşük-NOX yakıcıların yerleştirilmesi 

• Baca gazı geri beslemesi 

• Sitokiyometrik yakıcılarla kalıntı yanma için üstten hava püskürtme 

• İndirgeme yakıtının enjeksiyonu 

• Hava kademelendirmesi 

• Yakıt kademelendirmesi 

Bu önlemler tümü, oksijen kısmi basıncını ve yanma sıcaklığını düşürür. Sonuç, önemli derecede 

azaltılmış NOX emisyonudur. Yanma sıcaklığı, giriş gazlarının kalorifik değerine bağlıdır. İşlem 

gazına daha fazla baca gazı (yanabilen bileşenler olmadan) karıştırarak, sıcaklığı düşürür. 

Düşük-NOX yakıcılarının ve baca gazı geri beslemesinin birlikte kullanılması 

Bu, itinayla harmonize edilmiş yanma teknikleri ile kullanılması gereken en etkili indirgeme 

önlemlerinden biridir. 

Düşük NOX yakıcıları ve ek olarak harici baca gazı geri beslemesini kullanarak, 80 – 90 mg/Nm3 

ısıl NOX değeri, ortalama günlük olarak elde edilebilir. Doğal gaz ile (BF gazı olmadan) 

kombinasyonunda COG’un yanmasıyla, yaklaşık 90 mg/Nm3 değerleri, günlük ortalamada 

ulaşılabilir. 

Hem düşük-NOX yakıcıları hem de baca gazı geri beslemesini kurarak, yaklaşık 40 % indirgeme 

hızı mümkündür. Sadece düşük- NOX yakıcılar uygulandığı halde, 30 % NOX elde edilebilir ve 

sadece baca-gazı geri beslemesi yöntemi kullanarak, 15 % NOX indirgemesine ulaşılabilir. 

Termal NOX ve yakıt NOX’in eklenmesinden dolayı, günlük ortalamada yaklaşık 210 mg/Nm3 

NOX emisyonları, bu primer önlemleri ve tipik COG kompozisyonları kullanarak ulaşılacaktır. 

Aşağıdaki gibi diğer proses parametrelerinin NOX emisyonu üzerinde daha karmaşık etkileri 

vardır: 

• Fırın alansal yükü (kısmi yük/tam yük) 

• Aynı zamanda YF gazının ek yanması (daha düşük yanma sıcaklığı) 

• Üstten hava püskürtme 

 

Ek bir önlem olarak üstten hava püskürtme 

Üstten hava püskürtme, baca-gazı geri beslemesiyle düşük-NOX yakıcıların beraber 

uygulanmasına kalıntı yakıtın yanmasında ek olarak kullanılır, fakat var olan bir tesiste, bu daha 

düşük verime sahiptir. 

 

Alternatif bir önlem olarak üstten hava enjeksiyonu 

Bir seçenek, düşük bir NOX yakıcının ve baca gazı geri beslemesinin bir kombinasyonu olabilirdi. 

Kalıntı baca gazlarının yakılmasına diğer bir ihtimal, sitokiyometrik olarak bir yakıcıyı ateşlemek 

ve daha sonra tam yanma için gereken havayı sağlamaktır. İlk opsiyonla karşılaştığında, NOX’in 

indirgenmesi sadece üçte birdir. Üstelik, korozyona yol açan duvarların yanında CO’i artırarak 
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baca gazlarını tamamıyla yakmak için fırına düzenli olarak hava enjekte edildiğinde, teknik 

problemler oluşabilir. 

 

İndirgeme yakıtlarının enjeksiyonu 

NOX indirgemesinin diğer bir olasılığı, son yakıcı seviyesiyle üst hava arasına indirgeme 

yakıtlarının (geri dönüştürülen egzoz gazı ve doğal gazı bir karışımı) enjekte edilmesidir. Fakat, 

aynı zamanda düşük-NOX yakıcılarının kullanımı ile verimli değildir. 

 

Hava kademelendirmesi 

Alev çevresinde, farklı miktarda oksijen ile bazı yanma bölgeleri vardır. Bundan dolayı, yanma 

alanı daha büyüktür ve alevdeki bekleme süresi daha fazladır. Kademelendirme, doğrudan 

yakıcıya veya fırın alanına yapılabilir. 

 

Yakıt kademelendirmesi 

Hava kademelendirmesindeki gibi, yakıtın fırın alanına girişi genellikle 2 adımdadır. NOX 

indirgemesinin sonuçları benzerdir. 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Bu önlemler ile, ,Tablo 2.11’de verilen NOX indirgeme verimleri elde edilebilir. 

Tablo 2.11: İlk önlemler için NOX indirgeme verimi 

Uygulana birincil önlem 
NOX indirgeme verimi (%) 

Düşük-NOX yakıcı 28 

Baca-gazı devirdaimi 13 

Kesinbileşimli yakıcılar ile kalıntı yanma için 

üstten hava enjeksiyonu 
23 

Indirgeme yakıtlarının enjeksiyonu 13 

Düşük-NOX yakıcı ve baca-gazı devirdaimi 38 

 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Uygulanabilirlik 

Düşük-NOX yakıcı sistemler gibi proses-entegreli veya birincil önlemler, demir ve çelik 

endüstrisinde yeni ve tam olarak revizyondan geçirilmiş yanma tesislerinde uygulanabilir. 

 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek Tesisler 

Referans Güç santrali: Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 

TKS, Huckingen-Duisburg, Almanya 

Referans Literatürü 

[140, Eurofer 2009] [281, Eurofer 2007] Birincil önlemler ile NOX ‘in indirgenmesi hakkında daha 

fazla bilgi Büyük Yanma Tesisleri BREF (LCP)’de bulunabilir [282, EC 2006]. 
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 İkincil önlemler ile NOX’in indirgenmesi 
 

2.5.3.2.1 Seçkili tezgensel indirgeme (SCR) ile NOX indirgemesi 

Tanım 

Amonyak baca gazına enjekte edilir ve o, NOX’i moleküler nitrojene (N2) ve suya (H2O) 

dönüştürür. 320 oC’den fazla bir sıcaklık, katalitik konvertörü engelleyenden kaynaklanandan 

oluşan amonyak tuzlarını önlemek için gereklidir. Şekil 2.16, katalitik NOX konvertörünün tipik 

konfigürasyonunu göstermektedir. 

 

Şekil 2.16: Katalitik NOX konvertörü 

Tesisteki katalitik konvertörün pozisyonuna bağlı olarak, 3 seçenek mevcuttur: 

• Yüksek toz tekniği 

• Düşük toz tekniği 

• Son uç tekniği 

Yüksek toz tesisinde, katalitik konvertör ön ısıtıcı ile hava ön ısıtıcısı arasına inşa edilir. Gerekli 

katalitik reaksiyon sıcaklığı 300 – 400 oC aralığındadır. Çalıştırma ve gaz girdilerinin geniş 

çeşitliliğinden dolayı, entegre bir çelikhanenin güç santralinde sabit bir sıcaklık verilmez. 

Yüksek toz tesisi, çok fazla alana ihtiyaç duyar, çünkü çıkış gazlarının hepsi yaklaşıl 350 oC’de 

proses görür. Çıkış gazı fırın alanının dışına katalitik konvertöre doğru çalıştırılır ve döndürülmek 

zorundadır. Normal olarak, NOX konsantrasyonu (yaklaşık 100 mg/Nm3) düşüktür ve bu yüzden 

sabit bir karıştırıcı olmaksızın baca gazıyla NH3’ü karıştırmak zordur. Üstelik, hava ön ısıtıcısının 

soğuk kısımlarında, çarpışan sülfürü, sülfür trioksit’e (SO3) dönüşecektir. Bu da, ön ısıtıcının 

çıkışını engelleyebilir. Diğer bir dezavantajı, yüksek toz içeriğidir. 
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Son uç tesisleri kadar düşük toz tesislerinde de, çıkış gazı sadece 50 – 130 oC arasında bir sıcaklık 

ile toz filtreleri (ESP gibi) arkasındaki prosese ayrılır. Baca gazı, neredeyse tozdan temizdir, fakat 

katalitik konvertöre girmeden önce ısıtılmasına ihtiyaç vardır. Bu, ısıtma sistemleri, ek yakıcılar 

veya buharla yapılabilir ve sonuç verim kaybıdır. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Tablo 2.12’de gösterildiği gibi, SCR tekniği ile, baca gazındaki NOX emisyonu yıllık ortalamada 

80 mg/Nm3’ün altındaki konsantrasyonlara düşürülebilir. 

 

Tablo 2.12: SCR tekniği kullanan beş proses gazı yakma ünitesinin performans verileri 

 
Kurulum 

NOX 

(mg/Nm³) 

2005 2006 2007 

Üretim ünitesi 3 28 21 18 

Üretim ünitesi 4 36 24 25 

Üretim ünitesi 5 29 17 23 

Üretim ünitesi 6 71 76 66 

Bara 69 66 46 

Gaz ve buhar türbini (
1
) 15 16 17 

(1) O2 referans içeriği: 15 %. 

NB: — Yıllık ortalamalar. 

— O2 referans içeriği: 3 %. 

Kaynak: [ 32, Voestalpine Linz 2008 ]. 

 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Uygulanabilirlik 

SCR, yeni ve var olan tesislerde uygulanabilir. Negatif çapraz-medya etkilerinden kaçınmak için 

(enerji ve kimyasal tüketimi, ek yatırım maliyetleri), SCR tekniği ilk önlemlerle birleştirilmelidir. 

NOX’i azaltmada ikincil önlemler, var olan tesisleri güçlendirmek için zor olabilir. Özellikle, bir 

SCR tesisi için yürürlüğe konması, yeterli alanı gerektirir. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

 

Örnek tesisler 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 

TKS, Duisburg-Hamborn, Almanya 

 

Referans Literatür 

[32, Voestalpine Linz 2008] [140, Eurofer 2009] [277, Wiesenberger 2007] 

SCR hakkkında daha fazla bilgi, Büyük Yanma Tesisleri BREF’de (LCP) [282, EC 2006], Atık 

Yakma (WI) BREF’de [285, EC 2006] ve Çimento, Kireç ve Magnezyum Üretim Endüstrilerinde 

(CLM) BREF’de [212, EC CLM BREF 2009] bulunabilir. 
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2.5.3.2.2. Seçkili tezgensiz indirgeme (SCNR) ile NOX indirgeme 

Tanım 

NOX emisyonu azaltmada diğer bir teknik, seçkili tezgensiz indirgemedir. Bir katalizöre ihtiyaç 

duymaz, fakat yaklaşık 900 - 1000 oC mertebelerinde çok yüksek sıcaklık gerektirir. SNCR için 

yatırım talebi genelde SCR’inkinden daha azdır (özellikle atık gaz sıcaklığı yeterince yüksek 

olduğunda), buna rağmen bu sıcaklık aralığında ısıl NOX oluşmasından dolayı, indirgeme 

etmenlerinin (suda NH3 gibi) tüketimi daha yüksektir. İndirgeme etmenlerinin enjeksiyonu, yük 

aralığının optimum sıcaklığının olduğu yerde farklı basamaklarda yapılmalıdır. Bunun kontrolü 

zor olabilir ve prosese itinayla uygun hale getirilmelidir. 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Hiçbir veri bulunmadı. 

 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunmadı. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunmadı. 

Uygulanabilirlik 

İşlem gazı ateşleyen güç santrallerinde SNCR’ın uygulanması hakkında hiçbir bilgi 

bulunmamaktadır. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunmadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunmadı. 

Örnek tesisler 

Hiçbir veri bulunmadı. 

Referans literatürü 

[140, Eurofer 2009]. SNCR hakkında bilgi, Büyük Yanma Tesisleri BREF’de (LCP) [282, EC 

2006], Atık Yakma (WI) BREF’de [285, EC 2006] ve Çimento, Kireç ve Magnezyum Üretim 

Endüstrilerinde (CLM) BREF’de [212, EC CLM BREF 2009] bulunabilir. 

 

 Malzeme Yönetimi 

 Hurda kullanımını iyileştiren teknikler 

Tanım 

EAF ve BOF prosesleri, farklı yöntem ve çelik kalitelerine göre demirli hurdanın farklı türlerine 

ihtiyaç duyar. Bu yüzden, satın alınmış veya dahilen üretilmiş ve geri dönüştürülmüş hurda ayrı 

olarak depolanmalıdır. Hurda terminalinde, her farklı tür hurda için ayrı depolar vardır. 

Ağır metallerin veya diğer istenemeyen veya tehlikeli maddelerin içeriklerinden dolayı, prosesenin 

uygun olmadığı hurdaları reddetmede operatörlere yardım edebilen pek çok teknik vardır. 

Bunlardan bazıları, kullanılan hurdayı karakterize etmede operatörlere yardım edebilir. Yapılan 

karakterizasyon ile elde edilen kesinlik, sonrasında gerçekleştirilen operasyonlar için çok 

önemlidir. Kabul yöntemlerini yeterince uygulamadaki başarısızlık, beklenmedik emisyon 

profillerine sebebiyet verebilir. 
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Hurda kullanımını iyileştirmek için kullanılan bazı teknikler şunlardır: 

• Hurdanın satın alım siparişlerinde üretim profiline uyan kabul kriterlerinin spesifikasyonu 

• Hurdanın geçmişini yakından izleyerek, hurda kompozisyonuyla ilgili iyi bir bilgi 

birikimine sahip olma; istisnai durumlarda, bir eriyik testi hurdanın kompozisyonunu karakterize 

etmede yardım edebilir 

• Yeterli karşılama tesisleri ve teslim kontrollerine sahip olma 

• Kuruluşta kullanımı için uygun olmayan hurdaları çıkarmak için prosedürlere sahip olma 

• Farklı kriterlere göre (boyut, alaşımlar, temizlik derecesi gibi) hurdayı muhafaza etme; 

boşaltma ve toplama sistemiyle geçirimsiz yüzeylerin üzerindeki kire kirleticilerin potansiyel 

salımı ile hurdanın depolanması; böyle bir sistemin ihtiyaçlarını azaltan bir çatı uygulama 

• Üretilecek çelik türü için en uygun hurdanın kullanılması için, kompozisyon bilgisini 

hesaba katan farklı ergiyikler için hurda yüklerinin bir araya getirmek (bazı durumlarda, 

istenmeyen elementlerin varlığından kaçınmak ve diğer durumlarda, üretilecek çelik türü için 

gereken ve hurda içinde bulunan alaşım elementlerinden avantaj sağlamak çok önemlidir) 

• Geri dönüşüm için hurdalığa dahili olarak üretilen bütün hurdaların geri dönmesi 

• Bir operasyon ve yönetim planının olması 

• Tehlikeli veya demir içermeyen kirleticileri, özellikle de PCB ve yağ veya gres yağı içeren 

riskleri azaltmak için hurdaların sınıflandırılması. Bu normalde hurda tedarikçileri tarafından 

yapılır, fakat operatör güvenlik gereği mühürlü kutulardaki bitin hurda yüklerini inceler. Bu 

yüzden, aynı zamanda, uygulanabilir olduğu sürece, kirleticilerin kontrolü mümkündür. 

Plastiklerin (plastik kaplanmış bileşenler gibi) küçük miktarlarının değerlendirilmesi gerekebilir. 

• Radyoaktivite kontrolü (Bölüm 2.3.1’e bakınız) 

• Cıva içeren bileşenlerin çıkarılması, Hurdaya Ayrılan Araç Direktifi (2000/53/EC) ve 

Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar (WEEE) Direktifi’nin (2002/96/EC) bir gereksinimidir. Bu, 

hurda işleyicileri için bir zorunluluktur. Aşağıdaki iki önlem, uygulamayı artırmaya yardımcı 

olabilir: 

➢ Hurda satın alım sözleşmelerinde civanın yokluğunun sabitleştirilmesi 

➢ Görülebilir elektronik bileşenler ve tertibatlar içeren hurdaların reddedilmesi 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Hurdanın kalite bilgisi, beklenmedik emisyonları öngörme olasılığını artırı. Civanın çıkarılması, 

civa emisyonlarını azaltacaktır. 

Bu tekniklerin bazılarıyla, BOF’da kullanılan hurdanın maksimum miktarı, 200 kg/t çelikten 250 

kg/t çeliğe artırıldı. BOF konvertörlerinde daha yüksek kaliteye sahip hurda, toplamda artırılmış 

çevresel ve enerji verimi ile sonuçlanır. 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Uygulama, prensipte, ağırlık ve kimyasal analizlerine dayanarak hurda kalitelerini sınıflandırmak 

zorunda olan bütün BOF ve EAF tesislerine uygulanabilir. 

Ekonomi 

Dahili olarak üretilen bütün hurdaların tam geri dönüşümü ve tüm hurda girdilerindeki artış, 

maliyet tasarrufuna yol açar. Artırılmış çelik üretimi, satın alınmış levhaların azaltılmış miktarı ve 

daha iyi karlılık anlamına gelir. 

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/hurdaya%20ayr%C4%B1lan%20ara%C3%A7%20direktifi
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Uygulama için itici güç 

Burada bahsedilen tekniklerin bazıları, uygulama için itici güçleri temsil eden çevresel etkileri 

azaltmaya, maliyet tasarrufu yapmaya ve çelik üretimini artırmaya yardımcı olabilir. 

Örnek Tesisler 

Ruukki Production, Raahe Works, Finlandiya 

Tanımlanan tekniklerden çoğu, EAF ve BOF tesisleri için bütün Avrupa ülkelerinde ortak 

uygulamadır. 

Referans literatürü 

[208, Lindfors ve ark. 2006] [240, UKEA 2004] [278, J-P. Birat ve ark. 2002] [260, Almanya 

2007] [ 273, Eurofer 2007] [280, Aguado-Monsonet 2007] [394, Colletta ve ark. 2002] 

 Malzemelerin depolanması, taşınması, karıştırılması ve kullanılmasındaki yayılmış 

emisyonları azaltan teknikler 

Tanım 

Depolamadaki Emisyonlar (EFS) üzerine BREF [283, EC 2006], bu alanların çoğunu kapsar ve 

okuyucuya detaylar için bu dökümana başvurmaları son derece tavsiye edilir. 

Entegre çelikhanelerde ve elektrik ark fırını tesislerinde, birincil emisyonları yayılımı, boşaltma, 

depolama, kullanımı ve ulaşım sistemlerinden kaynaklanabilir. İkincil toz emisyonları, depolama 

alanlarındaki tozlu malzemelerin yeniden askıya alınmasında veya trafik hareketleri ve araç 

tekerleklerinin ve şasesinin kirlenmesinden dolayı taşıt yolundaki tozun süspansiyonu, imha etme 

noktasından kaylanabilir. 

Yayınık emisyonlar, üretim proseslerinden kendi kendilerine yayılabilirler. Kalıntıların tesis içi 

işlenmesi, kırma, elekle eleme, besleme, eritme, döküm alma sırasında yetersiz çıkarmadan 

kaynaklı salınan emisyonlar gibi, malzeme depolama, kullanımı ve ulaşımından başka, düşük 

seviye yayınık kaynakları hakkında bilgi, özel sektörlerde bulunabilir. Bu yayınık emisyonlar, 

genellikle ikincil çıkış gazları olarak anılmaktadır. 

Yukarıda listelenen kaynaklardan kaynaklanan, demir ve çelikhanedeki yayınık toz emisyonlarını 

azaltmak için temel teknikler. 

Genel teknikler aşağıdakileri içermelidir: 

➢ Çevresel yönetim sistemiyle (EMS) çelikhanelerin çalıştırılması. Çelikhanelerin EMS ile, 

ilişkilendirilmiş bir yayınık toz aksiyon planı kurulmalıdır. 

➢ Yüksek ortam değerine sebep olan PM10 kaynağı olarak tanımlandıkları yerde belirli 

operasyonların geçici durdurulmasının dikkate alınması. Bunu yapmak için, rüzgar yönü ve 

mukavemetini izleme ile üçgenlere bölebilmek ve ince tozun temel kaynaklarını belirlemek için 

yeterli PM10 monitörlerine sahip olmak gerekecektir. 

Bulk ham malzemelerin kullanımı ve taşınımı sırasında toz salınımlarının önlenmesi için teknikler 

aşağıdakileri içerir: 

• Hakim rüzgarların yönünde uzun stoklamaların oryantasyonu 

• Barınak sağlamak için doğal arazilerin kullanımı veya rüzgar bariyerlerinin kurulması 

• Teslim edilen malzemelerin nem içeriğinin kontrol edilmesi 

• Malzemelerin ve uzun çevrilmemiş akıtmaların gereksiz kullanımından kaçınan 

yöntemlere büyük itina gösterilmesi 

• Konveyörlerin üzerinde ve siloların içinde yeterli kontaminasyon 

• Uygun olduğu yerlerde lateks gibi katkı maddeleriyle toz-önleyen su spreylerinin 

kullanımı 

• Ekipmanlar için sıkı bakım standartları 

• Bakım ve temizliğin yüksek standartları, özellikle yolların temizlenmesi ve 

sönümlendirilmesi 
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• Hareketli ve sabit vakum temizleme ekipmanlarının kullanımı 

• Önemli toz üretim kaynaklarının kuvvetini belirli bir düzeye azaltmak için torba filtreli 

bir temizleme tesisinin kullanımı ve toz önleme veya toz çıkarma 

• Sert yüzeyli yolların rutin temizliğinin gerçekleştirilmesi için emisyonu azaltılmış 

temizleme arabalarının uygulanması 

 

Malzemelerin teslimi, depolanması ve yenileme aktiviteleri için teknikler aşağıdadır: 

• Tozlu malzemeler veya silolar için filtrelenmiş hava çıkarımı ile teçhiz edilmiş bir binada, 

boşaltma silolarını tamamıyla çevrelenmesi, bir toz çıkarımı ve temizleme sistemine birleştirilen 

boşaltma şebekeleri ve toz perdeleriyle uymalıdır. 

• Mümkünse maksimum 0.5 m’ye kadar akıtma yüksekliklerinin sınırlandırılması 

• Toz baskılama için su spreylerinin (tercihli olarak geri dönüşüm suyunu kullanarak) 

kullanılması 

• Gerekli olduğu yerde, zemin kontaminasyonu riskini azaltmak için, kaplanmış ve sert 

yüzeyli alanlara hurdanın depolanması (deponun boyutunu ve böylece emisyonu mininize etmede 

sadece zamanında teslimin kullanılması) 

• Stokların düzensizliğinin minimize edilmesi 

• Stokların genel boyutunun kontrol edilmesi ve yüksekliğinin sınırlanması 

• Depolamanın ölçüsü uygunsa, harici depolardansa, tank içinde veya bina içinde 

depolamanın kullanılması 

• Doğal alanlar, zeminin tümsekleri veya uzun çimenlerin ve açık alanlarda alaca 

ağaçlarının ekilmesi ile rüzgar perdesi yapımı. Bu, sadece estetik faydalara sahip değildir, fakat 

böyle bitkilendirme uzun vadede zarara uğramaksızın tozu yakalayıp absorbe edebilir. 

• Atık uçları ve atık maddelerden yapılan tepelerine su aşılama 

• Yüzeysel zemin ve ekilen çimen, fundalarla kullanılmayan alanların kaplanmasıyla 

bölgelere ve bu alanlardan toz kaldırılmasını minimize edecek bitki örtüsü ile kaplanan diğer 

zeminlere yeşillendirmenin uygulanması 

• Dayanıklı toz-bağlama maddelerini kullanarak yüzeyinin nemlendirilmesi 

• Toz kaldırmayı azaltmak için, depoların kaplanması (lateks gibi) veya kanvas ile 

yüzeylerin örtülmesi 

• Korunmasız yüzeyleri azaltmak için istinat duvarı ile depolamanın uygulanması 

• Gerektiğinde, beton ve drenaj ile sızdırmaz yüzeyleri içeren bir önlem alınabilir. 

 

Yakıt ve ham maddeler deniz ile edildiğinde ve toz salınımları önemli olduğunda, bazı teknikler 

şunlardır: 

• Kendi kendine boşalma tankları veya çevrelenmiş sürekli boşaltıcıların operatörler 

tarafından kullanılması. Diğer yandan, kepçe tipi gemi boşaltıcıları ile üretilen toz, teslim edilen 

malzemelerin yeterli nem içeriğini sağlayan bir kombinasyonuyla, düşme yüksekliğini azaltmayla 

ve gemi boşaltıcı silosunun giriş açıklığında ince su sisi veya su spreyleri kullanarak azaltılabilir. 

• Sodyum klorür ile sinter tesisi elektrostatik çöktürücülerinin cüruf bağlamasıyla 

sonuçlandığından, cevherlerin veya flaksların spreylenmesinde deniz suyundan kaçınma. Ham 

malzemelerde ek klor girdisi, emisyonların (PCDD/F gibi) artmasına yol açar ve süzgeç tozu devir 

daimin engeller 

• Kapalı silolarda kalsiyum karbür, kireç ve toz karbonun depolanması ve onları pnömatik 

biçimde nakledilmesi veya çokça sürüklenmeye hassas olduğu için ve kuru tutulmaya ihtiyaç 

duyulduğu için mühürlü torbalarda transfer edilmelidir. 
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Demir ve kamyon boşaltma teknikleri şunlardır: 

• Gerekirse (toz emisyonu), genellikle kapalı bir tasarım ile adanmış boşaltım 

ekipmanlarının kullanımı 

 

Önemli toz salınımlarına yol açabilen çokça sürüklenmeye hassas malzemeler için, bazı teknikler 

şunlardır: 

• Torba süzgeci tesisine çıkarılabilen ve tamamıyla çevrelenmiş olabilen transfer 

noktalarının, titreşimli elek makinası, kırıcılar, silolar ve bunu gibilerin kullanımı 

• Etkilerin bir araçla sınırlandırıldığı ve dökülen malzemenin geri dönüşümünü 

basitleştirdiğinden, dökülenlerin çıkarılması için yıkayıp temizlemekten başka merkezi veya yerel 

vakum temizleme sistemlerini kullanımı. 

 

Cürufların işlenmesi ve kullanımı için teknikler şunlardır: 

• Kurutulmuş yüksek fırın cürufu ve çelik cürufu tozu artırabildiğinden, cürufun işlenmesi 

ve kullanımı için nemli tane cüruflarının stoklarının tutulması 

• Toz emisyonları ve torba filtrelerinin verimli çıkarımı ile uyumlu kapalı cüruf kırıcı 

ekipmanların kullanılması 

Cüruf kullanımı için teknikler şunlardır: 

• Araç hareketlerinin sebep olduğu toz kaldırmayı minimize etmek için beton zemin üzerine 

ve/veya örtü altına cüruf depolanmasının sağlanması 

 

Malzeme taşınımı sırasında dikkate alınacak teknikler şunlardır: 

• Umuma açık yollardan erişim noktalarının azaltılması 

• Umuma açık yollar üzerindeki toz ve çamurun aktarılmasını önlemek için tekerlek 

temizleme ekipmanlarının uygulanması 

• Yolların temizlenmesi ve malzemelerin taşınımı sırasında, toz bulutlarının oluşmasını 

önlemek için, ulaşım yollarına beton ile veya asfalt ile sert yüzeylerin uygulanması 

• Geri dönüştürülmüş cürufun çitler, hendekler veya tümsekler ile tasarlanmış yollara 

araçların girişinin sınırlandırılması 

• Cüruf kullanım operasyonlarında su spreyleri ile tozlu yolların nemlendirilmesi 

• Herhangi bir dökülmeyi önlemek amacıyla, ulaştırma araçlarının tamamıyla dolu 

olmamasının sağlanması 

• Taşıma araçlarının taşınılan malzemeyi kapatması için örtülmesinin sağlanması 

• Transfer sayılarının minimize edilmesi 

• Kapalı veya örtülü nakliye araçlarının kullanılması 

• Genellikle birbirine kemerle bağlanmış malzemelerin atımını sağlayan alanlar boyunca 

yön değişimleri ile malzeme kayıplarını azaltmak için mümkün olan yerlerde borumsu taşıyıcıların 

kullanımı 

• Erimiş metal transferi ve kepçe kullanımı için iyi uygulama teknikleri 

• Taşıyıcı transfer noktalarının tozdan arındırılması 

 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Malzeme depolanması, kullanılması, transferi ve karıştırılmasından kaynaklı, yayınık toz 

emisyonlarını azaltmada tekniklerin kullanımın çevresel yararları, toz emisyonlarının 

önlenmesidir. 
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Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Bütün Birleşik Krallık demir ve çelik tesisleri. 

Referans literatürü 

[31, Cauglin, R. 2009] [165, VDI/DIN 1999] [240, UKEA 2004] [283, EC 2006]. 

 

 Ham maddelerin kullanımı, harmanlanması ve karıştırılmasından kaynaklı suya 

salınımların kontrol altına alan teknikler 

 

Tanım 

Bütün açık alanlardan, fakat özellikle cevher, kömür ve ham madde depolama alanlarından, akıp 

giden yağmur suyu, askıdaki katı maddeleri içerecektir. Bu yağmur suyu akışları, kesişmelidir ve 

askıdaki katılar, çökeltme veya diğer tekniklerle çıkartılmalıdır. Boşaltımların potansiyel olarak 

zarar görebilen reseptörlerin yakınlarında olduğu depolama ve harmanlama alanlarından su 

boşaltımlarının kalitesini denetlemek için düzenlemeler yapılmalıdır. 

Satın alınan hurdaların kullanım ve depolama alanları, yağmur suyu ile gelen yağ ve kimyasalların 

sıvıda özütlemesinden dolayı, kontamine olmuş atık suların potansiyel kaynaklarıdır. Hurda, 

çevresel risk ihmal edilebilir olarak görülmezse (temiz hurda depolama gibi), boşaltımdan önce en 

temelden başlayan bir tıkaç içeren uygun bir drenaj sistemi ve geçirimsiz bir yüzey ile sert yüzeyli 

alanların üzerine depolanmalıdır. 

Elde edilmiş çevresel yaralar 

Suya olan emisyonlardaki azalma, bu tekniğin çevresel yararıdır. 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 
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Örnek tesisler 

Bütün Birleşik Krallık demir ve çelik tesisleri. 

Referans literatürü 

[240, UKEA 2004] 

 Demirce zengin kalıntıların özelleşmiş geri dönüşüm tesisleri 

2.5.4.4.1. OxyCup® baca fırını 

Tanım 

Entegre OxyCup® tesisi, üç modüler çalıştırma kısımları içerir: tuğla üretimi, OxyCup® baca fırını 

kadar fırın doldurma tesisleri. İşlem, tuğla yapımı ile başlar ve çelik tesisine sıcak metal tedariği 

ile biter. Tuğla üretimi için, karbon, demir ve demir oksit içeren tozdan arındırma tesislerinden 

kaynaklı toz ve tortu, diğer topaklı demirli malzemeler ve kok kömürü ile birlikte toplanmalıdır. 

Briketleme, kok tozu kadar bağlayıcı ve suyun kömür tozlarına eklendiği, briketlere preslendiği, 

kurutulduğu ve sertleştirildiği bir soğuk prosesdir. Soğuk bağlanan, kendi kendini indirgeyen 

tuğlalar, baca fırınının üstünde yüklenir ve indirgenir ve sıvı demire eritilir. Sıcak metal ve cüruf, 

son ürünler olarak fırından alınır. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Harici proses veya atık gömme, çoğunlukla bir OxyCup® baca fırınında entegre geri dönüşüm ile 

yer değiştirecektir. Bu yöntemin diğer bir avantajı, bir entegre tesisinin altyapısı içinde entegre 

olabilen cüruf ve proses gazlarına izin veren orijinal üretim tesislerine benzerliğidir. 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Duisburg-Hamborn, Almanya’da OxyCup® baca fırını, her yıl 170000 ton sıcak metal üretir. 

 

Uygulanabilirlik 

OxyCup® baca fırınları, özellikle entegre demir ve çelik hanelere uymaktadır. Bu yeni proses, 

pütürlü sakal gibi bütün malzemelerin işlenmesinde, aynı zamanda, karbon ve demir içerikleri 

yönünden yeterli geri dönüşüm potansiyeli ile ince taneli tozlar ve tortuda da niteliklidir. 

Ekonomi 

OxyCup® tesisi, kaynak verimini iyileştirmek için, sürdürülebilir kalkınmaya değerli bir katkı 

yapar ve çevresel koruxma ve maliyet verimliliğini en uygun biçimde birleştirir. 

Uygulama için itici güç 

Ham madde fiyatlarındaki keskin artıştan dolayı, daha yüksek ekolojik ve ekonomik verimlilik, 

atık boşaltımı kadar harici prosesler, uygulama için itici güçtür. 

Örnek tesisler 

Thyssen Krupp Stahl, Duisburg-Hamborn, Almanya 

Referans literatürü 

[6, Volkhausen, W. 2008] [10, Kessler, K. 2005] [12, VDEh 2006] 

 

2.5.4.4.2. DK prosesi 

Tanım 



  Bölüm 2 

Demir Çelik Üretimi  67 

DK prosesi, bir sinter tesisi ve bir yüksek fırından meydana gelir. İşlem, ham maddelerin 

kalitesinde tipik demir-yapım proseslerinden farklıdır, bu yüzden farklı bir ön prosese ihtiyaç 

duyar. DK prosesinde kullanılan ham maddelerin 80 %’inden fazlası, hadde tufali kadar yüksek 

fırınlardan ve BOF’dan kaynaklı tortuları ve tozları içerir. Buna ek olarak, pek çok demirce zengin 

kalıntılar olabilir ve kullanılır. 

 

Ham malzemelerin hazırlanmasındaki ilk adım, sinterlemektir. Bu prosesde, tozlar, tortular ve 

hadde tufaller, yüksek fırına fırın yükü için hazırlama olarak topaklaştırılır. Bu toplanmada, ince 

malzemeler, kireç ve kok tozu ile karıştırılır ve bir katman, dönen palet yolu üzerine koyulur. Bir 

tutuşma fırınında bir gaz yakıcı, üst katmandaki kok tozunu tutuşturur. Tutuşmadan sonra, yanma 

yüzü (1300 oC’den fazla bir sıcaklık ile), yolun altında emme basıncı ile katmana doğru aşağı 

yönde çekilir. Topaklaştırma prosesi, yanma yüzü yolun sonunda tabakanın altına ulaştığında, 

sonlandırılır. Sonra, aglomeralar çıkarılır ve bir soğutucuya gönderilir. 

Bundan sonra, bir indirgeyici olarak kömür ile birlikte sinter, yüksek fırında özel dökümhane pik 

demiri içinde işlenir. Sıvı demir, bir pik döküm makinası üzerine dökülür ve dünya genelinde 

döküm hanelere satılır. DK prosesinde kullanılan ham maddelerdeki yüksek çinko içeriğinden 

dolayı (2 -3 % ortalama), yüksek fırın gazlarından temizlenen tortu, çinko endüstrisinde kullanılan 

saf çinko konsantre olarak geri kazanılır. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Tesisler, çelikhane kalıntılarının işlenmesine adapte edildiği zaman olan 19. yüzyılın başlarından 

beri DK prosesi kullanılmaktadır. O zamandan beri, 5 milyon tondan fazla atık malzemeler 

işlenmektedir, çevresel koruma ve kaynak verimliliğine dikkate değer bir katkı yapmaktadır. 

İşlemin yüksek değerinin kanıtı, atık malzemelerin 4 %’ünden azı, atık gömmeye gerek duyulan 

atık olarak sonuçlandı. 

 

Çapraz-medya etkileri 

Topaklaştırma adımının metalürjik durumları, atık gazda PCDD/F emisyonlarıyla sonuçlanabilir. 

Bu yüzden, atık gaz pek çok adımlarda işlenir. 

 

Çinko, alkaliler ve kurşun, yüksek fırın operasyonları üzerinde olumsuz etkiye sahiptir ve bu 

yüzden, onlara özel itina gösterilmelidir. Onlar, daha yüksek kok tüketimi, tortulaşma oluşumu ve 

refrakter malzemelerin aşınmasının artmasına yol açar. 

Operasyonel Veriler 

• Atık kalıntı işlenmesi: 500 000 ton/yıl 

• Pik demir üretimi: 300 000 ton/yıl 

• Yüksek fırın cüruf üretimi: 120 000 ton/yıl 

• Çinko konsantre üretimi: 20 000 ton/yıl 

 

Uygulanabilirlik 

DK prosesi BOF’dan ve yüksek fırınlarda tortuların ve tozların işlenmesi için kullanılır. Ayrıca, 

hadde tufali ve diper demirce zengin kalıntılar değerlendirilebilir. Çinko içeriği, 10 %’a kadar 

olabilir (2 – 3 % ortalama olarak) 

Ekonomi 

Çinko endüstrisinde çinko konsantresi kadar dökümhane endüstrisinde pik demirin kullanımı, 

üretilen ürünlerin uzun ömürlü kullanımını ve niteliksel olarak yüksek değeri garantiler. Atık 

gömme, DK proseslerindeki geri dönüşüm ile yer değiştirmektedir. 

 



Bölüm 2 

68  Demir Çelik Üretimi 

Uygulama için itici güç 

Demir ve çinko kalıntılarının geri dönüşümünün teşvik edilmesi ve atık malzemelerin tortu 

bırakmasından kaçınılması, uygulama için itici güçlerdir. 

Örnek tesisler 

DK Recycling und Roheisen GmbH, Duisburg, Almanya 

Referans Literatürü 

[8, Endemann, G. 2008] [12, VDEh 2006] [17, Hillman, C. ve Sassen, K.-J. 2006] 

2.5.4.4.3. İzabe indirgeme süreci 

Tanım 

Genelde, oksidik kalıntılardan metallerin pirametalurjik izabe indirgemesi, ilgili oksitin 

indirgenmesi (normalde indirgeyici olarak karbon kullarak) ve diğer cüruf oluşturucu 

bileşenlerden metalleri ayırmak için müteakip bir ergitme gerektirir. 

Aşağıda tanımlanan iki farklı proses türü (Primus® tekniği ve Redsmelt® prosesi) vardır. 

Bir iki-adım süreci kullanan Primus® tekniği, kurutma ve ısıtmayı amaçlayan çok-hazneli fırının 

(MHF) (Primus® Ön-İndirgeme Ünitesi) kombinasyonunu içerir ve tam demir indirgemesine, 

sıcak metal ve cüruf oluşumunu sağlamaya ve çinko indirgemesini sonuçlandırmaya yol açan 

elektrik ark fırını (EAF) (Primus® Ergitme Ünitesi) tarafından izlenen indirgemeyi başlatır. Bu 

teknik, EAF tozu, YF tortusu, çelikhane tortusu ve yağlı hadde tufali tortusu gibi, normalde mevcut 

tesis ile geri dönüşüme uğrayamayan, bütün tipik demir ve çelik üretim kalıntılarının işlenmesini 

sağlar. 

MHF’de, kalıntıların (çok inceyse ön peletlenmiş) ve kömürün karışımı, üstten yüklenir. Dönen 

kollar, şarjı karıştırır ve taşır. Şarj, gazın karşıt akım buharı ile kurutulup, ön-ısıtılıp ve ön- 

indirgenirken, bir hazneden yanındakine bırakılır. 

İşlem içim enerji ve indirgeme için karbon, tamamıyla uçucu kömürden tedarik edilir. 

Müteakip ergitme ünitesi (özellik olarak tasarlanmış EAF), elektrotlar arasındaki kanala doğru 

sürekli olarak sıcak şarj edilir. Tam indirgeme, demir ve cüruf ergitme ve tam çinkodan arındırma, 

elektrik izabe fırınında elde edilir. Çinko ve kurşun, çıkış gazı sistemine transfer edilir ve satılabilir 

çinko oksit konsantresi olarak geri kazandırılır. Besleme malzemesinin demir içeriği, sıvı pik 

demiri olarak geri kazandırılır veya pik-dökümü olarak dökümden alınır. Yüksek fırın cürufuna 

benzer sonuçta oluşan cüruf, yol yapımında kullanılabilir. 

Redsmelt® prosesinde, kalıntılar karbon indirgeyici (taş kömürü veya düşük-uçucu kömür) ile 

birlikte peletlenir, tek döner tabanlı fırının (RHF) içinde ön-indirgenir ve sonra, ergitme için bir 

elektrik fırınına sıcak şarj edilir. 

Peletler, ince bir tabakanın içinde döner taban üzerinde homojen olarak dağılır ve enerji tedariği 

için gaz yakıcıları kullanarak tek fırın devri içinde işlenir. Bu ön-indirgeme fırını, elektirk izabe 

fırınını tabip eder. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

İşlem, demir, çinko ve kurşunun tamamıyla ger kazanımını ve yol yapımında kullanılabilen cürufu 

sağlar. Böylece, bu proses kalıntılarını çöpe atmaktan kaçınılır. 

Çapraz medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Ön-indirgeme fırınlarının (MHF ve RHF) iki türü, farklı kabiliyetlere sahiptir. 
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MHF, yüksek oranda çinko içeren malzemeler kadar ıslak ve yağlı malzemeler de kullanabilir ve 

daha basit malzeme hazırlamaya gerek duyar ve daha az yakıt tüketir. MHF’ye doğru tranfer 

sırasında, girdi malzemelerin yoğun karıştırılması, hızlı ısıtılmasını teşvik eder ve böylece proses 

verimliliği maksimum olur. Metal oksitler CO ve H2 ile ön-indirgeme gerçekleştirir. Ön-indirgeme 

prosesi için enerji gereksinimi, temel olarak kömür uçucularının yanmasıyla ve ön-indirgeme 

sırasında oluşan CO’nun son yakımı ile sağlanır. Tablo 2.13, Differdange, Lüksemburg’daki 

Primus® tesisi için bazı operasyonel veriler verir. 

Tablo 2.13: saat başı 10 tonluk nominal ürün hacmi için tasarlanan Differdange’deki Primus® 

tesisinin operasyonel verileri 

 Veri Ünite 

Çok hazneli fırın (Ön-indirgeme ünitesi) 

Hazne iç çapı 7.7 m 
Hazne sayısı 8 – 
Çalışma sıcaklık aralığı 800 – 1000 °C 
Kömür tüketimi 300 kg/t 

Elektrik ark fırını (Ergitme ünitesi) 

Tank iç yarıçapı 3.5 m 
Elektrik güç 10 MWe 
Çalışma sıcaklığı 1500 °C 
Elektrik tüketimi 800 – 900 kWh/t 
Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ]. 

 

Primorec S.A, Differdange, Lüksemburg’daki Primus® tesisi, 8 hazneli MHF ve çinko geri 

kazanımı için tam çıkış-gazı prosesesi ile donatılmış üç aşamalı AC ark ergitme fırınını içerir. 

MHF ve EAF’den oluşan çıkış gazları birleştirilir ve torba filtreler ile tozdan arındırılır. Uçucu 

metaller, ergitme ve ön-indirgeme ünitelerinden çıkartılır ve torba filtrelerde geri kazandırılır. 

Kireç ve aktive olmuş karbonun enjekte edilmesinden sonra, ikinci bir temizleme adımı, 

emisyonlar baca ile salınmadan önce, gerçekleşir. Tablo 2.14, ana yönlü çıkış gazı akışı için elde 

edilmiş temiz gaz konsantrasyonunu gösterir. 
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Tablo 2.14: Yönlü Primus® prosesi çıkı gazı (MHF ve EAF) için elde edilmiş temiz gaz 

konsantrasyonu 

Parametre Ünite (1) Ortalama (2) 

Akış m3/saat 113 000 
HCl mg/m3 1.30 
HF mg/m3 0.09 
CO mg/m3 295 
NO2 olarak NOx mg/m3 85 
SO2 mg/m3 10 
TOC mg/m3 6 
Toz mg/m3 0.3 
As mg/m3 <0.0027 
Pb mg/m3 <0.0064 
Cd mg/m3 <0.0008 
Cr mg/m3 <0.0047 
Co mg/m3 <0.0017 
Cu mg/m3 <0.0108 
Mn mg/m3 <0.0035 
Ni mg/m3 <0.0019 
Hg mg/m3 0.0621 
V mg/m3 <0.0021 
Zn mg/m3 <0.0567 
Ağır metallerin toplamı mg/m3 0.1534 
PCDD/F (I-TEQ) ng/m3 0.0001 
PAH (EPA) µg/m3 0.829 
Toplam PCB (3) µg/m3 0.07 
(1) Standart koşullar (273 K, 1013 mbar) altında, atık gaz hacmiyle ilgili. 

(2) Üç yarım saatlik orta değerlerin ortalamaları. 

(3) PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180 toplamı. 

NB: 2007, Kasım’daki ölçümler. 

 

Kaynak: [ 139, GfA Münster-Roxel 2008 ]. 

 

Tablo 2.15, torba filtre ile temizlendikten sonra çıkarılmış MHF ve EAF yüzücü haznesi çıkış gazı 

emisyonlarının elde edilmiş temiz gaz emisyonu konsantrasyonlarını gösterir. Temizlenmiş çıkış 

gazı, temizlenmiş yönlü çıkış gazı ile birlikte baca vasıtasıyla serbest burakılır. 
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Tablo 2.15: yüzücü haznesi Primus® prosesi çıkış gazı (MHF ve EAF) için elde edilmiş temiz gaz 

konsantrasyonu 

Parametre Ünite (
1
) Ortalama (

2
) 

Akış m
3
/saat 113000 

HCl mg/m
3

 1.30 

HF mg/m
3

 0.09 

CO mg/m
3

 295 

NO2 olarak NOX mg/m
3

 85 

SO2 mg/m
3

 10 

TOC mg/m
3

 6 

Toz mg/m
3

 0.3 

As mg/m
3

 <0.0027 

Pb mg/m
3

 <0.0064 

Cd mg/m
3

 <0.0008 

Cr mg/m
3

 <0.0047 

Co mg/m
3

 <0.0017 

Cu mg/m
3

 <0.0108 

Mn mg/m
3

 <0.0035 

Ni mg/m
3

 <0.0019 

Hg mg/m
3

 0.0621 

V mg/m
3

 <0.0021 

Zn mg/m
3

 <0.0567 

Ağır metallerin toplamı mg/m
3

 0.1534 

PCDD/F (I-TEQ) ng/m
3

 0.0001 

PAH (EPA) ]g/m
3

 0.829 

Toplam PCB (
3
) ]g/m

3
 0.07 

(1) Standart koşullar (273 K, 1013 mbar) altında, atık gaz hacmiyle ilgili. 
(2) Üç yarım saatlik orta değerlerin ortalamaları. 

(3) PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB153, PCB138, PCB180 toplamı. 

NB: 2007, Kasım’daki ölçümler. 

 

Kaynak: [ 139, GfA Münster-Roxel 2008 ]. 

 

Bir RHF, daha yüksek sıcaklıkta çalışabilir (malzeme yapışması, karıştırılmamış malzeme kadar 

sorunlu olmadığı için), bu yüzden daha yüksek metalleme derecesi elde edilebilir. Ayrıca, çok 

büyük çapa kadar inşa edilebildiğinden, tek bir ünite için kapasite çok daha büyüktür. 

Uygulanabilirlik 

Primus® İşlemi, bütün tipik demir ve çelik üretim kalıntıların ve ek olarak demir içermeyen metal 

kalıntılarının işlenmesini sağlar. Mini-öğütücü ile ve atık tahliye maliyetini azaltmak ve verimli 

olarak kalıntıları geri dönüştürme isteyen entegre çelikhane operatörü tarafından uygulanabilir. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Atık malzemelerin tortu bırakmasının önüne geçmek ve demir ve çinko kalıntılarının geri 

dönüşümünü teşvik etmek, uygulama için itici güçtür. 

Örnek tesisler 

• Her yıl, 60 000 ton EAF tozu ve 15 000 ton haddehane tortusu işleyen Primorec S.A, 

Differdange, Lüksembur’daki Primus® tesisi 

• Her yıl, 100 000 ton uygulamaya karar veren Dragon Steel Cooperation Tayvan. Tesis 

Nisans 2009’da başlatıldı. 

• Pek çok RHF kuruluşları, Japonya’da çalışır haldedir. 
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• İlk Avrupa tesisi, Piombino, İtalya’daki Lucchini çelikhanesinde çalıştırılmaktadır. Her 

yıl, 60 000 ton entegre çelik üretin tortularını prosesektedir. Kuruluş, 2009 yazında başlatılacaktır. 

Bu durumda, ergitme adımı Lucchini tesisinin yüksek fırınında yapılacaktır. 

[139, GfA Münster-Roxel 2008] [140, Eurofer 2009] 

Referans Literatürü 

[12, VDEh 2006] [15, Both, I. ve ark. 2008] [139, GfA Münster-Roxel 2008] [140, Eurofer 2009]. 

 

2.5.4.4.4. Soğuk bağlanmış peletler/briketler 

Tanım 

Avurpa’daki bazı entegre çelikhanelerde, yüksek fırın yükü, çoğunlukla çelikhanelerin dışından 

tedarik edilen peletleri içerir ve sinter kullanılmaz. Bu koşullar altında, cevher tozu, topaklaşırsa, 

demir üretim prosesine döndürülebilen elekle eleme ve hazırlama operasyonlarından üretilebilir. 

Çelikhanenin içinden gelen demir ve/veya karbon içeren diğer malzemeler ile birlikte demir yapım 

operasyonuna bu cevher tozlarının geri döndürülmesinin bir yolu, soğuk bağlama teknikleri 

kullanarak topaklaştırmaktır. 

Soğuk peletleme/briketleme tesisleri genellikle aşağıdaki üniteleri içerir: 

• Girdi malzemesi boşaltılması, silolarda ve ambarlarda depolanması ve koruyucu örtülmesi 

• Filtre pastalarının ön-kurutulması 

• Bağlayıcıların karıştırılması ve dozajlanması 

• Peletleme be briketleme için pres ve blok yapan bir makine 

• Tozların elenmesi 

• İç kullanım için, briketlerin depolanması ve bir kür odası 

Demir ve çelikhanelerden alınan çeşitli kalıntılar, briketlerin kontrollü bir karışımı elde edilsin 

diye, ayrı olarak depolanmalıdır. 

Yapılan soğuk bağlanmış topakların türüne bağlı olarak, farklı kalıntılar kullanılır. Bir durumda, 

soğuk bağlanmış topaklar, YF çıkış gazı tozu ve kok tozu gibi, karbon içeren malzemelerden 

yapılır. Diğer briket türleri, pelet tozları, ince hurda, hadde tufali ve BOF tortusu, BOF/BF tozları 

ve BOF cüruf tozları gibi diğer kalıntılar gibi ağırlıklı olarak demir içeren malzemeler ile yapılır. 

Kalıntılar karıştırılır, alaşım elementleri eklenebilir ve çimento, sönmüş kireç ve melas bağlayıcı 

olarak kullanılabilir. Homojenleştirilmiş karışım, briket preslere veya blok yapan makinelere 

beslenir ve briketler titreşimli elek makinesi kullanarak elenirler. Peşi sıra, briketler kür odalarına 

transfer edilir. 24 saat kürlemeden sonra, briketlerin sertleşmesi tamamlanır. Briketler, yüksek 

mukavemetli briketler elde etmek için, kürlemede örtünün (çatı) altındaki korunaklı alanda 3 

haftadan fazla depolanmak zorundadır. 

Çimento bağlanmış briketlerin üretimi ve kullanımı 1975 civarında başlatıldı ve 1993’ten beri, bu 

briketler YF yükünün önemli bir bileşenini oluşturmaktadır (2004’de İsveç’te yaklaşık 40 – 50 

kg/t sıcak metal). Kullanılan briketlerin miktarı, çoğunlukla tesis içi malzemelerin uygunluğuna 

bağlıdır fakat, yükün içinde 100 k/t’den fazla sıcak metalin bulunduğu durumlar vardır. Blok yapan 

makine tekniği, 1993’te SSAB Tunnplåt’da ve 1996’da SSAB Oxelösund’da çalışmaya başladı 

[208, Lindfors ve ark. 2006]. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Demirli malzemeler, geri dönüştürülür böylece, çöp sahasına giden malzeme miktarını azaltır, bu 

da birincil ham malzemeleri kurtarır ve atıklama veya atık prosese için maliyetlerden kaçınılır. 

Soğuk bağlanmış peletler/briketler tamamıyla sinter veya pelet aglomareleriyle yer değiştiremez. 

Soğuk bağlama teknikleri SOX veya NOX’i dışarıya yaymaz. 

Çapraz-medya etkileri 
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Tesis içi tozların geri dönüşü, çöp sahasına birikinti ve işlenmemiş malzemelerin kullanımının 

potansiyel gereksinimlerini azaltır. Briketleme sırasında ayrılantozlar, briketleme tesisi içinde geri 

dönüştürülür. 

Operasyonel veriler 

ILVA Çelikhanesi, Rivagroup, Taranto, İtalya’da, briketlemeden kaynaklı emisyonlar torba 

filtreler ile tozdan arındırılır. Azaltmadan sonra atık gazdaki 10 – 20 mg/Nm3 toz konsantrasyonu 

elde edilir. 

Uygulanabilirlik 

Soğuk briketleme, hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. Bu teknikler, herhangi bir 

entegre tesiste uygulanabilir fakat sinter tesisi olmayan çelikhaneler için daha uygundur. 

Briketlerin üretimi, geleneksel bir tekniktir ve YF yükündeki veya BOF’daki kullanımları 

güvenilirdir ve iyi yapılandırılmıştır. 

Ekonomi 

Atımla ilgili maliyetlerden kaçınılması ve değerli demir ünitelerinin geri kazanımı, güçlü 

ekonomik faktörlerdir. 

150 000 t/yıl kapasite ile BOF’un ILVA Çelikhanesinde Rivagroup, Taranto, İtalya’da soğuk 

briketleme tesisi için toplam yatırım yaklaşık 7 milyon – 8 milton EURO’dur. 

Uygulama için itici güç 

Uygulama için itici güçler, çevresel yararlar ve alan kazanımı ve sinter tesisi maliyeti kadar atık 

sahası maliyetleridir. 

Örnek tesisler 

Şimdiki durumda, aşağıdaki üç çelikhane, yüksek fırına, veya ILVA Çelikhanesi, Rivagroup, 

Tarantı, İtalya durumunda BOF’a, malzemeleri döndürmek için soğuk bağlanmış briketleme 

şeması üzerinde çalışmaktadır: 

• SSAB Tunnplåt AB, Luleå, İsveç 

• SSAB Oxelösund AB, İsveç 

• ILVA Çelikhanesi, Rivagroup, Taranto, İtalya. 

 

Referans Literatürü 

[29, EC Sinter/BF 1995] [208, Lindfors ve ark. 2006] [276, İtalya 2007] [319, Eurofer 2007] [363, 

Eurofer 2007] 

 Demir ve çelik tesislerinin denetlenmesi 
[277, Weisenberg 2007] 

 Sürekli parametre ve hava emisyonlarının izlenmesi 

Tanım 

Modern çelikhanelerde, pek çok prosesler, denetlenir ve modern, bilgisayar esaslı sistemler 

vasıtasıyla kontrol odalarından kontrol edilirler. İşlemleri optimize etmek, enerji verimini artırmak 

ve verimi maksimum hale getirmek için, ilgili parametreler belirlenmelidir ve sürekli olarak 

çevrim içi ayarlanmalıdır. 

İlgili kaynaklardan emisyonların ilave sürekli denetlenmesi, emisyonların tam ölçümünü ve 

hafifletme sistemlerinin kötü performansı durumunda, acil eyleme olanak sağlar. 

Demir ve çelik üretim proseslerinin ilgili kaynaklarından sürekli olarak ölçülmesi gereken önemli 

parametreler aşağıdadır: 

• Basınç 
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• Sıcaklık 

• O2 içeriği 

• CO 

• Girdi malzeme akışları 

• Çıktı malzeme akışları 

Kesintisiz denetleme sistemlerinin tanımı üzerine ek bilgiyi, Denetlemenin Genel Prensipleri 

(MON) üzerine olan Referans Belgesinde bulunabilir [42, EC 2003]. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Hafifletme sistemlerinin kötü performansları durumunda, hemen harekete geçilebilir. Bütüm 

emisyonlar düşürebilir. Sürekli ölçümler, ilgili kaynaklardan emisyonların tam ölçümüne fırsat 

verir. 

Çapraz-medya etkileri 

Kesintisiz ölçme, enerji talebini azaltmak ve verimi artırmak için, üretim süreçlerinin en ugyun 

hale getirmeye olanak verir. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Demir ve çelik tesislerinde ilgili emisyon kaynakları için, ana kirleticiler genellikle sürekli olarak 

denetlenirler. İlgili emisyon kaynağıyla ne demek istendiğini belirlemek için, kütle akış eşik 

değerinin bir örneği, EK IV’de Bölüm 13.4’de verilmektedir. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz Avusturya için sürekli olarak ölçülen hava emisyonlarının 

örnekleri, Tablo 2.16’da gösterilmektedir. Bu durumda, veriler yerel yetkililere çevrim içi transfer 

edilir [26, Oberösterrichische Landesregierung 2004]. Ayrıca, Almanya’daki demir ve çelik 

tesislerinde, bütün ilgili emisyon parametreleri, sürekli olarak denetlenir, ve genellikle ölçüm 

sonuçları (günlük veya izinlerde gerektiği gibi yarım saatte bir ortalamalar) yetkili yerel 

kuruluşlara çevrim içi gönderilir [175, Eurofer 2009].x 
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Tablo 2.16: Voestalpine Stahl, Linz, Avusturya’da sürekli olarak ölçülen hava emisyonların örnekleri 

 

 
Tesis 

 

 
Potansiyel emisyon kaynakları 

İlgili kirleticiler  

Referans 

O2 

 

Toz 

 

NOx 

 

SO2 

 

CO 

 

H2S 

 

HF 

mg/Nm
3

 

Kok fırını 
Kok fırını gazındaki H2S 

Sülfirik asit tesisi 

   
X 

 X (
1
)   

Sinter tesisi 

(2) 

Sinter yolu 

Binanın tozdan arındırılması 

X X X X   X  

Yüksek 

fırınlar 

Döküm holü toz alma YF 5 & 6 

Döküm holü toz alma YF A 

X X       

 
BOF tesisi 

Toz alma ünitesi 1 

İkincil tozdan arındırma 2.1 

İkincil tozdan arındırma 2.2 

X X X  X (
3
)     

 

 
Güç tesisi 

Ünite 3 

Ünite 4 

Ünite 5 

Gaz ve buhar türbini Ünite 6 

 X X X 

X X 

X X X 

X X 

X X X 

X 

  3 % 

3 % 

3 % 

15 % 

3 % 

(1) Saatlik ortalama değer. 

(2) İzne göre, yerel değerlendirmelerden dolayı, Hg referans tesisinde sürekli olarak denetlenmek zorundadır 

(cevherdeki yüksek Hg içeriği). Denemeler hala sürmektedir. 
(3) 06/2007’de itibaren, günümüz emisyon limit değeri revise edildi. Sürekli ölçümler SO2 emisyonları için 
yapılmalıdır. 

NB: — 06/2007’daki durum. Kesintili ölçülen emisyonlar tabloya dahil edilmemektedir. İzin koşulları, çevresel etki 

değerlendirmesi sırasında değişebilir ‘Voestalpine L6’. 

— Limit değerlerinin kurulduğu yerde, X ile işaretlenmektedir (yarım saatlik ortalama değerlere dayalı). 

 

İngiltere’de, yetersiz fırınlamadan kaynaklı toz emisyonları için kok fırınları, sürekli olarak 

karartma ölçerler ile denetlenir ve sinter tesislerinde toz emisyonları sürekli olarak denetlenirler. 

Yüksek fırınlarda, soğutma suyu akışının izlenmesi önem verilir. SOX, NOX, toz ve CO sıcak ocak 

salınımları üzerinden denetlenir. Dökümhanelerden toz salınımları denetlenirler. 

Referans literatürü 

[26, Oberösterreichische Landesregierung 2004] [242, Cauglin 2007] [277, Wiesenberger 2007] 

 Kanallı hava emisyonlarının sürekli denetlenmesinin örnekleri 

2.5.5.2.1 Bazik oksijen fırınlarda ikincil tozdan arındırma sistemlerinden kaynaklı toz 

emisyonlarının sürekli ölçümü 

Tanım 

SSAB Oxelösund AB, İsveç’te denetleme sistemi, torba filtre performansının sürekli kontrolüne 

olanak sağlamaktadır. Ölçüm sonuçları, günlü, haftalık ve aylık bildirilir. BOF operasyonları 

(yükleme, üfleme, döküm alma) çok yakından kontrol edilir. 

 

Kesintisiz toz ölçüm sistemi, ikincil tozdan arındırma filtrelerinde sonra, çıkış gazı sisteminde 

kurulur. İkincil toz giderme fitresine müteakip kanallardaki toz emisyonlarını ölçmek için iki cihaz 

vardır. Ölçme prensibi, gravimetriktir (mg/Nm3). Ekipman harici bir firma tarafından her yıl bir 

kez kalibre edilir. Toplanmış veriler SSAB’nin kendi veri tabanına kaydedilir. Torba filtre 

fonksiyonunun kontrolü, SSAB’nin kendi operatörleri tarafından yapılır. Revizyon her yıl bir kere 

yapılır. Flüorışıma yöntemi sızıntıları belirlemek için kullanılır. 
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LD fırınlardan (BOF) kaynaklı toz emisyonları (birincil çıkış gazları hariç) yakından denetlenir. 

Emisyonlar, üç ayrı proses fazı sırasında bildirilir: yükleme, üfleme ve diğer zamanlarda. 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

İkincil tozdan arındırma sisteminin zayıf performansı durumunda, hemen harekete geçilmelidir. 

Şekil 2.17, bir yıllık bir periyod boyunca önceden bahsedilen denetleme sistemi ile elde edilmekte 

olan haftalık ortalamaları gösterir. 

 

Şekil 2.17: haftalık ortalamalar olarak sunulan ikincil tozdan arındırma sistemlerinin toz miktarları 

Çapraz-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Ölçülen verilere göre sistem kalibrasyonu senede bir kez gerçekleşir. Kalibrasyon periyodu 2 gün 

sürer. 

Uygulanabilirlik 
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Teknik hem yeni hem de mevcut çelik tesislerine uygulanabilir. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek Tesisler 

SSAB Oxelösund AB, İsveç 

Referans literatürü 

[208, Lindfors ve ark. 2006] 

2.5.5.2.2. EAF tesislerinde akıntı yönünde torba fitrelerin sürekli denetlenmesi 

[208, Lindsfors ve ark.] 

Tanım 

Ovako Imatra, Finlandiya’da EAF çelikhanesi, bütün bir bina tahliyesini ve EAF’nin kendisinden, 

ayrı bir toz emme prosesini içerir. Filtre tesis kurulumu, tozun (>5 mikron, toplam miktarın 30 %) 

hurda ile birlikte EAF’e geri yüklenmesinden, verimli kıvılcım tutma ve siklonlar ile donatılır. 

Torbalı süzgeç odası, olağan (büyük) bir ölçülendirmeye (9400 m2) sahiptir ve filtre torbaları, 

kesik kesik çalışan jet sistem ile temizlenir. 

Torbalı süzgeç odasının sürekli denetlenmesi ve dikkatli kullanımı, aşağıda verilen yollarla çalışır: 

• Herhangi bir gerçek kalibrasyon olmaksızın toz emisyonlarını denetler. Emisyon 

seviyesindeki değişimi belirlemek önemlidir (bir torbadaki sızıntı hemen saptanır) 

• İki ayrı cihaz vasıtasıyla sürekli olarak denetler: 

o Tribometrik bir ölçme sistemi – SINTROL® 

o Optik bir ölçme sistemi – SICK® [360, Sick-Maihak 2006] 

• Bütün çantaları kıvılcım oyukları ve yoğunluk açısından görsel olarak kontrol eder: her 

ikinci hafat, 3 saat boyunca bir çalışan. Torbaların temiz tarafı tamamıyla temiz tutulmalıdır. 1 

mm çapındaki çukurlar zorlanmadan saptanabilir, böylece flüoresans yöntemine gerek kalmaz. 

 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

Torba filtre sisteminin zayıf performansı durumunda, acil eylem gerekebilir. Tün emisyonlar 

azaltılabilir. 

Çapraz-medya etkileri 

Bu, aynı zamanda, çelik tesisinin içinde ve dışında temiz çevre sağlar. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Denetleme sistemi, hem yeni hem de mevcut tesislere iyi uygulanabilir ve büyük EAF tesislerine 

uygulanmalıdır. İlgili emisyon kaynağı olarak ‘büyük EAF’ nin tanımı belirlemek için, kütle akış 

eşik değerinin örneği, Ek IV’de verilir. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Uygulama için itici güçler, teknikler ile alakalı çevresel yararlardır. 
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Örnek tesisler 

Ovako Imatra, Finlandiya 

Referans literatürü 

[208, Lindfors ve ark. 2006] [242, Caughlin 2007] 

 

 İşlem gazlarının denetlenmesi 

Tanım 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya’da, proses gazlarının denetlenmesi, çevresel etki 

değerlendimesinin iznine göre ihtiyaç duyurulur. Tablo 2.17, iznin durumlarını sunmaktadır. 

Veriler, düzenli olarak yerel yetkililere transfer edilir. 

 

Tablo 2.17: Voestalpine Stahl, Linz, Avusturya’da proses gazlarının denetlenmesindeki izin 

durumlarının örneği 

 

Ölçüm 

Yüksek fırın gazı (
1
) Kok fırın gazı (

1
) BOF gazı (

1
) 

Kesintisiz (
2
) Kesintili Kesintisiz (

2
) Kesintili Kesintisiz (

2
) Kesintili 

H2 x  x  x  
CO x  x  x  
CO2 x  x  x  
Hidrokarbonlar   x (

3
)    

N (kim.bağ)   x (
3
)    

Cl (toplam) x (
3
)      

S (toplam) 
 
 
) 

x (
3
)  x (

3
)  x (

3
)  

Hg  x (
4
)  x (

4
)   

Pb  x (
4
)  x (

4
)  x (

4
) 

Cr  x (
4
)  x (

4
)  x (

4
) 

Cd  x (
4
)  x (

4
)  x (

4
) 

Ni  x (
4
)  x (

4
)  x (

4
) 

F (toplam)  x (
4
)     

Toz (toplam) 
) 

 x (
1
) (

5
)  x (

4
)  x (

4
) 

(1) Hiçbir limit değer belirlenmedi (06/2007’daki durum). 

(2) Sürekli ölçümler, onaylanmış cihazların piyasada ulaşılabilir olduğu koşul altında gerçekleştirlmelidir 
(06/2007’daki durum) [ 26, Oberösterreichische Landesregierung 2004 ]. 
(3) 06/2007’den itibaren, sürekli ölçümlerde hiçbit cihaz Cl (toplam) ve N (kim. Bağ) için uygun değildir. 

Hidrokarbonlar hususunda, CH4 and daha yüksek hidrokarbonlar kesintili olarak ölçüldü. S (toplam) sürekli 

ölçümlerinin yöntemleri hala değerlendirme altındadır. Kesintili ölçümler için, aralıkla parametrelere bağlı olarak 
belirlenir, tipik olarak aylık; Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya [ 26, Oberösterreichische Landesregierung 

2004 ] 

(4) Ağır metallerin içeriği (Hg, Pb, Cr, Cd, Ni), toz ve florürler kesintili olarak, tipik bir şekilde her yıl dört kez 

ölçülmek zorundadır (06/2007’daki durum). 

(5) Bir YF’de gerçekleşen plastic enjeksiyon durumunda, toz sürekli olarak ölçülmek zorundadır. Bunu üzerinde 

denemeler hala devam etmektedir. 

Kaynak: [26, Oberösterreichische Landesregierung 2004] [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

İşlem gazlarının denetlenmesi, proses gazlarının kompozisyonu ve tozların, ağır metallerin ve 

SO2’nin emisyonları gibi proses gazların yakılmasından kaynaklanan dolaylı emisyonları 

hakkında bilgi sağlar. 

Çapra-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 
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Farklı proses gazlarının hacmi ve kalitesi (kalorifik değer ve temizlilik) önemli miktarda değişir 

ve bu faktörler, yakıtların faydalı bir şekilde uygulandığı yer üzerinde bir etkiye sahiptir. Enerji 

verimini optimize etmek için, yakıt gazının her bir türü, en uygun tesiste tüketilmelidir. Bu yüzden, 

gazlar sürekli olarak analiz edilmelidir. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik genel olarak uygulanabilir olarak düşünülür. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 

Referans literatürü 

[277, Wiesenberger 2007] 

 

 Kanallı hava emisyonlarının aralıklı denetlenmesi 

Tanım 

İlgili kanallı kaynaklarda düzenli, periyodik aralıklı ölçümler, aşağıdaki kirleticiler (bunlardan 

bazıları ilgili kimyasal oksidasyon durumlarındadır) için gerçekleştirilir: 

  

 SO2 

 NOx 

 CO 

 Hg, Tl, Cd, As, Co, Ni, Se, Te, Pb, Cr, Cu, Mn, V, Sn gibi ağır metaller 

 TOC 

 VOC 

 NMVOC 

 BTX 

 H2S 

 HCl 

 HF 

 CN 

 NH3 

 PCDD/F 

 PAH (e.g. EPA 16, Borneff 6) 

 PCB (e.g. Ballschmiter PCB, WHO-TEF, toplam PCB). 

Buna rağmen, 1’den 30 güne kadar, analiz için sürekli olarak PCDD/F ve PCB’yi örnek olarak denemek ve 

sürekli olarak TOC, NH3, HCl ve HF’i denetlemek ve ölçmek mümkündür. 

Ölçme sıklığı, üye ülkeler boyunca fazlasıyla değişir. Sonuçta çıkan emisyon değeri, normalde en azından 

yarım saat olan deneme periyodu boyunca ortalama olarak göz önüne alınmalıdır. PCDD/F için, deneme 

periyodu, genellikle 6 ile 8 saat arasındadır. 

Tablo 2.18, aralıklı emisyon denetlemesi için önemli ölçme yöntemlerinin bazı örneklerini verir. 

 

 

 



Bölüm 2 

80  Demir Çelik Üretimi 

Tablo 2.18: Aralıklı emisyon denetlemesi için ölçme yöntemlerinin örnekleri 

Baca gazındaki bileşen Ölçme yöntemi 

 

Toz 

EN 13284-1 (<50 mg/m
3
) veya ISO 9096 (>20 

mg/m
3
) 

Düşük ve yüksek konsantrasyonu için VDI 2066 kısım 

1 

Ö-NORM M 5861 

NF X 44-052 

SO2 
VDI 2462 kısım 3 ile aynı EN 14791 
VDI 2462 kısım 1 

NO2 olarak NOx 
EN 14972 

VDI 2456, manuel yöntem 

CO 
EN 15058 

VDI 2459, manuel yöntem 

Metaller (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, 

Se, Tl, V, Zn) 
VDI 3868 kısım 1 ile aynı EN 14385 

 

TOC 
EN 12619 düşük konsantrasyonlar için, 

EN 13526 yüksek konsantrasyonlar için, 

VDI 3481 kısım 1, manuel yöntem 

Hg EN 13211 

H2S 
VDI 3486 

US EPA Metod 11 

HCl EN 1911 

HF 
VDI 2470 kısım 1 

ISO 15713 
NH3 VDI 3496, EN 14791’e dayalı 

PCDD/F and PCB 
EN 1948 

VDI 3499, daha yüksek konsantrasyonlar için ek 

PAH 
VDI 3873 kısım 1 

ISO 11338 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Çapra-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulanabilirlik 

Aralıklı ölçme ve tekabül eden ölçme yöntemleri genel olarak uygulanabilir olarak düşünülür. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya ve Alman demir ve çelik tesislerindeki gibi pek çok 

tesislerde uygulanır. 

 

Birleşik Krallıktaki sinter tesislerinde, NOX ve SOX üç ayda bir denetlenirler. Zehirli aromatiklerin 

denetlemesi, her yıl iki ile dört kez gerçekleştirilir. 
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Referans literatürü 

[242, Caughlin 2007] [277, Wiesenberger 2007] 

 PCDD/F’in denetlenmesi 

Tanım 

[209, EC 2005] 

Yakıt gazlarındaki, diyoksin ve diyoksin gibi PCB yüklerinin belirlenmesinde, farklı yöntemler 

vardır. Kullanılacak analiz yöntemleri ve deneme koşulları, var olan prosese ve baca gazı 

parametrelerine bağlıdır. önemli parametreler şunlardır: 

• Diyoksin konsantrasyon aralığı 

• Baca gazının toz yükü 

• Sıcaklık aralığı 

• Baca gazlarındaki karbon tanelerini miktarı 

• Sürekli veya kesikli proses, sabit olmayan operasyon gibi değişen proses durumları 

• Bellek etkilerinin potansiyeli 

Manüel deneme için, EN 1948, Avrupa standart yönergesidir. Yönerge, sabit kaynaklardan 

diyoksin ve diyoksin gibi PCB’nin kütle konsantrasyonunun belirlenmesini tanımlar. Bu yönerge, 

0.1 ng I-TEQ/Nm3’ün emisyon limit değerine uygunluğunu kontrol etmek için, atık yakma tesisleri 

için doğrulanır ve geliştirilir. Pek çok Avrupa ülkelerinde, EN 1948 diyokisn emisyonlarının 

belirlenmesinde ulusal standart yönergeler için temeldir (CSN EN 1948; DIN EN 1948 ve VDI 

3499, ve benzeri). VDI 3499 1 – 3 bölümleri, sabit kaynaklardan diyoksin emisyonunun 

belirlenmesinde Alman standart yönergesidir. Yönerge iki ölçüm prosedürünü tanımlar: 

• A kısmı, yaklaşık 0.1 ng I-TEQ/Nm3 seviyesinde PCDD/F emisyonları için DIN EN 

1948’in uygulanmasına bir örnektir. 

• B kısmında, ölçüm yöntemi, 0.1 ng I-TEQ/Nm3 fazlalığında, PCDD/F konsantrasyonu 

için modifiye edilir. Sadece baca gazlarının PCDD/F içeriğinin belirlenmesi doğrulanır. Diğer 

organik kirleticilerin saptanması da (PCB gibi) mümkündür, ama henüz doğrulanmamıştır. 

 

EN 1948 dışında, Avrupa’da kullanılan ileri standartlaştırılmış denem yöntemleri vardır. Örneğin, 

Amerika’da geçerli manüel deneme yöntemi olan EPA 23 A, atık yakma tesislerinin sabit 

kaynaklarından diyoksin emisyonlarının belirlenmesi için geliştirilmektedir. 

Elde edilmiş çevresel faydalar 

Emisyonların artması veya özelleşmiş ELV’nin fazlalığı durumunda, sebepleri saptamak ve 

böylece emisyon seviyelerini azaltmak için hemen harekete geçilebilir. 

Çapra-medya etkileri 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Operasyonel veriler 

PCDD/F için, deneme periyodu genellikle 6 ile 8 saat arasındadır. 

Uygulanabilirlik 

Pratikte, manüel (aralıklı) standartlaştırılmış ve doğrulanmış ölçme yöntemleri (EN 1948 gibi) 

kullanılır. Atık yakma tesisleri için geliştirilen bu ölçme yöntemleri, metalürjik endüstriye 

transferedilebilir ve zaten burada kullanımdadırlar. 

İlgili kaynaklarda, düzenli, periyodik aralıklı ölçümler genellikle uygulanabilir. 

Ekonomi 

Tablo 2.19, PCDD/F ve diyoksin gibi PCB’nin analiz edilmesi ve denenmesinin maliyetlerini 

verir. 



Bölüm 2 

82  Demir Çelik Üretimi 

Tablo 2.19: EN 1948’e göre bir PCDD/F’in ölçümü için toplam maliyet 

Yöntem 
Maliyet aralığı 

(EUR) 

EN 1948’e göre manuel örnekleme – seyahat maliyeti olmadan PCDD/F analizi dahil 

bir numune (bir gün) 
1800 – 3500 

EN 1948’e göre manuel örnekleme – seyahat maliyeti olmadan PCDD/F analizi üç 

numune (üç gün) 
4000 – 6500 

PCDD/F – analizi (EN 1948) 450 – 800 

Diyoksin gibi PCB – WHO PCB (EN 1948) 110 – 600 

 

Uygulama için itici güç 

Uygulama için itici güçler, demir ve çelik üretim endüstrisinde şimdiki diyoksin emisyon verileri 

üzerindeki belirsizliği azaltmak ve ulusal, bölgesel ve yerel seviyedeki yetkili kuruluşlar tarafından 

diyoksin emisyonlarının denetlenmesi ve uygun bir farkındalık sağlamaktır. 

Örnek tesisler 

Tablo 2.20, çeşitli Üye Ülkelerde diyoksin denetlemesi için gereksinimleri gösterir. 

 

Tablo 2.20: Çeşitli Üye Ülkelerdeki metalürjik endüstride PCDD/F için denetleme sıklığı 

Üye Ülkeler Denetleme sıklığı 

 
Avusturya 

Demir ve çelik tesisleri için her üç yılda bir, yeni sinter 

tesisleri için her üç yılda bir (çok düşükse her altı yılda 

bir); mevcut sinter tesislerinde duruma göre 

 

Belçika 
Kanuna göre her yıl üç kez, 

Sinter tesisleri içinher ay bir kez, 

EAF için yıld altı kere 
Fransa En azından yılda bir 

Almanya 
 

Yılda bir kereden her üç yılda bir kereye kadar 

Lüksemburg 
Her yıl bir kez veya iki kez ve bir veya iki ek ölçüm 

Hollanda Hiçbir bilgi yok; kriter: ham gaz >2 g I-TEQ/yıl 

Slovenya Yılda bir kez 

Birleşik Krallık Diyoksin denetleme, her yıl iki ile dört kez arasında 

gerçekleştirilmektedir. 
Kaynak: [ 209, EC 2005 ] [ 242, Caughlin 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

Referans literatürü 

[209, EC 2005] [242, Caughlin 2007] [277, Wiesenberger 2007] 

 Yayınık ve kaçak emisyonların denetlenmesi 

[252, Fransa 2007] 

Difüzyon emisyonları, aşağıda listelenen [56, Dr. Gaertner, A. 2004] yolları ile tahmin edilebilir: 

• Emisyonların kaynağın kendisinde ölçüldüğü yerde doğrudan ölçme yöntemleri. Bu 

durumda, konsantrasyon ve kütle akımları ölçülebilir veya belirlenebilir 

• Emisyonların belirlenmesinin kaynaktan belirli bir uzaklıkta gerçekleştiği yerde dolaylı 

ölçüm yöntemleri. Kütle akımı ve konsantrasyonun doğrudan ölçümleri mümkün değildir. 

• Emisyon faktörleri ile hesaplama 

 

2.5.5.6.1. Doğrudan veya yarı-doğrudan ölçüm 
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Doğrudan ölçümler için örnekler, rüzgar tünellerinde, yarı-emisyon ölçümler gibi başlıklar ile 

veya diğer yöntemler ile, bir başka deyişle, endüstriyel bir kuruluşun çatısının üzerindeki 

ölçümlerdir. Bu durumda, rüzgar hızı ve çatı hattı hava deliği alanı ölçülür ve akış hızı hesaplanır. 

Çatı hattı hava deliğinin ölçüm düzleminin kesit alanı, özdeş yüzey alanının bölümleri parçalara 

ayrılır (cetvel ölçümü). Kullanılan deneme ekipmanları, sonsuz değişebilen emiş gücü kontrolü 

için tasarlanmalıdır. Farklı deneme prob çapları seçerek, deneme akış hızını geçerli çıkış gazı 

hızına adapte edilebilir. Gaz akımındaki toz, fitre ortamı üzerinde toplanır ve gravimetrik 

yöntemler ile belirlenir. Çıkış gazı değerlendirmesi ile birlikte, toz konsantrasyonu ve toz kütle 

akımı elde edilebilir [56, Dr. Gaertner, A. 2004]. Bir basamaklı ayrıştırıcı kullanılırsa, farklı boyut 

oranları belirlenebilir. Uygulanabilir olursa, doğrudan ölçümler dolaylı olanlara tercih edilebilir. 

Dört spesifik yöntem, hem torba filtre odası boyunca hem de iki elektrik ark fırını tesisindeki bina 

boşaltımında yayınım emisyonları ölçmede uygulandı: 

• DEKATI® basamaklı ayrıştırıcı, eylemsizlik sınıflandırmasına bağlı olarak 

• DSI® spektrometre, yayınık ve eylemsizlik sınıflandırmasına bağlı olarak 

• Lazer difraktometre, optik sınıflandırmaya dayalı 

• ELPI® (elektrikli düşük basınç ayrıştırıcı), elektrik ve eylemsizlik sınıflandırmasına dayalı 

Bu yöntemlerden herhangi biri, boyut dağılımı ve toz konsantrasyonunu (PM0.1, PM1, PM2.5 ve 

PM10) verir ve hava kalitesi ile alakalarını gösterir. Bu yöntemlerin birini uygulamak, dolaylı 

olarak yayınık emisyonlar üzerinde daha iyi bir kontrol sağlar [252, Fransa 2007]. 

[56, Dr. Gaertner, A. 2004]’da, ölçümler, aşağıdaki konvertörlerden birinde emisyon toplama 

sistemi öncesi ve sonrası, paslanmaz çelik üretim tesisi üzerinde gerçekleştirilmektedir: 

• Yeni tasarlanmış 

• Büyüyebilen başlıklar ve artırılmış egzoz gazı hacmi ile optimize edilmiş 

• Torba filtre ile yer değiştirilen bir venturi yıkacıya sahip 

Toz ölçümleri, VDI 2463 Bölüm 1 ‘Parçacıklı madde ölçümleri – ortam havasında askıya alınmış 

parçacıklı maddenin kütle konsantrasyonunun gravimetrik belirlenmesi – gene prensipleri’ göre 

gerçekleştirildi. Sonuçlar, yayınık toz emisyonlarının 50 % azaldığını gösterdi. Toplam toz 

üzerindeki PM10 payı, yaklaşık olarak 70 % Cr’dir ve Ni buna uygun olarak azaltılmaktadır. Metal 

dumanı öncekinden çok daha iyi toplanılır. 

2.5.5.6.2. Dolaylı ölçümler 

Dolaylı ölçümlerin örnekleri, izleyici gazların kullanımı, zıt dağılım modelleme (RDM) 

yöntemlerini ve kütle denge yöntemini kapsar. 

İzleyici gazları kullanan yöntemler: 

• İncelenen kaynak ile dışarı verilemeyen bir gazın bilinen miktarının salınımı 

• Kaynağın rüzgar yönünde konsantrasyonu ölçümleri 

• Kaynağın geometrisinin iyi bir gösterimi 

 

Zıt dağılım modellemsi (RDM) yöntemi: 

• İntegral veya seçkili konsatrasyon ölçümleri 

• Kurgusal kaynak mukavemeti ile ilerleme hesaplamalarının farkına varılması 

• Ölçümlerin zamanında gerekli meteorolojik parametrelerin ölçümü 

• Geri hesaplamaların farkına varılması 

• Gaz salım emisyon testleri yardımıyla RDM’in doğrulanması 

Hem izleyici gaz yöntemi hem de RDM yöntemi, SF6 izleyici gaz olarak sıklıkla kullanılır. 

Konsantrasyon ölçümü, Fourier dönüşümlü kızılötesi (FTIR) spektroskopi ile zemine yakın, uzak 

atmosferik ölçümler ile gerçekleştirilebilir. 
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[56, Dr. Gaertner, A. 2004]’de, RDM yöntemi kullanan iki örnek, kok tesisinden benzopiren (BaP) 

emisyonlarını değerlendirmek için verilir. Bir durumda, değerlendirme 750 m uzaklıkta BaP 

konsantrasyon ölçümlerine bağlıdır. RDM, binaların ve tesis geometrisinin dağılma modellemesi 

üzerine etkisini dikkate almaksızın Gauss-Lagrange modeline dayalıdır. RDM, binaların ve tesis 

geometrisinin dağılma modellemesi üzerine etkisini dikkate alarak Euler modeline dayalıdır. İki 

durumda da, emisyon hızlarının ortalama günlük değeri, 5 – 35 mg BaP/t kok aralığında olduğu 

tahmin edildi. Standart emisyon faktörlerini kullanarak, emisyon hızları 10-25 mg BaP/t kok 

aralığında olduğu hesaplanabilmektedir. 

Kütle balansı yöntemi: 

• Ölçülen tesislerin rüzgar yönünde ve rüzgara karşı tarafı üzerindeki referans alanı ve 

ölçme alanının belirlenmesi 

• Alanlar bünyesinde pek çok katmanlar içinde konsantrasyonların ölçülmesi 

• Ölçüm yerlerinde rüzgar hızlarının ve rüzgar yönlerinin ölçülmesi ve/veya hesaplanması 

• Ölçme düzlemlerine dik hız katkısının ve konsantrasyon değerlerini çarparak yerel kütle 

akışlarının hesaplanması 

• Referans alanı ve ölçme alanı boyunca kütle akışlarının integrasyonu 

• Bütünleşik kütle akışlarının farkının hesaplanmasıyla emisyon hızlarının hesaplanması 

Işık tespiti ve ölçümü (LIDAR), uzak bir hedefin diğer bilgisi ve/veya aralığını bulmak için 

dağılmış ışığın özelliklerini ölçen optik uzaktan algılama teknolojisidir. 

Kısa lazer palsları, atmosfere gönderilir ve radyasyonun geri sıçraması kaydedilir ve 

değerlendirilir. Yatay ve dikey yönlerde ölçümler, hem kirletici bulutların genprosesesi hem de 

buluttaki maddelerin konsantrasyon dağılımının belirlenmesine olanak sağlar. LIDAR ile uzaktan 

ölçme, sıklıkla farklı tabakalarda konsantrasyon ölçümleri için kullanılır (ikinci maddeye bakınız). 

Daha küçük 3D kaynaklarından ve alan kaynağından gaz emisyonlarının kaynak mukavemetleri, 

yaklaşık 30 % bir hata ile optik uzaktan ölçme prosedürleri kullanarak belirlenebilir. İzleyici gaz 

yöntemi ve zıt dağıtma modellemesi, karşılaştırılabilir sonuçları gösterir. Büyük 3D 

kaynaklarından yayınık emisyonlar, LIDAR ve kütle balası yöntemiyle uzaktan ölçme yardımıyla 

ölçülebilir. 

Referans Literatürü 

[20, VDI/DIN 1999] [25, VDI/DIN 2005] [56, Dr. Gaertner, A. 2004] [96, VDI/DIN 2000] 

2.5.5.6.3. Emisyon faktörleri ile emisyonların hesaplanması 

Bulk malzeme depolanması, idare edilmesi ve aktarılmasından kaynaklanan yayınık toz 

emisyonları için tahmin yöntemleri 

VDI 3790 bölüm 1 ‘Yayınık kaynaklardan tozların, kokuların ve gazların emisyonları – temel 

prensipleri’ tanımlar. Bu standart, emisyon faktörleri kullanan hesaplamalara dayalıdır. Yayınık 

emisyon kaynaklarının karakterizasyonunu, yayınık emisyonlarının oluşumunu, kaynak 

mukavemetinin ve olağan emisyon faktörlerinin tanımını, teknik ölçümü ve bulk malzemelerin 

aktarılması ve depolanmasından kaynaklı yayınık toz emisyonlarının belirlenmesini içerir [18, 

VDI/DIN 2005]. 

VDI 3790 Bölüm 3, çevresel meteoroloji – ‘Farklı kaynaklardan – bulk malzemelerin ulaşımı, 

aktarılması ve depolanması- tozlar, kokular gazlaron emisyonları’- [165, VDI/DIN 1999], yayınık 

kaynaklarının karakterizasyonu, emisyon hızı ve emisyon faktörü gibi terimleri tanımını içerir. Bu 

yönergenin ana kısmı, yükleme ve boşaltma cihazları, rüzgar hızı, kullanılan malzemelerin kayma 

hassasiyeti gibi bölgeye özel karakteristikleri dikkate alan trafik hareketlerinden dolayı kara 

yollarından tozun süspansiyonu için ve bulk malzemelerin idare edilmesi ve depolanması için toz 

toz emisyon faktörlerinin nasıl değerlendirildiğini tanımlar. Yönerge, depolanma ve kullanma için 

genel emisyon faktörlerini verir. 
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Entegre çelikhaneler için kullanılan başka bir yöntem, US EPA ile ileri sürülen bir yöntemdir [176, 

EPA 2009]. Bu yöntem, emisyon faktörlerine bağlıdır ve rüzgar sürtünme hızının temsilini, yüzey 

hızını kullanarak rüzgara maruz kalmayı uygun biçimde dikkate alabilir. Yöntem, Fransa 

tarafından adapte edilmektedir ve açık hava kaynaklardan yayınık toz emisyonlarının iyi bir 

nicelleştirilmesini sağlar. İklim, nemlilik ve yığınların rüzgara maruz kalma etkilerini özellikle göz 

önüne alır [175, Eurofer 2009] [393, Turpin ve ark. 2009] [395, Badr ve ark. 2007]. 

Ek bilgi, Depolamadan kaynaklı Emisyonlar (EFS) üzerine Referans Belgede bulunabilir [283, EC 

2006] ve okuyucunun bu belgeyi dikkate almaları son derece tavsiye edilir. 

Kok fırınlarından yayınık emisyonları tahmin yöntemi 

Kaçak emisyonlar, yükselen boru ve yüklenen boru kapatmadan ve koklama sırasında fırın kapıları 

ve çerçeve mühürlerinden oluşur. Kok fırınlarından bu kaçak emisyonları tahmin etmede farklı 

emisyonlar kullanımdadır ve bu yöntemlerin hepsi, yaygın olarak bir şeye sahiptir: deneyimli veya 

sertifikalı gözlemciler görsel olarak emisyonları belirler. 

Bu sonuçlardan, ulaşılmış emisyon seviyeleri, denetleme yöntemine bağlı olarak kütle/zaman veya 

gözle görülebilir sızıntıları gösteren yükleme boşlukları ve yükselen boruların toplam sayısının 

sızıntı yüzdesinin sıklığı olarak ifade edilir. Örneğin, EPA 

(http://www.epa,gov/ttn/emc/methods/method303.html) yöntemi, sızıntı yüzdesinde ifade edilen 

gözlem prosedüründen kaynaklanan sonuçları verir. 

Buna rağmen, EPA metoduyla büyük bir uyum içinde olan, DMT (Deutsche Montan Technologie 

GmbH) metodolojisi, her yıl hesaplanan temel ölçümlere dayalı emisyonları, emisyonlara kuvvetin 

dört farklı derecesini tahsis etmeye ve gözlemleme sırasında gözle görülür emisyonların süresni 

göz önüne alınmasına imkan verir. Diğer bir yöntem, BCRA (British Carbonisation Research 

Association) tarafından geliştirildi. DMT metodunun tersine, gözle görülür emisyonlar kuvvetin 

beş farklı derecesini atfeder. Hollanda’da Corus IJmuiden’de kullanılan diğer bir yöntem ise, 

Bölüm 5.3.3’de tanımlanmaktadır. 

Uçucu organik bileşiklerin kaçak emisyonlarının ölçümü için tanımlanan prosedürler için bir 

yöntem, EPA metodu 21’dir. Kaçak emisyonların ileri yönetimi ve sızıntıların kapsamlı bir 

envanteri için tam metodoloji, [216, Sniffers ve ark. 2006]’da tanımlanmaktadır. 

 Atık suyun tahliyesinin denetlenmesi 

Atık suyun tahliyesinin denetlenmesi, atık sulardan temsil edici numuneler alma ve onları analiz 

etmeyi içermektedir. Standartlaştırılmış prosedürlerin büyük çoğunluğu su ve atık sulardan 

numune alma ve analiz etme üzerinedir. 

Numune alma şu şekilde gerçekleştirilebilir: 

• Atık su akışlarından alınan tek bir numuneyi ifade eden rasgele bir örnek 

• Sürekli olarak belirli bir periyod boyunca alınan bir örneği, veya ya kesintisiz ya da 

kesintili olarak belirli bir periyod boyunca alınan ve karıştırılan pek çok numuneyi içeren bir 

örneği ifade eden kompozit bir numune 

• Kaliteli bir rasgele numune, iki dakikadan daha az olmayan aralıklarda, maksimum 2 

saatlik periyod boyunca alınan ve karıştırılan en azından beş rasgele örneklerin oluşturduğu bir 

kompozit numuneyi ifade edecektir. 

Bu belgede ilgili prosesler için bildirilen atık sudaki emisyon konsantrasyonu, ya kaliteli rasgele 

numuneleri ya da 24-saat kompozit numuneleri ifade eder. Bu yüzden, ilişkili MET-AELler 

rasgele numunleri veya 24-saat kompozit örneklerini ifade eder. 

 Gürültünün azaltılması 

http://www.epa,gov/ttn/emc/methods/method303.html
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Demir ve çelik üretiminde pek çok prosesler, önemli miktarda gürültü emisyonu üretir. Tesislerin 

civarındaki alanlardaki gürültü emisyonunu minimize etmek veya önlemek için, genel yapısal ve 

fiili teknikler, aşağıdakileri içerir: 

• Bir gürültü azaltma stratejisi uygulanması 

• Gürültülü operasyonların/ünitelerin etrafının çevrilmesi 

• Operasyonların/ünitelerin titreşim yalıtımı 

• Çarpma etkisini azaltan malzemeden yapılan iç ve dış kaplama 

• Malzeme dönüşüm ekipmanları içeren her gürültülü operasyonları korumak için ses 

geçirmez binalar 

• Korunmuş alan ve gürültülü aktivite arasında, büyüyen ağaçlar ve çalılar gibi doğal 

bariyerlerin veya binaların yapımı, binalara ses koruyucu duvarlar 

• Egzoz çıkış borusuna dış susturucular 

• Ses geçirmez binalarda konumlandırılmış son üfleyiciler ve izolasyon kanalları 

• Kapalı alanların kapılarının ve pencerelerinin kapatılması 
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3 SİNTER TESİSLERİ 
 

3.1 Uygulanan Prosesler ve Teknikler 
 

 Sinter prosesinin amacı 
 
Modern, yüksek performanslı yüksek fırınlar, geçirgenliğini ve indirgenliğini artıran fırın yükünün 

önceden fiziksel ve metalurjik olarak hazırlanması ile geliştirilmiş performansa sahip 

olmaktadırlar. Bu hazırlık, ya sinterleme yada peletleme ile fırın şarjının toplanmasını zorunlu 

kılmaktadır (bkz. bölüm 4). Bir sinter prosesinin şarjı, toz cevherlerin, katkı maddelerin (kireç, 

olivin vb.) ve toplam şarjın tutuşturulmasını sağlamak için kok cevherinin eklendiği sistem cıkışı 

proseslerinden ( yüksek fırın gaz temizlemesinden gelen kaba tozlar ve çamur ile sınırlı olmayan 

hadde tufalı içeren) geri dönüştürülmüş demir-taşıyıcı malzemelerin bir karışımından 

oluşmaktadır. Avrupa' da, aşağı doğru draft sinterleme sürekli hareketli ızgaralarda özel olarak 

kullanılmaktadır (bkz. şekil 3.1 ve şekil 3.2). 

 

 

Şekil 3.1: Şarjlama tesisi (tamburlar veya oluklar) ve ateşleme kabini ile birlikte bir sinter bandının 

görünümü ( Kaynak: [200, Commission 2001]) 

 Ham maddelerin harmanlanması ve karıştırılması 

[267, Kawaguchi et al. 2002] [300, Eurofer 2007] 

Ham maddelerin sinterleme prosesinden önce harmanlanması gerekmektedir. Bu genel olarak 

sinterleme prosesi için gerekli olan belirli miktardaki malzemelerin hazırlanan alanlara serilmesi 

ile sağlanmaktadır. Daha önceden belirtilen alt proseslerden geri dönüştürülmüş malzemeler gibi, 

bazı cürüf yapıcı malzemeler bu aşamada eklenmektedir. Genellikle cevher yataklarının en üst 

tarafına, rüzgâra karşı tozlaşmayı önlemek için daha büyük malzemeli tabakalar serilmektedir. 

Sinterleme prosesinin başında, cevher karışımı harmanlama sahalarından alınan malzemeler 

bunkerlere taşınmaktadır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, kireç, olivin, toplanan toz ve hadde tufalı gibi diğer katkı maddeleri, 

yüksek fırınlarda gaz temizliğinden kaynaklanan tozlar (ve çok daha az miktarda çamur) ve sinter 

filtreden geri dönüştürülmüş sinter (<5 mm'lik aralıktaki partiküller) (Şekil 3.2), karıştırma 

aşamasında cevher karışımına eklenebilmektedir.Ayrıca listelenenler haricinde katkı maddeleri, 
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cürüf ve artıklar da sinter karışımına karıştırılabilmektedir. 

 

Kok tozu (< 5 mm' lik tanecik boyutlarına sahip düşük kaliteli kok) sinterleme prosesi için en çok 

tercih edilen yakıt olarak kullanılmaktadır. Genellikle kok tozu, tesis içindeki kok fırınından veya 

başka bir yerden kırma kok olarak temin edilmektedir. Yetersiz kok kapasitesine sahip entegre 

çelik atölyeleri, sinter tesislerinin ihtiyaçlarını karşılamak için dış tedarikçilerinden uygun yakıt 

kaynaklarını satın almaktadırlar. Bazı durumlarda yakıt için antrasit, kok tozuna ekonomik bir 

alternatif olabilmekte ve artan hidrokarbon emisyonunu önlemek için uçucu özelliği düşük 

malzemenin seçilmesinde gerekli özen gösterilerek başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Tablo 

3.1' de sinter tesislerinde kullanılan kok tozunun bazı özellikleri verilmektedir. 

Tablo 3.1: Sinter tesislerinde kullanılan kok tozunun özelliklerine örnekler 

Parametre Ağırlık - % 

<0.25 mm parçacık 

Sabit karbon 

0.1 – 7.2 

81.3 – 86.6 

Uçucu madde 0.8 – 2.4 

 
 

Temel analiz 

C 82.0 – 88.1 

H 0.55 – 1.03 

S 0.42 – 1 

N 1.06 – 1.23 

Cl 0.0050 – 0.0235 

Kül 10 – 15 

 

 

 

Kül bileşimi 

SiO2 44.3 – 55.5 
Al2O3 22.1 – 27.7 
Fe2O3 4.0 – 17.4 
CaO 1.28 – 3.27 
TiO2 0.93 – 1.31 
P2O5 0.87 – 1.51 
K 0.56 – 1.12 
Na 0.27 – 0.52 
S 0.05 – 0.09 
Cu 0.008 – 0.020 

Source: [ 220, Eurofer 2008 ] [ 267, Kawaguchi et al. 2002 ]. 

 

Cevher karışımı ve kok tozu, taşıyıcı bantlar üzerinde tartılmakta ve karıştırma tamburu içerisine 

yüklenmektedir. Burada, karışım tamamen harmanlanmakta ve sinter yatağının geçirgenliğini 

arttıran mikro peletlerin oluşumunu fazlalaştırmak için karışım nemlendirilmektedir (Şekil 3.2) . 

Bunker harmanlama ve karıştırmanın kullanıldığı yerlerde, emisyonlar tozun tahliyesi ve daha 

sonra toplanan gazın arıtılmasıyla ortadan kaldırılmaktadır. 
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Şekil 3.2: Bir sinter tesisinde ana emisyon noktalarını gösteren şematik diyagram 

 

Şekil 3.2' de kok kırma ve bunker harmanlama kullanılan bir tesis gösterilmektedir; şekildeki 

bacalar emisyon kaynaklarını göstermektedir; Gerçekte, birden fazla gaz çıkışı birleştirilebileceği 

için daha az sayıda baca olmaktadır. Ayrıca daha farklı tasarımlarda kullanılmaktadır. 

 Sinter Bandı İşlemi 

[7, Bothe 1993] [29, EC Sinter/BF 1995] [93, Matzke 1987] [ 145,UBA Comments 1997] 

 

Temel olarak bir sinter tesisi, ısıya dayanıklı dökme demirden oluşan hareketli geniş bir ızgaradan 

oluşmaktadır (bkz. Şekil 3.1). 30 - 50 mm derinliğinde geri kazanılmış sinterlenmiş tabakanın 

üzerine sinterlenecek malzeme yerleştirilmektedir. Bu alt tabaka, karışımın ızgaranın büyük 

deliklerden geçmesini ve ızgaranın, yanan karışımın ısısına doğrudan maruz kalmasını 

önlemektedir. 

Modern sinter tesislerinde sinterlenecek malzeme tabakası yaklaşık 400-600 mm derinliğinde 

iken, eski tesislerde daha sığ yataklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Izgaranın başlangıcında, bir 

gaz brülörü karışımdaki kok tozunu tutuşturmaktadır. Aşağı-draft prosesinde, sinter yatağının tüm 

uzunluğu boyunca rüzgâr odacıkları olarak bilinen ızgara altındaki dağıtım bölmelerine proses 

havası, güçlü bir fan tarafından çekilmektedir. Bir sinter tesisinden çıkan atık gaz akışı, tesisin 

büyüklüğüne ve çalışma koşullarına bağlı olarak 333.000 ile 1.600.000 Nm3/h arasında 

değişmektedir. Genel olarak spesifik atık gaz akışı 1500 ve 2500 Nm3/h arasındadır. Büyük vakum 

alanlı (250 m2 ' den fazla ve/veya 3 m' den daha geniş ızgara genişliği) çoğu sinter tesisleri, ayrı 

emisyon ve toz giderme cihazlarıyla iki adet kapalı gaz toplama şebekesine sahiptir, bu da gelişmiş 

emisyon azaltma önlemleri için uygun olmaktadır. 
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Izgara boyunca ilerleyen sinter karışımının tutuşan ön kısmı, karışım içerisinden aşağı doğru 

çekilmektedir. Bu, sinter olarak belirtilen gözenekli klinkerler (kömür cürufu) ile birlikte ince 

parçacıkları sinterlemek için yeterli ısıyı (1300 - 1480 °C) oluşturmaktadır. 

Sinterleme sürecinde bir takım kimyasal ve metalürjik reaksiyonlar meydana gelmektedir. Bu 

reaksiyonlar hem sinterin kendisini hem de toz ve gaz emisyonlarını üretmektedir. Sinterleme 

bölgesinde mevcut olan eriyik, katı ve gaz fazları arasında katı hal ve heterojen reaksiyonlar olarak 

meydana gelen reaksiyonlar birbirleri ile örtüşmekte ve birbirlerini etkilemektedir. Prosesler ve 

reaksiyonlar aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir: 

• Nem buharlaşması 

• Temel bileşimlerin ön ısıtması ve kalsinasyonu (kireçleştirme), kok tozunun tutuşması ve 

karbon, pirit (demir sülfür), klorür ve florür bileşimleri ve havadaki oksijen arasındaki reaksiyonlar 

• Kalsiyum oksit ve hematit (kan taşı) arasındaki reaksiyonlar 

• Silikat eriyiği üretmek ve erimiş fazların oranını arttırmak için silikat fazı ile kalsiyum 

oksit ve demir oksit fazları arasındaki reaksiyonlar 

• Alkali klorürler ve metal klorürlerle birlikte florür içeren bileşimlerin ve kalsiyum-sülfür 

bileşimlerin oluşumu 

• Yüksek sıcaklık bölgesinde demir oksitlerin metalik demirlere indirgenmesi 

• Kok kömürünün yanması ve nem buharlaşması ile girinti ve kanal oluşturma etkileri 

• Sinter soğutması sırasında büzülme, ayarlama ve sertleştirme etkileriyle yeniden 

oksitlenme ve yeniden kristalleştirme prosesleri 

• Sinter soğuması sırasındaki termal gerilmeler ve sinter mikro yapısında bulunan hatalar 

nedeniyle çatlak oluşumu 

Bir sinter tabakasının ateşlemeden altı dakika sonraki sıcaklık ve reaksiyon bölgeleri şekil 3.3’ de 

gösterilmektedir. 

Sinter ipliklerinden çıkan gazlar, ağır metaller, özellikle demir bileşimleri gibi partiküller içerirken 

aynı zamanda kurşun bileşimleri, alkali klorürler, sülfür oksitler, azot oksitler, hidrojen klorürler, 

hidrojen florürler, hidrokarbonlar, karbon monoksit ve ayrıca önemli miktarda PAH ve PCDD/F 

ve PCB gibi aromatik organohalojen bileşimleri de içermektedir. Çeşitli parametrelerin emisyon 

profilleri (H2O, O2) şekil 3.5' de, kirleticiler (CO2, CO, SO2, NOX ve PCDD / F) şekil 3.5 ve 

şekil 3.7' de gösterilmektedir. Entegre demir çelik tesislerinin en büyük emisyon kaynağı sinter 

tesislerinden kaynaklanan emisyonlardır.( Her bir kirleticinin oluşum yolları, emisyon miktarları 

ve sinter bant profilleri hakkında detaylı bilgi Bölüm 3.2' de verilmektedir. 

Kok tozu, ızgara bitimine ulaşmadan önce tamamen yakılmakta ve son bir veya iki rüzgâr odacığı, 

soğutma prosesini başlatmak için kullanılmaktadır. Soğutucu, sinter bantı içerisine entegre 

edilebilir, ancak ayrı bir soğutucu (örneğin bir dönüş soğutucusu) daha yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Sinter bandının sonunda, sinter kalıbı, bir kırıcı tarafından kırılarak kırıcı 

tablasına düşmektedir. Çoğu sinter tesislerinde, 5 mm'den daha hassas ölçülere ayrıldıktan ve 

besleme karışımına geri döndürüldükten sonra sinter, sıcak bir tarama prosesinden geçmektedir. 

(bkz. Şekil 3.2). 
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Şekil 3.3: Sinterleme prosesinde ateşlemeden 6 dakika sonraki sıcaklık ve reaksiyon bölgelerinin 

şematik diyagramı 

 Sıcak sinter eleme ve soğutma 
[ 29, EC Sinter/BF 1995 ] 

Çoğu durumda (yani, sinter bandı içerisinde soğutmanın olmadığı tesislerde), sinter kırımı, sıcak 

taraması ve tahliyesinden sonra, sinterlenmiş malzeme soğutucuya iletilmektedir. Soğutucu, genel 

olarak sinterin 1 m' den daha kalın bir tabaka şeklinde yerleştirildiği ve 20-30 m çapında döner bir 

yapıdadır. Soğutucuya yerleştirilen sinter, tabaka boyunca yukarı veya aşağı doğru zorlanan hava 

ile soğutulmaktadır. Soğutmada gaz akışı hızlıdır ve kullanılan sistemin türüne ve ömrüne bağlıdır. 

Genellikle spesifik akış 1000 ile 1500 Nm3/h sinter arasında olmaktadır. Soğutucu atık 

gazlarındaki hissedilebilir ısı (300 °C'ye kadar sıcaklığa sahip olabilen), sinter ızgarası ateşleme 

başlıklarında ön ısıtmalı yanma havası için sıcak gazların yeniden dolaştırılmasıyla atık ısı kazanı 

içinde sinter ham karışımının ön ısıtma prosesi veya sinter prosesi için kullanılabilmektedir. 

Ayrıca farklı soğutucu tasarımlarının da mevcut olduğu bilinmektedir. 

Soğutulmuş sinter, yüksek fırında (4 - 50 mm) kullanılacak parçaları, sinter prosesine geri 

gönderilecek parçalardan ayıran eleklere gönderilmektedir (“geri dönen tozlar olarak” 0–5 mm, 

“fırın katmanı olarak”10-20 mm). 
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3.2 Mevcut Emisyon ve Tüketim Seviyeleri 
 

 Kütle akışı ve giriş / çıkış verileri 
[ 30, Roederer et al. 1996 ] [ 300, Eurofer 2007 ] 

Bir sinter tesisinin kütle akışının ve girdi/çıktı verilerinin genel bir görünümü Şekil 3.4.‘ te 

verilmektedir. Bu genel görünüm sinter tesislerinden veri toplanması için kullanılabilir. 

 

 
Şekil 3.4: Sinterleme prosesinde ateşlemeden 6 dakika sonraki sıcaklık ve reaksiyon bölgelerinin 

şematik diyagramı 

Sinter tesisleri için özel girdi faktörleri ve özel emisyon faktörleri belirlenmiştir. Tablo 3.2'de, 

2004 yılında 91.13 milyon ton sinter üretimi yapılan Avrupa'daki sinter tesisleri için veriler 

gösterilmektedir. 
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Tablo 3.2: AB-25’ de 2004 yılında sinter üretimi için hammadde girdisi 

Kaliteli sinter üretimi Birim Ortalama Girdi 

Ham Maddeler 

Demir cevheri  

 

 

 
kg/t sinter 

813.1 
Ince taneler (1) 250.7 
Kireç taşı/Dolomit 131.1 
BF ince taneler (2) 63.0 
İade malzemeler (3) 51.8 
Diğerleri (4) 31.4 
Katkı maddeleri 26.4 
BF gaz tozu (5) 12.7 
Kireç 10.2 
Toplam ham madde karışımı 1390.4 

Enerji 

 
Birim Maksimum Minimum 

Ortalama 
girdi 

 

Yakıt: 
Katı yakıt (6) COG/BF 
Gaz/Doğal gaz 

 
MJ/t 

sinter 

1834 

185 

1254 

35 

1276.6 

67.0 

Elektrik: 
Fan 

 

Toplam elektrik 

91 

155 

30 

92 

39.4 

– (7) 

(1) Sinter prosesinde toplanan sinter ürünü. 

(2) Yüksek fırına şarj edilmeden önce elenmiş sinter. 

(3) Geri kazanılan flakslar dahil olmak üzere farklı IS üretim faliyetlerinden malzemeler. 

(4) Peletler ve doğrudan şarj yumru cevher tarama, diğer bantlardan küçük sinter, vb içerir. 

(5) Yüksek fırın gazı prosesinden kaba toz. 

(6) Örneğin YF gaz tozunun enerji katkısı hariç, kok tozu, antrasit. 

(7) Elektrik için makul bir ortalama girdi sağlanmamıştır. 

Not: Rakamlara dayalı toplam tonaj = 91.13 milyon ton olup, bu rakam 2004 yılında AB-25' teki tüm sinter 

üretiminin tahmini %79 ila 82 'si arasındadır. Verilerin tümü, yıllık ortalama bazda sunulmaktadır (g/t sinter). 

Kaynak: Yüksek fırınlarda ve sinter tesislerinde 2004 Eurofer teknik değişimi ve mümkün olduğunda ek 

tesislerden veriler. [177, Eurofer 2009] [299, Eurofer 2007]. 

1999 yılında Avrupa'da 52,6 milyon ton sinter üretimini temsil eden beş sinter tesisi için girdi 

verileri Tablo 3.3’ de gösterilmektedir. 

 

Tablo 3.3: 1999 yılından itibaren dört farklı AB Üye Ülkesinde (Avusturya, Belçika, Almanya ve 

Hollanda) beş sinter fabrikasına ait girdi verileri 

Kaliteli sinter üretimi Birim Maksimum Minimum 

Diğer girdiler   

Su m3/t sinter 0.35 0.01 

Basınçlı hava Nm3/t sinter 3 1.2 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]. 

Ana atık gaz yığınındaki sinter şeridinden kaynaklanan emisyonlar Tablo 3.4’ te gösterilmektedir. 

(Şekil 3.2'deki Emisyon noktası 3). Bu veriler belirli bir yıllık bazında (örneğin g / t kademeli 

sinter) ifade edilir. 
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Tablo 3.4: 2004 yılında AB-25' te sinter üretimi azaltımından sonra sinter şerit atık gazındaki 

ortalama maksimum ve minimum emisyon konsantrasyonları 

 

 

Parametre 

 

 

Birim 

 

Mak. 

değer 

 

Min. değer 

 

Değer 

sayısı 

Verilerin kapsamına 
giren sinter üretimi 
(kt) 

Hava emisyonu 

Gaz akışı (1) Nm3/t sinter 2500 1500   
Toz (2) 

g/t sinter 
559.4 40.7 21 94321 

PM10 (2) 177.13 66.30 (3) 13 60385 
As  

 

 

 

 

mg/t sinter 

15.0 0.6 15 66358 
Cd 276.7 0.2 18 77731 
Cr 125.1 3.6 16 69140 
Cu 600.5 1.9 16 69140 
Hg 207.0 0.1 17 72693 

Mn 539.4 3.4 13 56612 
Ni 175.6 1.3 17 65492 
Pb 5661.2 26.1 16 69140 
Se 120.5 21.8 8 40598 
Tl 86.6 0.5 12 56612 
V 158.5 0.6 12 47156 
Zn 1931.3 2.1 17 75197 

HCl  

 

 

g/t sinter 

847.6 1.4 18 63579 

HF 8.2 0.4 17 59129 

NOX (4) 1031.2 302.1 21 94321 

SO2 973.3 219.9 21 94321 

CO 37000 8783 19 81284 

CO2 (5) 368000 161533 15 81326 

Metan 412.5 35.5 12 48835 

NMVOC 260.9 1.5 15 56901 

Toplam PAH 
(6) 

mg/t sinter 591.7 0.2 10 40441 

BaP mg/t sinter 41.5 0.1 11 41243 

PCDD/F (7) µg I-TEQ/t sinter 16 0.15 18 74249 

PCB (8)  
PCB (9) 

ng TEQ/t sinter 

mg/t SÇ 

178.0 
13 

24.5 

1 

5 

2 

13008 

– 

Üretim kalıntıları (atıklar/yan ürünler) 

Toz g/t sinter 3641.29 171.05 5 23021 
Sulu çamur g/t sinter 4492.18 472.73 3 11341 
Atık su m³/t sinter 0.06 0.03 2 7028 

(1) Gaz akışı ortalaması 2100 Nm3 / t sinterdir. 

(2) Değerler ana yığın emisyonlarına karşılık gelir (Şekil 3.2'deki Emisyon noktası sayısı 3). Sinter tesislerinden 

diğer toz emisyonları Tablo 3.5' de sunulmuştur. 
(3) Minimum toz değerinden daha yüksek bir PM10 minimum değere sahip olmak anormal görünmektedir. Bu 
durum bazı tesislerin eksik bir veri seti sağlamasından (ve dolayısıyla en düşük PM değeri olan tesisin PM10 verisi 
sağlamadığından) kaynaklanmaktadır 
(4) NO2 olarak ifade edilen azot oksitler. 
(5) Karbonatlı demir cevherlerinin kullanıldığı yerlerde, atık gazdaki CO2 konsantrasyonu artar, böylece EOS 
uygulaması sinter prosesini güçlü bir şekilde önleyebilir. Karbonat cevheri kullanmayan tesislerde CO2 
emisyonları ortalamaları 161-368 kg/t sinter iken, karbonat cevherleri kullanan tesislerde ise ortalama iki kat 
yüksek olabilir. 

(6) Toplam PAH (Borneff 6). 

(7) PCDD I-TEQ olarak ifade edildmektedir. 

(8) PCB, WHO (12) TEQ (PCB 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, 189, 77, 81, 126, 169) olarak ifade 

edilmektedir. Bölüm 13.3' te Ek III' te daha fazla bilgi bulabilirsiniz., 

(9) (∑PCB 28 + 52 + 101 + 153 + 138 + 180) × 5 ([155, UN-ECE Pops 1997] 'ye göre 5 faktör) ve 2100 m3 

gaz / t sinter ile hesaplanan tüm PCB'lerin toplamı . 
Not: Verilerin tümü, belirli, yıllık ortalama bazda sunulur (ör. g/t sinter). 

Kaynak: [ 209, EC 2005 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 262, Pütz ve diğ. 1996 ] [ 299, Eurofer 2007 ] [ 300, Eurofer 

2007 ] [ 372, Çek Cumhuriyeti TWG üyesi 2008 ]. 

 



  Bölüm 3 

Demir Çelik Üretimi  95 

Tablo 3.6, yardımcı veya oda tozunu giderme sistemi ile etkin bir şekilde yakalanmadığı ve ortadan 

kaldırılmadığı takdirde, yayılmış emisyonlara katkıda bulunabilecek ikincil emisyonlar 

oluşturabilen proseslerden atmosfere partikül emisyonlarının aralıklarını göstererek Tablo 3.4'ü 

tamamlamaktadır. Yakalanmamış dağınık emisyonlar hariç tutulmuştur. 

Yardımcı toz giderme sistemleri genellikle ana toz giderme sistemine ek olarak verimli bir toplama 

ve ayrı toz alma ünitesinden oluşmaktadır. Bu, ocak yerleştirme, sinter kırma ve eleme ile birlikte 

iplik deşarj bölgesini ve sinter konveyör transfer noktalarını içerebilir. Mevcut verilerin 

doğrulanması, farklı yardımcı kaynakların tahsisinin her zaman kesin olarak yapılmadığını 

göstermiştir, örn. soğutucunun tozdan arındırılması bazen ayrı olarak kabul edilirken bazen de 

ikincil emisyonlara dahil edilmektedir. 

Burada, tozun ham sinter karışımına geri döndürülmesiyle elektrostatik çökelticiler veya torba 

filtreler kullanılmaktadır. 

Tablo 3.5: Bir sinter tesisinin ana operasyonları için (ana atık gaz yığını hariç) partikül emisyonları 

için nokta kaynaklı hava emisyonları için aralıklar 

 

Emisyon 

noktaları (1) 

 

Sinter etkinliği 
Toz PM10 Toz PM10 

g/t sinter mg/Nm³ 

1 Harmanlama ve karıştırma 0.5 – 37.7 5.6 – 18.9 NA NA 

 

 

4 

İkincil toz giderme prosesi 

- - Band deşarj bölgesi 

- - Sıcak kırma/tarama 

- - Konveyor transfer 

bölgesi 

 

14.5 – 40 (2) 

 

7.7 – 25.1 (2) 

 

7 – 50 (2) 

 

4 – 43 (2) 

5 Sinter soğutma 14 – 212 1.3 – 42.8 0.6 – 85 (3) 0.6 – 36 
(1) Şekil 3.2 'deki emisyon noktalarının sayısı. 
(2) Bu veriler ayrıca sinter soğutucu emisyonlarını da içerebilir. 
(3) Tek bir tesisten 390 mg/Nm³ değeri hariç. 
Not: NA = Mevcut değil veya çok az veri. Veriler 2004 yılına aittir. 

Kaynak: [300, Eurofer 2007]. 

 

Sinterin soğutulması (bkz. Şekil 3.2'deki emisyon noktası 5) çok büyük miktarda soğutma 

havasıyla işlenir. Soğutucular genellikle tam olarak kaplanmadığından, dağınık emisyonlar 

meydana gelir. 

Tablo 3.6, 3 farklı AB sinter tesisinde ikincil tozdan arındırma sistemine ilişkin verileri 

içermektedir. 

Tablo 3.6: Üç AB sinter tesisinde ikincil tozdan kaynaklanan toz emisyonları 

Kirlilik Emisyon seviyesi (1) 
Yüzdelik Oran 

Birim Referans Süresi 
5 % 95 % 

Sinter odası, toz giderme (Emisyon noktası 4) (2) 

Toz 3 – 21 5 25 mg/Nm3 HHAV (c) (3) 

Sinter deşarj bölgesi, sıcak kırma ve konveyör transfer bölgesi, toz giderme 
(Emisyon noktası 4) (2) 

Toz 19 9.5 32 mg/Nm3 DAV(4) 

Sinter soğutma, toz giderme (emisyon noktası 5) (2) 

Toz 17.6 7 24.5 mg/Nm3 HHAV (c) (3) 
(1) Yıllık ortalama. 
(2) Şekil 3.2' deki emisyon noktalarının sayısı. 
(3) HHAV (c) = sürekli olarak ölçülen yarım saatlik ortalama değer. 
(4) DAV = günlük ortalama değer. 
Not: Tablo sadece üç AB sinter fabrikasına karşılık gelmektedir. 

Kaynak: [244, Plickert 2007]. 
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 Sinterleme sürecinde çevresel sorunlar 

Daha önce belirtildiği gibi, sinter tesislerinden, özellikle de iplikten gelen, hava emisyonları 

yüksek çevresel öneme sahiptir. Bir başka önemli konu da enerjidir. 3.2.2.1'den 3.2.2.5'e kadar 

olan bölümler, sinter tesislerinde görülen en önemli çevresel konuları açıklamaktadır. 

 

 Havaya verilen emisyonlar 

3.2.2.1.1 Sinter hammaddesinin ve ürünlerinin işlenmesinden, kırılmasından, 
kontrolünden ve taşınmasından kaynaklanan toz emisyonları 

Hammadde veya sinter işlendiğinde, kırıldığında, elendiğinde veya taşırken, toz emisyonları 

(ikincil emisyonlar) meydana gelmektedir. Bu toz emisyonları uygun önleme veya ekstraksiyon 

(ayırma) ve azaltma yöntemleri ile en aza indirgenebilir. 

 

3.2.2.1.2 Sinter bandından yayılan atık gaz emisyonları 

[ 101, Neuschütz et al. 1996 ] [ 215, BSS 2007 ] 

 

Bölüm 3.1.3 'te ve Tablo 3.4' te belirtildiği gibi, spesifik atık gaz akışı nispeten yüksektir (1500 - 

2500 Nm3 / t sinter). Şekil 3.5’ te bir bütün olarak sinter bandından yayılan karışık atık gaz ile 

ilgili bilgiler gösterilmektedir. Ayrı rüzgârlıklardan emilen atık gazların bileşimi önemli ölçüde 

değişmesine rağmen, belirli karakteristik özellikler göstermektedirler. Bir sinter bandı boyunca 

atık gazdaki CO2, CO, O2 ve H2O' nun tipik emisyon profilleri Şekil 3.5’ te gösterilmektedir. Bu 

parametreler ayrıca çeşitli reaksiyon dengesini de etkilemektedirler. Karakteristik eğriler sıcaklık, 

HCI, SO2, NOX ve PCDD/F içeriği için de mevcuttur (bkz. Şekil 3.7 ve Kısım 3.1.4) ve ayrıca 

başka kirleticiler için de mevcut olabilir. CO, CO2, H2O, O2, NOX ve SO2 gibi bazı parametreler 

uygun modellerle hesaplanabilir. 

 
Şekil 3.5: Atık gazda CO2, CO, O2 ve H2O' nun tipik emisyon profilleri (farklı rüzgâr kutuları) 

 
3.2.2.1.2.1 Toz 
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[ 7, Bothe 1993 ] [ 45, Gebert 1995 ] [ 300, Eurofer 2007 ] 

 

Toz azaltma prosesinden önce bir sinter bandından tozun tane büyüklüğü dağılımının sayısal 

analizi iki maksimum değer gösterir: biri kaba toz (yaklaşık 100 um tane büyüklüğünde) ve bir 

tanesi PM1 (0.1 - 1 mikron) (bkz. Şekil 3.6) . Bu iki bileşenli toz karışımının karakteristiği iki toz 

oluşturma prosesinin varlığıyla açıklanabilir. 

 

Şekil 3.6: Çeşitli sinter bantlarında tozun tane büyüklüğü ve ağırlık dağılımı 

Kaba toz bandın başlangıcında sinter besleme ve alt tabakadan kaynaklanırken, ince toz 

karışımdan tam su buharlaşmasının ardından sinterleme bölgesinde oluşur. Kaba tozun bileşimi 

sinter beslemesi ile ilgilidir ve yüksek verimli elektrostatik çökelticilerde (ESP' ler) ayrılabilir. 

Bununla birlikte, ince toz, sinterleme sırasında oluşan alkali ve kurşun klorürlerden oluşur (bkz. 

Bölüm 3.1.3). Alkali klorürler yüksek özgül toz özdirencine (1012 ve 1013 Ω cm arasında) sahiptir 

ve böylece elektrotlar üzerinde bir yalıtım tabakası oluştururlar. Bu tabaka, toz gidericilerin 

verimliliğini azalttığından tozun giderilmesi için ciddi sorunlara neden olmaktadır. [7, Bothe 1993] 

'e göre, alkali klorürler sadece yaklaşık %60' lık bir ortalama verimlilik ile çıkarılabilmektedirler. 

Bu ince parçacıkların toz içinde bulunması, iyi tasarlanmış ve işletilen yaygın ESP' lerin normal 

olarak 100-150 mg/Nm3' ün altında belirtilen toz konsantrasyonlarına ulaşamayacağı anlamına 

gelir. Bu ince parçacıkların toz içinde bulunması, torba filtrelerinin, bakımlı ESP' lerin veya 50 

mg/Nm3 toz konsantrasyonlarının elde edilebildiği benzer ileri kontrol tekniklerin kullanılmasını 

gerekli kılmaktadır. Hareketli Elektrotlu Elektrostatik Çöktürücüler (MEEP) ile, <50 mg/Nm3 gibi 

günlük ortalama değerler elde edilmiştir. Yüksek fırın gazı temizliğinden gelen tozun ve ESP'nin 

üçüncü ve dördüncü alanından ayrılan klorür açısından zengin tozların sinter bandına geri 

dönüştürülmemesi şartıyla, <30 mg/Nm3 günlük ortalama değerler elde edilebilir [326, 

Buchwalder, J. ve diğ. 2008]. 

Kurşun klorürler alkali klorürlere benzer şekilde davranırlar; Bu nedenle, bir sinter tesisinde ana 

atık gaz yığınlarından çıkan kısmen yüksek kurşun emisyonları, tozun azaltılması prosesini daha 
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zor hale getirebilir. Sinter tozunun temel analizinde bulunan seviyeler Tablo 3.7' de 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 3.7: Sinter tozunun temel analizinde bulunan oranlar 

Parametre Ağırlık - % 

Fe (toplam) 43.7 – 49.9 

Cl 2.9 – 25.8 

S 0.22 – 4.07 

Si 2.73 – 3.62 

C 2.9 – 6.12 

P 0.01 – 0.24 

K 3 – 9.07 

Ca 7.55 – 7.83 

Al 0.43 – 2.17 

Mg 1.01 – 1.04 

Zn 0.03 – 0.34 

Mn 0.10 – 0.31 

Cu 0.005 – 0.17 

Cr 0.04 – 0.15 

Pb 0.09 – 5.98 

Na2O 0.58 – 31.6 

Ni 0.003 

Cd 0.0009 

TiO2 0.099 

Not: 120 - 130 °C' de çalışan ve üç alan içeren bir sinter tesisinin 

ESP' sinde kullanılan toz. 

Veriler üçüncü alandaki tozdan. X-florışımı ve TOC analiz. 

Kaynak: [224, Xhrouet 2002] [231, Xhrouet ve diğ. 2002] [ 234, 

Poland 2007] [387, Fisher ve diğ. 2005]. 

 

3.2.2.1.2.2 Ağır metaller 

[ 7, Bothe 1993 ] [ 9, Fisher ve diğ. 1998 ] [ 87, Medinger ve diğ. 1996 ] [ 93, Matzke 1987 ] [ 

143, UA-OÖ 1998 ] [ 299, Eurofer 2007 ] [ 300, Eurofer 2007 ] 

Sinter tesislerinden elde edilen ağır metal emisyonları özellikle kurşun için yüksek önem 

taşımaktadır. 

Kurşun 

Sinterleme sırasında, kurşun PbO-PbCl2, PbCl2 ve ayrıca muhtemelen PbCl4 ile tepkime 

göstermektedir. Bu kurşun bileşikleri kısmen uçucudur ve gaz fazına girer. Özellikleri (uçuculuk, 

tane büyüklüğündeki artış, çok ince PbCl2 kristalleri), ham atık gazda yıllık 10 g/t sinter' e kadar 

ortalama emisyon oranlarına neden olur (Bu, 2100 Nm3/t sinter atık gaz akış oranına göre yaklaşık 

3 mgPb/Nm3 atık gazdaki ortalama emisyon konsantrasyonuna eşittir). Sinter tozunun (yüksek 

alkali klorür içeriği) spesifik karakteristikleri nedeniyle, iyi tasarlanmış bir klasik ESP' nin 

çıkarılma verimliliği, çok ince parçacıklar için yüksek değildir. Band yataklarının analizinden, 

sinter tesislerinin etki alanındaki ortam hava konsantrasyonlarının genel seviyeye göre önemli 

ölçüde daha yüksek olduğu bilinmektedir. 

Kurşun klorür oluşumunda en önemli faktör sinter beslemesinde kurşun konsantrasyonu değil 

(normalde 40-100 g Pb/t sinter beslemesi) ama klorür konsantrasyonudur (normalde 200-700 g 

Cl/t sinter beslemesi). Klorür bileşimi için, daha düşük kurşun emisyonları ile ilişkili olabilecek 

on kat daha düşük rakamlar da rapor edilmektedir. 

Sinter bandı boyunca kurşun bileşiklerin emisyon profili, uçuculuğunun bandın ilk üçte ikisinde 

meydana geldiğini göstermektedir. 

Avrupa'da sinter tesislerinin çoğu kapalı filtre toz çevrimleri kullanılarak çalıştırılmaktadır. Bu, 
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ESP' den gelen tüm çökelmiş filtre tozunun banda geri dönüştürüldüğü anlamına gelir. Kısmen 

açık-filtre toz döngülerine kıyasla (esas olarak alkali ve metal kloridlerden oluşan ESP' nin son 

alanından gelen toz, depolama sahasına konulmaktadır), kapalı çevrim santralleri daha yüksek 

alkali ve metal klorür emisyonlarına sahiptir. Ayrıca, toz geri dönüşümü olan ve olmayan, Bölüm 

3.2.2.1.2.1' deki [326, Buchwalder, J. ve diğ. 2008]' den alınan ölçüm sonuçlarına da bakınız. 

Sinter beslemesinin florid bileşimine bağlı olarak, kurşun flüorürlerde oluşturulabilir. Bunlar daha 

da uçucu ve aynı zamanda genel kurşun emisyonlarına katkıda bulunmaktadır. 

Civa 

Cıva, sinterleme sırasında doğrudan gaz fazına girer. Emisyon seviyeleri sinter beslemesinin cıva 

bileşimine bağlıdır, ancak normal olarak çok düşüktür. Bazı demir cevheri türleri (örn. FeCO3) 

için, ilgili cıva emisyonları dikkate değer olabilir. Böyle bir durumda, iyi tasarlanan ve işletilen 

ESP' lerin ince ıslak fırçalama sistemleri, azaltma teknikleri olarak uygulandığında yaklaşık 15 - 

82 μgHg/Nm3 veya 0.1 - 207 mgHg/t sinter emisyonları rapor edilmektedir. Bu tür Bir sinter 

tesisinin etki alanında önemli ölçüde daha yüksek çevresel konsantrasyonlara yol açabilir [299, 

Eurofer 2007]. 

Çinko 

Beslemedeki çinko içeriği normalde 70- 200 gZn/t sinter beslemesi aralığındadır. 

Yakma/kalsinasyon/oksidasyon bölgesindeki yüksek sıcaklıklarda (bkz. Şekil 3.3), çinko 

buharlaşır, ancak sonradan sinterde kalan veya iyi tasarlanmış ve iyi işletilmiş bir ESP kullanarak 

yüksek bir çinko ferrit oluşturacak şekilde reaksiyona girmektedir. Çoğunlukla karışımın kok 

bileşiminden etkilenen sinterleme sırasındaki sıcaklık, çinko buharlaşmasında önemli bir etkiye 

sahip olmaktadır. 

Ham gazda çinko 50 mgZn/Nm3 veya 100 gZn/t sinter seviyesinde bulunabilir. Arıtılan atık gaz, 

2 ila 1930 mgZn/t sinter içerir ve bu da 0,001 ila 0,92 mg/m3 arasında bir ortalama emisyon 

konsantrasyonuna eşittir. 

 

3.2.2.1.2.3 Alkali klorürler 

[ 93, Matzke 1987 ] 

Sinter beslemesinin alkali içeriği normal olarak 600-1000 gK2O/t sinter ve 250-500 gNa2O/t sinter 

arasında değişmektedir. Bazı durumlarda, cevher kalitesine bağlı olarak, 3000 g' a kadar K2O/t 

sinter rapor edilmiştir. Sinterleme sırasında alkali kloritlerin oluşumu ve ESP' nin uzaklaştırılması 

üzerindeki olumsuz etkileri yukarıda açıklanmıştır (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.1). Tablo 3.8' de bazı 

sinter besleme materyallerindeki çözünebilir klorür içerikleri hakkında bazı bilgiler 

gösterilmektedir. 

Tablo 3.8: Sinter besleme malzemelerinde çözünebilir klorür içeriği 

Malzeme Çözünebilir klorür içeriği (mg/kg) 

Demir cevheri 27 – 159 

Flaks 51 – 125 

Geri dönüştürülen malzeme 22 – 3800 

ESP tozu 2500 – 34074 

Yakıtlar 78 – 629 
Kaynak: [ 387, Fisher ve diğ. 2005 ]. 

 
3.2.2.1.2.4 Sülfür oksitler (SOX) 

[ 4, Beer ve diğ. 1991 ] [ 7, Bothe 1993 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 256, 

Kasai ve diğ. 2001 ] [ 263, Kasai ve diğ. 2001 ] [ 300, Eurofer 2007 ] 

 

Atık gazdaki sülfür oksitler (esas olarak SO2), sinter beslemesindeki kükürt bileşiklerinin 

yanmasından kaynaklanmaktadır. Bu kükürt bileşikleri esas olarak kok tozu ile tanıtılmaktadır. 

Demir cevherinin katkısı normal olarak on kat daha küçüktür. Toplam sülfür girişi 0.28 ile 0.81 

kg/t sinter arasında değişmektedir. SO2 için emisyon konsantrasyonları normal olarak 200 ve 1000 

gSO2/t sinter arasındadır (bu da 2100 Nm3/t sinter' in atık gaz akışına bağlı olarak 95 ila 480 
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mg/Nm3 ortalama atık gaz emisyon konsantrasyonlarına eşittir). Sinter bandı boyunca emisyon 

profili, farklı rüzgar kutularında SO2 konsantrasyonlarındaki önemli farklılıklar ile açıkça 

değişmektedir (bkz. Şekil 3.7 ve Şekil 3.8). Daha yakın tarihli çalışmalarda emisyonların benzer 

davranışları bulunmuştur [200, Komisyon 2001] [256, Kasai ve diğ. 2001] [263, Kasai ve diğ. 

2001]. 

 

Şekil 3.7: Egzoz gazındaki gaz bileşimlerinin sıcaklık ve konsantrasyonlarının rüzgar kutularındaki 

dağılımı 
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Şekil 3.8: Atık gazda SO2 ve NOX' in tipik emisyon profili (farklı rüzgar kutuları) ve sinter bandı 

boyunca sıcaklık profili 

Bandın başlangıcında SO2 içeriği düşüktür. Sinter yatağının alt katmanlarında yüksek sıcaklıklara 

ulaşıldığında, emisyonlar belirgin bir şekilde artmaktadır. En yüksek konsantrasyonlar, yanma 

noktasından hemen önce bandın sonunda meydana gelmektedir. Bu emisyon profili, eğer 

gerekliyse, sadece atık gazın bir kısmının işlenmesi olasılığını sunabilmektedir (bakınız Bölüm 

3.3.5.2' de kısmi atık gaz geri dönüşümü olarak adlandırılan entegre teknik). 

Yukarıda bahsedilen SO2 emisyonları, düşük kükürt içeriğine sahip hammaddeler ve sinter 

bandının yakıtı olarak kok tozunun tüketimini azaltmak için yapılan iyileştirmeler ile elde 

edilmektedir. 80'li yılların başlarında yaklaşık 80 kg/ton sinter kok kömürü girdisi yaygın iken, 

2009 yılında tüketim 39 64 kg/t sinterdir (bkz. Tablo 3.3). Hammadde ile kükürt girdisi dışında 

salınan SO2 miktarını etkileyen başka faktörler de vardır. Bunlardan biri sinterde kükürt alımının 

derecesidir. Bu sinter beslemesinin temeline bağlıdır. 1' e kadar olan baziklerde, sülfürün% 90' 

ından fazlası uçmaktadır. Bu oran 1,5' in üzerinde baziklerde azalmaktadır. 2' lik bir baziklikte, 

kükürdün % 80-90' ı açığa çıkar. Yıllık 100 milyon ton sinteri temsil eden Avrupa Yüksek Fırın 

Komitesi veri değişimine katılan tesisler için sinterin ağırlıklı ortalama bileşimi Şekil 3.9' da 

gösterilmektedir. Sinterin bazikliği, kendi kendine akan bir yük elde etmek için 2000 yılından bu 

yana ortalama 1,8' e yükseltilmiştir ve bu bir bütün olarak Avrupa'yı temsil etmektedir. Bu, SO2 

emisyonlarının azalmasına azda olsa katkıda bulunmuştur. Diğer taraftan, yüksek baziklikli sinter 

ile sülfürün alınması sadece CaCO3' nun MgCO3 ile değil alkali olarak kullanıldığı zaman 

mümkündür. 
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Şekil 3.9: Avrupa Yüksek Fırın Komitesi veri değişimine katılan tesisler için ağırlıklı ortalama sinter 

bileşimi 

CaCO3'ün SO2 emisyonları üzerindeki hafif olumlu etkisi, daha yüksek baziklikten dolayı artmış 

özgül toz özdirenciliğinden kaynaklanan olumsuz etki nedeniyle, ESP' de azalan toz giderme 

verimliliğine yol açmaktadır (bkz. Şekil 3.10). 
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Şekil 3.10: Sinter bazikliğinin (CaO / SiO2) spesifik toz özdirencine etkisi 

Kok tozunun tane büyüklüğü dağılımının SO2 emisyonları üzerinde önemli bir etkisi vardır. 

Normal tane boyutları (<3mm) yerine daha kalın kok karışımının (5-6 mm) kullanılması SO2 

emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir. Öte yandan, daha kaba kok tozu kullanımı üretkenliği 

bozabilir ve böylece SO2 emisyonları üzerindeki olumlu etkiyi ortadan kaldırarak yakıt tüketimini 

artırabilir. İnce taneli toz (1 mm) kullanılarak yaklaşık 800 mgSO2/Nm3' lük SO2 emisyonunun 

daha kaba kok kömürü tozuna (6 mm) geçtikten sonra 500 mgSO2/Nm3' e düştüğü bir örnek olarak 

verilmiştir. 

 

3.2.2.1.2.5 Florürler 

[ 300, Eurofer 2007 ] 

Florit emisyonları öncelikle cevherin florür içeriğine ve sinter beslemesinin temeline bağlıdır. 

Fosfor bakımından zengin cevherler önemli miktarlarda florür içermektedir (1900 - 2400 ppm). 

Avrupa'da, bu tip cevherler özellikle İsveç'ten araştırılıp ihraç edilmektedir. Şekil 3.11' de 

görülebileceği gibi, florür emisyonları sinter beslemesinin bazlılık oranına güçlü bir şekilde 

bağlıdır. Sinter beslemesinin bazlılığındaki artış, önemli ölçüde daha düşük florür emisyonlarına 

yol açmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, daha yüksek bazikliğe sahip sinter beslemesinin bir 

dezavantajı, daha yüksek özgül toz özdirencine sahip toz oluşumudur (bkz. Şekil 3.11). Tablo 3.4' 

e göre, hidrojen florit emisyonları yıllık ortalama bazında 0.4-8.2 gF/t sinter veya yıllık ortalama 

bazında 2100 Nm3 t sinter ile 0.2-4.3 mg F/Nm3 aralığındadır. 
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Şekil 3.11: Sinter besleme bazlılık oranı ve florür emisyonları arasındaki ilişki 

 
3.2.2.1.2.6 Azot oksitler (NOX) 

[ 7, Bothe 1993 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 387, Fisher ve diğ. 2005 ] 

Sinter yatağında alev cephesindeki sıcaklıklar doğal olarak NOX oluşumuna neden olmaktadır. Bu 

NOX üç şekilde oluşturulabilir: organik nitrojen bileşiklerinin sinter beslemesinde yanması (yakıt 

NOX); yanma bölgesinde bileşenlerin moleküler nitrojen (N2) ile reaksiyonu ( hazır NOX); ve 

moleküler oksijenin (O2) yanma havasındaki moleküler nitrojen (N2) ile reaksiyonu (termal NOX). 

Termal NOX toplamın yaklaşık % 60-70 oranına hakim iken, yakıt NOX, toplamın yaklaşık % 80' 

ini temsil eden en önemli faktördür. Tablo 3.4' te emisyon faktörleri, 302 - 1031 g NOX/t sinter 

aralığında gösterilmektedir, bu da 2100 Nm3/t sinter ile 143 - 491 mg NOX/Nm3 konsantrasyonları 

anlamına gelmektedir. Yakıtlarda nitrojen içeriğine bağlı olarak 700 mg NOX/Nm3' e kadar olan 

emisyon konsantrasyonları bildirilmektedir. 

NOX konsantrasyonları her rüzgar kutularında ayrı ayrı belirlendiğinde, NOX emisyonlarının sinter 

bandı boyunca eşit olarak dağılmadığı görülebilir. Bununla birlikte, SO2' ye kıyasla, farklılıklar 

çokta önemli değildir (bkz. Şekil 3.7). 

Sinter bandı deneyleri, atık gazdaki nitrojen oksitlerin esas olarak NO içerdiğini göstermiştir. 

Ayrıca sinter yatağının geçirgenliğinin azaldığı durumlarda, hava ile yatak arasındaki temas 

süresindeki artışın NOX oluşumunu kolaylaştırdığı bulunmuştur. 

 

3.2.2.1.2.7 Diğer inorganik bileşikler 

[ 229, Green 2004 ] 

Sinter tesisleri için HCN emisyonlarının oldukça yüksek olabileceği bildirilmiştir. Belçika’ da 

antrasitin yakıt olarak kullanıldığı bir sinter tesisinde, yaklaşık olarak 1646 kg/yıl HCN emisyonu 

gözlenmiştir. Avustralya’ da 5 Mt/yıl ham çelik üreten bir demir çelik fabrikasında, sinter 

tesisinden alınan HCN emisyonları, 2004-2005 yıllarında 1500 kg/yıl, 2006-2007 yıllarında ise 

2375 kg/yıl olarak bildirilmiştir. Bunlar yaklaşık 0.4 g/t sinter spesifik emisyon sağlar. Ölçülmüş 

karşılık gelen kütle konsantrasyonları, 0.17 ve 0.2 mg / Nm3'tür. HCN' nin oluşumu üzerindeki 

olası etki açık olmasa bile, her iki tesisin antrasiti esas olarak bir yakıt olarak kullanıldığını veya 

NOX emisyonlarını azalttığını belirtmek gerekir. 

Öte yandan, bir Avusturya ve bir Alman sinter tesisinde alınan iki ölçüm oldukça ters sonuçlar 
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vermiştir. Kütle konsantrasyonu, her durumda, belirlenen limitin altında olan <0.02 mg/Nm3 olarak 

bulunmuştur. Ayrıca bir Hollanda tesisinde ve önemli miktarda antrasit kullanan bir Belçika sinter 

tesisinde HCN kütle konsantrasyonlarının, HCN' nin kütle konsantrasyonlarının daima belirlenen 

sınırının altında olduğu rapor edilmiştir. 

Bu sonuçlar çelişkili görünüyor. Genel oksidatif koşullar altında sinterleme sırasında HCN' nin 

nasıl oluşabileceği açık olmadığı için, keşif analizi ve araştırması tavsiye edilir [ 128, Sporenberg 

2006 ] [ 380, Voestalpine Linz 2008 ]. 

 

3.2.2.1.2.8 Hidrokarbonlar 

[7, Bothe 1993] [45, Gebert 1995] [112, Pütz 1997] [300, Eurofer 2007] 

Hidrokarbon emisyonları temel olarak karbon içeren hammaddelerin piroliz (ısıl bozunma) ve 

eksik yanmasından oluşan ürünlerden oluşmaktadır. Yağ içeren artıklar, sinter bantlarından çıkan 

başlıca hidrokarbon emisyon kaynağıdır. Örneğin, istisnai durumlarda, demir oksit katmanı %10'a 

kadar yağ içerebilir [45, Gebert 1995]. Bu nedenle, sinter prosesine geri dönüşten önce, iç 

standartlara uymak için bir ön proses yapılması gerekmektedir. Entegre çelik fabrikalarının çoğu, 

ESP ile çalışma sorunlarından kaçınmak ve ayrıca emisyonları en aza indirmek için sinter bandına 

geri dönüştürülen artıkların bazılarının < %0,1, bazı < %0,5 ve bazı < %1 yağ içeriği için iç 

standartlar getirmiştir (ölçeklendirme, parlama ateşi). Bunu yaparken, sinter bandı için ham 

karışımın son yağ içeriği < %0,1 olmalıdır. 

Oksidasyon/yakma bölgesinden önce buharlaşma sonucu oluşan hidrokarbon emisyonları, alt 

sinter yatak katmanlarına ulaşır (bkz. Şekil 3.3). Bunlar metan, alifatik bileşikler, fenoller, olefinler 

ve aromatik emisyonlarıdır. Tablo 3.4'te özetlenen verilerden, metan dışı uçucu organik 

bileşiklerin (NMVOC) emisyon aralığının yıllık ortalama olarak ifade edilen 1,5 ve 260 g C/t sinter 

arasında olduğu görülebilir (2100 Nm3/t sinter atık gaz akış oranına göre yaklaşık 0,7-120 mg/Nm3 

atık gazdaki bir emisyon konsantrasyonuna eşittir). Metan emisyonu aralığı, yıllık ortalama olarak 

ifade edilen 35 ila 420 g/ton sinterdir (2100 Nm3/t sinter atık gaz akış oranına göre yaklaşık 17-

200 mg/Nm3 atık gazda ortalama emisyon konsantrasyonuna eşittir). 

3.186 Mt sinter/yıl üretimi olan bir Belçika sinter tesisinde yaklaşık 28176 kg/yıl' lık benzen 

emisyonları ölçülmüştür. Bu, yaklaşık 8.84 g/t sinter özel emisyonlar ve 2,91 mg/Nm3' lük bir 

orana karşılık gelen kütle konsantrasyonu sağlar. Bu tesiste antrasit, yakıt olarak kullanılmaktadır. 

Antrasitin NOX emisyonlarını azaltmak için kullanıldığı bir Avustralya tesisinde, 2004-2005 

yılları arasında 3600 kg/yıl' lık benzen emisyonları tespit edilmiş olup, bu da 5 Mt/yıl ham çelik 

üreten bir demir ve çelik tesisi için 0.35 mg/Nm3' lük konsantrasyonlara eşittir. Benzen 

emisyonlarını etkileyen faktörler net değildir, ancak ham karışımdaki yüksek uçucu malzemelerle 

ilişkili olmaları muhtemeldir. 

 

3.2.2.1.2.9 Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve furanlar (PCDD / F) 

[224, Xhrouet 2002] [230, Brouhon ve diğ. 2001] [258, Kuzuhara ve diğ. 2003] [259, Kasama ve 

diğ. 2006] [300, Eurofer 2007] 

Tablo 3.4’ de çoğu 0,2 ila 6,0 μg I-TEQ/t sinter aralığında olan sinter tesislerinde yıllık ortalama 

bazda ifade edilen bir dizi PCDD/F emisyonunu göstermektedir. Bu emisyon oranları, atık gazdaki 

0.07 - 2.86 ng I-TEQ/Nm3 tipik emisyon konsantrasyonlarına eşittir (2100 Nm3 / t sinter atık gaz 

akış oranına bağlı olarak). 

Bu, sinterlemenin entegre çelik fabrikalarında PCDD/F emisyonları için ana kaynak olduğuna dair 

net kanıtlar sağlar. Böylece sinterleme, proseste nerede ve hangi şartlar altında PCDD/F 

emisyonlarının üretildiğini değerlendirmek için yürütülen birkaç araştırmaya konu olmuştur. 

Araştırmanın amacı, PCDD/F emisyonlarının oluşumunun nasıl önlenebileceğini v /veya ne tür bir 

azaltma tekniklerinin kullanılması gerektiğini ve tekniğin uygulanması için en etkili aşamaların 

nasıl olduğunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktı. Diğer bir soru, hangi PCDD/F benzer 

emisyonlarının PCDD / F emisyonları ile birlikte ortaya çıktığıdır. 

Sinter prosesinde PCDD/F oluşumunun genel mekanizması karmaşıktır ve muhtemelen orada 
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bulunan dikey ve uzunlamasına sıcaklık dağılımları nedeniyle yatak içindeki farklı durumlarda 

meydana gelen çeşitli oluşum süreçlerinin katkılarını içermektedir. 

Bu oluşum süreçlerinin, öncü moleküllerin yoğunlaşmasını ve de novo sentezini (yeniden yapım) 

içermesi muhtemeldir. Öncü moleküllerinin karışması PCDF' nin klorofenoller veya klorodifenil 

eterler için olası öncüler ve PCDF için öncü olarak PCB ile tahmin edilmesi kolaydır. 

‘De novo’ sentezi, nispeten düşük sıcaklıklarda bir oksidasyon atmosferi altında makro-yapısal 

karbon üzerinde gerçekleşir. Egzoz gazı ve metalik klorürler üzerinde asılı kalan az miktarda artık 

karbon parçacık veya kurum un özellikleri, PCDD/F' nin oluşumu üzerinde büyük bir etkiye sahip 

olduğu görünmektedir. 

PCDD / F oluşumu farklı bileşenler gerektirir. [224, Xhrouet 2002], [255, Kasai ve diğ. 2001], 

[263, Kasai ve diğ. 2001], [266, Kawaguchi ve diğ. 2002], [300, Eurofer 2007] ve [387, Fisher ve 

diğ. 2005] Farklı bileşiklerin PCDD/F' nin öncü olarak işleyişine nasıl katkıda bulunduğuna dair 

daha fazla bilgi verilmiştir. Öncülerin oluşum süreçlerini, gereksinimlerini ve daha sonra uygun 

azaltma tekniklerini açıklamak için, aşağıdaki listede yer aldığı üzere birçok araştırma yapılmıştır: 

➢ (Hidro)karbon: cevherler genellikle küçük miktarlarda organik materyal içerir. Organik 

malzemenin ana kaynağına geri dönüşler, örn. yağ içerebilen demir oksit katmanları [257, 

Kawaguchi et al. 2002]. Bildirildiği ve sonuçlandırıldığı gibi, kokun doğası, PCDD/F' nin küresel 

miktarında çok az etkiye sahiptir. Sadece izomer dağılımları üzerinde bir etkiye sahip olduğu 

görünüyor. Genel olarak, organik madde miktarının doğrudan VOC' nin görünümü ile bağlantılı 

olduğu ve bunun yine PCDD/F konsantrasyonu ile kuvvetli bir ilişkiye sahip olduğu 

belirtilmelidir. 

➢ Klor: uçucu Cl içeriği (örn. NaCl, KC1, CaCl2) ve organik içerik, PCDD/F oluşumlarında 

etkili faktörlerdir [257, Kawaguchi ve diğ. 2002]. Klorin kaynakları, klorür ve organik klorürler 

içeren cevherlerdir, ör. plastiklerde. Demir cevherlerinde toplam klorür içeriği 12-720 µ olarak 

verilmektedir [266, Kawaguchi ve ark. 2002]. Kireçtaşı ve diğer fluksların klorür içeriği aynı 

aralıktadır. Geri dönüşüm, 1000 ila 5000 µ' ye sahip olan baca tozları ile klorür içeriğindeki en 

büyük değişimleri göstermiştir. Kok tozları genellikle nispeten düşük klorür içeriğine sahiptir 

[255, Kasai ve ark. 2001], [263, Kasai ve diğ. 2001], [387, Fisher ve diğ. 2005]. 

 

➢ Metalik katalizörler: Cu veya Fe gibi metalik katalizörler, mineraller ve kok içerisinde 

bulunabilir. Demir cevheri bileşimlerinden bir dizi verilir [ 266, Kawaguchi et al. 2002 ]. Bakır 

için on farklı demir cevheri aralığı, 10 ila 70 µ arasında ve demir için ağırlıksal olarak %57.2 ila 

67.9 arasındadır. 

 

➢ Klorofenoller ve PCB: Bunlar PCDD/F 'nin oluşumu için esas olan öncülerdir ve bu 

bileşikler sinter tesisi emisyonlarında (ve diğer yanma kaynaklarından kaynaklanan emisyonlarda) 

baskın olma eğilimindedirler. Bunlar nispeten uçucudur ve sinter yatağı, gaz halindeki yanma 

ürünleri tarafından ısıtıldıkça yanma bölgesinden ilerletilebilir. Bazı çalışmalar, kok kömürü ve 

demir cevherlerinde toplam PCB konsantrasyonlarının 1 ila 1.6 mg/kg civarında olduğunu ve bir 

sinter tesisi için hesaplamanın, 0.85 mg/kg sinter ürünün gizli bir PCB girdisi olduğunu 

göstermiştir, bu nedenle, doğal kaynaklar olarak düşünülebilecek öncü moleküller kaynağını 

temsil eder. 

 

➢ Kurum: Bu atık gazda ertelenebilmekte, kusurlu kristal yapıya sahip olabilmekte ve hem 

klorürleri hem de katalitik elemanları içerebilmektedir. 

 

➢ Geri dönüşüm içindeki PCDD/F, atık gazın PCDD/F oluşumuna da katkıda bulunabilir. 

Bazı hammaddelerin, karışık malzemelerin ve üretilen sinterin PCDD/F içerikleri Tablo 3.9' da 

gösterilmiştir. Ayrışırken sinter bandında bozunmaya uğramış oldusalar bile, ortaya çıkan 

bileşikler de novo sentezine öncü olarak katkıda bulunabilirler. 
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Vakum borularındaki sıcaklıklar de novo sentezi için idealdir. Emme borularının belirli bölümleri 

yeterli sıcaklığa sahiptir (250 ve 450 °C ölçülmüş; bkz. Şekil 3.12). De Novo reaksiyonları, 

parçacık içinde veya parçacık üzerinde, vakum borularının iç kısımlarında hareketsiz olarak veya 

temizleme sisteminin sinter hava borularında görünebilir. 

PCDD/F’ nin de novo sentezi için gerekli temel kriterler şunlardır: bir kusurlu veya dejenere grafit 

yapısı, inorganik klor, bakır veya demir metal iyonları, bir oksitleyici atmosfer ve 250 ila 450 °C 

aralığında bir sıcaklık ile bir katı karbon yapısı. Bu kriterlerin çoğu sinter yatağından ve 

rüzgârlıklardan karşılanabilir. Bu nedenle, PCDD/F' nin önemli bir oranı, de novo sentezi yolu ile 

sinterleme prosesinde üretilmektedir. Kuşkusuz, 2009 yılına kadar yapılan çalışmalar, PCDD/F 

oluşumunun esas olarak sinter yatağı içinde oluştuğunu göstermektedir. 

Tablo 3.9: Hammaddelerin, karışık malzemelerin ve üretilen sinterin PCDD / F konsantrasyonları 

Malzeme PCDD PCDF PCDD/F 

 (ng/g) (ng-TEQ/g) (ng/g) (ng-TEQ/g) (ng/g) (ng-TEQ/g) 

Kuru ESP tozu 4.0 – 45.1 (1) 1.90 24 – 87.2 (1) 14.4 28 – 52 16.3 (1) 

BF toz 0.2  0.18  0.37  

Hadde tufalı 0.064  0.084  0.15  

Kok kömürü 0.04  0.07  0.11  

Dönüştürülmüş 
cevher 

0.027  0.016  0.043  

Karışım 0.033  0.12  0.15  

Üretilen sinter 0.004  0.0008  0.005  

Öğütülmüş 
karışım (2) 

0.053 
 

0.082 
 

0.13 
 

(1) (1) Bir sinter tesisinde ESP sisteminden gelen toz, 120 - 130 °C' de üç alanla çalışmaktadır. 

(2) (2) Sinter tesis özellikleri: 10 000 t/gün kuru sinter üretimi; 330 m2' lik etkili sinterleme alanı; 670 mm' lik 

yatak kalınlığı; rüzgar kutuları: 21. Islak ham maddeler (t/gün): demir cevheri 7660; kireç taşı 1090; yanmış kireç: 170; 

kok: 410; geri dönen sinter: 1770; toz: 390; hadde tufalı: 470; serpantin: 310; diğer: 1300. 

 

Not: Sinter tesisi özellikleri: 9600 t/d kuru sinter üretimi, ıslak harmanlanmış cevher (%4 toz içeren tozlar, LD cürufu 

%4, hadde tufalı %2, diğer %4): 10200 t/d, yaş kireçtaşı: 560 t/gün, ıslak yanmış kireç: 120 t/gün, yaş kok: 310 t/gün, 

kuru dönüştürülmüş sinter: 620 t/gün, Ni cürufu: 70 t sinter/gün, karıştırma suyu: 230 m3/gün). Etkili sinterleme alanı: 

210 m2, yatak kalınlığı: 660 mm, rüzgâr kutusu sayısı: 15. 

Kaynak: [ 224, Xhrouet 2002 ] [ 256, Kasai ve diğ. 2001 ] [ 263, Kasai ve diğ. 2001 ]. 
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Şekil 3.12: Sinter şeridi boyunca atık gazdaki PCDD/F ve sıcaklık profili 

Sinter yatağında PCDD/F oluşumu için destekleyici bulgular aşağıdaki gibidir: sinter bandının 

altında rüzgârlıklar vardır. Rüzgar kutuları ve bacaklarının kütle emisyon profili, band üzerinde 

bulunan yanma noktasındaki veya etrafındaki pik noktasındadır (Şekil 3.7). 

Bu durum, atık gaz sıcaklıklarının da benzer bir eğilim izlediği ve rüzgâr kutularında ve rüzgâr 

bacaklarında meydana gelen olası de novo sentezi, bu pozisyonda en yüksek seviyede olduğu 

gerçeğine dayandırılabilir. Bununla birlikte, PCDD/F, de novo sentezinin gerçekleşmesi için 

sıcaklıkların optimum aralığın altında olduğu daha önceki rüzgar kutularında ve rüzgar 

bacaklarında bulunur. Bu nedenle, rüzgâr kutularının ve rüzgâr bacaklarının profilinin genel olarak 

kabul edilen açıklaması, yatakta PCDD/F' nin oluşması ve daha sonra yataktaki alt noktalardaki 

soğutucu yükü üzerinde yoğunlaşma ile yakalanmasıdır. Alev cephesi aşağıya doğru hareket 

ettiğinde, hapsedilen PCDD/F geri çekilir ve yakalama prosesi için soğuk bir yük kalmayan 

noktaya ulaşıncaya kadar dar bir bölge olarak yatağın içinden aşağı  sürüklenir. Ayrıca son 

mekanizma, PCDD/F' nin sinter yatağının daha soğuk bölümlerinde yoğunlaştığının kanıtlanmış 

olduğu Fransa'da gerçekleştirilen kesintili sinter pota deneyleri ile desteklenmektedir. 

Sinterleme prosesinde, PCDD/F temel olarak sinter yatağı içinde oluşturulduğundan ve bir bütün 

olarak, süreci etkilemeden yatağın sıcaklık profilini değiştirmek için çok fazla etkisi olmayabilir. 

PCDD/F' nin oluşumunu engellemeye veya en aza indirmeye yönelik girişimlerin, PCDD/F ve 

olası herhangi bir öncü tarafından de novo oluşumunu önlemek için sinter yatağındaki koşulların 

değiştirilmesine yönelik olması gerekmektedir. 

Bununla birlikte, yaklaşık 300 °C' de bir rüzgar kutusu boyunca iki noktada gerçekleştirilen 

ölçümler (pratik olarak ulaşılan ve ızgaradan yaklaşık 3 m aşağı en yakın nokta), PCDD/F 

konsantrasyonlarının iki örnek nokta arasında 10 kat ile çarpıldığını göstermiştir [230, Brouhon 

ve ark. 2001]. Ayrıca, ızgaraya doğru rüzgâr kutularına enjekte edilen karşı akım inhibitörleri 

kullanılarak yapılan azaltma denemeleri, PCDD/F konsantrasyonlarının azalmasını göstermiştir; 

bu, ancak PCDD/F' nin bir dereceye kadar bu sıcaklıktaki rüzgâr kutularında oluşturulduğu 

durumlarda mümkündür. 

İkinci aşamada ortaya çıkan PCDD/F' nin dağılımından yola çıkarak, bunların oluşum 

mekanizmasının, ilk aşamada oluşturulan PCDD/F' den farklı olduğu düşünülmektedir. İkinci 

aşamada, PCDD/F, tamamlanmamış sinter alanlarından ya da rüzgar kutularındaki gres ve tozdan 

beslenen organik maddeler ve klor ile birlikte rüzgar kutularında üretilmiş olabilir. 

Hedeflenen PCDD/F yapı gruplarının konsantrasyon profilleri, hammadde bileşimindeki 
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farklılıklara rağmen, İngiltere'deki tüm Corus sinter tesisleri için temel olarak aynı olabilmektedir. 

Avrupa çapında sinter tesislerinde yapılan PCDD/F oluşumu çalışmalarından, atık gazdaki 

PCDD/F gerçek konsantrasyonu göz ardı edilerek, sinter tesisi atık gaz emisyon profillerinin 

neredeyse tüm sinter tesisleri için aynı olduğu bulunmuştur. Bu gözlemler, benzer profillerin 

sürecin bir özelliği olduğunu ve I-TEQ değeriyle doğrudan ilişkili olmadığını göstermektedir. Bu 

bulgular ayrıca, PCDD/F' nin oluşumunun termodinamik kontrole tabi olduğunu ve sinter 

tesislerinin çoğunda olmasa da ortak bir oluşum mekanizmasının geçerli olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.11, tam klorlu dibenzodioksin ve dibenzo-furan benzerlerinin poliklorlu kirleticilerin 

emisyonlarına hakim olduğunu göstermektedir. 

Tablo 3.10: Rüzgar kutusu örneklerinde PCDD ve PCDF türev gruplarının toplam konsantrasyonları 

 
Türevleri 

Rüzgarlık numarası 

4 6 8 10 12 14 

(ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) (ng/Nm3) 

TetraCDD 0.14 1.49 0.91 2.45 0.59 0.85 

PentaCDD 0.42 2.50 1.61 3.15 2.03 1.74 

HegzaCDD 0.63 2.53 1.31 2.40 2.49 2.68 

HeptaCDD 0.51 1.37 0.79 1.20 1.51 1.39 

OktaCDD 0.90 1.40 0.88 0.94 0.93 0.70 

TetraCDF 22.86 132.48 73.16 169.17 184.50 109.87 

PentaCDF 18.45 89.75 52.65 90.53 95.16 62.76 

HegzaCDF 13.72 51.09 25.92 41.06 42.35 31.05 

HeptaCDF 4.20 13.87 6.36 9.29 8.65 8.18 

OktaCDF 1.14 3.06 1.42 2.11 2.01 1.55 

Kaynak: [ 157, Thompson, P. ve diğ. 2003 ]. 

 

 
3.2.2.1.2.10 Poliklorlu Bifeniller (PCB) 

[9, Fisher ve diğ. 1998] [122, Scholz ve diğ. 1997] [300, Eurofer 2007] [387, Fisher ve diğ. 2005] 

PCB, PCDD / F için yukarıda tarif edilenlerle aynı koşullar altında oluşturulabilir. Ancak, 

formasyon yolu sırasında, fenil halkalarının karıştırılması gerçekleşmez. Başka bir reaksiyonda, 

üretilen PCB, PCDF' yi değil, PCDD' yi elde etmek için bir halka formuna girebilir. Böylece, 

PCDF için olduğu gibi, oluşması için hiçbir aromatik öncü gerekli değildir. 

PCB ayrıca hammadde de mevcut olabilir. Kok kömürü ve demir cevherlerindeki PCB 

konsantrasyonlarının yaklaşık 1-1,6 mg/t olduğu ve bir sinter tesisi için sınırlı hesaplamalar 850 

μg/t grad sinter olası girdisi olduğunu göstermiştir. Açıktır ki, PCB' nin yakma bölgesinde yok 

edilebilme ihtimali vardır (bkz. Şekil 3.3) ancak yakma prosesinin atık yakma fırınlarında olduğu 

kadar yoğun olmadığı unutulmamalıdır, örneğin, proses havasındaki tüm PCB nin yanma 

bölgesinde yok edilebileceği düşünülmemektedir. 

Ayrıca, PCB nispeten uçucudur ve yük, yanma bölgesinin önündeki gazlı yanma ürünleri 

tarafından ısıtıldığı için uzaklaştırılabilir. 

Tablo 3.11, sinter tesislerinden gelen PCB emisyonları ile ilgili bazı sınırlı verileri göstermektedir. 
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Tablo 3.11: Sinter tesislerinden PCB emisyonları 

Kirletici Oran Birim 

PCB (1) 1 – 13 mg ∑PCB/t sinter 

PCB (2) 24.5 – 178 ng/t sinter 

PCB (2) 0.01 – 0.09 (3) ng/Nm3 

(1) Tüm PCB' lerin toplamı (∑PCB 28 + 52 + 101 + 153 + 138 + 180) × 5 ([155, UN-ECE Pops 
1997] 'ye göre 5 katı). İki sinter tesisinden elde edilen veriler. 
(2) WHO-12 PCB (I-TEQ değerleri cinsinden ifade edilen dioksin benzeri türevler), (bkz. Bölüm 
13.3). 

(3) 2100 Nm3/t sinter' in ortalama spesifik gaz akışını kullanan yıllık ortalama emisyon 

konsantrasyonları aralığı. 

Kaynak: [ 300, Eurofer 2007 ]. 

Tablo 3.12, sinter atık gazının analizi sırasında bulunan PCB çeşitlerini göstermektedir. 

 

Tablo 3.12: Sinter tesislerinden çıkan atık gazlarda bulunan PCB çeşitleri 

PCB türevleri 
(IUPAC numarası) 

Kimyasal ismi 

77 3,3',4,4' – TCB 

118 2,3',4,4',5 – PCB 

105 2,3,3',4,4' – PCB 

126 (1) 3,3',4,4',5 – PCB 

(1) Toksisite için, ancak, bu türevin katkısı oldukça büyüktür. 

Not: Çok düzlemli poliklorlu bifeniller (co-PCB), PCDD/F' 
nin toplam toksisitesinin % 5-10' una kadardır. 

 

PCDD/F ve WHO-12 PCB (I-TEQ değerleri açısından ifade edilen) konsantrasyonları arasında 

güçlü bir korelasyon vardır, böylece WHO-12 PCB' nin toplam I-TEQ konsantrasyonuna katkısı 

tipik olarak PCDD/F' nin % 9 - 10' u kadardır. PCDD/F ve PCB konsantrasyonları arasında 

bulunan yakın ilişki, bu bileşiklerin oluşumu arasında ortak bir bağlantı olduğunu göstermektedir 

(bkz. Bölüm 13.3). 

 

3.2.2.1.2.11 Diğer organohalojen bileşikleri 

[133, Stieglitz ve diğ. 1997] [300, Eurofer 2007] 

PCDD/F ve PCB 'nin varlığı, klorobenzenler, klorofenoller, kloronaftalenler vb. gibi 

organohalojen bileşiklerinin oluşumu için gösterge olarak düşünülebilir. Bu nedenle, bu bileşikler 

bugüne kadar hiçbir araştırma yapılmadığı halde sinter tesisleriinin atık gazında bulunabilir 

 
3.2.2.1.2.12 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) 

[300, Eurofer 2007] [387, Fisher ve diğ. 2005]. 

 

Bölüm 3.1.3'te belirtildiği gibi, sinter yatağındaki reaksiyonlar karmaşıktır. Yanma süreci homojen 

değildir ve eksiktir ve önemli miktarlarda polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) üretilir. Tablo 

3.4' de verilen veriler, yıllık ortalama emisyon faktörlerinin 0,2-592 mg Borneff 6/t sinter 

aralığında olduğunu göstermektedir (0,1-282 μg Borneff 6/Nm3 aralığında bir dizi yıllık emisyon 

konsantrasyonlarına eşittir). 

PCDD/F ve PAH konsantrasyonları arasında bir bağlantı bulunamamıştır. Sinter tesislerinin 

emisyonlarındaki en uygun PAH bileşiklerinin neler olduğuna dair herhangi bir veri de 

bulunmamaktadır. 
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3.2.2.1.2.13 Duman 

[261, Kasama ve diğ. 2006] 

 

Demir cevheri sinterleme tesislerinden çıkan egzoz gazı görünür dumanı oluşur. Aşağıdaki 

nedenler önerilmiştir: 

➢ ESP' den geçen toz, en az %40' ı 10 µm parçacık büyüklüğünde veya daha küçük olan ve 

çoğunlukla sinter karışımı parçacığı ve mikron altı KCl parçacıklarını içeren ince tozdur. 

➢ Sinterleme tesisindeki egzoz gazlarında yaklaşık 0.1 ppm' lik bir konsantrasyonda çok az 

miktarda SO3 bulunur ve muhtemelen H2SO4'ün yoğunlaşmasına bağlı olarak bir asit damlacığının 

oluşması, gazlar soğutulduğunda buğu ve görünür duman oluşumuna neden olabilir. Sinterleme 

tesislerinden çıkan egzoz gazlarının karakteristiği olan uzun bir yatay duman izi olayı, buharlaşma 

sınırının sis içindeki sülfürik asit etkisine bağlı olabilmektedir. 

➢ Tozun bir ESP tarafından tek başına giderilmesi, tipik olarak sinterleme tesislerinden 

çıkan egzoz gazlarının görülebilir dumanının oluşumunu önlemek için yeterli değildir; ayrıca 

kükürt giderme prosesi de gerekli gibi görünmektedir. 

➢ Olağandışı prosesler sırasında (örn. bir SOX prosese tesisi düzgün çalışmadığında), egzoz 

gazındaki SOX konsantrasyonu artar. 

 

3.2.2.1.3 Sinter soğutmasından kaynaklanan toz emisyonları 

[300, Eurofer 2007] 

Sinter ızgarasının sonunda boşaltım bölgesi olarak bilinen bir alana düştükten sonra sinter ürünü 

ezilir, taranır, taşınır ve soğutulur. Bu operasyonlar uygun toz emisyonları için potansiyele sahiptir. 

Sinterin soğutulması büyük miktarda soğutma havasıyla işlenir. Soğutucular genellikle tam olarak 

kaplanmadığından, yaygın emisyonlar meydana gelir. Kapalı kısımlardan, emisyonlar toplanabilir 

ve daha fazla işlenebilir. Azaltma prosesi toplama, filtreleme (torba filtreler veya ESP'ler 

kullanarak) ve ana atık gazların sinter şeridine geri dönüştürerek gerçekleştirilir. Sinter 

soğutmasından ve sinter filtreden gelen sıcak gazlar, duyulur ısıyı kullanmak için prosese geri 

döndüğünde,toz giderme prosesi veya onsuz proseslere geri gönderilebilirler. Çoğu zaman 

soğutucudan çıkan atık gaz, boşaltma bölgesinden çıkan atık gazla birlikte arıtılır. Tablo 3.5 ve 

Tablo 3.6' da verilen veriler sinter soğutma aşamasında 1-85 mg/Nm3 (14-212 g/t sinter' e karşılık 

gelen bir aralık) arasında bir yıllık ortalama emisyon konsantrasyonları aralığını göstermektedir. 

Deşarj bölgesinde ve soğutmadan (ikincil emisyonlar) oluşan tozun bileşimi, sinter bandından 

(birincil emisyonlar) yayılan tozdan farklıdır. Özellikle, alkali kloritlerin ve organik mikro 

kirleticilerin emisyonları hiç olmaz veya çok düşük meydana gelir ve genellikle toz, sinter 

prosesine geri dönüştürülebilir. 

 

 Atık su 

[24, EC Haskoning 1993] [65, InfoMil 1997] 

 

Yıkama suyu 

Demir ve çelik fabrikasındaki proseslerin türü, tesis alanlarında doğal olarak toz birikmesine neden 

olur. Yüzey sularına karışmasını önlemek için, bu tercihen kuru tekniklerle çıkarılmalıdır. Ancak, 

birkaç tesis yıkama suyu temizleme tekniklerini kullanmaktadır. Ortaya çıkan atık su, 

uzaklaştırılmış katı madde içerir (ağır metaller dahil) ve genellikle deşarjdan önce arıtılır. Örneğin, 

günde yaklaşık 11000 ton sinter üretimi olan bir sinter tesisinde yıkama suyu akışı yaklaşık 460 

m3/gün kadardır. Bu atık su, devridaim devresinde çökeltme ile arıtılmakta ve deşarj edilmeden 

önce daha iyi çökeltilmektedir. Diğer çoğu tesisten temizleme tekniği ile ilgili veriler elde 

edilememektedir. 
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Soğutma suyu 

Sinter tesisinde, soğutma suyu, fanlar ile birlikte sinter makinelerinin ve ateşleme başlıklarının 

soğutulması için kullanılabilir. Yılda 4 Mt çelik üreten entegre bir çelik fabrikasında, sinter tesisi 

soğutması saatte yaklaşık 600 m3 su akışı gerçekleştirmektedir. Soğutma suyu normalde tamamen 

geri dönüştürülür. Bazı ülkelerde yerel makamların yasal kısıtlamaları, buharlaşmanın önlenmesi 

veya kış döneminde endüstriyel kar ve buz oluşumunu yeniden soğutma kulelerinden talep 

etmektedir. 

Atık gaz arıtımından kaynaklanan atık su 

Atık gaz arıtımından kaynaklanan atık su, sadece ıslak bir toz giderme sistemi uygulandığında 

üretilecektir. Su akıntısı, uzaklaştırılmış katı maddeler (ağır metaller dahil), PCDD/F ve PCB, 

PAH, kükürt bileşikleri, florürler ve klorürler gibi kalıcı organik kirletici bileşikler içerir. 

Genellikle deşarj bölgesinden önce işlenmektedir. Bu atık suların miktarı ve kalitesi bölüm 3.3.2.4' 

te açıklanmıştır. 

 Atık ve yan ürünler gibi proses kalıntıları 

[7, Bothe 1993] 

 

Normal olarak, sinter tesisinden çıkan atık ve yan ürünler (tozdan arındırma cihazlarından gelen 

tozlar ve eleme kısımları) gibi tüm katı proses artıkları tümüyle geri dönüştürülür. Ancak, 

aşağıdaki gibi istisnai durumlar olmaktadır: 

➢ Bunlardan ilki, atık depolama yerine konulan veya bazen sinter tesisine geri 

gönderilebilecek olan ıslak atık gaz arıtma sistemlerinden gelen çamur ile ilgilidir. Avrupa'da, 

böyle bir sistemi işleten, orta vadede durdurulabilecek tek bir tesis vardır. 

➢ ikinci istisna, elektrostatik filtrelerin (ESP) son alanından gelen tozlardır. Bölüm 

3.2.2.1.2.2'de belirtildiği gibi, çoğu Avrupa sinter tesisi tamamen kapalı toz çevrimleriyle 

çalıştırılmaktadır [7, Bothe 1993]. Ancak, bazı tesisler ESP' nin son alanından gelen ince tozları 

hariç tutmaktadır. Bu tozlar genel olarak alkali ve metal klorürlerden oluşmaktadır. Bu “kısmen 

açık filtre toz döngüsü”, ESP' nin veya torba filtresinin çalışmasını iyileştirmek veya alkali ve 

metal klorür emisyonlarını azaltmak için gerçekleştirilmektedir. 

➢ üçüncü istisna, ESP 'lerin verimliliğini azaltabilen yüksek alkali, klorür ve sülfür içerikli 

tozları içerir (bkz. Bölüm 3.3.2.1). 

➢ Dördüncüsü, geri dönüşüm için ulusal yasal kriterler nedeniyle kısıtlamalarla ilgilidir. 

 

 Enerji tüketimi 

Sinter fabrikaları için hazır verilere ilişkin Avrupa Yüksek Fırın Komitesi Araştırması (2004), 

sinter tesislerinin 1290-1910 MJ/t sinter termal enerjisini (baca tozu ve ateşleme yakıtı dahil katı 

yakıtlar) kullandığını ve ortalama 1344 MJ / t sinter tüketimini göstermektedir. Bunlar ortalama 

50 kg ile 39 - 64 kg kok tozu eşdeğer/t sinter dir. Toplam elektrik tüketimi 92 ila 155 MJ / t sinter 

aralığındadır [299, Eurofer 2007]. Ateşleme için ısı tüketimi 70 ile 85 MJ / t sinter arasındadır 

[241, Polonya 2007]. Düşük bazik sinter (<1.7 CaO / SiO2) ve daha yüksek bazik sinter (≥1.7 CaO 

/ SiO2) arasındaki yakıt tüketiminde sadece küçük bir fark vardır [ 200, Commission 2001 ]. 

Tablo 3.2, 20 Avrupa sinter tesisi için verileri göstermektedir. Sinter tesisi enerji girdisinin 

çoğunluğunu kok oluştururken (yaklaşık% 88), elektrik ve gaz (COG ve/veya YF gazı ve/veya 

doğal gaz) kalan kısmı oluşturur. Temel enerji çıktılarını atık gaz, su buharlaşması, gerekli olan 

reaksiyon enerjisi ve sinterin kendisi oluşturmaktadır. Sinter soğutması çoğu zaman duyulur ısının 

geri kazanımıyla birleştirilir [300, Eurofer 2007]. 
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 Gürültü 

[242, Caughlin 2007] 

 
Sinterleme tesislerinde aşağıdaki gibi gürültü kaynakları mevcuttur: 

• sinter atık gaz fanları 

• sinter soğutma fanları 

• sinter kırma 

Bazı tesisatlarda gürültü önemli bir sorun olabilir. Gürültünün özellikleri düşük frekanslı yüksek 

enerji gürültüsüdür. Bu ses, fan ucu frekansından (hız) ve sinter yataklarındaki akışların 

azalmasından kaynaklanır. 
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3.3 Sinter Tesisleri İçin MET'in Belirlenmesinde Dikkate 
Alınacak Teknikler 
 

Bu bölüm, bu belge kapsamındaki faaliyetlerde yüksek düzeyde bir çevre korumasına ulaşma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülen teknikleri (veya bunların kombinasyonlarını) ve ilgili 

izlemeyi açıklamaktadır. 

Süreç entegrasyon teknikleri ve boru sonu ölçümlerini kapsar. Atık minimizasyonu ve geri 

dönüşüm prosedürleri de dahil olmak üzere atık önleme ve yönetimi de dikkate alınmaktadır. 

Dahası, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltma teknikleri de ele alınmaktadır. 

Ek III, MET' ın belirlenmesi için bir takım kriterler içermektedir ve bu bölümdeki bilgiler bu 

hususları ele alacaktır. Mümkün olduğunca, Tablo 3.13' te gösterilen standart yapı, tekniklerin 

karşılaştırılmasını ve talimatta verilen MET tanımına karşı değerlendirmeyi mümkün kılmak için 

her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemek için kullanılır. 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilecek tekniklerin eksiksiz bir listesini sağlamamakta ve ayrı bir 

kurulumda MET' ın belirlenmesi için düşünülebilecek başka tekniklerin mevcut olabileceği veya 

geliştirilebileceği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 3.13: Açıklanan her teknik için bilgi türü ve içeriği 

Bilgi Türü 
Bilgi Türünün İçeriği 

Tanımlama 
Uygun şekilde resimler, diyagramlar ve akış sayfaları kullanarak kısa teknik 
açıklama. 

Kazanılan çevresel 

faktörler 

Tekniğin uygulanmasıyla elde edilecek başlıca potansiyel çevresel faydalar 
(enerji, su, hammadde tasarrufu, üretim verimi artışı, enerji verimliliği vb. Dahil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karşı – çevre etkisi 

Tekniğin bir bütün olarak çevreye olan etkisini değerlendirmek için, tekniğin 

uygulanmasından dolayı çevresel etkilerinin ayrıntıları ile diğer çevresel 

faktörlere ait detaylar da dahil olmak üzere potansiyel çevresel yan etkiler ve 

dezavantajlar. Bu aşağıdaki gibi konuları içerebilir: 

• Hammadde ve su tüketimi 

• Enerji tüketimi ve iklim değişikliğine katkı 

• Çok büyük ozon azaltma potansiyeli 

• Fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli 

• Havaya verilen emisyonlardan kaynaklanan asitlenme 

• Ortam havasında partikül madde (mikro partiküller ve metaller dahil) 

• Havaya veya suya verilen emisyonlardan kaynaklanan arazi ve 

sulardaki azot ve fosfatın artması 

• Sudaki oksijen azaltma potansiyeli 

• Suda veya karada (metaller dahil) kalıcı/toksik/ biyoakümülatılabilir 

bileşenler 

• (atık) kalıntılarının oluşturulması veya azaltılması 

• Yeniden kullanım veya geri dönüşüm (atık) kalıntıları 

• gürültü ve/veya koku 

• kaza riski. 

 

İşletimsel veriler 

Emisyon seviyeleri, tüketim seviyeleri (hammaddeler, su, enerji) ve üretilen atık 

miktarları hakkında gerçek performans verileri (referans koşulları, izleme süreleri 

ve izleme yöntemleri dahil). Tekniğin nasıl işletileceğine, sürdürüleceğine ve 

kontrol edileceğine dair diğer yararlı bilgiler. 

 

Uygulanabilirlik 

Tekniğin uygulanabileceği ya da uygulanamayacağı tesis tiplerinin ya da 

proseslerinin tipinin belirtilmesi, belirli durumlarda, örneğin; tesis yaşı (yeni veya 

mevcut), uyarlamada rol oynayan faktörler (ör. yer kullanılabilirliği), bitki boyutu 

(büyük veya küçük), önceden kurulmuş teknikler ve ürünün türü veya kalitesi. 

 

 

Ekonomi 

Maliyetler (yatırım ve işletme) ve olası tasarruflar (örneğin, azaltılmış hammadde 

veya enerji tüketimi, atık ücretleri) veya bunların nasıl hesaplandığı / tahmin 

edildiği ile ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere bilgiler. Yeni kurulum ve mevcut 

kurulumlara uyarlama ile ilgili ekonomik bilgiler dahil edilecektir. Bu, mümkün 

olduğunda, tekniğin genel ekonomik etkisini tanımlamaya izin vermelidir. 

 

Uygulama için zorunluluk 
Bugüne kadar tekniğin uygulanmasını teşvik eden veya uyarmış olan spesifik 

yerel koşullar, gereklilikler (örneğin mevzuat, güvenlik önlemleri) veya çevresel 

olmayan tetikleyiciler (örneğin verim artışı, geliştirilmiş ürün kalitesi). 

 
Örnek tesisler 

Tekniğin uygulandığı tesis (ler) e atıfta bulunulan kısımdan hangi bilgilerin 

toplandığı ve kullanıldığı. Tekniğin Avrupa' da veya dünya çapında kullanım 

derecesinin gösterilmesi. 

 

Referans literatür 

Bölümün yazılmasında kullanılan ve teknik hakkında daha detaylı bilgi içeren 
literatür veya diğer referans materyaller (ör. Kitaplar, raporlar, çalışmalar, web 
siteleri). 
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 Süreç optimizasyonu 

Tanımlama 

Planlı ve dikkatli bir şekilde uygulanan bir bakım uygulaması, sinter tesisinin sürekli olarak ve 

sinter üretimine önemli ölçüde zarar vermeden çalıştırılmasını sağlayabilir. Bu, sinter tesislerinden 

kaynaklanan emisyonları azaltmak için süreç-entegre önlemlerinin en önemlilerinden biridir. Alev 

cephesinin sinter yatağından düzgün ilerlemesindeki bozulma, bandın plansız duruşlarından 

kaynaklanır. Bunun toz üretimi ve bazı organik türler üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. 

Sinterleme prosesinde PCDD/F emisyonlarının oluşumuna yönelik araştırmalar [9, Fisher et al. 

1998] PCDD/F' nin sinter yatağının içinde, muhtemelen ateşin hemen önünde, sıcak gazlar 

yataktan çekildikçe ve bir dereceye kadar rüzgar kutuları ve rüzgar ayakları üzerinde 

oluşturulduğunu göstermiştir (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.9). Ayrıca ön yayılımın alevlenmesinin, yani 

sabit olmayan durumdaki proseslerin kesintilerinin daha yüksek PCDD/F emisyonları ile 

sonuçlandığı da gösterilmiştir. Bu nedenle çözüm, sinterleme prosesinin band hızı açısından 

mümkün olduğu kadar tutarlı bir şekilde ve ayrıca yatak bileşimindeki (özellikle geri dönüşüm 

malzemelerinin tutarlı bir şekilde harmanlanması ve klorür girdisinin en aza indirilmesi) ve yatak 

yüksekliğindeki değişimleri azaltma yönünde olmuştur. 

Kazanılan çevresel faydalar 

Yatağın kurumasının bir sonucu olarak kısa bir duraklamanın ardından bir sinter bandının 

başlatılması sırasında ve ön kısmın dağılması sırasında normal seviyelerden daha yüksek partikül 

emisyonları meydana gelebilir. Daha uzun duruşlardan sonra, bazı işletme içi boru toz giderme 

ekipmanları olmadan operasyonun başlatılması gerekebilir, örneğin, ekipmanı yüksek nem 

seviyelerinden korumak için bir ESP ve/veya torba filtrenin atlanması gerekebilir. Böylelikle, 

bandın düzgün çalışması için duruşların ve kısa süreli dalgalanmaların en aza indirilmesi, 

partiküllerin pik emisyonlarında bir azalmaya neden olacak ve tesis operasyonlarının görsel 

etkisini azaltacaktır. Havaya yapılacak diğer emisyonlar da uygun operasyonlarla azalmaktadır. 

Göreceli olarak düşük PCDD/F oluşumu sağlayan tek bir teknik tanımlanamaz, daha ziyade, 

yukarıda bahsedilen tekniklerin bir kombinasyonu, özellikle de sürekli bir band prosesin bir 

kombinasyonu gibi görünmektedir. 

Diğer etkiler 

Enerji kullanımı, uygun prosesler ile en aza indirilmiştir. Söz konusu tekniklerin uygulanmasına 

göre, artan verimlilik, azalan enerji talebi ve sürekli sinter kalitesi ile ilgili olarak işletme 

performansı açısından avantajlar da bulunmaktadır. 

İşletme veriler 

Herhangi bir veri verilmemiştir. 

Uygulanabilirlik 

Verilen teknikler yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. 

Ekonomi 

Kurulum maliyeti yoktur. Bakım ve işçilik için işletme maliyetleri, daha yüksek verimlilik ve 

sürekli sinter kalitesi ile dengelenmektedir. Ayrıca, iyi bakımlı ve sorunsuz çalışan bir tesis, daha 

az yakıt ve enerji tüketimi ile çalışmaktadır. 

Yasal zorunluluk 

Herhangi bir veri verilmemiştir. 

Örnek tesisler 

Yukarıda belirtilen teknikler genellikle Avrupa tesislerinde uygulanmaktadır. Tüm işletmeler, 

sinter tesislerini mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde çalıştırarak, yüksek bakım 

standartlarının korunmasını sağlayarak üretim kesintilerini en aza indirgemek için çaba sarf 

etmektedirler. 
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Referans literatür 

[9, Fisher ve diğ. 1998] [301, Eurofer 2007] 

 Sinter bitkilerinden havaya gelen emisyonların azaltılması için 
uygulanan teknikler 
 

 Gelişmiş elektrostatik filtreler (ESP) 

Açıklama 

AB' de sinter tesislerinde büyük hacimli atık gazların arıtılması için en yaygın azaltma cihazları, 

seri olarak düzenlenmiş üç veya dört alanlı kuru elektrostatik filtrelerdir. Bunlar, hava akımındaki 

tozun oluşturduğu yol boyunca bir elektrostatik alan üreterek çalışmaktadır. Parçacıklar negatif 

yüklü hale gelir ve pozitif yüklü toplama plakalarına doğru göç eder. Kuru elektrostatik filtrelerde, 

toplanan malzeme, toplama plakalarına periyodik olarak çarparak ya da titreşerek, malzemeyi 

yerinden çıkaran ve toplayıcı haznelerin içine düşmesine izin veren "rapper" tarafından 

uzaklaştırılmaktadır. 

Islak elektrostatik filtrelerde, toplanan malzeme, toplanan ve daha sonra işlenen sabit bir su 

akışıyla giderilmektedir. 

Yeterli ayrışmayı oluşturmak için, partiküllerin özgül direnci 104-109 Ωm arasında olmalıdır. 

Genellikle, sinterleme prosesinden çıkan atık gazdaki partiküllerin çoğu bu aralıktadır, alkali 

klorürler, ağır metal klorürler ve kalsiyum oksitler gibi önemli ölçüde daha yüksek özgül dirençli 

bileşikler de (bkz. Şekil 3.10) ortaya çıkar ve yüksek verimle ayrıştırılması oldukça zordur. 

Atık gaz akış oranı, elektrik alanın gücü, parçacık yükleme oranı, SO3 konsantrasyonu, nemli 

içerik, elektrotların şekli ve alanı verimliliği etkileyen diğer faktörlerdir. 

ESP 'lerde daha yüksek veya değişken darbeli gerilimler, hızlı reaksiyon voltajı ve akım kontrolleri 

kullanılarak performans iyileştirmeleri yapılmıştır. İşlemler, artırılmış plaka aralığı ile yüksek 

enerji darbesi yükleme ve yenileme proseslerini iyileştirmek için başlangıç sistemlerinin 

uygulanmasıyla daha da geliştirilmiştir. SO3 ve/veya su buharı ile iyileştirme prosesleri ayrıca 

tozdan arındırma verimliliğini artırabilir. Ancak, HCI emisyonları artabileceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bir torba filtresinin olmadığı Avusturya Donawitz' deki Voestalpine Stahl GmbH sinter tesisinde 

ESP' den sonra toz emisyonları üzerindeki sinter prosesine alkali girişinin (örn. Na, K) etkisi Şekil 

3.13' de gösterilmektedir. Diyagram, 50 mg/Nm3' ün altındaki toz emisyonlarının, sadece ton sinter 

başına 2.5 kg' ın altındaki alkali girişleriyle elde edilebileceğini göstermektedir. 
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Şekil 3.13: Avusturya Donawitz' deki Voestalpine Stahl GmbH sinter tesisindeki sinter prosesinde 

alkali girdisinin ESP' den sonra toz emisyonları üzerindeki etkisi 

Aşağıda iyi bir performansa sahip üç tür ESP belirtilmiştir: 

1. Enerji darbesi yükleme kullanımı: darbe sistemi, negatif kutpun filtrelenmiş bir voltajı 

üzerine yüklenmiş negatif sınırlı darbelerden oluşan bir voltaj sağlamaktadır. Bu yüksek voltajlı 

darbeler, 140s genişliğe sahiptir ve saniyede 200 darbeye kadar frekansta tekrarlanabilir. Pik 

voltajı, daha yüksek bir parçacık yükleme ve filtrede akım dağılımı sağlayarak darbe enerjileşmesi 

ile daha yüksektir. Darbe enerjisinin en önemli özelliklerinden biri, yüksek dirençli toz ile başa 

çıkabilme özelliğidir (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.1). 

2. Hareketli Elektrotlu Elektrostatik Filtre (MEEP): MEEP' de, çeşitli elektrot plakaları 

grupları palet zincirlerine taşınır. Döner fırçalar sürekli olarak bu plakaları temizler. Böylece, 

güçlü yapışkan özellikte tozlar levhalardan kolayca çıkarılır ve toz tabakasının yalıtım etkisi 

önlenir. 

3. Elektrostatik Süper Alan Temizleyici (ESCS): ESCS, daha yüksek bir voltajla çalıştırılır 

(70 - 200 kV). Elektrot plakaları arasındaki mesafeyi büyütmek daha yüksek voltajlara olanak 

tanımaktadır. 

ESP' nin performansını artırmak için diğer teknikler, en fazla beş alana kadar kullanılabilen 

programlanabilir mantık tarafından kontrol edilmektedir. 

Kazanılan çevresel faydalar 

ESP'ler, toz emisyonlarını >%95' lik bir verimlilikle azaltır. Bazı durumlarda, %99' un üzerinde 

bir verimlilik elde edilmektedir. Yıllık ortalama bazda, MEEP alanlarına sahip ESP' ler, devreye 

alma ve kapamalar hariç sadece normal çalışma periyotlarını hesaba katarak 20 ila 50 mg/Nm³ 

aralığındaki toz konsantrasyonlarına ulaşabilirler. 2005 yılında bir tesisin ölçüm sonuçlarında 

MEEP ile günlük ortalama değerlerin 30 mg/m3' ün altında olabileceği görülmektedir [326, 

Buchwalder, J. ve ark 2008] (bkz. Şekil 3.14). Aynı tesis için, 2005 ve 2007 yılları arasında 24,6 

ila 29,4 mg/Nm³ günlük ortalama toz konsantrasyonları mevcuttur. 

ESP ile donatılmış iki Alman sinter tesisi için, 36 mg/Nm3' lük bir toz emisyon seviyesi 

belirtilmektedir (yıllık ortalamalar, sürekli olarak ölçülen yarım saatlik ortalama değerlere 

dayanmaktadır; bir tesiste 5. ve 95. yüzdelikler, sırasıyla 25 ve 65 mg/Nm3' lük değerlere denk 

gelmektedir) [244, Plickert 2007]. Enerji darbeli üst üste yüklemeli ESP' ler, yıllık ortalama bazda 

43 ila 77 mg/Nm3' e ulaşabilmekte, ancak bazı tesislerde benzersiz cevherler kullanıldığından 

dolayı bu aralık 140 mg/Nm3' lik bir seviyeye kadar çıkmaktadır. AB içinde kullanılmamasına 

rağmen, ESCS' nin bu seviyenin temeli net olmamakla birlikte <40 mg/Nm³ emisyona 

ulaşabileceği bildirilmiştir. 
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Şekil 3.14: Düşük klorür girdisinin etkisi ve Sinter bandı çıkış gazı için bir ESP ile elde edilen temiz 

gaz toz konsantrasyonları. 

Almanya'daki sinter tesisinde 36 mg/Nm3 toz emisyonu (yıllık ortalama değerler) elde edilmiş 

olup, ESP' de zeolit ve linyit kokunun enjeksiyonu gerçekleştirilmiştir. Tesislerden birinde kısmi 

atık gaz sirkülasyonu da uygulanmıştır. 

2008 yılında ArcelorMittal, Ghent, Belçika'daki iki sinter tesisinde 20-42.7 mg/Nm3 arasında toz 

emisyonları elde edilmiştir. Bu rakamların yıllık ortalama değerler olduğu dikkate alınmalıdır. 

Tablo 3.14, 2008 yılında ArcelorMittal, Ghent, Belçika'daki iki sinter tesisinde ESP' lerin toz 

emisyon performansını göstermektedir. 

Tablo 3.14: 2008' de ArcelorMittal, Ghent, Belçika'daki iki sinter tesisinde ESP' lerin performansı 

Parametre Sinter tesisi 1 Sinter tesisi 2 Birim 

 Toz Toz mg/Nm3 

Yıllık ortalama 20.01 42.72 mg/Nm3 

Stand ayırma 9.64 9.72 mg/Nm3 

Minimum 6 25.6 mg/Nm3 

Maksimum 67.3 100.6 mg/Nm3 

Orta değer 17.1 40.5 mg/Nm3 

%95 yüzdesi 37.6 61 mg/Nm3 

Kaynak: [ 177, Eurofer 2009 ]. 

Tablo 3.15, istatistiksel bilgi ve ilgili referans zaman periyotları dahil olmak üzere üç Alman sinter 

tesisinde bir ESP ile sinter bandının tozdan arındırma prosesi için elde edilen emisyon 

konsantrasyon değerlerini göstermektedir. 

Tablo 3.15: Üç Alman sinter tesisinde ESP ile sinter bandı toz giderme prosesi için elde edilen emisyon 

değerleri 

 

Parametre 
Emisyon 

seviyesi 

Yüzde  

Birim 
Referans 

süresi 5 % 95 % 

 

Toz 

36   mg/Nm3 AAV 

36 25 65 HHAV (c) 

29.4 15 40 HHAV (c) 
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NOX 

384    

mg/Nm3 

AAV 

400 320 520 HHAV (c) 

272 200 350 HHAV (c) 

 

SOX 

250 200 550  

mg/Nm3 

HHAV (c) 

311   AAV 

425 300 550 HHAV (c) 

 

HF 

0.6     

mg/Nm3 

AAV 

0.7   AAV 

1.4   HHAV 

 

HCl 

0.72    

mg/Nm3 

AAV  
17.4 NA 3 

 
HHAV HHAV  

20.4   
Cd, Tl 0.0067   mg/Nm3 AAV 

Cd 0.04   mg/Nm3 HHAV 

Hg 0.025   mg/Nm3 HHAV 

As, Co, Ni, 

Se, Te 

0.02   
mg/Nm3 AAV  

0.018   

Pb, Cr, Cu, 
Mn, V 

0.87 
  

mg/Nm3 AAV 

Cu, Mn, V 0.47   mg/Nm3 HHAV 

Pb 
1.98   

mg/Nm3 AAV  
0.64   

Cr 0.008   mg/Nm3 HHAV 

BaP 0.001   mg/Nm3 HHAV 

Benzen 0.38   mg/Nm3 HHAV 

TOC 58.2   mg/Nm3 HHAV 

 

 

PCDD/F 

0.4 (1)  
0.166 (2)(3)  
0.152 (2)(3) 

   

 

ng/Nm3 

AAV 8HAV 

8HAV 

 
0.22 (2)(3)   

 
8HAV  

0.129 (4)   
 

8HAV 

0.25 (5)   8HAV 
(1) Gaz devridaimi, zeolit / linyit kok enjeksiyonu. 

(2) Zeolit / linyit kok enjeksiyonu. 

(3) 8 ölçümden ortalama değer. 

(4) Ölçüm belirsizliği hariç, Ocak 2006'daki 4 spot ölçümden ortalama değer. 

(5) Ölçüm belirsizliği hariç tutulduğunda, Nisan 2006'daki 3 spot ölçümden elde edilen ortalama değer. 

Not: - NA = Mevcut değil. 

- HHAV = Yarım saatlik ortalama değer. 

- AAV = Yıllık ortalama değer. 

- 8HAV = Sekiz saatte ortalama değer. 

Kaynak: [ 128, Sporenberg 2006 ] [ 187, TÜV SÜD 2007 ] [ 244, Plickert 2007 ]. 

 

Diğer etkiler 

Katı atık akışı üretilmektedir. Bazı durumlarda, bu katı atık akışı sinterleme sürecine geri 

dönüştürülmektedir. Ağır metaller ve/veya alkali bileşiklerin konsantrasyonu çok yüksek 

olduğundan, geri dönüşüm engellenmektedir. 

Yaklaşık 1 milyon Nm3/saat atık gaz akışı olan bir sinter tesisi için enerji tüketimi 300 ila 400 kW' 

olmaktadır. 4 Mt/yıl' lık bir sinter üretim hızında bu, 2 ila 3 MJ/t sinter (veya toplam sinter enerji 

tüketiminin%0.1 ila 0.15' i) arasındadır. 

İşletme verileri 

ESP, sinter tesisi atık gazının temizlenmesi için en yaygın toz azaltma cihazıdır ve ESP 'ler 

genellikle sorunsuz bir şekilde uygulanabilir. Yangın riskinden kaçınmak için atık gazdaki 

hidrokarbonların miktarına dikkat edilmelidir. Operatörler, atık gazdaki hidrokarbonları önlemek 
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için demir oksit girişini kontrol etmek zorundadırlar. 

Gelişmiş ESP tekniklerinin modifikasyonu ve uygulamasının yanı sıra, ESP' nin maksimum 

tozdan arındırma verimliliğini elde etmek için genellikle aşağıdaki teknikler uygulanmaktadır: 

• kritik olmayan geri dönüşüm materyallerinin dikkatli seçimi, 

• Klorür, alkali tozları ve çamurları içeren yağla kirlenmiş hadde tufalı gibi kritik geri 

dönüşüm malzemelerinin sınırlandırılması 

• Geri dönüşüm malzemelerinin ön karıştırılması ve homojenizasyonu 

• Çoğu alkali ve klorürün bulunduğu ESP' nin son bölmesinde toz birikmesi 

• ESP'nin temizlenmesi için sinter verimliliğindeki değişim, yatak yüksekliği ve proses 

durması gibi sinterleme prosesinin uyarlanması. 

Tablo 3.16, sinter tesislerinde kullanılan elektrostatik filtreler ile ilgili bazı işletimsel ve ekonomik 

veriler vermektedir. Veriler rapor edilen emisyon seviyeleridir ve her durumda hangi sürelerin 

kullanıldığı açık değildir (örneğin günlük ortalama, anlık değer). 

Uygulanabilirlik 

Elektrostatik filtreler hem yeni hem de mevcut tesislere kurulabilir. MEEP mevcut bir elektrostatik 

filtrenin son alanı olarak veya kendi ayrı bir ünite olarak kurulabilir, ancak her iki tipte kurulum 

ve düzenleme sahaya özel olacaktır. 

Ekonomi 

Belirleyici maliyet faktörü atık gaz akışıdır. Son nesil elektrostatik filtreler iki mevcut ESP 'nin 

yenilenmesine yönelik yatırım, 2002 yılında 1.4 milyon Nm3/h gaz akışına sahip bir sinter tesisi 

için 10 - 15 milyon Euro olarak tahmin edilmiştir (örnek tesisler: ArcelorMittal, Fos sur Mer, 

Fransa). 

1996 yılında bir ESP için aşağıdaki maliyetler belirlenmiştir: 

• yatırım: 7.5 Nm3/h için 5 Euro 

• işletme: 0,08 / 1000 Nm3 atık gaz çıkışı 0,05 Euro 

• 4 Mt/yıl kapasiteli bir sinter tesisi, yıllık 1 milyon Nm3/h atık gaz akışı ve 8640 işletme 

saati, aşağıdaki maliyetlere karşılık gelmektedir: 

◦ Yatırım: 7,5 milyon için 5 Euro 

◦ işletme: 0,16 / t sinter için 0,11 Euro. 

Mevcut ESP de 500000 Nm3/saat prosesek için eklenen tek bir MEEP filtresi için 1997' de yaklaşık 

1,1 milyon Euro'luk bir maliyet harcandığı belirtilmiştir. 

Yasal zorunluluk 

Açıklanan tekniklerin uygulanması için ana zorunluluk, katı emisyon standartları veya diğer yasal 

gereklilikler olmuştur. 

Örnek tesisler 

Birçok sinter tesislerinde enerji darbe yüklemesi sistemleri kurulmuştur, örneğin Gwangyang 

Works, Posco, Güney Kore'de dört sinter bandında , Almanya'nın Duisburg kentindeki Thyssen 

Krupp Stahl'de iki sinter bandında, ArcelorMittal, Dunkirk ve Fos sur Mer'de sinter bandında ve 

Belçika'nın ArcelorMittal Ghent bölgesinde sinter bandı üzerinde kurulmuştur. Bazı Corus UK 

tesisleri tepe modülasyonu ve darbeli tip sistemlere sahiptir. 

Japonya'da iki sinter tesisinde, Almanya, Eisenhüttenstadt, ArcelorMittal' da bir sinter tesisinde, 

Riva, Taranto, İtalya da iki band halinde MEEP kurulmuştur. 
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Nippon Steel Corporation, Japonya'daki Yawata Works'ün sinter tesisinde bir ESCS kurulmuştur. 

Literatür referansları 

[ 7, Bothe 1993 ] [ 45, Gebert 1995 ] [ 61, Hodges 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 71, Kim ve diğ. 

1998 ] [ 145, UBA Comments 1997 ] [ 209, EC 2005 ] [ 241, Poland 2007 ] [ 242, Caughlin 2007 

] [ 244, Plickert 2007 ] [ 247, Netherlands 2007 ] [ 252, France 2007 ] [ 254, Eurofer 2007 ] [ 276, 

Italy 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 295, Hartig ve diğ. 2006 ] [ 308, Eurofer 2007 ] [ 326, 

Buchwalder, J. ve diğ. 2008 ] 
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Tablo 3.16: Sinter tesisi atık gazının işlenmesi için sinter tesislerinde bulunan MEEP ve ESCS elektrostatik filtreler için işletimsel ve ekonomik veriler 

 
 

Birim 

Nippon Steel Corp. Wakamatsu / 

Yawata Japonya 

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt 

Almanya 

Kobe Steel Ltd. Kakogawa 

works Japonya 

Sumitomo Metal Ind., Ltd. 

Wakayama Japonya 

Sinter üretimi: Tasarım  t/h 
1000 NA 560 NA 

Gerçek 600 350 375 185 

Toplam atık gaz 
akışı 

Tasarım  106 Nm3/h 
2 0.53 1 NA 

Gerçek 1 0.52 0.7 0.4 
Sinter baziklik oranı CaO/SiO2 1.92 1.97 1.8 2.2 

 

ESP: 

ESP 
başına tür 
sayısı 
akışı 

 

 

106 Nm3/h 

ESCS (1) MEEP (2) NA Kuru ESP 

İki benzerlik Bir 0.53 Üç benzerlik Bir 

0.5  0.25 – 0.33 0.4 

Toz giriş 
konsantrasyonu: 

Tasarım  mg/Nm3 1000 Max. 1000 1000 NA 

Gerçek mg/Nm3 NA  1000 1100 

Toz çıkış 

konsantrasyonu 

Tasarım 

Gerçek 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

50 

20 – 37 

35 

25 – 30 

50 

30 – 50 

NA 

40 

ESP verimliliği 
Tasarım % 95 NA 95 NA 

Gerçek % NA  95 – 97 96 

ESP ve / veya ön proses 

sinter beslemesi: 
 

ESP, uygun değil; Hammadde 

içerisindeki yağ içeriği düzenlenir 

(yağsızlaştırma yapılmaz) 

ESP,uygun değil, kireç ve linyit kok 

enjeksiyonu, yangın tehlikesini 

önlemek için özel önlemler 

ESP uygun değil; Maks. 

HC4 ESP çökeltisinde: % 1; 

maks. hadde tufalı %3' lük 

beslenme 

 

Uygun değil 

Yan ürün (Toz): 
miktar 

kg/t sinter 
1 – 2  1 – 2 2 

İşlem Sinter prosesine geri dönüştürülmüş Üç ve dört alandan filtre tozu hariç NA NA 

Enerji talebi: GJ/t sinter 0.00036  NA NA 

Yatırım (3): Euro x106 NA  NA 4.2 in 1975 

İşletme maliyetleri (3): Euro/t sinter 
1986 yılında 0.0018 – 0.0024 
(Sadece bakım) 

 NA 
1986 yılında 0.11 (bakım ve 

amortisman hariç) 

Oksijen içeriği:   13.6 %   
(1) ESCS: Elektrostatik Alan Temizleyici Süper. 
(2) MEEP: Hareketli Elektrot Elektrostatik Çöktürücü. 
(3) Tüm örnekler için, para Birimi 1996 yılında ECU' ya ve incelemek için EUR olarak dönüştürülmüştür. 
(4) Hidrokarbonlar. 

Not: NA = Mevcut değil 

. Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 326, Buchwalder, J. ve diğ. 2008 ]. 
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3.3.2.1.1 PCDD/F' nin ESP' ler ve katkı maddeleri ile azaltılması 

Tanım 

Bu teknik, özellikle PCDD/F' yi yakalamak için ESP' den önce aktif karbonun enjeksiyonunu 

içerir. Belçika'daki Ghent ArcelorMittal' da, bu teknik 2000' den beri sinter tesisleri 1 ve 2' de 

endüstriyel sektörün kullanımındadır.Karbon kaynağı olarak aktif kömür kullanılır ve kireç taşı 

bir inert malzeme olarak kullanılır. 

 

Geçmişte farklı karbon kaynakları sinter tesislerinin atık gazlarındaki çeşitli türleri absorbe 

amacıyla test edilmiştir. Bunlar aktif kömürler, seçilmiş koklar, odun kömürleri ve özel olarak 

hazırlanmış karbon emiciler arasındadır. Sistemin gelecekteki gelişimi, adsorbandaki 

geliştirmelerden kaynaklanabilir. Elektrostatik filtrelerde yangın riskini en aza indirmek ve 

yakalanan tozların karbon içeriğini sınırlamak için, bazı inert malzemeler (örneğin ince kırılmış 

kireçtaşı, hidratlı kireç, vb.) de enjekte edilebilir. (ArcelorMittal Ghent, Belçika örneğinde, ESP 

tozlarının karbon içeriği %25' ten az olmalıdır, ancak amaçlanan hedef %20' den az olmasıdır). 

 

Karbon ve inert madde, her kanalın kendi dozlama sistemine sahip olduğu, atık gaz kanallarına 

giden bir boru içinde ayrı ayrı dozlanır. Atık gaz kanalı vakum altında olduğundan, karbon ve inert 

malzeme kanaldaki statik bir karıştırıcı (eğimli bir plaka) tarafından oluşturulan türbülanslı gaz 

akımına absorbe edilir ve enjekte edilen materyaller atık gazda hızla dağılır. Karbon, kanallarda 

PCDD/F' nin (ve diğer türlerin) belli bir miktarını absorbe eder. ESP' lerde, karbon, inert malzeme 

ve tozlar toplanır ve PCDD/F' nin sinterleme bölgesinde kırıldığı sinter bandına geri dönüştürülür. 

 

ESP' nin performansını artırmak için diğer teknikler, beş alana kadar kullanılan programlanabilir 

mantık tarafından kontrol edilir. 

 

Kazanılan çevresel faydalar 

Belçika'nın ArcelorMittal Ghent şehrinde yapılan deneyimler, ESP 'nin başında aktif karbonu 

enjekte etmek için, yıllık ortalama PCDD/F konsantrasyonunun 0.5 ng I-TEQ / Nm³ olduğunu ve 

titizlikle kontrol edilen, geri dönüş malzemelerinde ve ESP' lerde en uygun durumda ham karışıma 

az miktarda yağ, gres ve klorür eklendiği koşullar altında elde edilebileceğini göstermektedir. Bu 

sonuçlara ulaşmak için, aktif kömürün tipik dozaj oranı 80 mg/Nm³ ve 200 mg/Nm³ kireç taşıdır. 

Kireçtaşı eklenmesi gerekliliği ve gereken dozaj seviyesi ESP giriş gazı toz yüküne bağlıdır. 

 

Her ikisi de Almanya'da bulunan ArcelorMittal, Eisenhüttenstadt ve Thyssen Krupp, Duisburg-

Schwelgern tesisleri vakumlanan katkı maddelerinin enjekte edilmesine yönelik diğer örneklerdir. 

Eisenhüttenstadt ,ArcelorMittal' da, 80 mg toz haline getirilmiş linyit koku 1 m3 atık gaz başına 

enjekte edilir (toplamda 32 kg/saat) [326, Buchwalder, J. ve ark 2008]. 2006 yılında, ölçüm 

belirsizliği (kararlı durum koşullarında dört nokta ölçümü) dikkate alınarak, ilgili PCDD/F 

konsantrasyonları 0.115 ile 0.255 ng ITEQ/Nm3 arasındadır [128, Sporenberg 2006]. Thyssen 

Krupp, Duisburg-Schwelgern' da ise zeolit ve linyit koku enjekte edilmektedir. Ocak ve Mart 2007 

tarihleri arasında üç bandın her birinde sekiz noktada ölçüm gerçekleştirilmiştir. Üç bandın 

ortalama PCDD/F konsantrasyonu, 0.152, 0.166 ve 0.22 ng I-TEQ/Nm3' tür. 

 

Uygulama için zorunluluk 

Bir ESP' nin başında ana atık gazın içine karbon enjeksiyonundan kaynaklanan az sayıda 

zorunluluk vardır. İlave tortular yoktur, çünkü sistemde oluşan ek tozlar kömür ve kireçtaşının 

kullanıldığı sinter tesislerinde sinterleme prosesi sırasında geri dönüştürülmektedir; PCDD/F 

sinterleme bölgesinde kırılmaktadır. Yatak geçirgenliğini arttırmak için ince tozların sinter 

karışımından çıkarıldığında prosesek için ilave tozlar olabilmekte ve böylece PCDD/F' nin 

üretilme olasılığı azalmaktadır. ESP' de toplanan tüm tozların yeniden geri dnüştürülmediği 

tesislerde, proses gerektiren ek tozlar olabilmektedir. Enerji tüketiminde önemli bir artış yoktur 

çünkü çıkış gaz sisteminde ilave basınç değişimi yoktur. 

 

İşletme verileri 

Karbon enjeksiyonu kullanıldığında, yangın riskini en aza indirmek için çıkış gazı sıcaklığı ≤180 
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°C olmalıdır. Enjeksiyon noktası ve gaz temizleme cihazı arasındaki kalma süresi hassas bir 

parametredir. ArcelorMittal, Ghent, Belçika'da 150-180 °C arasında en az üç saniye kalma süresi 

gerekmektedir. Toplanan tozun karbon içeriği, yukarıdaki açıklamada belirtildiği gibi, 

kendiliğinden tutmayı önlemek için sınırlandırılmalıdır. Atık gazdaki karbon varlığı, toz 

partiküllerinin direncinde olumlu bir değişime neden olarak, ESP toz toplama sisteminin 

verimliliğini artırarak partikül emisyonlarının düşmesine neden olmaktadır. Ancak, bu teknik, tesis 

başlangıçlarında veya sıcaklığın önemli olmasından kaynaklanan durmalarda geçerli değildir. 

Uygulanabilirlik 

ESP' den önceki karbon enjeksiyonu, mevcut sinter tesislerine uygulanabilen bir boru sonu 

tekniğidir. Ancak, düşük partikül emisyonları (darbe sistemli büyük ESP' ler) sağlamak için iyi ve 

bakımlı bir gaz temizleme sistemi gereklidir. 

 

Ekonomi 

ArcelorMittal, Ghent, Belçika'da, toplam kapasitesi 1 600 000 Nm³/saat olan iki sinter tesisi 

yatırımı 2000 yılında 2 500 000 Euro olarak belirtilmiştir (çelik yapı, bidon, dozajlama ekipmanı, 

pnömatik taşıma ve statik karıştırıcı). Değişken maliyet 2005 yılında aktif kömür, kireçtaşı ve ek 

enerji tüketimi için ~ 0,15/ton sinter olmuştur. 

 

Uygulama için zorunluluk 

Açıklanan tekniğin uygulanması için ana zorunluluk, sıkı emisyon standartları veya diğer yasal 

gereklilikler olmuştur. 

 

Örnek tesisler 

2000 yılından itibaren ArcelorMittal, Ghent, Belçika'da, 2003 yılından bu yana Almanya 

Duisburg'da Thyssen Krupp Stahl'de, Şubat 2006 yılından bu yana ArcelorMittal, 

Eisenhüttenstadt, Almanya'da ve Aralık 2001'den bu yana düşük emisyon ve enerji optimizasyonlu 

sinterleme proses sistemi (LEEP) ile birlikte Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Duisburg, 

Almanya'da bir ESP' nin başlangıcında atık gazın içine karbon enjeksiyonu kullanılmaktadır. 

 

Literatür referansları 

[ 7, Bothe 1993 ] [ 45, Gebert 1995 ] [ 61, Hodges 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 71, Kim ve diğ. 

1998 ] [ 128, Sporenberg 2006 ] [ 145, UBA Comments 1997 ] [ 187, TÜV SÜD 2007 ] [ 209,EC 

2005 ] [ 241, Poland 2007 ] [ 242, Caughlin 2007 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 247, Netherlands 2007 

] [ 252, France 2007 ] [ 254, Eurofer 2007 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 295, 

Hartig ve diğ. 2006 ] [ 308, Eurofer 2007 ] [ 326, Buchwalder, J. ve diğ. 2008 ]. 

 

 Katı ve gaz halindeki kirleticilerin torbalı filtre - kombine veya entegre azaltımı 

 

Tanımlama 

Sinter tesislerinde kullanılan torba filtreler genellikle hem mevcut bir ESP veya siklonun akış 

yönünde uygulanır hem de bağımsız bir cihaz olarak kullanılabilir. Genellikle, tozun giderilmesi, 

sönmüş kireç veya sodyum bikarbonat çözeltilerinin enjeksiyonu tarafından HCI, HF ve SOX gibi 

asidik atık gaz bileşiklerinin uzaklaştırılması ve adsorbanların enjeksiyonu (temel olarak toz 

halinde linyit kok veya aktif karbon ve/veya bazen zeolitler) (bkz. Şekil 3.15) tarafından PCDD/F, 

PCB, HCB veya PAH gibi kalıcı organik kirletici maddelerin uzaklaştırılması yoluyla ile 

birleştirilir. Tüm toz, karbon/kok ve reaksiyona girmemiş kükürt giderme reaktifleri ve reaksiyon 

ürünleri (alçı ve sodyum sülfat) torbalı filtre ile filtrelenir. Emilen tozun önemli bir kısmı, 

adsorpsiyon verimliliğini arttırmak ve böylece sarf malzemelerinin maliyetlerini azaltmak için atık 

gaza çevrilmektedir. Geri kalanlar atılmak üzere sistemden çıkarılır. Bazı durumlarda, 

uzaklaştırılan toz ve katkı maddeleri PCDD/F' nin alev cephesinde kırıldığı sinter bandına geri 

gönderilir. Birleştirilmiş kükürt giderme iprosesi uygulandığında, torba filtresinden gelen katı 

artıklar genellikle S02' nin salınması nedeniyle sinter bandına geri dönüştürülmez. 

 

Bu teknik kombinasyonunun birkaç adımı aşağıdaki gibidir: 

• Tehlikeli bileşiklerin emisyonlarını azaltmak için baca gazı kanalında torba filtresinin üst 

akışında adsorbanların (toz halindeki linyit kok veya aktif karbon ve / veya zeolitler) enjeksiyonu 
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• Asidik emisyonları (örn. SOX, HCl, HF) azaltmak için baca gazı kanalına sodyum 

bikarbonat veya sönmüş kireç enjeksiyonu ve atık gazın nemlendirme ve sıcaklık ayarlaması (90 

- 100 °C) ile yeterli bir şekilde koşullandırılması 

• Otomatik toz giderme sistemi ile kimyasal dirençli torba filtrede toz yakalama (örn. darbe 

püskürtme tipi) 

• Torbanın filtresinin üst kısmındaki baca gazına geri tozun geri dönüşümü. Bazı 

durumlarda, büyük miktarda partikül yeniden sirküle edilmektedir. 

• Baca gazlarının sistemden bir fan ile çıkarılması. 

 

Genellikle kireç olan alkali bileşiklerin enjeksiyonu, filtre malzemesinin ince partiküller veya 

organik bileşikler tarafından körleşmesinin önlenmesine ve korozyonun önlenmesine yardımcı 

olur. Kireç, torbanın yüzeyinde bir tabaka oluşturur (torbanın ön-kaplanması), geçirimsiz bir 

tabakanın oluşmasını önler ve sonuç olarak filtre malzemesini körleştirir. 

 

Aşağıdaki paragraflarda, teknikler hakkında daha fazla bilgi verilmektedir. 

 

Atık gazdaki asitli bileşiklerin sinter bandlarından arıtılması için genellikle bir "yarı kuru soğurma 

süreci" kullanılır. Bu, etkin bir kükürt giderme için çıkış gazı sıcaklığının 90 - 100 °C' ye 

soğutulması ve aynı zamanda aşağı akış filtre torbalarının olası hasar görmesini önlemek için ilave 

suyun uygulanması anlamına gelmektedir. Su doğrudan atık gaz akışına püskürtülür. 

 

Toz devridaimli torba filtre sistemlerinde (bkz. resim 3.15), genellikle devridaim edilen tozlar ve 

herhangi bir temiz katkı maddesi (söndürülmüş kireç ve/veya karbon) için bir karıştırıcı 

bulunmaktadır. Atık gazın kükürt giderme prosesini kolaylaştırmak için, karıştırıcıdaki toza nem 

eklenmektedir. Eklenen su miktarı atık gaz sıcaklığına bağlıdır ve bu, elde edilen kükürt giderme 

derecesini etkilemektedir. Kükürt giderme oranı, toplanan tozların yeniden dolaşım hızı ve nem 

içeriği ile eklenen kireç miktarı ile belirlenmektedir. Kükürt giderme prosesi ayrıca sulu kirecin 

kalitesine de bağlıdır. 

 

Genellikle filtre, benzer tasarımlı farklı filtre hatlarına bölünmekte ve bunların her biri daha fazla 

bölmeye ayrılmaktadır. Önceden tozu giderilmiş atık gaz akımı, filtre hatlarının her birinin üstüne 

eşit olarak dağıtılmakta ve her bölmenin tabanına emilmektedir. Hazne içerisindeki atık gaz, filtre 

tüpünün dışına girmekte ve gaz, torba içinden geçerken kumaş üzerinde toz toplanmaktadır. 

Torbalar kafeslerle desteklenmekte ve dikey olarak (daha uzun torbalar) veya yatay olarak (daha 

kısa torbalar) monte edilebilmektedir. Atık gaz temizliği sırasında torbanın dış yüzeyinde bir filtre 

kir tabakası oluşur ve bu da torba boyunca basınç düşüşünün artmasına neden olmaktadır. Basınç 

düşüşü bir ayar noktasına ulaştığında (filtre ile 10-20 mbar' lık temiz gaz odası arasındaki olağan 

fark basıncı), oda, basınçlı bir hava darbesi ile temizlenmek üzere bakıma alınmaktadır. Çıkarılan 

toz filtre odalarının altındaki konik kutularda toplanır ve vidalı konveyörlerle boşaltılmaktadır. Bu 

tozun yaklaşık %98' i bir katkı maddesi olarak atık gaz akışına geri dönüştürülebilir; geri kalanlar 

atılmak üzere sistemden çıkarılır veya isteğe bağlı olarak sinter şeridine geri gönderilmektedir. 

 

Katı ve gaz halindeki kirletici maddelerin torbalı filtreyle birleşik azaltılmasının bir örneği 

MEROS® prosesidir (Sinterlemenin Maksimize Edilmiş Emisyon Azaltımı). Tam boy kurulum, 

Ağustos 2007' den itibaren Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya' da 222 m2' lik bir sinter 

makinesinde çalıştırılmış ve AIRFINE sisteminin yerini almıştır. 

 

Katı ve gaz halindeki kirleticilerin torbalı filtreyle birleşik olarak azaltılması için diğer örnekler, 

ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa'daki TFA prosesi (Treatment des Fumes d’Agglomeration) 

veya Rogesa, Dillingen, Almanya'da uygulanan EFA sinterleme teknolojisidir. Fos Sur Mer'deki 

TFA prosesi 2006 yılından itibaren faaliyet gösterirken, Dillingen' deki 2 no' lu sinter 

fabrikasındaki EFA prosesi deneme işletme aşamasındadır. 

 

Şekil 3.15, bir ESP' nin veya bir siklonun aşağı akış uygulanan torba filtresinin bir temel akış 

tabakasını göstermektedir. 
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Şekil 3.15: Mevcut bir ESP veya siklonda bir torba filtresinin temel akış tabakası 

Şekil 3.16, bir SIMETAL MEROS® sistemi eklenmiş bir sinter tesisinin tipik bir akış şemasını 

göstermektedir. 

 

Şekil 3.16: SIMETAL MEROS® sistemi eklenmiş bir sinter tesisinin akış şeması 
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Bu teknik, proses düzeninden farklı olmakla birlikte, yukarıda bahsedilen prosesler, ağır metaller 

ve PCDD/F giderimi için aktif karbon veya aktive edilmiş linyit kok kömürü gibi geleneksel katkı 

maddelerinin, su enjeksiyonu toz geri dönüşümü ve ilave kireç durumunda SOX azaltımının eşlik 

ettiği ortak bir husustur [127, Dr. Fleischanderl, Alexander 2006]. 

 

Azaltılan toz, birincil toz, karbon/kok ve reaksiyona girmemiş SOX reaktiflerinden oluşmaktadır. 

Katkı maliyetlerini azaltmak için, torba filtresinde ayrılan tozun çoğu, bu reaksiyona girmemiş 

katkı maddelerinin bir kez daha çıkış gazı ile temas etmesine ve böylece katkı maddelerinin 

maliyetini azaltmasına izin veren gaz akışına geri dönüştürülmektedir. 

 

Diğer bir avantaj, yüksek devirdaim edilen toz konsantrasyonunun (tekniğe bağlı olarak 1 ila 1000 

g/Nm3 arasında), torba filtresinde hızlı bir toz birikimine yol açmasıdır, bu da ağır metallerin ve 

PCDD/F' nin daha fazla çıkarılmasını sağlamaktadır. Sodyum bikarbonat da uygulanabilse de SOX, 

belirtilen tüm teknikler için sulu kireç ile azaltılır. 

 

Kazanılan çevresel faydalar 

Bir torba filtresi, bir atık gaz akışındaki toz ve eşzamanlı ağır metal emisyonlarının azaltılmasında 

son derece verimlidir. Katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş torba filtreler ayrıca PCDD / F, 

hidroklorik asit (HCl), hidroflorik asit (HF) ve daha az oranda sülfür dioksit (SO2) emisyonlarını 

da azaltmaktadır. Özellikle, PCDD/F emisyonları önemli ölçüde azaltılabilir. VOC ve PAH' ın 

uzaklaştırılması da bildirilmiştir. 

 

Torba filtreleri kullanan Avrupa sinter tesisleri için işletme verileri genellikle pik periyotları içeren 

günlük ortalama bazda ifade edilen 1 ila 10 mg/Nm3 partikül aralığındadır. Uçucu olmayan ağır 

metaller tozla aynı anda azalmaktadır. Kireç ve karbon ilavesi, zararlı aromatik emisyonlarının 

<0.1 ng ITEQ/Nm³' ye düşürülmesini sağlamaktadır. 

 

Uçucu ağır metaller ve VOC' ler, karbon içeren katkı maddeleri ve zeolitlerin uygulanmasıyla 

eşzamanlı olarak azalmaktadır. Örneğin, civa % 80-95 oranında azalmaktadır. 

 

SO2, % 30-80 oranında sönmüş kireç ve % 90' a kadar sodyum bikarbonat ile azaltılabilir. Bu, 

enjekte edilen kireç veya sodyum bikarbonat miktarına bağlı olarak 100 ila 500 mg/Nm3 arasında 

SO2 emisyonuna yol açar. Pratikte SO2 girişine bağlı olarak, SOX için 350 mg/Nm3' ten daha düşük 

günlük ortalamalar elde edilmiştir. Kireç ilavesiyle, HF emisyon konsantrasyonları, 1-10 mg/Nm3 

(günlük ortalama) 0.2-1 mg/Nm3 ve HCl emisyon konsantrasyonları elde edilebilir. Torba filtre 

sistemlerinden temiz gaz için rapor edilen çevresel seviyeler Tablo 3.17' de verilmiştir. 

 

Tablo 3.17: Torba filtre sistemleri ile üç sinter bandı tesisinin performansı 

Parametre Girdi (işlenmemiş gaz) Çıktı (1) Birim 

Toz 80 – <500 0.73 – 15 mg/Nm3 

SO2 450 – <800 225 – <500 (2) mg/Nm3 

HCl <60 0.31 – 30 (3) mg/Nm3 

HF  0.34 – 1 (3) mg/Nm3 

PCDD/F  <0.1 ng/Nm3 

Pb  0.17 mg/Nm3 

Tolam Hg, Tl, Cd  0.007 mg/Nm3 

Scaklık 145 100 °C 

(1) (1) Bazı değerler garantili performanslardır. 

(2) (2) SO2'nin çıkarılması, filtre sisteminde ve su ilavesindeki partiküllerin yeniden sirkülasyonuna bağlıdır. 

Kireç / aktif kok kömürünün enjeksiyonu ile elde edilen değerlerdir. 

(3) Aralığın alt ucu kireç enjeksiyonu ile elde edilir. 

Kaynak: [ 190, Eurofer 2010 ] [ 194, Leroy ve diğ. 2007 ] [ 211, Remus, Rainer 2008 ] [ 287, MVAE 

2005 ] [ 296, Leroy ve diğ. 2007 ] [ 244, Plickert 2007 ]. 

 

Tablo 3.18, bir ESP ve istatistiksel bilgi ve ilgili referans zaman periyotlarını içeren bir torba 
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filtresi ile toz giderme sonrası sinter bandı emisyonları için elde edilen emisyon konsantrasyon 

değerlerine ait örnekleri göstermektedir. 

 
Tablo 3.18: Beş AB sinter tesisinde sinter bandı toz giderme prosesinde elde edilen emisyon 

konsantrasyonu değerleri 

Parametre Emisyon seviyesi 
Oran  

Birim 
Referans 

Süresi 5 % 95 % 

Toz 
0.73 – 15   

mg/Nm3 

DAV 

0.9 (1) 0.8 1.4 
 

DAV 

CO 21000   mg/Nm3 AAV 

NOX 
48 – 290   

mg/Nm3 

DAV 

240 (1) 230 260 
 

DAV 

SOX 

495    NA  
455 399 498 mg/Nm3 DAV  
263 (1)    DAV 

HF 
0.34   

mg/Nm3 

AAV 
 

0.2 (1)   
 
DAV 

HCl 

  3  HHAV  
0.31 – 3   mg/Nm3 NA  
2 (1) <1 2.4  HHAV 

Cd 

0.0003   

mg/Nm3 

AAV  
0.013   AAV 

<0.002 (1)   
 

HHAV 

As <0.001   mg/Nm3 AAV 

As, Ni 
Ni 

0.0006   
mg/Nm3 

AAV  
<0.002 (1)   HHAV 

Hg 0.01 – 0.075 (1) (2)   mg/Nm3 DAV/ HHAV 

Cr 
V 

<0.002 (1)   
mg/Nm3 

HHAV  
0.007 (1)   HHAV 

Pb 
<0.001   

mg/Nm3 
AAV 

 
AAV <0.002 (1)   

Pb, Cr, Cu, Mn 0.05   mg/Nm3 AAV 

NMVOC 
47 – 50   

mg/Nm3 
AAV 

 
HHAV 30 (1) 22 33 

CH4 18.5 (1) 15 21 mg/Nm3 HHAV 

PCDD/F 
0.08 – 0.18   

ng/Nm3 
AAV 

 
8 HAV 0.05 (1) 0.044 0.057 

BaP 0.1 (1)   µg/Nm3 8 HAV 

(1) MEROS tekniğini kullanarak bir sinter bandından performans verileri (tam boy kurulum). 

(2) Yurt içi cevherlerde cıva içeriğine bağlı olarak, değerler 0.075' e kadar çıkabilir. 

Not: - NA = Mevcut değil. 

- AAV = Yıllık ortalama değer. 

- DAV = Günlük ortalama değer. 

- HHAV = Yarım saatlik ortalama değer. 

- 8 HAV = Sekiz saatlik ortalama değer. 

Kaynak: [ 190, Eurofer 2010 ] [ 193, Voestalpine Linz 2010 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 382, Linz 2008 ]. 

 

Şekil 3.17, 23 aydan fazla bir süredir (Ocak 2008 - Ekim 2009) bir torba filtre tekniği ile donatılmış 

bir sinter bandından alınan toz için günlük ortalama değerleri göstermektedir. 
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Şekil 3.17: Ocak 2008' den Ekim 2009' a kadar torba filtre tekniği ile donatılmış bir sinter bandından 

gelen toz emisyonları için günlük değerler. 

 

Torba filtrelerinin uygulanması, dioksin ve ağır metal içeren kalıntıların geri dönüşümünün 

arttırılmasını kolaylaştırır. Bir örnekte, yüksek fırın gazından geri dönüştürülmüş toz miktarı, yılda 

6000 tondan 39000 tona çıkarılmıştır [183, Weiss 1998]. 

 

Çapraz medya etkileri 

Torba filtreleri, tercihen sinterleme prosesine geri dönüştürülen bir proses katı kalıntı akışı (0.5 ila 

1 kg/t sinter) üretir. Bazı durumlarda, yakalanan toz, yeniden kullanılmasını engelleyen 

istenmeyen bileşikler (örneğin çinko, kurşun, alkali) içerir. Bu durumda, bazı veya tüm proses katı 

kalıntıları, ileri prosese veya bertaraf için atık olarak atılmalıdır. 

 

Almanya' da ArcelorMittal Bremen' in kükürt giderme olmadan çalışan sinter tesisinde torbanın 

filtresinden ayrılan toz ve katkı maddeleri tamamen PCDD/F' nin alev cephesinde kırıldığı sinter 

bandına geri döndürülür. Voestalpine Stahl GmbH, Donawitz, Avusturya'daki ayrılan toz, önemli 

miktarda sülfür, klorür, florür ve alkali içerdiğinden bertaraf edilmelidir. ESP'de ayrılan toz 

(sadece önceden kullanılan bir cihaz olarak kullanılır) alkali klorür içeriğine bağlı olarak geri 

dönüştürülür veya atılır, bu da sinter şeridine geri döndüğünde işlenmiş atık gazdaki artık toz 

içeriğini artırabilir. 

 

Torba filtresinin kullanılması, yeni güçlendirici fanların kurulumunu gerektirir. Fanlar, ısıtma 

cihazları, motorlar ve yardımcı tesisatları içeren ilave elektrik enerjisi talebi, sadece ESP ile 1.0 

kWh/1000 Nm3/h saate kıyasla yaklaşık 1.5 kWh/1000 Nm3/h' dir. 

 

İşletimsel veriler 

Sistemin içindeki parçacıkların torbaların yüzeyinde bir ön kaplama tabakası oluşturmak üzere 

yeniden sirkülasyonu, tozsuzlaştırma verimliliğini arttırmak ve torbaların ömrünü uzatmak için 

kullanılmaktadır. 
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Dayanıklı torba filtre malzemesi, bu tekniğin önemli bir yönüdür. Belirli niteliklere sahip farklı 

filtre malzemesi türleri, toz giderme verimliliği, kullanım ömrü ve maliyetler arasında bir denge 

sağlamak için kullanılabilir (bkz. Tablo 3.22). 

 

Aktif karbon veya linyit kok kömürünün kullanımı tane büyüklüğüne ve etkili emme yüzey alanına 

ve dolayısıyla gerekli enjeksiyon miktarına göre değişmektedir. Aktif kömür, en yüksek spesifik 

serbest yüzeye sahiptir ve çok iyi bir adsorpsiyon etkisi gösterir. Aktif linyit kokları aktifleştirilmiş 

koka göre daha ekonomik bir alternatiftir ve 0.024 mm çaplı süper öğütülmüş linyit kokusu da çok 

iyi bir adsorptif verim gösterir ve standart linyit kok uygulamasına göre gerekli dozlama 

oranlarının yarısına ulaşır [367, Prüm ve diğ. 2005]. Enjekte edilen karbon esaslı malzemelere 

tutuşmayı önlemek için bazen geçici inertler eklenmelidir. Tablo 3.19, farklı adsorbanların ve 

emici materyallerin özelliklerini göstermektedir. 

 

Tablo 3.19: Farklı adsorban ve absorpsiyon malzemelerin özellikleri 

Adsorpsiyon ve absorpsiyon malzemeleri Tane 

büyüklüğü 

(mm) 

Yüzey alanı 

BET (1) 

(m2/g) 

Kirleticiler 

Kireç CaO 12 1 – 3  
HCl, HF, SO2 Sönmüş kireç Ca (OH)2 <8 15 – 45 

Sodyum bikarbonat NaHCO3  NA 

Standart toz aktfi linyit kok kömürü 
Karbon 0.063 300 – 400  

 
Organikler, ağır 

metaller 

Süper öğütülmüş toz aktiif linyit kok 

kömürü 
Karbon 0.024 1200 

Toz aktif (kömür) karbon 
Karbon 

 
500 – 1600 

Zeolit Z  4 – 90 

(1) BET - Bu teoriyi geliştiren insanların aile isimlerinin baş harflerinden, katı bir yüzey üzerinde gaz moleküllerinin 

fiziksel adsorpsiyonu için bir kural olarak hazırlanmıştır. 

NB: NA = Mevcut değil. 

Kaynak: [ 59, Nethe 2005 ]. 

PCDD/F' nin etkili adsorpsiyonunu elde etmek için, karbon katkısının kanal bölümü boyunca hızla 

dağıtıldığından emin olunmalıdır. Enjeksiyondan sonra emilim ve adsorpsiyon prosesi kanallarda 

başlar ve filtre keki içinde devam eder. Toz ile birlikte karbon katkı maddeleri torba filtresinde 

yakalanır ve filtreden normal şekilde çıkarılır. Toz ve katkı maddelerinin önemli bir kısmı atık gaz 

akışına geri döndürülür; geri kalanlar atılmak üzere sistemden çıkarılır. Bazı durumlarda, 

uzaklaştırılan toz ve katkı maddeleri PCDD/F' nin alev cephesinde kırıldığı sinter şeridine 

tamamen geri gönderilir. 

 

Tablo 3.20, sodyum bikarbonat ve sönmüş kireç kullanımı arasındaki bir karşılaştırmayı 

göstermektedir. 

Tablo 3.20: Sodyum bikarbonat ve Sönmüş kireç kullanımında tipik işletme değerleri 

Parametre Sodyum bikarbonat Sönmüş kKireç 

Stokiyometrik katsayı 1.1 – 1.4 2 – 4 

Atıklar (1) 60 – 70 % 100 % 

Reaktan maliyeti (1) 140 – 210 % 100 % 

DeNOX (gerekli ise ) Gaz ısıtması için daha az yakıt Gaz ısıtması için daha fazla yakıt 

Çıkıştaki gaz sıcaklığı Giriş ile aynı 90 – 100 °C 

(1) Göreceli değerler, söndürülmüş kireç kullanıldığı zamanki miktarına karşılık gelmektedir. 

Kaynak: [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 294, Fleischanderl 2006 ]. 
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Su enjeksiyonu ile atık gazın sıcaklığı azalır ve asit kirleticilerin azaltma verimliliği artmaktadır. 

Modern torba filtre teknikleri, baca gazı sıcaklığını 120 °C' ye veya hatta 80 °C' ye ya da doğrudan 

ya da reaktör odasına su püskürterek ya da çevrimli parçacıkları su ile iklimlendirerek indirgeyen 

sistemlere sahiptir. Temiz öğütülmüş sodyum bikarbonat, 140 °C' nin üzerindeki bir sıcaklıkta 

baca gazı kanalına enjekte edilmektedir. Sönmüş kirecin kullanılması, gazı tekrar ısıtmak için daha 

fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. 

 

Çevresel ihtiyaçlara bağlı olarak katkı maddelerinin (ör. Sönmüş kireç, linyit kok, sodyum 

bikarbonat) kullanımı konusunda esneklik vardır. Yüksek kükürt giderme veya deNOX sistemi 

gerektiğinde, sodyum bikarbonat kullanılmaktadır. Katkı maddeleri silolarda depolanmakta ve 

enjeksiyondan önce sodyum bikarbonat öğütülmektedir. 

 

Gaz temizleme verimliliğini arttırmak ve katkı maliyetlerini önemli ölçüde azaltmak için, torba 

filtresindeki ayrılan tozun çoğu, iklimlendirme reaktörü sonrasında çıkış gazı akışına geri 

dönüştürülmektedir. Reaksiyona girmemiş adsorbanlar bir kez daha çıkış gazı ile temas eder, 

böylece adsorban verimini arttırmakta ve sarf malzemelerinin maliyetini azaltmaktadır. Reaksiyon 

ürünleri ve toz, genellikle ince tanecik boyutları nedeniyle yeraltında biriktirilmektedir. 

 

PCDD/F emisyonlarının daha da azaltılması için karbon kullanılıyorsa, o zaman filtre ateşine karşı 

özel bir dikkat gösterilmelidir. Kıvılcım tespit cihazları monte edilebilir ve gerektiğinde filtre pas 

geçilmektedir. Filtreler genellikle sinter bandının başlatılması/kapatılması sırasında baypas edilir. 

 

Torba filtreleri, hatlara ayrılmıştır ve farklı odalara bölünmüştür. Bir torba filtre elemanı 

kırıldığında, bu filtre elemanını değiştirmek için sadece ilgili bölmenin kapatılması gerekir. 

 

Uygulanabilirlik 

Torba filtresi, hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilecek bir boru sonu tekniği olarak 

kabul edilebilir. Eski ve mevcut ESP' nin performansına özel önem verilmelidir. 

 

Ekonoomi 

Bir akış-enjeksiyon ünitesi ile torba filtresinin maliyetlerini tahmin ederken, bu tesisatların sadece 

toz ayırma için değil, aynı zamanda PCDD/F, ağır metaller ve HF, HCl ve SO2 gibi asit gazlarının 

azaltılması için de kullanıldığı unutulmamalıdır. Yatırım 16 Euro, 35 Nm3/saat aralığındadır (yeni 

ve mevcut tesisler için). 

 

Belirleyici maliyet faktörleri basınç düşüşü, atık gaz akışı, kumaş malzemesi ve filtre 

yüklemesidir. İşletme maliyeti yaklaşık 0,3 - 0,6 / ton sinterdir ve çoğunlukla aktif karbon ve kireç 

taşı sağlama maliyetlerine ve ekstra enerjiye bağlıdır. Maliyet örnekleri Tablo 3.21' de 

gösterilmiştir. 

 

Uygulama için zorunluluk 

Sinter tesisleri, entegre çelik fabrikalarından gelen toz ve dioksin / furan emisyonlarının başlıca 

kaynağıdır. Uygulamaya yönelik zorunluluk, ulusal ve uluslararası yönetmeliklere, çevresel itibara 

göre ulusal azaltma hedeflerini karşılamak yönelik ulusal emisyonları azaltmak için toz, ağır 

metaller ve PCDD/F için öngörülen emisyon sınır değerlerini karşılamaktır. 

 

Basel Sözleşmesi ve POP içeren atık maddelerin işlenmesine ilişkin 850/2004 sayılı Tüzüğe (EC) 

göre, (EC) 304/09 / EC sayılı yönetmelikle değiştirilmiş, geri dönüşüm amaçlı olarak demir içeren 

filtre tozu veya çamurlar gibi atıkların sınır ötesi gönderimlerine, sadece alıcı tesis PCDD/F için 

0,1 ng ITEQ/m3' lük bir ELV' ye uyuyorsa izin verilebilir. 
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Tablo 3.21: Sinter tesislerinde kurulu torba filtrelerinin maliyeti örnekleri 

Sinter Tesisleri Ekonomik Özellikler Maliyet (Euro) Açıklama 

ArcelorMittal Bremen, 

Almanya 
Yatırım Maliyetleri 

1992' de 6.5 milyon Euro 

(1992' de 3.6 Euro/ton sinter) 

16.25 Euro/Nm3/saat 

Ek karbon 

enjeksiyonu ; 

Atık gaz hacmi: 

0.4 million 

Nm3/saat 

Voestalpine Stahl GmbH, 

Donawitz, Avusturya 

Yatırım Maliyetler 

2002' de toplam 9.3 milyon 

Euro 

(2002' de 6 Euro/ton sinter). 

Torba filtre: 6.5 milyon Euro 

(=4.17 Euro/ton sinter) 
2002' de 29 Euro/Nm3/saat 

ESP'den sonra 

torba filtre; Atık 

gaz hacmi: 2008' 

de 0.32 million 

Nm3/saat 

İşletimsel masraflar, Örn.: 

- Atık bertarafı 

- Enerji talebi 

- Amortisman maliyetleri 

2008' de 1.6 – 1.8 Euro/ton 

sinter 
2008' de 0.5 – 0.7 Euro/ton 
sinter 
2008' de 0.4 Euro/ton sinter 
2008' de 0.3 Euro/ton sinter 

 

ArcelorMittal, Fos sur Mer, 

Fransa Yatırım Maliyetleri 

Toplam 16 milyon Euro 
(= Toplam üretim dikkate 
alındığında 2,4 Euro/ton, 
tesisatın büyüklüğü göz önünde 
bulundurularak 4.8 Euro/ton 
sinter = akışın % 50' si) 
21 Euro/Nm3/saat 

 

Tüm veriler 2005 yılına ait 

Projede üç 

benzer torba evi 

var. Atık gaz 

hacmi: 1,4 

milyon 

Nm3/saat. 

Fakat, Atık 

gazın sadece 

%50' si torba 

filtre ile işlenir 

(700 000 

Nm3/saat) 

Rogesa, Dillingen, 

Almanya (Dilingen'de 2 no'lu 

sinter tesisinde Sinter çıkış 

gazı temizleme sistemi EFA 

hala deneme aşamasındadır) 

Yatırım Maliyetleri 

Yaklaşık 22 million 

Euro/Nm3/saat 

 

Veriler 2006 yılından ve 

değişiklik ve iyileştirmelerden 

sonraki maliyetlerin bir kısmını 

kapsamamaktadır. 

Kireç ve aktif 

linyit kok 

kömürünün 

sirkülasyon 

enjeksiyonu ile 

torba filtre; atık 

gaz hacmi: 0.6 

milyon 

Nm3/saat 

Not: AB ülkelerinde, filtre tozlarının sinterlemeden atılması önemli ek maliyetler getirebilir. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 249, Netherlands 2007 ] [ 252, France 2007 ] [ 260, Germany 2007 ] 

[ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 296, Leroy ve diğ. 2007 ] [ 309, Eurofer 2007 ]. 

 

Dillingen 2 numaralı sinter fabrikasında sinter çıkış gazı temizleme sistemi EFA hala deneme 

işletim aşamasındadır. 

 

Örnek tesisler 

1990' ların başından bu yana atık gazın toz giderme prosesi için sinter prosesine torba filtreler 

uygulanmıştır. Avrupa'da, atık gazları torba filtrelerle işleyen sinter tesislerinin sayısı 2002' den 

bu yana artmıştır ve şimdi aşağıdakileri içermektedir: 

• ArcelorMittal, Bremen, Almanya 1992'den itibaren 

• DK Geri Dönüşüm, Duisburg, Almanya 

• Voestalpine Stahl GmbH, Donawitz, Avusturya. Bu sinter çıkış gazı temizleme tesisi, 

2002 yılından bu yana 400.000 Nm3/s kapasite ile çalışmaktadır. 

• Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya. AIRFINE sistemini değiştirerek, MEROS tam 

boy kurulumunu Ağustos 2007' den itibaren faaliyete geçirmiştir. 
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• ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa. Sanayi işletmesi 2006 yılından beri devam etmektedir. 

Sinter üretimi 21000 t/gün' dür. Torba filtre sistemi, 700.000 m3/s sinter çıkış gazı (toplam sinter 

çıkış gazının % 50' si) kapasiteli adsorban olarak sönmüş kireç ile donatılmıştır. 

• Rogesa, Dillingen, Almanya. ESP 'ye giden torba filtreli 600.000 Nm3/saat kapasiteli bir 

sinter çıkış gaz temizleme sistemi, 2009 yılından beri deneme faaliyetinde bulunmaktadır. Sistem 

ayrıca torba filtresinden önce hidratlanmış kireç ve aktive edilmiş linyit kok kömürü de enjekte 

eder. İkinci sinter bandı için, 900000 Nm3/s kapasitesinde başka bir tesis işletmeye alınmıştır. 

 

ABD'de, en az üç sinter tesisi, torbalı filtrelerde sinter bandından çıkan gazları prosesektedir: 

• Inland Steel, Doğu Chicago, ABD. 

• Warren Consolidated Endüstrileri (WCI), Youngstown Sinter Şirketi, Warren, Ohio, 

ABD. 

• US Steel, Gary Works, Gary, Indiana, ABD. 

 

Aşağıdaki üç sinter tesisi için torba filtrelerinin kurulumu planlanmış veya devreye alınmıştır: 

• Thyssen Krupp Stahl, Duisburg, Almanya, 2011 yılına kadar mevcut ESP' lerden sonra üç 

adet sinter bandını torba filtreli olarak yenilemeyi duyurmuştur. 

• Salzgitter AG, Salzgitter, Almanya. Bir ESP yerine torba filtreli 680 000 Nm3/saat 

kapasiteli bir sinter çıkış gazı temizleme sistemi devreye alınmıştır. Tesisin Mart 2010' da tam 

kullanıma girmesi planlanmıştır. 

• Corus, IJmuiden, Hollanda'da, torba filtreli denemeler 2009 'da devreye sokulacaktır. 

Sonuçlara bağlı olarak, 2010 yılında üç sinter bandından biri tam ölçekli torba filtre ile donatılacak 

ve diğer iki sinter bandı da 2013 yılında torba filtrelerle donatılacaktır. 

 

Referans literatür 

[217, Siemens-vai 2006] [294, Fleischanderl 2006] [295, Hartig ve diğ. 2006] [298, Fleischanderl 

2006] [244, Plickert 2007] [252, France 2007] [277, Wiesenberger 2007] [382, Linz 2008] 
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Tablo 3.22: Sinter tesislerinde torba filtrelerinin işletimsel verileri ve ekonomisi 

 

Birim ArcelorMittal, Bremen, Almanya 

Voestalpine, 

Donawitz, 

Avusturya 

Voestalpine, 

Linz, 

Avusturya 

DK Recycling 

Duisburg, Almanya (1) 

ArcelorMittal 

Fos sur Mer, 

Fransa 

Sinter Kapasitesi 
Tasarım 

t sinter/saat 

 NA   21000 t/d 
 

Gerçek 325 177  59  

Atık gaz akışı 
Tasarım 

 

Gerçek 1 x106 Nm3/saat 

0.58 NA    

0.49 0.32  0.28  

 
 

Toz giderme 
 Kuu ESP (iki bölge) Kuru ESP (3 bölge)  

ESP ile toz giderme, 

sulu kireç ve linyit kok 

kömürünün 

enjeksiyonu, torba filtre 

 

 
Toz 

Giriş mg/Nm3 Yaklaşık 211 – 267 150 – 250   80 

Çıkış mg/Nm3 1 – 15 <3 <2 <0.5 <10 

Verim % >98.5 >98.5    

 
Dioksin giderme 

Giriş ng I-TEQ/Nm3 0.64 – 0.91 Yaklaşık. 0.4    

Çıkış ng I-TEQ/Nm3 0.07 – 0.11 <0.1 <0.05 0.23 <0.1 
Verim % 90 >90    

 
HCl giderme 

Giriş mg/Nm3  Maksimum 100    

Çıkış mg/Nm3 2.6 – 3.6 10 <1 <0.4 – 1.4  

Verim %  Yaklaşık 90    

 
HF giderme 

Giriş mg/Nm3  7.4    

Çıkış mg/Nm3 0.57 – 0.60 <0.2 <0.2 <0.40  

Verim %  Yaklaşık 95    

 
SO2 giderme 

Giriş mg/Nm3  700   450 

Çıkış mg/Nm3 500 380 263 399.8 <225 

Verim %  45    

 

 

 

 

 
 Birim ArcelorMittal, Bremen, Almanya Voestalpine, Donawitz, Voestalpine, DK Recycling ArcelorMittal 
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Avusturya Linz, Avusturya Duisburg, 

Almanya (1) 
Fos sur Mer, 

Fransa 

Ağır öetal giderme Verim mg/Nm3 

ESP Sonrası: 

Al: 0.2 

As: 0.009 

Cd: 0.076 

Cr: 0.01 

Cu: 0.93 

Hg: 0.013 

Ni: 0.01 

Pb: 13.4 

Zn: 0.41 

Torba filtre Sonrası: 

Al: 0.04 

As: 0.0003 

Cd: 0.001 

Cr: 0.003 

Cu: 0.003 

Hg: 0.0013 

Ni: 0.006 

Pb: 0.02 

Zn: 0.12 

NA 

Cd: <0.002 

Ni: <0.002 

Pb: <0.002 

Cd: <0.001 

Ni: <0.002 

Pb, Cr, Cu, Mn: 

<0.02 – <0.05 

 

 
 

Katkılar mg/Nm3 
Sönmüş kireç (Ca(OH)2): yaklaşık 450 

Linyit kok kömür tozu: yaklaşık 100 

Ca(OH)2 yaklaşık 1500 

Aktif linyit kok kömürü 

yaklaşık 100 

 

Ca(OH)2 

Linyit Kok 

Kömürü 

Aktif Karbon 

Atık Ürün 

Üretim 

kg/ton sinter 

Yaklaşık 1 Yaklaşık 2.5  9.7  

Yeniden 

Kullanım 
Sinter bandı için geri dönüşüm NA  Kısmen  

Yapı türü  Nomex®, Rastex® Nomex®  PTFE Aramit 

Temizlik türü  Darbe jeti Darbe Jeti  Darbe havası  

Basınç düşümü mm su sütunu 150 Yaklaşık 150  170  

Yatırım (2) 1 Euro × 106 
Torba Filtre : 7.3 (1993' de) katkı dojaz 

cihazı : 1.1 

Torba filtre: 6.5 

(2002) 

Toplam sistem: 9.3 

 10.5  

İşletme maliyetleri (2) Euro/ton sinter 

Enerji: 0.11 (1996) 

Diğer: Torba filtresinin tipine ve çalışma 

süresine bağlı 

1.6 – 1.8 (bkz. 

Tablo 3.22) 
 3.32  

(1) 2008 yılı verileri. 

(2) Tüm örneklerde, para Birimi 1996 yılında Euro olarak dönüştürülmüştür. 

Not: NA = Mevcut değil. 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 99, DK Recycling 2009 ] [ 107, N.N. 2009 ] [ 164, Weiss 1996 ] [ 211, Remus, Rainer 2008 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 309, Eurofer 2007 ] [ 342, GWAA Bremen 

2005 ] [ 382, Linz 2008 ]. 
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 Siklonlar 

 

Tanım 

Siklonlar sadece ön-arıtma cihazlarıdır ya da zayıf alt-ekipman, örneğin ince tozların ayrımı için, 

koruma olarak kullanılırlar, fakat Avrupa'da sinter prosesinde hiçbir zaman tek başına boyut 

küçültme teknikleri olarak kullanılmazlar. Siklonlar, santrifüj hareketi ile tozları ayırır. Siklonlar 

Eylemsizliğe bağlı oldukları için, sadece toz göreceli olarak kaba olduğunda etkili olan boyut 

küçültme cihazlarıdır. Bir multisiklon aynı ilkeyi paralel siklon serileri aracılığıyla uygular, 

böylece daha yüksek verim elde edilir. Siklonlar bazen kanallar ve fanlar gibi ekipmanları atık 

gazda bulunan tozun aşındırıcı etkisinden korumak için gaz temizleme cihazı olarak sinter 

tesislerinde kullanılır. 

 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

10 mikrondan büyük parçacıklar için multisiklon kullanıldığında, % 90-95 ayırma verimi elde 

edildiği rapor edilmiştir. Ancak, sinter tesisi atık gazındaki göreceli olarak küçük olan tozlar 

nedeniyle, burada % 60 ile 80'lik bir arıtma verimliliği varsayılmaktadır. Bu nedenle, sinter 

tesisinden çıkış konsantrasyonları, giriş konsantrasyonuna ve parçacık boyutu dağılımına bağlı 

olarak 300 ile 600 mg / Nm3 arasındadır. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

Hafif bir basınç düşüşü (0.5 kPa), atık gaz emme pompalarının enerji tüketimini 1 milyon Nm3 / 

saat atık gaz akışına ve yılda 4 milyon tonluk sinter üretimine sahip bir sinter tesisi için yaklaşık 

200 kW artırır. Bu, 1 MJ / ton sinter veya sinter tesisinin enerji tüketiminin % 0.1'inden azdır. 

Ayrıca, sinter prosesine tamamen geri döndürülen bir katı atık akışı üretilmektedir. 

 

İşletme Verileri 

Siklonlar, aşındırıcı ve nemli koşullar altında, tozun özgül ağırlığına bağlı olarak, yaklaşık % 60 

ile % 80'lik bir verim ile sinter tesislerindeki toz konsantrasyonlarını azaltıp düzgün bir şekilde 

çalışır. Hollanda'danın IJmuiden kentindeki Corus tesisinde 300 mg / Nm3 bir çıkış 

konsantrasyonu bir multisiklon ile elde edilmiştir. 

 

Uygulanabilirlik 

Siklonlar hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomiklik 

Yatırımların 1000 Nm3 / saat için 500 ile 750 avro olduğu tahmin edilmektedir. 1 milyon Nm3 / 

saat'lik atık gaz akışı olan bir sinter tesisi için bu, 0,5 milyon ile 0,75 milyon avro arasında bir 

değer anlamına gelmektedir. İşletme maliyetleri, basınç düşüşüne ve dolayısıyla enerji 

maliyetlerine bağlıdır. İşlenmiş 1000 Nm3 başına 0,007 ile 0,015 avro arasında bir rakamdan 

bahsedilmiştir. Yukarıda belirtilen sinter tesisi için bu miktar, 0.02 ile 0.04 avro / saat sinter'e 

karşılık gelen, yıllık 60000 ile 127000 avro arasıdır. 

 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

 

Örnek Tesisler 

Dünyadaki birçok sinter tesisi, siklonları kaba toz küçültme cihazı olarak kullanır. Örneğin: Corus, 

IJmuiden, Hollanda; Wakamatsu / Yawata Works, Japonya. 

 

Literatür Referansları 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 310, Eurofer 2007 ]. 

 
 Hassas Yaş Gaz Yıkayıcılar 

 

Tanım 

Bir yıkayıcıda, atık gazdaki toz, bir sıvı kullanarak giderilir. Kirlenmiş sıvı, sistemden çıkarılır ve 

genellikle arıtmadan sonra geri dönüştürülür. Çamurda tutulan katı madde ayrıca ileri arıtma 
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prosesi görür. 

 

Venturi yıkayıcıları, sprey kolon gaz yıkayıcıları gibi geleneksel yıkayıcılar, tozun nispeten ince 

boyutlandırılması ve yüksek hidrokarbon konsantrasyonu nedeniyle sinter tesislerindeki atık 

gazlara uygulandığında etkisizdir. Geleneksel yıkayıcılar Avrupa'daki sinter tesislerinde 

uygulanmaz. 

1993'ten beri Avrupa'da yüksek performanslı bir yıkayıcı kullanılmaktadır. Bu yıkayıcı, AIRFINE 

adı altında üretilmiştir. 

 

Gaz yıkama sisteminin ana bileşenleri şunlardır: 

• Sinter hattına geri gönderilebilen kaba tozun giderilmesi için bir siklon veya bir 

elektrostatik toz tutucu (ESP), 

• Atık gaz soğutması, kaba toz partiküllerinin uzaklaştırılması ve asit bileşenlerinin NaOH 

ilavesi ile giderilmesi için su verebilen bir yıkayıcı, 

• İnce toz ayırma ile eş zamanlı gaz temizleme için hassas bir yıkama sistemi, 

• Kalıntı / atık prosese için bir su arıtma tesisi. 

 
Şekil 3.18: AIRFINE sistemini kullanarak atık gazın sinter tesisinde arıtılması 

Su verme prosesinde, NaOH dozu ayarlanan su, yıkayıcının yüzeyine püskürtülür. Hassas yıkayıcı 

sisteminde, çift akışlı nozıllar, soğutulmuş atık gaz akımına yüksek basınçlı su ve basınçlı hava 
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püskürtmektedir. 

 

AIRFINE yıkayıcı, en ince toz parçacıklarının (alkali ve ağır metal klorürler dâhil - Bölüm 

3.2.2.1.2.1'e bakınız) ve atık gazın diğer zararlı bileşenlerin aynı anda çıkarılmasına izin verir. 

Sonuncusu (ör. PCDD / F, ağır metaller) esas olarak ince tozla ilişkilidir. Bu teknik kuru giderme 

teknikleri ile karşılaştırıldığında alkali klorürler (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.1) ve ağır metal klorürler 

gibi suda çözünen bileşikleri de giderebilir (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.2). Yıkama suyuna NaOH gibi 

alkalinler eklendiğinde, HF, HCI ve S02 gibi asidik bileşenlerin belirgin şekilde uzaklaştırılması 

sağlanabilir. Sonuç olarak, alkali ve ağır metal tuzları içeren sulu çözelti, çökeltme / flokülasyon 

ile arıtılır. Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus'ta katı maddeler 2008 yılına kadar sinter 

tesisine geri gönderiliyordu. 2008'den bu yana, katıların çoğu güvenli bir depolama sahasında 

giderilmiştir. Boşaltma prosesinden önce tozlar nötrleştirilir ve birkaç kum yatağından geçirilir. 

 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Yaş gaz yıkayıcılar kullanan Avrupa sinter tesisleri için işletme verileri, yıllık ortalamalar olarak 

ifade edilen 40 ile 80 mg / Nm3 aralığındadır. Ünitenin durumuna bağlı olarak, bundan daha düşük 

toz emisyon seviyeleri anlık olarak gerçekleştirilebilir. Tablo 3.23, AIRFINE sistemini kullanan 

Hollanda'nın IJmuiden kentinden Corus'taki sistem için yıllık ortalama bazda ifade edilen fiili 

işletme performans verilerini göstermektedir. 

 
Tablo 3.23:: Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus tesisinde kullanılan AIRFINE sisteminden elde 

edilen hava emisyon parametreleri 

Bileşen Emisyon Konsantrasyonu 

(mg/Nm3) (1) 

Toz 32.3 (2) 

As 0.0003 

Cd 0.09 

Cr 0.025 

Cu 0.032 

Hg 0.0156 

Ni 0.0065 

Pb 3.75 

Zn 0.64 

HCl 0.48 

HF 0.27 

SO2 170 

VOC 50 

PCDD/F 0.18 ng I-TEQ/Nm3 

(1) Bu emisyon verileri, atık gaz arıtımındaki katıların sinter 

beslemesine geri döndüğü bir tesisat ile ilgilidir. 

(2) Bu rakam, metindeki aralıktan daha düşüktür, çünkü AIRFINE 

yıkayıcı için tek başına. Tablodaki metindeki rakam, sinter tesisinin toplam 

prosesine işaret eder. (AIRFINE temizleyici, zamanın% 95'i için 

çalıştırıldığında). 

Tüm ölçümler sürekli olarak izlenir. 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 247, Netherlands 2007 ] [ 311, Eurofer 

2007 ]. 

 

Bu teknik, ayrıca poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve furanların (PCDD / F) çıkarılmasında da 

etkilidir. Normal çalışma şartları altında, 0.4 ng I-TEQ / Nm3 garantilidir, 0.18 ng I-TEQ / Nm3’lük 

değer de elde edilebilir ve bu rakam, 2.5 - 3.0 ng I-TEQ / Nm3 giriş konsantrasyonu için % 90’dan 

yüksek verime karşılık gelir. Bu teknik, ince tozun verimli bir şekilde uzaklaştırılmasından dolayı 

PCDD / F gibi organik kirletici maddelerin emisyonlarını azaltabilir. İşletim sıcaklıklarında, 

dioksin benzeri bileşikler tozun üzerine yoğunlaştırılır. Bu değere ulaşmak için hiçbir katkı 

maddesi (aktif karbon) eklenmez. Ayrıca, % 80 ile 95 oranları arasında HCl ve HF giderilir. Katkı 
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maddesi enjeksiyonu içeren bir tesis kurulursa, SO2 emisyonları yüksek verimle giderilebilir (bkz. 

Bölüm 3.3.2.7.2). Ağır metal konsantrasyonları da suda çözünürlüğünün bir sonucu olarak verimli 

bir şekilde (> % 90) azaltılır. PAH gibi polar olmayan kirleticiler de, ince tozun verimli bir şekilde 

çıkarılması nedeniyle azaltılır. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

Ijmuiden’deki Corus tesisinde katı maddeler 2008 yılına kadar sinter tesisine geri gönderiliyordu. 

2008'den bu yana, katıların çoğu güvenli bir depolama sahasında giderilmiştir. 

 

Atık gazdaki kurşun tuzları, yaş yıkayıcılarının özellikle ince yıkama kısmında performansı 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.Bu tipik olarak bakım prosedürlerinden kaçınılmasından 

dolayıdır 

. 

Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus tesisinde, soğutma suyunun akışı 800 m3/saat ve atık 

suyunun akışı 50 m3/saattir. Bu kirli atık su akışı arıtılmalıdır. 

 

Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus'ta, hassas bir gaz yıkayıcı, bir toz ön filtresi (ESP) ve 

arıtma (çökelme/çökeltme) sonrası elde edilen atık su emisyon konsantrasyonları ve emisyon 

faktörleri Tablo 3.24’te verilmiştir (2007 verileri için Tablo 5.22’ye bakınız). 

 
Tablo 3.24: Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus tesisinde 2004’te, atık gaz yıkayıcı ve toz 

filtresinden (ESP) elde edilen atık su emisyon konsantrasyonları ve emisyon faktörleri. 

Bileşen Konsantrasyon (mg/l) 

Arıtılmış atık su akışı 50 m3/saat (1) 

pH 9-12 

Askıya alınmış katı maddeler 30 

As 0.002-0.005 

Cd 0.005-0.01 

Cr 0.02-0.05 

Cu 0.05-0.1 

Hg 0.0001-0.0002 

Ni 0.05-0.1 

Pb 0.2-0.5 

Zn 0.05-0.1 

COD 250-350 

Kjehdahl – N 250-350 

(1) Yıllık ortalama. 

NB: 2004 verileri. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 311, Eurofer 2007 ]. 

 

Atık su, biyolojik arıtma tesisinde arıtılmaktadır (bakınız Tablo 5.25, Şekil 5.23 ve Şekil 5.24). 

 

İşletme Verileri 

Gerçek arıtma verimliliği, enerji girdisi (atomizasyon için basınçlı hava) ve su verme parçasının 

çalışma verimliliği ile ilgilidir. 

 

Tablo 3.25, elektrik tüketimi ve kaba toz ayrımı ile ilgili verileri vermektedir. 
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Tablo 3.25:: Ijmuiden, Corus tesisi için işletme verileri. 

Parametre Corus, Ijmuiden (2005) Birimler 

Elektrik tüketimi 
43 

12 

MJ/t 

kWhe/t 

Kaba toz ayrımı(1) 
250-300 

(siklonlar ile) mg/Nm3 

(1) Kaba toz ayrıştırma çıkışında ve yıkayıcıdan önce elde edilen değerler. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 311, Eurofer 2007 ]. 

 

Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus sinter tesisinde kurulmuş olan yüksek basınçlı yaş gaz 

yıkayıcı ile emisyon azaltımları sağlanmıştır. Örneğin, PCDD / F ve toz emisyonları yaklaşık % 

90 ve SO2 emisyonları yaklaşık % 85 oranında azalmıştır. 

 

Bununla birlikte, bakım, bozulmalar ve başlatma / kapatma süreleri nedeniyle, teknik olarak 

kaçınılmaz kesintiler, bozulmalar veya yüksek basınçlı yıkama sisteminin arızaları meydana 

gelmektedir. Bu kesintilerin nedenlerinden biri, suyun doğru bir şekilde dağıtılması ve sıkıştırılmış 

havanın yerleştirilmesi için kurulan nozılların kurşun sülfat ile tıkanmasıdır. Bu tıkanma prosesi, 

tesisatın verimliliği üzerinde olumsuz bir etkisi olacaktır ve bu nedenle nozulların suyla yıkanarak 

temizlenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen nedenlerden ötürü, yıkama sistemi yılda yaklaşık 

500 saat boyunca baypas sürecindedir. Yapılan bir analiz, bu dönemin yaklaşık % 50'sinin bakım 

operasyonlarının bir sonucu olduğunu ve % 50'sinin proses bozukluklarından kaynaklandığını 

göstermiştir. Bu nedenle, baypas süreçlerinden kaynaklanan emisyonlar, kurulumların yıllık 

emisyonlarının önemli bir parçasıdır. Toz için yaklaşık % 50 ve SO2 için yaklaşık % 15’tir. 

 

Yılda ne kadar azalma sağlandığını tahmin etmek zor veya imkânsızdır. Bununla birlikte, yaklaşık 

30 ton / yıl toz ve 125 ton / yıl SO2 emisyonlarının yanı sıra çelik tesislerinde toplam yıllık 

emisyonlar, önemli miktarda PCDD / F ve HF emisyonları elde edilebilen 200 saatlik toplam 

baypas çalışma süresinin azaltılması tahmin edilmiştir. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut tesislere uygulanabilir. Bununla birlikte, uygulanabilirliğin 

sahaya özgü olduğuna dikkat edilmelidir. Kalan arıtılmış atık su, su arıtma ünitelerinden 

çıkarılmalıdır. Bu nedenle, bu sistemlerin uygulanması çoğu zaman kalan atık suyun işlenmesine 

ve daha sonra sinter tesisinin konumuna bağlıdır. 

 

Ekonomiklik 

Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus tesisinde 1997'de, yatırım ve altyapı maliyetleri yaklaşık 

olarak 40 milyon Avro'dur. Tesis, Mayıs 1998'den beri faaliyete geçmiştir ve o zamandan beri 

toplam 630000 Nm3 / saat olmak üzere üç sinter hattından gelen atık gaz arıtılmıştır. Bu örnek 

için, para Birimi 1997 yılında Avrupa Para Birimi’ne (ECU) dönüştürülmüş ve avro (EUR) olarak 

yeniden gözden geçirilmiştir. 

 

Fiili masraflar, tesise ve atık su arıtma hizmetlerinin yerel gereksinimlerine bağlı olarak büyük 

ölçüde farklılık gösterecektir. 

 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

 

Örnek Tesisler 

Avrupa'da, AIRFINE gaz yıkama tekniği iki sinter tesisinde uygulanmıştır: Avusturya’nın Linz 

kentinde Voestalpine tesisinde 1993'te ve Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus tesisinde 1998 

yılında faaliyete geçmiştir. Avusturya’nın Linz kentinde Voestalpine tesisinde, AIRFINE 

temizleyici ağustos 2007'de torba filtrenin yerini almıştır. Üçüncü bir Birim Avustralya’nın 

Whyalla kentindeki BHP (Broken Hill Proprietary Company) peletleme tesisinde işletilmektedir. 
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Lahey'deki Devlet Konseyi'nde (Temyiz Mahkemesi, Yüksek İdari Mahkeme), yetkili merciler 

(Kuzey Hollanda eyaleti), Corus ve (Devlet) Çevre Denetleme Kurumu arasında, bezş filtreleri 

konusunda bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre, üç sinter hattının ilkinin akış aşağısında 

bir bez filtre inşaatı Aralık 2010'dan önce başlayacaktır. Bu, kurulumun performansını test etmek, 

uyarlamak ve geliştirmek için tam ölçekli bir pilot tesis olacaktır. 2015 yılına kadar üç hattın 

tamamı bir bez filtre ile donatılacaktır. 

 

Literatür Referansları 

[ 45, Gebert 1995 ] [ 247, Netherlands 2007 ] [ 248, Eurofer 2007 ] [ 249, Netherlands 2007 ] [ 

295, Hartig et al. 2006 ] [ 311, Eurofer 2007 ]. 

 

 
 Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Emisyonlarının Azaltılması 

3.3.2.5.1 Sinter beslemesinde uçucu hidrokarbonların içeriğinin azaltılması 

Tanım 

Hidrokarbonların girişi özellikle yağ girişinin azaltılmasıyla en aza indirilebilmektedir. Yağ, esas 

olarak hadde tufalının eklenmesiyle sinter beslemesine girer. Hadde tufalının yağ içeriği, 

başlangıcına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Bazen, % 10'a kadar yağ içeriği bulunur, ancak 

bunlar normal olarak sinter tesislerinde önceden arıtılmaksızın kullanılır. 

Yağ hidrokarbonlarının çoğu, 100 ile 800 °C aralığındaki sıcaklıklarda sinter karışımından 

buharlaşır ve sinter tesisinden atık gaz yoluyla yayılır. 

Yağ girişini, tozlar ve hadde tufalı ile en aza indirmek için çeşitli teknikler uygulanabilmektedir 

ve aşağıdakileri teknikleri içerir: 

1. Yağın girişini ayrıştırmak ve daha az yağ içeriği ile sadece bu tozları ve hadde tufalını 

seçerek sınırlamak 

2. Haddehanelerde "iyi temizlik" tekniklerinin kullanılması, hadde tufaklında kirletici yağ 

içeriğinde önemli bir azalmaya neden olabilmektedir 

3. Hadde tufalı yağının giderilmesi: 

a) Hadde tufalını yaklaşık 800 °C'ye kadar ısıtmak, yağ hidrokarbonları buharlaştırmak ve 

temiz değirmen ölçeği elde etmek. Uçucu hale getirilmiş hidrokarbonlar yakılabilmektedir. 

b) Bir çözücü kullanarak hadde tufalından yağ çıkarma. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Metan olmayan uçucu organik bileşikler (NMVOC) 20 mg / Nm3’den düşük miktarlarda elde 

edilebilmektedir (yıllık ortalama olarak ifade edilir). Sinter besleme malzemelerinin yağ içeriğini 

azaltmak için ya da kullanılan yakıtın bir sonucu olarak ihtiyati tedbirler alınmazsa, emisyonlar 

önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bu daha yüksek emisyon seviyeleri, ana boru çıkışı azaltma 

sistemi olarak elektrostatik toz tutucuları (ESP) tek başına çalışan tesisler içindir. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

Demir içeren kalıntı / atıkların bazıları uygun sinter tesisi hammaddesi olarak kabul edilmediğinde, 

bunlar başka bir şekilde işlenir veya atık akışına girer ve atılırlar. Dolayısıyla, emisyonlar aslında 

başka bir yere aktarılabilmektedir. 

Hadde tufalıtermal olarak yağdan arındırıldığında, enerji tüketilir. Uçucu hale getirilmiş 

hidrokarbonlar düzgün bir şekilde yakılmalıdır (başparmak kuralı: O2 % 6’dan fazla ise 2 

saniyeden fazla süreler için, sıcaklık 850 °C’den büyüktür). 

İşletme Verileri 

Sinter tesisinde çeşitli nedenlerle kullanılan toz ve hadde tufalı kalıntılarında düşük yağ içeriği 

tercih edilir. Örneğin, elektrostatik toz tutucularda (ESP) yangınlardan ve tufal oluşumundan 

kaçınma veya torba filtrelerde körleme prosesidir. Yüksek yağ içeriği ayrıca PCDD / F oluşumu 
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için daha yüksek bir potansiyele yol açabilir (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.8). Düşük yağ içeriği tipik 

olarak daha düşük uçucu organik bileşiklerin (VOC) emisyonlarına yol açar. 

Uygulanabilirlik 

Uçucu organik bileşiklerin (VOC) emisyonlarının azaltılması hem yeni hem de mevcut tesislerde 

uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Yağ giderme ile ilgili veri bulunmamaktadır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Birçok tesis, sinter tesisinde yağ girdisini, özellikle elektrostatik toz tutucu veya torba filtreli demir 

içeren atıklarla düzenler. 

Hadde tufalı yağının giderilmesi için bir dizi tesis, Almanya'da 1990'ların sonunda bir deneme 

esasına göre işletilmiştir, ancak bunların hepsinin faaliyetine son verilmiştir. Bu nedenle, şu anda 

AB çelik endüstrisindeki arıtma teknikleri ("Açıklama" bölümünde yukarıda 3a ve 3b) ticari olarak 

kullanılmamaktadır. 

Literatür Referansları 

[ 45, Gebert 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 145, UBA Comments 1997 ] [ 242, Caughlin 2007 ] 

[ 303, Eurofer 2007 ] [ 387, Fisher et al. 2005 ]. 

 

3.3.2.5.2 Üst Tabaka Sinterlemesi 

Tanım 

3.3.4. Bölümde demiri sinter kanalına geri alan materyallerin geri dönüşümünü tanımlamaktadır. 

Özellikle yağ içeren hidrokarbonları içerengeri dönüştürülmüş materyaller hususunda 3.3.2.5.1. 

Bölümündeki teknikler, yağ/hidrokarbon girdisini azaltmak için tanımlanmıştır. Toplam karışımda 

%3’ ü aşmayan yağ içeriğini sağlayarak daha yüksek yağ içeriği bulunan bu gibi materyalleri geri 

dönüştürmek için başka olanaklar da vardır. Bu sisteme ‘üst tabaka sinterleme’ denir ve bu sistem, 

yağ giderme teknikleriyle karşılaştırıldığında daha ucuz oldukları öne sürülmektedir. Üst tabaka 

sinterleme yaklaşık olarak %7 oranında su içeriğine koşullandırılan yağ/hidrokarbonu içeren ve 

ana sinter tabakasındaki besleme tamburu ile tortullaştırılmış belirli yan ürün/kalıntılar karışımı 

demektir. Ana yakıcının enerji çıktısında %25 ile 35 arasında enerji çıktısı sağlayan ikinci ateşleme 

başlığı, bu ikinci tabakanın ateşlenmesi için kullanılır. Yağ içeren yan ürün/kalıntıların ikinci sinter 

tabakasından daya yüksek bir sinter kalitesi elde etmek için, bu tabakanın tamamen 

sinterlenmesinin yanı sıra, yapısal organik bileşenler ve su ve yağ buharlaşması için entalpi 

gereksinimlerini karşılamak için bu tabaka içinde enerji taşıyıcılarının dengeli bir seçimi 

önemlidir. Sinter besleme bileşenlerinin bu dikkatli orantısına ek olarak, ikincil sinterleme 

tabaksının ateşlemenin doğru yerleştirme ve zamanlaması çok büyük bir önem taşımaktadır. 

Elde edilmiş çevresel yararlar 

Sinter tabakaları içindeki başlıca geri dönüştürülmüş materyallerin yağ içeriğinden elde edilen 

hidrokarbonların yakılması, ateşlerden kaynaklanan ESP’yi korumak ve tamamlanmamış yanan 

organik bileşikleri temsil eden mavi sisten kaçınmak için optimize edilmesidir. Buna ek olarak, 

PCDD/F emisyonları indirgenebilir ve pota ızgarası testi %60 – 65 arasında bir indirgeme 

göstermiştir, fakat sinter kanallarından herhangi bir veri mevcut değildir. 

Çapraz-medya etkisi 

İkinci tabakanın ateşlemesi için ek yakıtın bulunması gerekmektedir. 

İşletme verileri 

Avusturya’daki VoestalpineStahl Donawitz Ltd.Co. 120 m2’lik indükleme alanı ve 35 günlük 
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merekare başına ton değerinde üretkenliği vardır. Üretkenlik, 1995 Ocağında üst tabaka sinterleme 

uygulamasından sonra değişmedi. Demir içeren geri dönüşüm üretimi kalıntıları saat başına 18 

tondur. 

Uygulanabilirlik 

İkincil besleme sisteminin yanı sıra ek depolama imkanı için yeterli mekanın olmamasından dolayı 

mevcut tesislerde uygulanabilirliği sınırlıdır. 

Ekonomi 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Uygulama için itici güç 

Hiçbir veri bulunamadı. 

Örnek tesisler 

Bu teknik Avrupa’da Avusturya, Donawitz’deki Voestalpine sinter tesisinde kuruludur, fakat bu 

çalışmanın yazım aşamasında (2010) kullanılmıyordu. 

Literatür referansı 

[ 159, VAI 1997 ] 

 PCDD/F indirgenmesi 

3.3.2.6.1 Sinter karışımlarına nitrojen bileşiklerinin eklenmesiyle PCDD/F’nin 
bastırılması 

Tanım 

PCDD/F’nin oluşumu , sinterin içinde yer alan bu madderin oluşumunun özellikle sinterin içinde 

gerçekleştiğini ileri süren PCDD/F oluşumunda engelleyici bir etkiye sahip olan maddelerin 

eklenmesiyle bastırılabilir. Bu durumda, PCDD/F indirgenmesi için verimli bir yöntem, gerekli 

olan yüzeylerde katalitik reaksiyonlarını engellemek için katı sinter karışımına nitrojen bileşikleri 

eklemektir. Bundan dolayı, triethanolamin (TEA), monoethanolamin (MEA) ya da ürenin 

eklenmesi ile testler, çeşitli sinter tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Sinter ya da peletleyicinin 

sinter üst akışındaki sinter beslemesine üre prillerinin eklenmesi birkaç tesiste tüm endüstriyel 

ölçekte uygulanmaktadır. Üre prilleri hattında beslenmeden önce ham sinter karışımlarına 

homojenik olarak dağıtılır. 

Elde edilen çevresel yararlar 

Birleşik Krallık’ta Port Talbot’taki Corus Sinter tesisinde üre eklenimi kullanarak elde edilmiş 

PCDD/F performaansı optimal şartlarda %17 oranında artık oksijende yaklaşık 1 ng I-TEQ/m3’dı. 

Tipik olarak, dioksin emisyon konsantrasyonu, sadece ESPs kullanarak sinter tesislerinde %40-60 

arasında azaltılır, böylece PCDD/F emisyonlarının her bir final seviyesi giriş PCDD/F 

konsantrasyonuna bağlıdır. Üre kullanımı, ayrıca hidrojen klorit ve florit emisyonlarını en alt 

seviyeye çeker. 

Çapraz Medya Etkileri 

Üre ilavesinin bazı dezavantajları vardır: 

• Elektrostatik toz tutucunun toz azaltma performansı üzerinde zararlı bir etki potansiyeli, 

• Sinter tesisinden çıkan egzoz dumanı, kamuoyundan gelen şikayete yol açacak şekilde 

oldukça görünür hale geliyor, 

• Üre kullanımı amonyak salınımlarına yol açar, 

• Toz ve mikro kirletici emisyonları, yukarıda bahsedilen çeşitli faktörlerin bir araya 

gelmesi nedeniyle artmıştır. 

İşletme Verileri 

Ürenin taşınması ve dağıtılması, malzemeye özgü bazı problemler ortaya çıkarabilir. Bunlardan 

biri, doğada hidroskopiktir. Bir durumda, 40 kg üre / saat eklenmiş ve bu da 0.12 kg/t dereceli 



  Bölüm 3 

Demir Çelik Üretimi  145 

sinter değerine eşittir. 

Uygulanabilirlik 

Teknik, mevcut tesislerde uygulanabilir ve yeni bir tesis için tasarımlara eşit olarak dahil edilebilir. 

Ekonomi 

Bu tekniği uygulamak için nispeten düşük bir yatırım maliyeti ve düşük işletme maliyetleri vardır. 

4 milyon ton / yıl kapasiteli bir sinter tesisi için yatırım maliyeti yaklaşık 700.000 avrodur (tuğla 

sığınağı, nem kontrollü depolama silosu, dozajlama ve kontrol ekipmanı). İşletme maliyetleri 

yaklaşık 0,08 ile 0,14 / ton sinterdir (İngiltere'deki 2004 fiyatlarıyla 1 GBP = 1,44 Euro). 

Aynı büyüklükte bir tesis için yaklaşık 145.000 avroluk bir maliyetle alternatif ve daha basit bir 

sistem kurulmuştur ve buradaki işletme maliyetlerinin yaklaşık 0,05 ile 0,07 / ton sinter olması 

beklenmektedir (İngiltere'deki 2007 fiyatlarıyla 1 GBP = 1,45 Euro). 

Uygulama İçin İtici Güç 

Bu tekniğin uygulanması için itici güç, dioksin emisyonlarının azaltılmasıdır. 

Örnek Tesisler 

1996 - 98 yılları arasında Llanwern, Birleşik Krallık'taki eski Corus sinter tesisinde, geçici bir 

dozlama sistemi ile yapılan ön denemeler, 1998 yılında bir patent başvurusuna yol açmıştır. 

Teknolojinin aktarılabilirliği, 2000 - 2001 yılları arasında Scunthorpe, Birleşik Krallık'taki Corus 

sinter tesisinde daha ileri denemelerle kanıtlanmıştır. Uzun süreli sürekli dozlama çalışmaları için 

2003 - 2004 yılları arasında Port Talbot, İngiltere Corus sinter tesisinden, sürekli bir dozlama 

sistemi kurulmuştur. Bu teknik, 2007 yılında Birleşik Krallık'ta Scunthorpe ve Teesside, Corus 

sinter tesisleri daimi olarak kurulmuştur. 

Üre, trietanolamin (TEA) ve monoetanolamin (MEA) ilaveleri 1999 ve 2001 yıllarında 

ArcelorMittal, Ghent, Belçika ve 2008 yılında Taranto, Rivagroup, İtalya'da endüstriyel üre 

depolama ve dozaj sistemi tesisinin kurulduğu 2009 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Literatür Referansları 

[140, Eurofer 2009] [230, Brouhon et al. 2001] [265, Tan et al. 2004] [306, Eurofer 2007]. 

 
 SO2’nin Azaltılması 

3.3.2.7.1 Sinter Prosesinde Azaltılmış SO2 Emisyonları İçin Birincil Önlemler 

Tanım 

SO2 emisyonları, sinterden dört yolla azaltılabilir: 

• Düşük kükürt içeriğine sahip hammaddelerin kullanımı, 

• Yakıt tüketimini en aza indirgeme, özellikle kok kömürü, 

• Sinterde sülfür çekişini arttırmak, 

• Daha kaba kok tozu kullanımı. 

Sülfür bileşikleri esas olarak koklama tozuyla sinterleme prosesine ve cevherlerle daha az bir 

ölçüde girer. SO2 emisyonları, düşük kükürt içeriğine sahip hammaddeler kullanılarak azaltılabilir. 

Kok tozunda % 0,8’e kadar ve demir cevherlerinde % 0,08’e kadar kükürt (S) içeriği düşük olarak 

kabul edilebilir ve düşük SO2 emisyonları ile doğrudan ilişkilidir. 

Kok kömürü tüketimi, son 30 yılda AB sinter tesislerinde yaklaşık % 50 oranında azaltılmış ve 39 

- 64 kg/ton sinter tüketimine indirilmiştir. 

Bir diğer önemli faktör, sinterde kükürt çekişinin derecesidir. Sinter, sinter bazikliğine bağlı olarak 

kısmen sinter ürününde (% 13 - % 25) kalır. Ayrıca daha kaba kok kömürü tozu kullanımı SO2 

emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilir (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.4). 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 
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Günlük bazda ortalama, 500 mg SO2 / Nm3’den küçük emisyon konsantrasyonları elde edilebilir. 

Çapraz Medya Etkileri 

Sinterde ilave sülfürün tutulması, bir düşük kükürt demiri gerektiğinde yüksek fırının çalışması 

üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. 

İşletme Verileri 

Belirli bir problem bilinmemektedir. Tesisler sorunsuz çalışmaktadır. 

Uygulanabilirlik 

Kükürt girdilerinin sinter beslemesinde en aza indirilmesi (düşük kükürt kok kömürü tozu ve demir 

cevheri kullanımı ve özel kok tozu tüketiminin en aza indirilmesi) yeni ve mevcut tesislerde 

uygulanabilir. Bununla birlikte, düşük kükürtlü toz ve cevherin bulunmasının bir kısıtlama 

olabileceğine dikkat edilmelidir. 

Ekonomiklik 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

ArcelorMittal, Ghent, Belçika; Corus sinter tesisleri, Birleşik Krallık; Thyssen Krupp Stahl, 

Duisburg, Almanya ve Rivagroup, Taranto, İtalya. AB dışında örnekler de mevcuttur. 

Literatür Referansları 

[ 7, Bothe 1993 ] [ 304, Eurofer 2007 ]. 

 

3.3.2.7.2 Yaş Kükürt Giderme 

Tanım 

Uygulamada hem yaş hem de kuru kükürt giderme prosesleri mevcuttur, ancak burada sadece yaş 

bir sistem incelenmektedir. Atık gazlar soğutulduktan sonra SO2, bir sprey kulesinde kalsiyum 

(Ca) veya magnezyum (Mg) içeren bir çözelti ile emilmektedir. Bu, bir bulamaç olarak kolondan 

ayrılan alçıtaşı (CaSO4) veya magnezyum sülfat (MgSO4) oluşturur. Birkaç reaksiyon ajanı 

kullanılabilir: 

• Çelik cürufu (çelik cüruf kükürt giderme (SSD) prosesi). % 30 - 40 CaO içeren çelik 

cürufu toz haline getirilir, su ile karıştırılır ve Ca(OH)2 içeren bir bulamaç olarak eklenir, 

• Sönmüş kireç (Ca(OH)2), 

• Kalsiyum klorür (CaCl2) ve sönmüş kireç (Ca(OH)2), 

• Sönmüş kireç (Ca(OH)2) ve tebeşir (CaCO3), 

• Magnezyum hidroksit (Mg(OH)2). 

Alçı, sudan arındırılmaktadır. Kalitesi, güçlü bir şekilde önceden kurulmuş toz inceltme cihazının 

verimliliğine bağlıdır. Bazı ülkelerde, bu alçı çimento imalat sanayine satılabilmektedir. 

Su, alçı bulamacından ayrılır ve çoğu yeniden sirküle edilir. Klorür birikmesi nedeniyle, yıkama 

suyu boşalır. Böylece hem bir katı (alçı) hem de atık su üretilir. 

Bir reaksiyon maddesi olarak amonyum hidroksit (NH4OH) kullanıldığında, bir amonyum 

hidrojen sülfit (NH4HSO3) solüsyonu üretilir. Bu çözelti, amonyum sülfat ((NH4)2SO4) üreten kok 

fırınlı gaz arıtma tesisinde yaş oksidasyon ile işlenir. 

Yaş kükürt giderme ayrıca hassas gaz yıkayıcı sistemlerle de sağlanabilir (bkz. Bölüm 3.3.2.4). 

Aktif linyit koku ayrıca PCDD / F adsorpsiyonu için baca gazına enjekte edilebilmektedir. Bu 
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reaksiyondan sonra, aktif linyit koku bir torba filtre ile ayrılmaktadır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

% 95 - 99'luk verim rapor edilmiş olmasına rağmen, % 85 - 90 oranında kükürt giderme verimi 

elde edilebilmektedir. Bu performans değerleri ile 1.5 g / Nm3'ün altındaki giriş değerleri için, 

SOx'in 200 mg / Nm3’de daha az olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, HCI, HF ve toz atık gazdan 

temizlenir. Sistem NOx'i kaldırmaz. 

Çapraz Media Etkileri 

Alçı içeren bir bulamaç üretilmektedir. Alçının tasfiyesi önemli sorunlar yaratabilir. Alçı için pazar 

bulunmayan ülkelerde, sudan arındırılmış malzeme aktif atık olarak tasfiye edilmeli, boşaltım ve 

buna bağlı daha yüksek tasfiye maliyetlerinden önce daha fazla stabilizasyon yapılmalıdır. Alçı 

için bir pazarın olduğu yerlerde bile, ürünün toz ile kirlenmesi onu daha az çekici hale getirmekte 

ve tasfiye edilmek zorunda kalabilmektedir. Ayrıca ünite, tozu aynı anda temizlediğinde ek atık 

su arıtımı gereklidir. 

Bir durumda alçıtaşı atılan kirli bir kısımda (% 10) ve satılan “temiz” bir kısımda (% 90) 

ayrılmıştır. Ancak bu sistem artık çalışmamaktadır. 

Özellikle kükürt giderme ünitesinden önce bir toz azaltma cihazı kullanıldığında, ovma suyunun 

çoğu yeniden dolaştırılabilir. Klorür birikmesini önlemek için genellikle bir boşaltma gerekir. 5 

ile 20 m3/saat aralığında boşaltımlar bildirilmiştir. Bununla birlikte, bazı durumlarda boşaltma 

olmaz ve su eklenir. 

Elektrik tüketimi, sinterde 6,1 - 7,2 MJ / ton olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca, temizlenen atık 

gaz, yeterli duman yükselmesi elde etmek için yayılmadan önce tekrar ısıtılmalıdır. Bazı 

durumlarda, bu amaçla kok fırın gazı kullanılır ve bazen sinter tesisi atık gazında bulunan 

karbonmonoksit (CO), katalitik olarak yakılmaktadır. 

Sönmüş kireç tüketimi; SO2 giriş konsantrasyonuna, arıtılan atık gaz miktarına ve istenen verime 

bağlıdır. Bildirilen tüketim, NSC, Japonya'da, Wakamatsu Works tesisinde 1 m3 SO2 başına 3 - 4 

kg sönmüş kireçtir (Ca(OH)2). 

İşletme Verileri 

Tablo 3.28, üç kükürt giderme ünitesinden operasyonel ve ekonomik verilere genel bir bakış 

sunmaktadır. Bütün bu Birimler yerel yetkililer tarafından belirlenen çevresel düzenlemeleri 

karşılamak için kurulmuştur. Belli bir operasyonel zorluktan söz edilmemiştir. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik, hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir, ancak alanın gereklilikleri önemli 

olabilir. Bununla birlikte, bu BREF (2010) yazımı sırasında, Avrupa'da bir sinter tesisinde yaş 

kükürt giderme prosesinin uygulandığı bir örnek bulunmamaktadır. Yüksek yatırım ve işletme 

maliyetlerinin yanı sıra çamur üretimi ve tasfiyesi ve ek atık su arıtma önlemleri gibi önemli 

çapraz-medya etkileri nedeniyle, Avrupa'da yaş kükürt giderme prosesi uygulanmamıştır, ancak 

çevresel kalite standartlarının karşılanması mümkün olmayan yerlerin olduğu durumlarda bir 

seçenek olabilir. 

Ekonomiklik 

Tablo 3.28'de belirtilen kükürt giderme verimliliği rakamları, tesis kesintilerini hesaba 

katmamakta ve dolayısıyla günde 24 saat çalışmayı yansıtmaktadır. Böylece, pratikte, genel 

verimlilik rakamları oldukça düşük olacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, sonuçta elde edilen alçının 

satışı, bazı Avrupa ülkelerinde mümkün olmayabilir ve böylece elden çıkarma problemi 

oluşturabilir. 

Yaş kükürt giderme ekipmanı için aşağıdaki maliyetler rapor edilmiştir: 

Bu örnek için, para Birimi 1996 yılında Avrupa Para Birimi’ne (ECU) dönüştürülmüş ve avro 

(EUR) olarak yeniden gözden geçirilmiştir. 
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• Yatırım: 50 - 80 avro / Nm3 / saat, 

• İşletme: 0,5 - 1,0 avro / kg SO2 kaldırılmıştır. 

4 milyon ton / yıl kapasiteli bir sinter tesisi için, 1 milyon Nm3 / saat atık gaz akışı, yıllık 8640 

işletme saati, aşağıdakilere göre 1200 g / ton sinter ve SO2 emisyonlarının % 90 kükürt giderme 

verimliliği ile maliyetler tipik olacaktır: 

• Yatırım: 50 - 80 avro, 

• İşletme: 0,5 - 1,1 avro / ton sinter. 

Yatırımlar nispeten yüksek olduğundan (yeni bir sinter tesisinin maliyetinden daha büyük) ve atık 

gaz akışına büyük ölçüde bağlı olduğundan, kükürt konsantrasyonu en yüksek olan atık gaz 

bölümlerine kükürt giderme peosesini kısıtlamak (bkz. Şekil 3.7) ve konsantre kükürt girdisini 

sürece indirgeme çabaları yararlı olabilir (bkz. Bölüm 3.3.2.7.1). 

Tablo 3.26, iki farklı durum için eş zamanlı NOx azaltımı ile yaş kükürt giderme sisteminin toplam 

yatırım ve işletme maliyetlerini göstermektedir. Sadece sinter tesisleri için kuru ve yaş kükürt 

giderme prosesleri arasında niteliksel bir karşılaştırmadır (bkz. Tablo 3.31). 

 
Tablo 3.26: Bir seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemi ile birlikte yaş prosesin maliyet tahmini 

Gerekli azaltım verimliliği deSOx: 95 % 

deNOx: 40 % 

deSOx: 95 % 

deNOx: 8 0 % 

Başlangıç maliyeti: 

• Ana tesis 

• Su arıtma tesisi 

• Diğer (boru, elektrik ve enstrümanlar, 

sivil tesis, mühendislik) 

110(1) 

85.4 

7.3 

17.3 

147 

122.6 

5.9 

18.5 

İşletme maliyetleri (8476 saat/yıl): 

• Elektrik gücü 

• Kok fırın gazı 

• Mg(OH)2 

• diğer (katalizör, NH3, WWTP için 

kimyasallar, yardımcı maddeler, buhar) 

154.4 

51.0 

54.5 

29.9 

19.0 

197.5 

56.8 

77.6 

29.9 

33.2 

(1) Durum 1'deki yaş sistemin toplam maliyeti % 110'dur (bu değer, Bölüm 3.3.2.7.3'ün Tablo 3.31'de 

gösterilen % 100'üne atıfta bulunur). 

NB: - Gaz akış oranı 1,5 milyon Nm3/saat; gaz sıcaklığı 120 °C, SO2 girişi: 373 mg/Nm3, NOx girişi: 454 

mg/Nm3. 

- Mg(OH)2 ve SCR ile yaş proses. 

- Yaş kükürt giderme ayrıca hassas yıkayıcı sistemlerle de sağlanabilir (bkz. Bölüm 3.3.2.4). 

Kaynak: [ 268, SHI 2006 ]. 

 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Tablo 3.27 'de, yaş kükürt giderme uygulanan bazı sinter tesisleri hakkında detaylar verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bölüm 3 

Demir Çelik Üretimi  149 

Tablo 3.27: Sinter tesislerinde yaş kükürt giderme Birimleri 

Şirket Çalışma Yeri Tesis 

Arıtılan miktarı 

(tasarım) (1 

x106 Nm3/saat) 

Reaksiyon Ajanı 

Nippon 

Kokan KK 

Fukuyama  0.76 Amonyum hidroksit 

Keihhin  1.2 – 1.3 

Kawasaki 

Steel 

Corporation 

Chiba 4 nolu sinter 

tesisi 

0.62 – 0.75 Sönmüş kireç 

Chiba 3 nolu sinter 

tesisi 

0.32 

Mizushima Üç sinter tesisi 0.75; 0.75; 0.9 

Kobe Steel 

Ltd. 

Kakogawa  1 CAL (*) 

Kobe  0.35 

Sumitomo 

Metal 

Industries 

Wakayama 5 nolu sinter 

tesisi 

0.4 Sönmüş kireç ve 

tebeşir 

Kashima İki sinter tesisi 0.88; 0.2 Sönmüş kireç ve 

tebeşir 

Kokura 0.32 Magnezyum hidroksit 

(*) CAL: Kalsiyum klorür ve sönmüş kireç. 

NB: Bir tesiste teknik, tesis kapatılıncaya kadar AB'de faaliyete geçmiştir. Bunun nedeni, tekniğin atık su 

ve katı atık olarak çapraz-medya etkilerini önleyen süreç-entegre bir ölçümle başarılmasıdır. 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 313, Eurofer 2007 ]. 

 

Literatür Referansları 

[65, InfoMil 1997] [249, Netherlands 2007] [251, Eurofer 2007] [268, SHI 2006] [295, Hartig et 

al. 2006] [313, Eurofer 2007]. 
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Tablo 3.28: Üç sinter tesisi için yaş kükürt giderme ünitelerinin işletme verileri ve ekonomisi. 

 
Birim Nippon Kokan KK-Keihin 

Nippon Steel Corp. Wakamatsu/Yawata 
Sumitomo Metal Ind. Wakayama 

Sinter üretimi 
Tasarım 

 

Mevcut 
Ton/saat 

500 

Veri yok (NA) 

1000 

600 

Veri yok (NA) 

185 

Toplam atık gaz akışı Tasarım 
 

Mevcut 
106 Nm3/saat 

1.2 – 1.3 

Veri yok 

2 

1 

Veri yok (NA) 

0.4 

Sinter bazikliği CaO/SiO2 1.8 1.92 2.2 

Kükürt giderme 

kapasitesi 

Tasarım 
 

Mevcut 
106 Nm3/saat 

1.2 – 1.3 

Veri yok (NA) 

1 (kısmi deSOX) 

0.45 – 0.51 (kısmi deSOX) 

NA (kısmi deSOX) 

0.2 (kısmi deSOX) 

Önceden kurulmuş 

toz giderme 

Tip 
 

Temiz gaz 
mg/Nm3 

Kuru elektrostatik toz tutucu 

50 

Siklon 

Veri yok (NA) 

Kuru elektrostatik toz tutucu 

40 

Reaksiyon ajanı 
 

NH4OH Sönmüş kireç 
Sönmüş kireç ve tebeşir (50:50) 

SO2 giriş 

konsantrasyonu 

Tasarım 
 

Mevcut 
mg/Nm3 

Veri yok (NA) 

560 – 840 

1140 

513 – 684 

1830 

730 – 940 

SO2 çıkış 

konsantrasyonu 

Tasarım 
 

Mevcut 
mg/Nm3 

Veri yok (NA) 

3 – 9 

< 110 

6 – 29 

370 

Veri yok 

Kükürt giderme 

verimliliği 

Tasarım 
 

Mevcut 
% 

Veri yok (NA) 

>99 

90 

95 – 98 

80 

Veri yok 

 

Yan ürün 

Tip 

Miktar 

Proses 

 

kg/ton sinter 

Amonyum sülfat 

Veri yok (NA) 

Satılmıştır 

Alçı 

1.0 – 1.34 

Satılmıştır 

Alçı 

4.5 

Temelde tasfiye edilmiştir 

 

Enerji talebi 

 

GJ/ton sinter 

 

Veri yok (NA) 

0.0061 – 0.0072 (elektrik) 

(< 0.3 % toplam enerji tüketimi) 

 

Veri yok (NA) 

Yatırım (1) Avro 106 Veri yok (NA) Veri yok (NA) 19.4 (1976’da) 

 

İşletme maliyetleri (1) 

 

Avro/ton sinter 

 

Veri yok (NA) 
0.016 (1986’da); 

Sadece bakım 

0.62 (1986’da); 

Bakım olmadan 

Amortisman olmadan 

(1) Bu örnek için, para Birimi 1996 yılında Avrupa Para Birimi’de (ECU) dönüştürülmüş ve avro (EUR) olarak yeniden gözden geçirilmiştir. 

NB: NA = Veri yok. 

Kaynak : [ 65, InfoMil 1997 ]. 
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3.3.2.7.3 Kükürt Giderme ve NOx Azaltımı İçin Rejeneratif Aktif Karbon (RAC) Prosesi 

Tanım 

Kuru kükürt giderme teknikleri, aktif karbon üzerinde SO2 adsorpsiyonuna dayanır. SO2 yüklü 

aktif karbon rejenere edildiğinde, süreç rejenere aktif karbon (RAC) olarak adlandırılır. Bu 

durumda, yüksek kaliteli, pahalı aktif karbon tipi kullanılabilir ve bir yan ürün olarak sülfürik asit 

(H2SO4) elde edilir. Yatak suyla veya termal olarak rejenere edilir. Bu teknik, belediye atık yakma 

fırınları, rafineriler, enerji santralleri ve sinter tesislerinde uygulanmaktadır. 

Bazı durumlarda linyit bazlı aktif karbon kullanılır. Bu durumda, SO2 yüklü aktif karbon genellikle 

kontrollü koşullar altında yakılır. Bu teknik genellikle sadece mevcut bir kükürt giderme ünitesinin 

aşağı akışında "ince ayar" için uygulanır. 

Rejenere aktif karbon (RAC) prosei (Şekil 3.19'da gösterilmiştir), atık gazdan birkaç bileşenin 

çıkarılmasını sağlarr: SO2, HCI, HF, cıva (Hg), toz, PCDD / F ve isteğe bağlı NOx. Sistem, tek 

aşamalı veya iki aşamalı bir proses olarak geliştirilebilir. Tek aşamalı prosesde, atık gazlar bir aktif 

karbon yatağından geçirilir ve aktif karbon tarafından kirleticiler adsorbe edilir. NOx çıkarılması, 

katalizör yatağından önce gaz akışına amonyak (NH3) enjekte edildiğinde ortaya çıkar. 

İki aşamalı proseste, atık gazlar iki yatak aktif karbondan geçirilir. NOx emisyonlarını azaltmak 

için yataktan önce amonyak enjekte edilebilir. 

Rejeneratörde, PCDD / F 400 ile 450 °C arasında değişen sıcaklıklarda ayrıştırılmaktadır. 

 

 
Şekil 3.19: Rejeneratif aktif karbon (RAC) prosesi. 

 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Yüksek verimli kükürt giderme mümkündür (> % 95). NOx azaltmadaki verimlilik, çalışma 

sıcaklıklarına, NH3 ve tasarımın eklenmesine bağlı olarak % 80 - 90 kadar yüksek olabilir. Bu 

verimlilik rakamları, tesisin kapalı kalma süresini dikkate almaz ve günde 24 saat çalışmayı 

yansıtır. Böylece, gerçek verimlilik rakamları oldukça düşük olacaktır. 
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Tablo 3.29: Atık gaz bileşenlerinin konsantrasyonu 

Parametre Birimler Değerler 

Atık gaz akış hızı Nm3/dakika 14200 

Sıcaklık K 414 – 415 

Nem hacim-% 6.9 

O2 hacim-% 14.7 

CO2 hacim-% 7.9 

CO hacim-% 1.2 

NOX mg/Nm3 266 – 322 

SOX ppm 7 – 127 

SO3 ppm 0.1 

Toz mg/Nm3 6 – 10 
NB: SOX prosese tesisi magnezyum hidroksilasyon ekipmanına sahiptir. Bu sistem çalışmıyorsa, 168 

ppm’ye kadar emisyona ulaşılabilir. Sistem bir siklon, bir elektrostatik toz tutucu ve kuru bir kükürt 

giderme sisteminden oluşmaktadır. 

Kaynak: [ 261, Kasama et al. 2006 ]. 

 
 

Tablo 3.30: Aktif kavrulmuş kömür uygulandığında bir sinter tesisinin ulaşılabilir performansı. 

Kirletici Madde Ulaşılabilir Performans Birimler Yorumlar 

SO2 

95 – >98 (1) %  

Giriş: 572 - 858 mg/Nm3 

Çıkış: 20 - 30 mg/Nm3 

NOX 

> 40 ya da 60(2) % Azaltımın gerekli olduğu 

% 60’tan büyük yerlerde 

iki aşamalı süreç 

gereklidir. 

Giriş: 300 - 520 mg/Nm3 

Çıkış: 120 - 200 mg/Nm3 

PCDD/F 
Giriş: 0.03 - 3 

ng I-TEQ/Nm³-kuru Giriş: 1 - 2 
Çıkış: 0.000001 – 0.1 

Toz 

Giriş: 10 – 140 

mg/Nm3 

Giriş < 100. Tane boyut 

dağılımına bağlı düşük 

performans. 
Çıkış: 2 - 20 

Hg 
95 - > 99 % Performans garanti 

edilemez. Giriş: 20 - 30 µg/Nm3 

(1) Mevcut iki tesiste bir ay boyunca sürekli izleme temeline dayanan veriler yüksek sabit verimlilik 

göstermektedir. 

(2) Mevcut üç tesiste bir ay boyunca sürekli izleme temeline dayanan veriler, tek aşamalı sistem için % 40 

ile 50 ve iki aşamalı sistem için % 62 – 75 arasında verimlilik dalgalanmalarını göstermektedir. 

Kaynak: [ 268, SHI 2006 ].  

 

Rejenere aktif karbon (RAC) prosesi, toz seviyelerini 80 – 100 mg/Nm3 seviyelerinden 20’nin 

altına indirir. Dioksin emisyonları da 3 ng/Nm3’ten 0.3’ün altına düşürülmektedir. 

Çapraz Medya Etkileri 

Rejenere aktif karbon (RAC) prosesi uygulandığında, sinterin ton başına toplam enerji tüketimi 

artar ve küçük bir su akışı oluşur. Entegre bir demir çelik fabrikasında, uygun bir şekilde 

bulunuyorsa, mevcut olan bir su arıtma tesisinde su akışı arıtılabilir. Aksi takdirde uygun bir atık 

su arıtımı için ek maliyetler doğacaktır. Sülfürik asit bir yan ürün olarak üretilir. 

Rejenere aktif karbon (RAC) prosesinde hiçbir katı atık oluşmaz, çünkü aktif karbon yeniden 

üretilir ve kısmen yakılır. Elektrik tüketimi 1200 kW veya 8,6 MJ / ton sinter'dir (toplam sinter 

enerji tüketiminin yaklaşık% 0.4'ü). 

Rejeneratif olmayan proses uygulandığında, sinter tonu başına toplam enerji tüketimi artar ve 

kirlenmiş katı atık elde edilir, bu da uygun şekilde arıtılmalıdır. 

Gaz temizleme prosesinden çıkan toz çok incedir ve ağır metaller içerir (radyoaktif maddeler de 
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görünebilir). Bu nedenle, toz diğer demir taşıyıcı tozlarla aynı şekilde demir üretim prosesine 

kolayca geri dönüştürülemez. 

İşletme Verileri 

Nippon Steel Corporation’ın, 3 nolu sinter tesisi, günde 90000 Nm3 / saat atık gaz akışıyla günde 

12000 ton sinter kapasitesine sahiptir. Sinter bazikliği 1991'de 1.72 - 2.1 idi. Rejeneratif aktif 

karbon (RAC) prosesi, her biri 450000 Nm3 / saat kapasiteli iki paralel tek kademeli emme kulesi 

olarak tasarlandı. Kükürt giderme prosesinden önce, toz bir siklonda ve daha sonra elektrostatik 

toz tutucuda (ESP) (temiz gaz konsantrasyonu: 20 - 30 mg / Nm3) ile ayrılır. Ölçümler, 360 mg / 

Nm3 SO2 giriş konsantrasyonları ve % 97'lik bir desülfürizasyon verimi gösteren ölçümler 

yapılmıştır. İlgili çıkış konsantrasyonu 11 mg / Nm3 olmuştur. Toz çıkış konsantrasyonları 15-20 

mg / Nm3’tür (parçacık boyutu 2 - 4 μm; % 60 karbon). 

Rejeneratif aktif karbon (RAC) ile NOx indirgemesi sadece iki adsorpsiyon kulesinden birinde 

NH3 enjeksiyonu ile uygulanır. Genel NOx giderme verimliliği % 15 oranında düşüktür (veya NH3 

enjeksiyonlu bir adsorpsiyon kulesinde % 30). 

SO2 yüklü aktif karbon, termal prosesle 380-430 °C'de rejenere edilir. Karbon, bir kok fırını gaz 

yakıtlı ısıtıcı ile dolaylı olarak ısıtılır. Azot (N2) karıştırılır (500 m3 / saat). Suyla doymuş SO2 

bakımından zengin (% 15) gaz, kok fırını gaz prosesinin sülfürik asit tesisine yönlendirilir. 

Rejenere karbon gözlemlenir ve adsorpsiyon yataklarına geri beslenir. Küçük boyutlu parçacıklar 

sinter tesisi hammaddesi olarak kullanılır. Bu özellikler dikkate alınan tesise özgüdür ve genellikle 

diğer tesisler için geçerli değildir. Aktif karbon tüketimi 150 kg / saate kadardır. Buhar tüketimi 

(40 bar) 600 kg / saat ve su tüketimi 0,08 m3 / saattir. 

Atık gazın (<140 °C) giriş sıcaklığına ve toz giriş konsantrasyonuna (maks. 50 mg / Nm3) dikkat 

edilmelidir. Giriş toz konsantrasyonunu azaltmak için rejeneratif aktif karbon (RAC) prosesnden 

önce toz azaltma (ör. elektrostatik toz tutucu veya yüksek performanslı çoklu siklonlar) monte 

edilmelidir. 

Uygulanabilirlik 

Rejeneratif aktif karbon (RAC) prosesi, hem yeni hem de mevcut tesislerde boru çıkış tekniği 

olarak uygulanabilir. Proses genellikle birkaç bileşenin çıkış gazından aynı anda çıkarılması için 

kurulur (örn. SO2, HF, HCI, NOx, aynı zamanda toz ve PCDD / F). Genel olarak, bu teknik dikkate 

alındığında, tesisin düzeni ve alan gereksinimleri, özellikle birden fazla sinter hattının bulunduğu 

bir alan için önemli faktörlerdir. 

Ancak, yazı yazıldığı sırada (2010), rejeneratif aktif karbon (RAC) prosesinin Avrupa'da bir sinter 

tesisinde uygulandığı hiçbir örnek bulunmamaktadır. Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri 

nedeniyle, özellikle yüksek kaliteli, pahalı, aktif karbon türleri ve sülfürik asitli bir tesisin 

kullanılması gerektiğinde, Avrupa'da rejenertif aktif karbon (RAC) süreci uygulanmaz. Bununla 

birlikte, SOx, NOx, toz ve PCDD / F'yi hedefleyen yeni tesislerde veya çevresel kalite 

standartlarının karşılanmadığı durumlarda bu bir seçenek olabilmektedir. 

Ekonomiklik 

1987'de yapılan yatırımlar (sülfürik asit tesisi ve atık su arıtma tesisi hariç) yaklaşık 21 milyon 

avrodur. 1991 yılında, Linz, Avusturya'daki Voestalpine tesisinde, yatırım maliyetlerinin bir RAC 

tesisi için yaklaşık 73 milyon avro olduğu kaydedilmiştir. 

İşletme maliyetleri (bakım ve amortisman hariç) 1991 yılında 0,75 avro / ton sinter olmuştur. 

Bakım maliyetleri 0.17 avro / ton sinter (yılda 750.000 Avro) olarak hesaplanmıştır. Bu verilerin 

SO2 ve NOx'in kombine kaldırılması için bir rejeneratif aktif karbon (RAC) kurulumu için 

olduğunu not etmek gerekmektedir. 

(1) Tüm örnekler için, para Birimleri 1996/1997'de Avrupa para Birimine (ECU) ve yeniden 

incelenmek için avroya çevrilmiştir. 



Bölüm 3 

154  Demir Çelik Üretimi 

Tablo 3.31, iki farklı durum için eş zamanlı NOx azaltımı ile kuru bir kükürt giderme sistemi için 

toplam yatırım ve işletme maliyetlerini göstermektedir. Sadece sinter tesisleri için kuru ve yaş 

kükürt giderme proseslerinin niteliksel bir karşılaştırmasıdır (bkz. Tablo 3.26). 

Tablo 3.31: Aktifleştirilmiş bir kömür sisteminin maliyet tahmini 

Gerekli azaltım verimliliği 
deSOx: 95 % 

deNOx: 40 % 

deSOx: 95 % 

deNOx: 80 % 

Başlangıç maliyeti: 

• Ana tesis 

• Aktif kömürün ilk dolumu 

• Yan ürün tesisi (H2SO4) 

• Diğer (borulama, WWTP, 

elektrik ve enstrümanlar, sivil tesis, 

mühendislik) 

110 (1) 

60.8 

8.8 

8.5 

21.9 

136.1 

86.2 

16.2 

8.5 

25.2 

İşletme maliyeti (8476 saat/yıl): 

• Aktifleştirilmiş odun kömürü 

• Elektrik gücü 

• NH3 (deNOx için) 

• Diğer (COG, yardımcı 

maddeler, buhar, NaOH) 

• H2SO4 (piyasada) (2) 

100 

57.7 

29.8 

10.4 

13.6 

 

-11.5 

166.8 

115.4 

35.3 

14.0 

13.6 

 

-11.5 

(1) Toplam kuru sistem maliyeti% 100'dür (bu değer, Bölüm 3.3.2.7.2'nin Tablo 3.26'sındaki % 110'a 

referans olarak verilmiştir). 
(2) Sülfürik asit üretilmiştir. 

NB: Gaz akış oranı: 1.5 milyon Nm3/saat; gaz sıcaklığı: 120 °C; SO2 girişi: 373 mg/Nm3; NOx girişi: 454 

mg/Nm3. 

Kaynak: [ 268, SHI 2006 ]. 

 

Rejeneratif aktif karbon yatırımlarının, 500 - 600 m² sinter hattı olan bir sinter tesisinde yaklaşık 

60 milyon avro civarında olduğu ve işletme maliyetlerinin yaklaşık 1 avro / ton olduğu tahmin 

edilmektedir (Arcelor). 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

En az sekiz sinter tesisi Japonya, Kore ve Avustralya'da aktif kömür kullanarak bu tekniği 

uygulanmaktadır. SOx'i hedefleyen rejeneratif aktif karbon (RAC) prosesi, Ağustos 1987'den beri 

Japonya'da Nangon Steel Corporation, Nippon Steel Corporation'da 3 nolu sinter fabrikasında 

faaliyet göstermektedir. 1999 yılında Nagoya Steelworks'teki 1 ve 2 nolu sinter makineleri, SOx, 

NOx ve 1.3 milyon Nm3 / saat atık gaz tozunu hedef almaktadır. Bu sistemi kurduğu bildirilen 

diğer tesisler veya proses çeşitleri şunları içerir: 

• Port Kembla Works, Avustralya’da, BlueScope Steel 3 nolu sinter makinesi, toz ve PCDD 

/ F içeren 1552000 Nm3 / saat atık gazı arıtmak için (başlangıç 2003 Haziran), 

• Oita Works, Japonya, Nippon Steel Corporation, sinter tesisi No 1, SOx, NOx, toz ve 

PCDD / F içeren 1300000 Nm3 / saat atık gazı arıtmak için (başlangıç 2003), 

• Pohang Steelworks, Kore, POSCO tesisi, SOx, NOx, toz ve PCDD / F içeren 1350000 Nm3 

/ saat atık gazı arıtmak üzere 3 ve 4 nolu sinter makineleri (başlangıç Kasım 2004), 

• Kimitsu Steelworks, Japonya, Nippon Steel Corporation 3 nolu sinter tesisi, SOx, NOx ve 

toz için 1700000 Nm3 / saat atık gazı arıtmak (başlangıç 2004), 

• Kakogawa Steelworks, Japonya, Kobe Steel Corporation 1 nolu sinter tesisi, SOx, NOx, 

toz ve PCDD / F içeren 1500000 Nm3 / saat atık gazı arıtmak için (2007 yılında planlama 

aşamasında). 
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Karbon paketlenmiş filtre teknolojisi Avustralya'daki bir pilot tesis kurulumunda (BHP Steel) test 

edilmiş ve Japonya'daki bazı sinter tesislerinde çalışmaktadır. 

Avrupa'da hiçbir sinter tesisi rejeneratif aktif karbon (RAC) prosesi ile faaliyet göstermemektedir. 

Literatür Referansları 

[65, InfoMil 1997] [215, BSS 2007] [252, France 2007] [254, Eurofer 2007] [261, Kasama et al. 

2006] [268, SHI 2006] [314, Eurofer 2007] 

 
 NOx’in Azaltılması 

3.3.2.8.1 Azaltılmış NOx Emisyonları İçin Birincil Önlemler 

Antrasit kullanımı, NOx emisyonlarını azaltabilir ve kok tozuna kıyasla daha düşük bir azot (N) 

içeriğine sahip antrasitlerin mevcudiyetine bağlıdır. 

Daha az dikkate alınabilecek ek bir önlem, düşük NOx brülörlerinin ateşleme için kullanılmasıdır. 

Toplam NOx emisyonlarını azaltmanın bir diğer yolui, bölüm 3.3.5.2'de açıklanan atık gaz geri 

dönüşüm tekniklerinden birini uygulamaktır. 

 

3.3.2.8.2 Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) 

Tanım 

Bu proseste atık gazdaki NOx, amonyak (NH3) veya üre ile N2 ve H2O arasında katalitik olarak 

indirgenir. Bir titanyum oksit (TiO2) taşıyıcı üzerinde bulunan vanadyum pentoksit (V2O5) veya 

tungsten oksit (WO3) genellikle katalizörler olarak kullanılır. Diğer olası katalizörler demir oksit 

ve platindir. En uygun çalışma sıcaklıkları 300 ile 400 °C arasındadır. 

Seçici katalitik indirgeme (SCR), yüksek bir toz sistemi, her biri kendi özellikleri ile, düşük bir toz 

sistemi ve temiz bir gaz sistemi olarak uygulanabilmektedir. Şimdiye kadar, sinter tesislerinde 

sadece temiz gaz sistemleri uygulanmıştır. 

Katalizörün deaktivasyonu, patlayıcı amonyum nitratın (NH4NO3) birikmesi, amonyak kayması 

ve aşındırıcı SO3 oluşumuna özel önem verilmelidir. Genellikle, gerekli çalışma sıcaklığını elde 

etmek için seçici katalitik indirgeme (SCR) cihazına girmeden önce çıkış gazları tekrar 

ısıtılmalıdır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Kullanılan katalizör tipine, çalışma sıcaklığına ve NH3 ilavesine bağlı olarak sinter tesislerinde 

yaklaşık % 80'lik bir NOx azaltma verimliliği elde edilmiştir. Çıkış konsantrasyon değerleri 56 - 

120 mg / Nm3 (referans O2: % 15) olarak rapor edilmiştir (giriş değerleri 180 - 600 mg / Nm3 

arasındadır). 

Çapraz Medya Etkileri 

Seçici katalitik indirgeme (SCR) kuru bir teknik olduğundan, suya emisyon yoktur. Üretilen tek 

atık, üretici tarafından yeniden işlenebilen devre dışı bırakılmış katalizördür. Bu teknik, 

amonyağın depolanmasını ve kullanılmasını gerektirir, ancak zorunlu olarak sıvı amonyak 

değildir; üre veya amonyak çözeltileri de kullanılabilmektedir. 

Katalizör ile temas etmeden önce gazların tekrar ısıtılması gerektiğinden genel enerji tüketimi 

artar. Bu, sinter prosesinden hassas ısının geri kazanılması için olanakları azaltır. Ayrıca, seçici 

katalitik indirgeme (SCR) cihazı elektrik enerjisi tüketmektedir. 

SCR kullanımı 8 ppm'den daha düşük N2O emisyonları gösterir. NH2 salınımı, iki sinter tesisinde 

1 - 3 ppm’den düşük olacaktır. 
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İşletme verileri 

Japonya'daki Chiba Works'teki Kawasaki Steel Corporation sinter tesisinde, NOx emisyonlarını 

indirgemek için 1975 yılında bir seçici katalitik indirgeme (SCR) kurulmuştur. Sinter tesisi 7000 

ton sinter / gün kapasiteye ve 620.000 ile 750.000 Nm3 / saat atık gaz akışına sahiptir. NOx 

emisyonları, bir platin (Pt) katalizörü üzerinde 450 mg / Nm3'ten 37 mg / Nm3'e indirgenmiştir, 

böylece % 90'dan fazla bir indirgeme verimliliği elde edilmiştir. Seçici katalitik indirgeme (SCR) 

temiz bir gaz sistemi olarak çalıştırılır, bu da SCR'nin toz ve kükürt giderme prosesinden sonra 

kurulduğu anlamına gelmektedir. 

SCR 260°C ya da 400°C’de işletilebilir. 260°C’de, katalizör ısı arıtımı aracılığı ile her yıl için 

birkaç kez rejenere edilmelidir. Bu ısıda %90 oranında verimliliksadece stokiometrik oranın 1.2 

kat üstünde NH3 ekleyerek elde edilebilir. Bu durumda NH3 kayması olur. 260°C’de üç yıllık 

işletmeden sonra CO 

Konvertör SCR araçlarından üst akışlı monte edilmiştir. Bu konvertörde atık gazdaki CO katalitik 

olarak yakılır ve ısı üretilir. CO konvertörü gaz ısısını yaklaşık 400°C’den 480°C’ye çıkarır. 

Yaklaşık %90 oranındaki NOx çıkarılması 0.9’luk stoikometrik oranda NH3ün eklenmesi ile elde 

edilir ve No NH3 kayması olur. Katalizör yatağındaki basınç düşüşü (1 m) 140 mm’dir (su kolonu). 

Japonya'daki Keihin Works Nippon Kokan'ın sinter tesisinde, 1979'da bir seçici katalitik 

indirgeme (SCR) cihazı kurulmuştur. Bu sistem, toz ve kükürt giderme prosesinden sonra temiz 

bir gaz sistemi olarak işletilmektedir. Sinter tesisi günde 12000 ton sinter kapasitesine ve 1.2 

milyon ile 1.3 milyon Nm3 / saat arasında atık gaz akışına sahiptir. 

Seçici katalitik indirgeme (SCR) katalizör olarak parça cevheri (Asya'dan limonit ve gazit 

cevherleri) kullanır. Kullanılan katalizör, yüksek fırın veya sinter tesisinde hammadde olarak 

elemeden geçirilir ve kullanılır. 

Gazlar, 410 mg / Nm3'lik bir NOx konsantrasyonu ile 340 °C'ye kadar ısıtıldıktan sonra Seçici 

katalitik indirgemeye (SCR) girer. Temiz gaz konsantrasyonu 100 - 120 mg / Nm3'dir, % 70 - 75 

Seçici katalitik indirgeme (SCR) verimliliğine eşdeğerdir. 

Seçici katalitik indirgeme (SCR) cihazının üzerindeki basınç düşüşü 60 - 70 mm'dir (su kolonu). 

Isı eşanjörü 80 mm'lik bir basınç düşüşüne (su kolonu) sahiptir. 

NH3 tüketimi 120 g / ton sinterdir. Elektrik tüketimi 0,014 GJ / ton sinter veya toplam sinter enerji 

tüketiminin % 1'inden daha azdır. 

Seçici katalitik indirgeme (SCR) herhangi bir sorun bildirimi olmadan çalışmıştır. 

Kok fırın gazı (COG), China Steel, Tayvan'ın 1, 3 ve 4 numaralı sinter tesislerinde deNOx tesisinin 

işletmesinde yeniden ısıtma için kullanılır. Sinter tesisleri 3 ve 4 için SCR cihazları Haziran 

1997'de ve Haziran 1999'da sinter tesisi 1 için bir seçici katalitik indirgeme (SCR) cihazı 

kurulmuştur. NOx emisyonları 52 - 100 mg / Nm3'e indirgenmiştir (referans O2:% 15). İndirgeme 

oranları yaklaşık % 80'dir. Kok fırın gazı (COG), deNOx tesisinin çalışmasında yeniden ısıtma için 

kullanılır. Bu tesisler için atık gaz hacimleri şunlardır: 

• 1 nolu sinter tesisi: atık gaz hacmi yaklaşık 464000 Nm3 / saat, 

• 3 nolu sinter tesisi: atık gaz hacmi yaklaşık 850000 Nm3 / saat; katalizör hacmi 193.2 m3, 

• 4 nolu sinter tesisi: yaklaşık 1164000 Nm3 / saat (19400 Nm3 / dak). 

1 ve 3 nolu sinter tesisleri için NH3 salınımı 1 ppm'den küçük ve 4 nolu sinter tesisi için 1,5 ile 3 

ppm arasındadır. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik, hem yeni hem de mevcut tesislerde boru çıkış tekniği olarak uygulanabilir. Sinter 

tesislerinde, toz ve kükürt giderme proseslerinden sonra sadece temiz gaz sistemleri devreye 
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alınmıştır. Gazın tozda (< 40 mg toz / Nm3) ve ağır metallerde bulunması önemlidir, çünkü bu 

türler katalizörün yüzeyini etkisiz hale getirebilir. Ek olarak, katalizörden önce kükürt giderme 

gerekebilir. Diğer bir ön koşul, yaklaşık 300 °C'lik bir minimum gaz sıcaklığıdır. Bu bir enerji 

girişi gerektirir. 

Ancak, yazı yazıldığı sırada (2010), seçici katalitik indirgeme (SCR) tekniğinin Avrupa'da bir 

sinter tesisinde uygulandığı hiçbir örnek bulunmamaktadır. Yüksek yatırım ve işletme maliyetleri 

nedeniyle ve katalizörün yeniden canlandırılması ihtiyacına bağlı olarak, NH3 tüketimi ve salınımı, 

yeniden ısıtma için gerekli olan ilave sinterleme prosesinden gelen ısıyı geri kazanma imkânlarını 

azaltabilir, seçici katalitik indirgeme (SCR) tekniği Avrupa'da uygulanmamıştır. Bununla birlikte, 

çevresel kalite standartlarının yerine getirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bir seçenek 

olabilmektedir. 

Ekonomiklik 

Chiba Works, Japonya'daki Kawasaki Steel Corporation sinter tesisinin maliyetleri: 

• Yatırımlar: 1975 yılında 27.3 x106 Avro, 

• Bakım maliyetleri: 1992 yılında 0.08 avro / ton sinter (200000 avro / yıl), 

• İşletme maliyetleri: 1992 yılında 0,40 avro / ton sinter (1000000 avro / yıl); ön ısıtma dâhil 

maliyetler. 

Keihin Works, Japonya'daki Nippon Kokan sinter tesisinin maliyetleri: 

• Yatırımlar: 1979 yılında 50×106 avro, 

• Bakım maliyetleri: 1992 yılında 0,57 avro / ton sinter (900000 avro / yıl), 

• İşletme maliyetleri: 1992 yılında 0.75 / ton sinter. 

[ 65, InfoMil 1997 ] kaynağı seçici katalitik indirgeme (SCR) için aşağıdaki maliyetleri rapor 

etmektedir: 

• Yatırım: 25 – 45 avro (Nm3 / saat), 

• İşletme: 0,7 - 0,9 / 1000 Nm3 arıtıldı. 

4 milyon ton / yıl kapasiteli bir sinter tesisi için yılda 1 milyon Nm3 / saat ve 8640 işletme saatinde 

bir atık gaz akışı, bu aşağıdaki maliyetlere karşılık gelir: 

• Yatırım: 25 ile 45 milyon avro, 

• İşletme: 1,5 ila 2,0 / ton sinter. 

İki örnek için, para Birimleri 1996'da Avrupa para Birimine (ECU) ve yeniden incelenmek için 

avroya çevrilmiştir. 

1997 yılında, Hollanda'nın IJmuiden kentinde, 630000 Nm3 / h atık gaz akışı için bir yeniden 

ısıtma sistemi de dâhil olmak üzere, bir seçici katalitik indirgeme (SCR) Birimi için yaklaşık 30 

milyon avroluk bir tahmini fiyat teklif edilmiştir. 

Belirleyici maliyet faktörleri, bir katalizörün, amonyak tüketiminin ve uygunsa, atık gazın ön 

ısıtılması için kullanım maliyetleridir. Yazım sırasında Avrupa'da (2010) hiçbir sinter tesisi, bu tip 

bir deNOx sistemini işletmemektedir. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Araştırmalar, ne kok kömürü eskimesinin demir açısından zengin cüruf, propan, DRI ve petrol 

koklarıyla kısmi değiştirilmesinin yanı sıra karışım katkı maddeleri olarak ne de amonyak 

çözeltisinin veya amonyum karbonatın kullanılmasının NOx önleme tekniklerinin sinter 

tesislerinden kaynaklanan NOx emisyonlarını azaltmak için pratik bir çözüm sunmadığını 

göstermiştir. 

Örnek Tesisler 

1. Kawasaki Steel Corporation, Chiba Works, Japonya, 
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2. Nippon Kokan, Keihin Works, Japonya, 

3. 3 ve 4 nolu sinter tesisleri, China Steel, Tayvan (Haziran 1999 ve Haziran 1997'de 

kurulmuştur). 

Yeni kuruluşlar Tayvan ve Kore'de bulunmaktadır. 1997'den beri Japonya'da yeni bir seçici 

katalitik indirgeme (SCR) tesisleri kurulmamıştır. 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'da en az bir seçici katalitik indirgeme (SCR) tesisi 

planlanmaktadır; Ancak, 2008 itibariyle, AB'de hiçbir seçici katalitik indirgeme (SCR) kurulumu 

faal hale gelmemiştir. 2008 - 2009 yıllarında bir demonstrasyon tesisindeki atık gazın 1 / 10'u için 

bir SCR kurulmuştur. Demonstrasyon fabrikasının sonuçları, 2011 için planlanan iyileştirme için 

kullanılacaktır. 

Literatür Referansları 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 387, Fisher et al. 2005 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

 İkincil Kaynaklardan Toz Emisyonlarının Toplanması Ve Azaltılması 

Tanım 

İkincil emisyonlar ikincil toz giderme sistemleri tarafından yakalanabilir (sinter tesislerinin "oda 

tozunu giderme" terimi de kullanılır). Bu teknik, ocak serimi, ezme ve eleme ile hat boşaltma 

bölgesi ve sinter konveyörünün aktarma noktaları gibi farklı kaynaklardan oluşur. Boşaltılan 

gazlar genellikle bir elektrostatik toz tutucu veya torba filtre gibi bir toz giderme cihazında arıtılır. 

İşlemler, dağınık / kaçak emisyonların toplanmasına yardımcı olmak için kapalı bir binada 

gerçekleştirilmektedir. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Bir sinter tesisinde, bu sinter tesis operasyonlarından ve aktarma noktalarından tahliye edilen bu 

gaz akımlarının çoğu, üç paralel elektrostatik toz tutucuda birleştirilir ve kaldırılır. Toz emisyonları 

sürekli olarak ölçülür ve yaklaşık 815000 m3 / saat kombine bir gaz akışı için yıllık 270 ton 

değerine sahiptir. Toz konsantrasyonu yaklaşık 35 mg / Nm3'tür. 

Bir Alman tesisinde, torba filtrelerle yıllık ortalama olarak 4 mg toz / Nm3'ten düşük toz giderme 

emisyonları elde edilmektedir [342, GWAA Bremen 2005]. Diğer bir Alman tesisi, oda tozunu 

gidermek için 21 mg toz / Nm3’ten düşük ve sinter soğutucu toz giderme için 18 mg toz / Nm3'den 

küçük emisyonlar elde etmiştir. Her iki durumda da, elektrostatik toz tutucular uygulanır ve 

değerler sürekli olarak ölçülen yarım saatlik ortalamalardır. Üçüncü bir Alman sinter tesisi, sıcak 

kırıcının ( hot crusher) ve aktarma noktalarının bir elektrostatik toz tutucu (günlük ortalama değer) 

ile tozdan arındırılması için 19 mg toz / Nm3'den küçük emisyonlar elde etmiştir. Başka bir Alman 

tesisinde, oda toz giderme bir elektrostatik toz tutucu ile ve bir gaz filtresi (FF) ile sinter 

soğutmasından çıkan gazların kısımları ile gerçekleştirilir. İlgili elde edilen emisyon 

konsantrasyonları bir elektrostatik toz tutucu için 25 ve gaz filtresi (FF) için 15 mg toz / Nm3'den 

düşüktür [244, Plickert 2007]. 

Bir Avusturya tesisinde, sinter deşarjı, ezme, eleme ve sinter taşınmasını içeren oda toz giderme, 

elektrostatik toz tutucu ve FF ile gerçekleştirilir. Kapalı gazlar birleştirilir ve elde edilen emisyon 

konsantrasyonu 16 mg toz / Nm3'ten düşüktür (yarım saatlik ortalama). Bir başka Avusturya sinter 

tesisi 3 mg toz / Nm3 değerine ulaşmıştır [211, Remus, Rainer 2008]. 

Çapraz Medya Etkileri 

Veri sunulmamıştır. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 
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Uygulanabilirlik 

İkincil toz giderme, aktarma noktaları, karışım veya sinter yükü, sinter soğutması, karıştırma, 

eleme ve ezme prosesleri de dâhil olmak üzere havaya kirlilik emisyonları ile sonuçlanan hazırlık 

ve destek proseslerinin tüm unsurları için kullanılır. 

Ekonomiklik 

815000 m3 / saat gaz akışına sahip söz konusu örnek için, torba filtrelerinin yatırım maliyetleri 12 

milyon avrodur ve yıllık işletme maliyetleri 3,25 milyon avrodur. 

Uygulama İçin İtici güç 

Harmanlama, ezme, soğutma ve eleme gibi çeşitli sinter tesisi operasyonları özellikle özellikle 

aktarım bantları arasındaki taşıma noktalarında ve bu farklı prosesler arasındaki sinterin geri 

dönüşümü bir toz emisyon kaynağıdır. Toz % 75 PM10 ve % 35 PM2.5'ten oluşmaktadır. 

Örnek Tesisler 

Avusturya’nın Linz kentinde Voestalpine Stahl sinter tesisinde, baca gazının (370000 m3 / saat) 

bir kısmının toplanması ve temizlenmesi elektrostatik toz tutucularlagerçekleştirilmektedir. Baca 

gazının bir başka kısmı (160000 m3 / saat) bir torba filtresinde ayrılır. 

Hollandalı bir sinter tesisinde, şarj bölgesinden çıkan gaz, torba filtre ile yok edilir. Boşaltma, 

ezme ve eleme bölgelerinden, konveyörlerden ve soğutucunun kısımlarından kaynaklanan 

emisyonlar, elektrostatik toz tutucular aracılığıyla özütlenmekte ve ortadan kaldırılmaktadır [114, 

Remus, Rainer 2008]. 

Eisenhüttenstadt, Almanya'da ArcelorMittal tesisinde soğutma hattının ve diğer ikincil 

kaynakların emisyonlarının toz giderme elektrostatik toz tutucularla ile gerçekleştirilmektedir. 

Duisburg, Almanya’da Thyssen Krupp Stahl tesisi, sinter soğutucusunun demir ve çelik işlerinin 

sınırlarına yakın konumlandığı özel bir niteliğe sahiptir. Ölçümler, bu emisyonların, tesisin 

sınırının ötesindeki alanda toz birikmesine önemli bir katkıda bulunduğunu kanıtlamıştır. Bu 

nedenle Nisan 2003'te daha soğuk bir toz giderme sistemi kurulmuştur ve devreye alınmıştır. 

Sinterin taşınması ve soğutulmasıyla oluşan toz toplanmaktadır. Soğutucu, sıcak ekranlar ve diğer 

bazı tesis alanlarındaki toz yüklü hava, mevcut tesis toz giderme tesisinden ayrılır ve yeni bir 

elektrostatik toz tutucuya beslenir. Yayılan emisyonlar, çeşitli çıkış noktalarında toz giderme 

sistemindeki hava akış hızlarının optimize edilmesiyle, kanal boşaltma alanında nispeten yüksek 

bir akış (300000 Nm3 / saat) sağlayarak soğutucu alandan önemli ölçüde azaltılmaktadır. Kurulu 

bir elektrostatik toz tutucu, yaklaşık 1400000 Nm³ / saat toplam atık hava akış hızını karşılar ve 

yarım saatlik ortalama değer olarak ölçüldüğünde, deşarj sırasında 30 mg / Nm³ partikül içeriğine 

ulaşmak üzere tasarlanmıştır. Elektrostatik toz tutucuda toplanan toz bir zincir aktarım tarafından 

bir kabarma kutusuna gönderilir. Bundan sonra ıslatılır ve aktarım bantlarla ince cevher yataklarına 

gönderilir. 

Literatür Referansları 

[ 128, Sporenberg 2006 ] [ 241, Poland 2007 ] [ 249, Netherlands 2007 ] [ 342, GWAA Bremen 

2005 ]. 

 

 Sinter Tesisinde Atık Ve Yan Ürünler Gibi Üretim Kalıntılarının 
Kullanımı 

Tanım 

Kalıntıların kullanımı, entegre çelik fabrikasında bir sinter tesisinde önemli bir işlevdir. Ortaya 

çıkan kalıntılar esas olarak haddehanelerin demir ölçeğinden ve atık gaz arıtma cihazlarından 

olanlar da dahil olmak üzere çok çeşitli toz ve çamurlardan oluşmaktadır. Bu tozlar, çamurlar ve 

değirmen ölçeği yeterince yüksek bir demir veya karbon içeriğine (veya başka bir mineral 

muhteviyatı, örneğin kireç, magnezya) sahip olduğunda, bunlar sinter tesisinde ham madde olarak 

kullanılmak üzere düşünülebilir. Yüksek kireç içeriğine sahip malzemeler, örneğin birçok çelik 
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cürufunda olduğu gibi, kabul edilebilir kireç ve kireçtaşı girdisini azaltarak da kabul edilebilir. 

Aşağıda belirtilen çapraz medya etkileriyle ilişkili olanlar dışında sinter tesisinde kalıntı 

materyallerin kullanımı konusunda proses kısıtlamaları olabilir. Bu kısıtlamalar, bazı öğelerin 

yüksek fırının düzgün çalışmasıyla ilgili olumsuz etkileri ile ilgilidir. Bu nedenle, yüksek fırın 

yükünün oluşturulmasına bağlı olarak, sinterin çinko, kurşun ve klorür içeriğine kısıtlamalar 

uygulanabilir, böylece sinter tesisinde kalıntı kullanımının kapsamı sınırlanır. Yazım sırasında 

(2010), dünyadaki neredeyse tüm sinter tesisleri, bazı tozlar, çamurlar ve değirmen ölçeği 

kullanmaktadır. Çoğu AB tesisinde bu oranlar % 10 - % 20'ye varan oranlarda olmakla birlikte, 

sinter beslemesinin % 5 - 6'sını oluşturmaktadır. En az iki tesiste toz, çamur, cüruf ve katkı 

maddelerinin % 100'ü kullanılır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Kaydedilen hammaddenin miktarı, kullanılan çamur, toz ve hadde tufalının miktarına eşittir. 

Ayrıca, bu artıkların tasfiyesi de önlenmiştir. 

Çapraz Medya Etkileri 

Bazı proses artıkları önemli bir yağ içeriğine sahiptir, bu da bazı uçucu organik bileşiklerin 

(örneğin hidrokarbonlar, PCDD / F) daha yüksek emisyonlarına yol açabilir. Önemli miktarlarda 

uçucu ağır metaller (örn., Hg, Cd) içerenen kalıntıların kullanılması, bu metallerin emisyonlarında 

bir artışa neden olabilir. Belirli kalıntıların yeniden sirkülasyonu, bu metallerin atık gazda 

artmasına da katkıda bulunabilir. Ayrıca, alkali ve kloridler gibi istenmeyen bileşenler sinter 

prosesinde birikebilir ve sonuç olarak atık gaz emisyonlarını arttırabilir. Örneğin azaltma 

ekipmanında partikül yüklemelerini arttırabilir. Bu problemlerden kaçınmak için, gerekli 

miktarlarda atık / artık madde kullanımı ile baş etmek için bazen azaltma ekipmanı iyileştirilir 

(örn. Torba filtresi veya geliştirilmiş / ileri ESP teknikleri) [247, Hollanda 2007] [248, Eurofer 

2007] [302 , Eurofer 2007]. 

Çöktürülmüş sinter tozunun geri dönüşümü, dioksin de novo katalizörlerin ve klorun geri 

dönüşümünden kaynaklanan PCDD / F hava emisyonlarını artırma etkisine sahip olabilir [224, 

Xhrouet 2002] [255, Kasai et al. 2001]. PCDD / F sinter yatağına geri dönüştürülmüş torba filtre / 

ESP tozu, daha sonra çökeltilen torba filtre / elektrostatik toz tutucu tozunda PCDD / F 

konsantrasyonunu artırmaz [255, Kasai ve ark. 2001]. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Burada tarif edilen teknikle, hammadde maliyetleri kaydedilir ve tasfiye maliyetleri ön proses de 

dâhil olmak üzere önlenir. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Bu tekniğin uygulanması için en önemli itici güçler, sürdürülebilir tüketim için kalıntı 

kullanımının en üst düzeye çıkarılması, böylece işlenmemiş hammaddelerin kullanımının en aza 

indirilmesidir ve birçok durumda pratik tasfiye seçenekleri sınırlı ve / veya maliyetlidir [302, 

Eurofer 2007 ]. 

Örnek Tesisler 

Dünya çapındaki tüm sinter tesisleri, entegre çelik fabrikalarında ortaya çıkan çamurları, tozları 

ve değirmen ölçeğini kullanmaktadır. Duisburg, Almanya'daki DK Recycling sinter tesisi, demir 

ve çelik üretim operasyonlarından gelen üretim kalıntılarını arıtmak üzere özel olarak 

tasarlanmıştır ve çinko ve kurşun açısından zengin tozlar ve çamurlar ile birlikte değerli demir 

ünitelerini geri kazanmak için bir yüksek fırın güzergahına entegre edilmiştir. Demir dışı metal 

endüstrisinde de kullanılabilir. 
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Literatür Referansları 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 116, Rentz et al. 1996 ] [ 224, Xhrouet 2002 ] [ 247, Netherlands 2007 ] [ 

248, Eurofer 2007 ] [ 255, Kasai et al. 2001 ] [ 302, Eurofer 2007 ] [ 317, Endemann, G. Et al 2006 

]. 

 Sinter Prosesinde Isı Geri Kazanımı 

 Sinterleme Ve Sinter Soğutmasından Isı Geri Kazanımı 

Tanım 

Potansiyel olarak yeniden kullanılabilir atık enerjilerinin iki türü sinter tesislerinden boşaltılır: 

a) Sinterleme makinelerindeki ana egzoz gazından çıkan ısı, 

b) Soğutma havasının sinter soğutucusundan hissedilen ısı. 

Madde a) ile ilgili olarak, normal çalışma koşullarında, atık proses gazlarından ısının geri 

kazanılması için bir ısı eşanjörünün kullanılması, kabul edilemez yoğuşma ve korozyon 

sorunlarına yol açacaktır. Bu kısıtlamalar, bir ısı değiştirici vasıtasıyla atık gazlardan ısının geri 

kazanılmasının gerçekleşmediği anlamına gelmektedir. 

Kısmi atık gaz devridaimi özel bir ısı geri kazanımıdır ve Bölüm 3.3.5.2'de ele alınmıştır. Hassas 

ısı, sıcak sirkülasyonlu gazlar tarafından doğrudan sinter yatağına aktarılır. Yazım sırasında 

(2010), atık gazlardan ısının geri kazanılmasının tek pratik yöntemi budur. 

Madde b) ile ilgili olarak, sinter soğutucusundan gelen sıcak havadaki hissedilebilir ısı aşağıdaki 

yollardan bir veya daha fazlası ile geri kazanılabilir: 

• Demir ve çelik tesislerinde kullanılmak üzere atık ısı kazanında buhar üretimi, 

• Bölgesel ısıtma için sıcak su üretimi, 

• Sinter tesisinin ateşleme kapağında ön ısıtma yanma havası (bkz. Resim 3.20), 

• Sinter ham karışımının ön ısıtılması, 

• Atık gaz devridaim sisteminde sinter soğutucu gazlarının kullanılması. 

Geri kazanılan atık ısının miktarı, sinter tesisinin tasarımı ve ısı geri kazanım sistemi tarafından 

etkilenebilir. 

 

 
Şekil 3.20: Sinter soğutucusundan gelen soğutma havasından ısı geri kazanımı 

Aşağıda beş farklı ısı geri kazanımı örneği verilmiştir: 

1. Geleneksel sinterleme ile sinter soğutucu atık ısı geri kazanımı 

Sinter soğutma sıcak hava gazının hissedilir ısısı, atık ısı kazanı içinde buhar üretmek ve ateşleme 
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başlıklarındaki yanma havasının ön ısıtması için kullanılır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Bildirilen enerji geri kazanımı, atık ısı kazanı için toplam enerji girdisinin % 18'ine ve ateşleme 

başlıklarına yeniden dolaşım için toplam enerjinin % 2,2'sine karşılık gelmektedir [65, InfoMil 

1997]. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

 

2. Bölgesel atık gaz devirdaimi ile sinter soğutucu ve atık gaz geri kazanımı 

Kokura, Japonya'da, Sumitomo Heavy Industries 3 nolu sinter fabrikasında, bölgesel atık gaz 

sirkülasyonu uygulanmaktadır. Devridaimden önce, atık gazlar atık ısı kazanı ile yönlendirilir. 

Sinter soğutucusundan çıkan gazlar da bir atık ısı kazanı ile yönlendirilir. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Bu sistemde bildirilen enerji geri kazanımı, bu sistemle enerji girdisinin % 23,1'ini 

oluşturmaktadır. 

İşletme Verileri 

120 kg buhar / ton sinter, 273 °C sıcaklıkta ve 9 bar basınçta üretilmiştir [123, SHI 1987]. 

 

3. Atık gaz devridaimiyle sinter yatağına sinter soğutucu atık ısı geri kazanımı 

Voestalpine, Linz, Avusturya'nın 5 nolu sinter fabrikasında, sinter soğutucusundan atık ısı geri 

kazanımı çevresel süreç optimize edilmiş sinterleme (EPOSINT) prosesi ile elde edilmektedir 

(bkz. Bölüm 3.3.5.2.1). Bir atık gaz sirkülasyon sistemi kullanıldığında, sinter yatağına geri 

döndürülen geri dönüştürülmüş gazların oksijen içeriğini yükseltmek için yeni bir hava ilavesi 

yerine soğutucudan gelen sıcak hava kullanılabilir. Bu koşullar altında sinterleme prosesinde sinter 

soğutucu gazlarda bulunan ısı geri kazanılır. Soğutucudan gelen sıcak havanın küçük bir kısmı, 

ateşleme havasının ateşleme havasının ön ısıtmasında da kullanılabilir. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Voestalpine, Linz, Avusturya'da 2 - 5 kg kok / ton sinterinde spesifik bir azalma sağlanmıştır. 

 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

 

4. Kısmi atık gaz sirkülasyonu ile hattı soğutma ve atık ısı geri kazanımı 

Japonya'nın Wakayama kentindeki Sumitomo Heavy Industries'de bulunan 4 no’lu sinter 

fabrikasında sinter soğutucusu, sinter hattına entegre edilmiştir. Bu tesiste, hem sinterlemeden hem 

de ızgaradaki soğutma bölgesinden gelen atık gazlar atık ısı kazanlarından geçirilmekte ve daha 

sonra hatta yeniden sirküle edilmektedir. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Kurtarılan ısı, giriş sıcaklığının % 30'una kadardır. 

İşletme Verileri 

25 bar basınçta ve 375 °C sıcaklıkta yaklaşık 120 kg buhar / ton sinter üretilmektedir. Tesis, 10 

000 ton / gün kapasiteli bir sinter üretimi için tasarlanmıştır ve 360 m2'lik bir sinter alanına sahiptir 

[123, SHI 1987], ancak sistem, maksimum çıkışta veya yakınında bulunan mevcut bir tesise 

uygulandığında üretkenlik olumsuz yönde etkilenebilir. 

 

5. Bölgesel ısıtma için sinter soğutucu ısı geri kazanımı 

Dunkirk, Fransa'daki, ArcelorMittal 3 nolu sinter fabrikasında sinter soğutucu sıcak hava toplanır 

ve ısıyı sıcak suya (105 °C) dönüştüren bir ortağa satılır ve bu da boru hatları tarafından ilçe 

ısıtması için şehre iletilir. 
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Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Yaklaşık 15 kW / ton sinter geri kazanılmıştır. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

Elde Edilen Çevresel faydalar 

Soğutucu atık gazlarının bölgesel ısıtma enerjisi üretimi için kullanıldığı fosil yakıtların 

değiştirilmesiyle CO2 emisyonları önlenebilir. 

Çapraz Medya Etkileri 

Bazı durumlarda, önceden yüklenmiş iri toz ayırıcıları nedeniyle toz emisyonları azaltılır. Atık gaz 

devridaim sisteminde sinter soğutucu atık gazlarının kullanılması, sinter soğutucusundan gelen 

yaygın toz emisyonlarında azalmaya neden olacaktır. 

Uygulanabilirlik 

Baca veya sinter soğutmasından atık ısı geri kazanımı hem yeni hem de mevcut tesislerde 

uygulanabilir. Bununla birlikte, yatırımın planlama aşamasından itibaren ısı geri kazanım 

sistemlerini içeren yeni bir tesis için daha düşük olduğu, ancak mevcut bazı tesislerde mevcut 

konfigürasyon maliyetlerinin çok yüksek olabileceği kabul edilmektedir. 1995 yılında, Japon 

sinter tesislerinin % 64'ünün sinter soğutmasından ısı geri kazanımı olduğu ve Japon sinter 

tesislerinin % 43'ünün atık ısı geri kazanımı uyguladığı rapor edilmiştir. 

Ekonomiklik 

Yatırımlar sahaya özel olacaktır. Bununla birlikte, atık ısı geri kazanım uygulaması işletme 

maliyetlerini azaltır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Sinter soğutmasından ısı geri kazanımı, AB'de sıkça uygulanır (örneğin, Corus, IJmuiden, 

Hollanda; Riva, Taranto, İtalya; Thyssen Krupp Stahl, Duisburg, Almanya). 

Sinter soğutucu sıcak havadan ısı geri kazanımı, 1991'den beri ArcelorMittal Dunkirk, Fransa'da 

3 nolu sinter fabrikasında uygulanmaktadır. Birleşik Krallık'taki Corus'taki üç hat, sinter soğutucu 

sıcak havasından ısıyı geri kazanmaktadır. 

Avusturya'nın Linz kentindeki Voestalpine’in 5 nolu sinter fabrikasında, sinter soğutucusundan 

atık ısı geri kazanımı, Nisan 2005'ten bu yana çevresel proses optimize edilmiş sinterleme 

(EPOSINT) prosesinin bir parçası olarak uygulanmaktadır. 

Literatür Referansları 

[ 1, Arimitsu 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 103, OECD 1988 ] [ 123, SHI 1987 ] [ 305, Eurofer 

2007 ] [ 241, Poland 2007 ]. 

 

 
 Atık gazın kısmi geri dönüşümü 

Atık gazın kısmi geri dönüştürülmesinde, sinter atık gazının bazı kısımları sinterleme prosesine 

yeniden sirküle edilir. Atık gazın tele (strand) çevrilen kısmı sıcak sinter ve alev önünden geçer 

(bkz. Şekil 3.3). Endüstriyel ölçekte kısmi atık gaz sirkülasyonunu uygulamak için çeşitli prosesler 

geliştirilmiştir. Tablo 3.32'de yer alan aşağıdaki teknikler bu bölüme dâhil edilmiştir: 
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Tablo 3.32: Kısmi atık gaz devridaim tekniklerinin yer aldığı bölümler 

Bölüm 
Teknolojinin Ticari 

İsmi 

Kuruluş 

Örneği 

Şematik diyagram (oklar gaz 

akışlarını gösterir) 

3.3.5.2.1 

 

Tüm hattan atık 

gazın kısmi geri 

dönüşümü 

Emisyon optimize 

edilmiş sinterleme 

(EOS) 

Corus 

IJmuiden, 

Hollanda 

 

3.3.5.2.2 

 

Isı değişimiyle 

birlikte uç sinter 

hattından atık 

gazın geri 

dönüşümü 

Düşük emisyon ve 

enerji 

optimizasyonu 

sinterleme süreci 

(LEEP) 

HKM, 

Almanya 

 

 
 

3.3.5.2.3 

 

Son sinter hattının 

bir kısmından atık 

gazın geri 

dönüşümü ve 

sinter 

soğutucusundan 

atık gaz kullanımı 

Çevresel süreç 

optimize edilmiş 

sinterleme 

(EPOSINT) 

Voestalpine 

Linz, 

Avusturya 

 

 
 

3.3.5.2.4 

 

Atık gazın 

parçalarının sinter 

hattının diğer 

kısımlarına geri 

dönüşümü 

 

NSC, Tobata, 2 

nolu sinter 

tesisi, Japonya 

 

 
 

Kaynak: [ 307, Eurofer 2007 ]. 

Uygulanabilirliğe Dair Genel Düşünceler 

Bu tekniğin uygulanabilirliği sahaya özgüdür. Sinter kalitesinin (yani, soğuk mekanik dayanımı) 

ve hat üretkenliğinin olumsuz etkilenmemesini sağlamak için ek önlemler, duruma göre 

değerlendirilmelidir. Yerel koşullara bağlı olarak, bunlar nispeten küçük ve uygulanması kolay 

olabilir ya da tam tersine, daha temel bir nitelikte olabilir ve getirilmesi maliyetli ve zor olabilir. 

Her durumda, bu teknik kullanıldığında hattın çalışma koşulları gözden geçirilmelidir. 

Bu tekniğin uygulanabilirliğini belirlemede önemli hususlar şunları içerir: 

• Hattın başlangıç konfigürasyonu (örneğin, çift veya tek rüzgar kutusu kanalları, yeni 

ekipman için mevcut alan ve gerektiğinde hattın uzatılması); 

• Mevcut ekipmanın başlangıç tasarımı (örneğin fanlar, gaz temizleme ve sinter eleme ve 

soğutma cihazları); 

• Başlangıçtaki çalışma koşulları (ör. ham maddeler, tabaka yüksekliği, emme basıncı, 

karışımdaki sönmemiş kireç yüzdesi, spesifik akış oranı, beslemede geri alınan tesis geri 

dönüşlerinin yüzdesi); 

• Verimlilik ve katı yakıt tüketimi açısından mevcut performans; 
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• Sinterin baziklik indeksi ve yüksek fırındaki yükün bileşimi (ör. yükteki pelete karşı sinter 

yüzdesi, bu bileşenlerin demir içeriği). 

Bu tekniğin tanıtımı, hattın operasyonel esnekliğini azaltabilir. Aslında, ham karışımdaki veya 

çalışma koşullarındaki önemli bir değişiklik, hatlar boyunca emisyonların profillerini önemli 

ölçüde değiştirebilir ve sonuç olarak, gaz devridaimi için benimsenen dengeyi bozabilir. Bu teknik 

sinter tesisinin (kirlilik yükleri açısından) kütle emisyon iz bölgesinin azaltılmasına katkıda 

bulunabilirken, belirli maddelerin konsantrasyonu, yeniden dolaşan ve tükenmiş gazlarda 

yükselebilir (örneğin asidik bileşikler). Asitli bileşikler açısından, aşırı korozyonu önlemek için 

sıcaklık, nem ve asit çiylenme noktalarının sıkı kontrolü şarttır. 

Bahsedilen tüm hususlar üç şirketin deneyimlerine dayanmaktadır; Aşağıda tarif edilen bu özel 

atık gaz sirkülasyonu uygulamalarında, tesisler yukarıda bahsedilen kısıtlamaları karşı önlemlerle 

aşmayı başarmışlardır. 

3.3.5.2.1 Tüm Hattan Atık Gazın Kısmi Geri Dönüşümü 

Tanım 

Bu tekniğin konsepti, karışık atık gazın bir kısmını bütün hattan hattın tüm yüzeyine geri 

dönüştürmektir (bkz. Şekil 3.21). Sinterleme atık gazının geri dönüşüm oranı,% 40-45 seviyesinde 

olup, başlıktaki ıslak gaz / hava karışımındaki % 14-15 oksijen konsantrasyonuna karşılık gelir ve 

atmosfere yayılan atık gazın akışında % 45 - 50 oranında azalmaya neden olur. 

 
Şekil 3.21: Emisyon optimize edilmiş sinterleme (EOS) prosesine göre kapalı sinter hattı 

 

Atık gaz, siklonun üstündeki kapağa ilave bir fan aracılığıyla geri dönüştürülmeden önce bir 

siklonda kesilir. Bu koşullar altında, hattın verimi değişmeden kalır ve kok tozu tüketimi 

Hollanda'nın IJmuiden'deki Corus tesisinde geleneksel uygulamaya göre % 10-15 azalır. 

İndirgenmiş ayrışma olarak tanımlanan sinter kalitesi sabittir, sinterdeki FeO % 1.5 artar, 

indirgenebilirlik artar, soğuk mukavemeti hafifçe azalır ve ortalama çap yaklaşık 17 mm kalır. 

Yüksek fırında üretilen sinterin kullanımı herhangi bir yan etki göstermez, ancak bu sinterin, 

Hollanda.'da Corus, IJmuiden tesisinde, yüksek fırınlarda kullanılan peletlerin yüksek yüzdesi 

nedeniyle sadece yükün yaklaşık % 50'sini oluşturduğuna dikkat edilmelidir. Diğer yerlerde, 

yüksek fırın yükünde kullanılan sinter seviyesi çoaha yüksektir (% 95'e kadar). 
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Şekil 3.22: Emisyon optimize edilmiş sinterleme (EOS) sürecinin şematik diyagramı 

 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Atık gazın tüm hattan kısmi olarak geri dönüştürülmesi, atık gaz akışını ve dolayısıyla toz ve 

PCDD / F emisyonlarını azaltmak için geliştirilmiş olup, atık gazın atmosfere deşarj edilmeden 

önce ilave arıtma ekipmanının daha da azaltılılması için faydalı olacaktır. Bu sistemin 

Hollanda'daki tesisine kurulumundan önce, boru çıkışı azaltma tekniği kullanılan bir siklon ve 

ilave azaltma ekipmanının da gerekli olması kaçınılmazdır (bkz. Bölüm 3.3.2.4). Bu özel ticari 

tesisin yüksek baziklik sinterine ilişkin sonuçları (d 1.7 CaO / SiO2) bu tekniğin başarılı bir şekilde 

uygulanmasının mümkün olduğunu göstermektedir (bkz. Tablo 3.33). Düşük baziklikli sinter 

sonuçları benzerdir. 
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Tablo 3.33: Corus, IJmuiden, Hollanda'daki sinter tesislerinde geleneksel sinterleme ve emisyon 

optimizasyonlu sinterleme özelliklerinin ve emisyon değerlerinin karşılaştırılması 

Bileşen Birim 

Geleneksel Sinter 
Emisyon optimize edilmiş 

sinterleme (EOS) 

Temmuz 

1994 
Ekim 1994 

Temmuz 

1994 
Ekim 1994 

Toplam gaz akışı Nm3/saat 394000 372000 328000 328000 

Devridaim akışı Nm3/saat 0 0 153000 120000 

Yayılan atık gaz 

akışı 
Nm3/saat 394000 372000 175000 208000 

Sıcaklık 0C 164 114 155 149 

Nem yüzdesi % 10 11 16 19 

Asit çiylenme 

noktası 
0C 45+-5 Veri yok (ND) 71+-5 Veri yok (ND) 

Toz (1) g/ton sinter 500 Veri yok (ND) 170 Veri yok (ND) 

O2 % 15 15 11.5 12.1 

CO2 % 7.5 7 11.7 11.2 

CO % 1 1.2 1 1 

SO2 g/ton sinter 1430 890 840 680 

NOx g/ton sinter 630 570 300 410 

CxHy g/ton sinter 200 145 95 83 

PCDD/F 
µg I-TEQ/ 

ton sinter 
2 Veri yok (ND) 0.6 Veri yok (ND) 

(1) 1994 yılında partikül emisyonları sadece siklonlar tarafından azaltıldı. 

NB: 132 m2'lik emiş alanı ve 4700 ton yüksekliğinde bazik sinter / gün üretimi. 

Kaynak: [ 104, te Lindert et al. 1997 ]. 

 

Corus, IJmuiden'de bu tekniğin uygulanmasından kaynaklanan emisyon azaltımları (kütleye göre) 

tablo 3.34'te verilmiştir. 

 
Tablo 3.34: Hollanda'nın IJmuiden kentinde, Corus tesisinde emisyon optimizasyonlu sinterlemenin 

(EOS) rapor edilen emisyon azaltımı (kütleye göre) 

Parametre Emisyon Azaltımı (1) (kütle olarak %) 

 Düşük bazik sinter Yüksek bazik sinter 

Atık gaz akışı 40 40 - 50 

Toz 50 60 

Karbonmonoksit (CO) 45 50 

SO2 Veri yok (NA) 15 - 20 

NOx 35 30 - 45 

Hidrokarbonlar (CxHy) Veri yok (NA) 50 

PCDD/F 70 65 
(1) Emisyonların azaltılması, bileşenin kütle akışının azaltılması olarak ifade edilir. Bu, konsantrasyonda 

bir düşüş anlamına gelmez. 

NB: NA=Veri yok. 

Kaynak: [ 104, te Lindert et al. 1997 ]. 

 

Bu teknik, kok tozu tüketiminin 60 kg/ton sinterden 48 kg/ton sintere indirgenmesini sağlar. 

Yukarıda tarif edilen Hollanda’da yer alan tesisin termal enerjideki bu önemli tasarruf, diğer 

tesisler için aktarılabilir değildir, çünkü proses optimizasyon önlemlerinin uygulanması sonucunda 

katı yakıtlardan düşük termal enerji girdilerinde çalışabilirler. Sinter fabrikaları için operasyonel 

verilerin Avrupa Yüksek Fırın Komitesi araştırmasından (1996) elde edilen veriler, birçok Avrupa 

fabrikasının hali hazırda önemli ölçüde daha düşük seviyelerde çalıştıklarını göstermektedir. 

Emisyon optimizasyonlu sinterleme (EOS) uygulaması ekstra emiş fanlarının kurulumunu 

gerektirir. Bu, enerji tüketiminin 3 - 8 MJ / ton sinter ile artması anlamına gelen 200 ile 400 kW'lık 
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bir ilave elektrik kapasitesi ile sonuçlanacak ve bu da genel potansiyel tasarruflara kıyasla düşük 

olacaktır. 

Çapraz Medya Etkileri 

Bu teknik, hem hava emisyonlarını hem de sinterleme prosesinin enerji tüketimini azaltır. Ek emiş 

fanları elektrik tüketimini artırır, ancak bu artış kok kömürü tozuna kıyasla göz ardı edilebilir 

düzeydedir. Çalışanların karbon monoksit zehirlenmesini önlemek için, devridaim edilen atık 

gazda karbon monoksite (CO) özel önem verilmelidir. 

İşletme Verileri 

Bu teknik ilk olarak Mayıs 1994'te Hollanda'nın IJmuiden kentindeki Corus sinter tesisindenyer 

alan sinter hattı 31'de faaliyete geçmiştir. Bugünemisyon optimizasyonlu sinterleme (EOS), 

fabrikadaki üç sinter hattında kullanılmaktadır. Bugüne kadar, sistemin kullanılabilirliği % 95'den 

yüksek olmuştur. Arıza durumunda, sistem otomatik olarak geleneksel sinterlemeye geçer. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik, hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir; ancak bu sistemi planlama 

aşamasından itibaren içine alan yeni tesisler için yatırım maliyetlerinintesis tasarımından 

kaynaklanan çok daha yüksek maliyetleri olabileceği için bazı mevcut tesislerden daha düşük 

olduğu kabul edilir. Atık gazın kısmi geri dönüşüm sistemini kurmak, mevcut tesislerdeki alan 

kısıtlamaları nedeniyle mümkün olmayabilir. Atık gaz sirkülasyonu uygulaması, sinter kalitesi ve 

verimliliğinin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için özel çaba gerektirir (bkz. Bölüm 3.3.5.2). 

Ekonomiklik 

Bu tekniğin, Hollanda'nın IJmuiden kentinde yer alan sinter fabrikasındakiüç sinter hattından 

yaklaşık 1,2 milyon Nm3 / saat olan toplam geleneksel atık gaz akışı uygulaması için gerekli 

yatırım 17 milyon avrodur. Operasyonel maliyetler kok kömürü tozu azaltılmış girdisi nedeniyle, 

geleneksel sinterlemeye kıyasladüşmüştür. Operasyonel tasarruflar 2,5 milyon avro / yıl olarak 

tahmin edilmektedir. Bu rakam, kok başına 100 kg /Avro ton kok tozu fiyatı ve 4.2 Mt / yıl sinter 

üretimi ile 6 kg/ton sintere kadarindirgenmiş kok tüketimi gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar 

istisnai olabilir ve diğer birçok AB sinter tesisinde, özellikle de IJmuiden, Hollanda’daki Corus 

tesisi için fiyatlandırılmış olanlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük katı yakıt girdisi ile çalışan 

tesislerde elde etmek mümkün olmayabilir (yukarıya bakınız). Ayrıca, diğer AB sinter tesislerinde 

kullanılan kok kömürünün tahmini ortalama fiyatının yaklaşık % 40’tan daha ucuz olduğu ve olası 

kok tozu tasarruflarının ekonomik açıdan daha az cazip hale getirildiği vurgulanmalıdır. Bununla 

birlikte, atık gaz devridaimini uyguladıktan sonra sinter hattından yayılan daha küçük atık gaz 

hacmi, boru çıkışı azaltma maliyetinin düşürüleceği anlamına gelir. 

Tüm örnekler için para Birimleri Avrupa Para Birimi’de (ECU) dönüştürülmüş ve avro (EUR) 

olarak yeniden gözden geçirilmiştir. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Uygulama için en önemli itici güçler, yetkililer tarafından belirlenen sıkı gereklilikler ve emisyon 

standartları olmuştur. 

Örnek Tesisler 

Corus, IJmuiden, Hollanda. Bu tesisdeki tüm sinter üretimi -(2010) yazım aşamasında- bu teknikle 

uygulanmıştır. AB dışındaki diğer örnekler (ABD gibi) de bu tekniği uygulamıştır. 

Literatür Referansları 

[ 49, Goverde et al. 1995 ] [ 104, te Lindert et al. 1997 ] [ 252, France 2007 ] [ 254, Eurofer 

2007 ] [ 307, Eurofer 2007 ]. 
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3.3.5.2.2 Isı Değişimiyle Birlikte Uç Sinter Hattından Atık Gazın Geri Dönüşümü 

Tanım 

Sinterleme prosesinin doğası gereği, çeşitli atık gaz bileşenlerinin konsantrasyonları, sinter 

hattının uzunluğu üzerinde homojen bir dağılım göstermez (bakınız Şekil 3.5, Şekil 3.7 ve Şekil 

3.12). Prosesin ilk yarısı, çoğunlukla su içeriğinin cevher karışımından çıkarılmasıdır. İkinci 

yarıda daha yüksek konsantrasyonlarda sülfür oksitler, klor bileşikleri ve PCDD / F mevcuttur. 

Karbon monoksit ve karbon dioksitin yanı sıra azot oksitleri de sinter hattının iki yarısı arasında 

eşit olarak dağılır. Su, sinter hattı boyunca yarı yoldan çıkarıldıktan sonra atık gazın sıcaklığı, 

sıcak bölge yanma noktası alanında maksimum seviyesine ulaşana kadar hattın ikinci yarısında 

artar. 

Atık gazın geri dönüşümü için diğer tekniklerin aksine bu teknik, hattın ikinci yarısının tüm atık 

gazlarını toplar. Bu gazlar, sinter hattının tüm uzunluğu boyunca sisteme yeniden dolaştırılır. Geri 

dönüştürülmüş gazda kalan oksijen, yakıtı yakmak için gereken oksijenin çoğunu sağlar. Atık gaz 

tekrar çevrildiğinde, toz içeriği sinterleme yatağında filtrelenir, PCDD / F kısmen yok edilir ve 

kükürt oksitlerin yanı sıra klor bileşikleri emilir. Alev cephesindeki devridaim edilmiş gazdaki 

karbon monoksidin oksidasyonu, sisteme ısı sağlar, katı yakıt ilavesinden elde edilen ısının bir 

kısmını yerinden çıkarır ve katı yakıt oranının düşmesine izin verir. 

Sinter hattının ikinci bölümünden gelen atık gazın yeniden sirkülasyonu nedeniyle, sadece ilk 

yarıdan daha düşük konsantrasyonlara sahip atık gazlar, prosesi istif (stack) içinden terk eder. Bu, 

atık gaz ve emisyon miktarını önemli ölçüde azaltır. Emisyon konsantrasyonları, sinter yatağındaki 

tozun asimilasyonunun verimliliği, klorürler ve kükürt oksitleri gibi türlerin adsorpsyonu ve bazı 

türlerin (örn. CO, PCCD / F) yeniden alev cephesi boyunca sirküle edilen gaz geçişleri olarak 

oksitlenmesi ile belirlenir. 

 

 
Şekil 3.23: Hüttenwerke Krupp Mannesmann tarafından geliştirilen düşük emisyon ve enerji 

optimizasyonlu sinterleme prosesi (LEEP) 

 

İki gaz akımı elektrostatik toz tutuculardan birine girmeden önce, bir gaz/gaz ısı ejanşöründen 

akar. Gaz akımının sıcaklıklarının (ısı ejanşöründen önce: 200/65 °C, ısı ejanşöründenden sonra: 

150/110 °C) düzeltilmesi, mevcut egzoz fanlarının geleneksel sinterleme prosesindeki gibi aynı 

çalışma noktalarında çalışmasına izin verir. Ayrıca, birinci hat kısmının soğuk gazının çiğlenme 

noktasına ulaştığı alan, ısı ejanşöründen önce bulunan gaz tüpleriyle sınırlandırılır. Tüm ek gaz 

tüplerindeki sıcaklık seviyeleri, asit çiylenme noktasını aşmaktadır. Yaklaşık 150 °C'lik 

sıcaklıklarda dolaşan sıcak gazların soğutulması, sinterin kalite özelliklerinin korunmasını da 

sağlar. 

Atık gazlar elektrostatik toz tutucular ve egzoz fanlarından geçtikten sonra, devir daim proses gazı, 

ek bir hız kontrollü destek fanı vasıtasıyla sinter hattınadoğru ters yönde eser. Birinci hat 
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bölümünün egzozu, yığın boyunca atmosfere yayılır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Düşük emisyon ve enerji optimizasyonu sinterleme süreci (LEEP) tekniği ile, tablo 3.35'te 

gösterilen belirli kütle emisyonlarının azaltılması, geleneksel bir sinterleme prosesine kıyasla elde 

edilebilirdir. 

 
Tablo 3.35: Geleneksel sinterleme sürecine kıyasla düşük emisyon ve enerji optimizasyonu sinterleme 

süreci (LEEP) ile elde edilen bazı çevresel faydalar 

Parametre Azaltım 

Sinter ton başına spesifik atık gaz hacmi Yığında yaklaşık % 50 

Sinter hattından kaynaklanan toz emisyonları % 50 – 55 

SO2 emisyonu % 27 – 35 

NOx emisyonu % 25 - 50 

CO emisyonu % 50 - 55 

HF emisyonu % 50 

HCl emisyonu % 50 

PCDD/F emisyonu Yaklaşık % 75 - 85 

Katı yakıt Yaklaşık 5 - 7 kg/ton sinter, CO ve CO2 

azaltımı sağlar. 
NB: Tasarlanan kok karışımında bulunan enerji, geri dönüştürülmüş gazın enerji içeriğine eşittir. 

Destekleyici fanı çalıştırmak için 10 MJ / ton elektrik enerjisi sinter gereklidir, bu da 213 MJ / ton sinter 

veya % 12,5 enerji gereksiniminin toplam azaltılmasına neden olur. 

Kaynak: [ 307, Eurofer 2007 ] [ 374, Eisen, H.-P. et al 2004 ]. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

Ek fandan elektrik enerjisi kullanımında hafif bir artış vardır. Çalışanların karbon monoksit 

zehirlenmesini önlemek için devridaim edilen atık gazda CO'ya özel dikkat gösterilmelidir. 

İşletme Verileri 

Bu teknik ilk birkaç kez kullanıldığında, verimlilikte bir indirgeme gözlenmiştir. Yazım sırasında 

(2010) geleneksel sinterlemeye kıyasla aynı verimlilik düzeyine ulaşılmıştır. Gelecekte, ateşleme 

fırınındaki değişiklikler, O2 ilavesi, sinter temelindeki artış ve yanlış hava miktarının indirgenmesi 

ile daha yüksek verimlilik beklenmektedir. Geleneksel olarak üretilen sinter ile karşılaştırıldığında, 

düşük emisyon ve enerji optimizasyonu sinterleme prosesi (LEEP) ile sinter kalitesi aynı seviyede 

tane büyüklüğü, mukavemet ve indirgenebilirliği ve düşük sıcaklık arızası için daha iyi bir 

performans göstermektedir. 

Hüttenwerke Krupp Mannesmann'ın sinter tesisi 420 m²'lik bir emme alanına sahiptir. Hat, sinter 

hattına paralel iki atık gaz şebekesine sahiptir. İki egzoz bölgesini ayırmak için, bir atık gaz 

kaynağını, sinter hattının arka alanından tamamen ayırmak için bir bölme kurulmuştur ve bu ana 

parçanın havayı sadece hattın ilk yarısında çıkarmasını sağlar. Kepenkler, ön egzoz ana 

bölümünün rüzgârlarını ikinci egzoz ana ünitesinden ayırır ve bu ana parçanın sadece egzozun 

arka kısmından egzozu toplamasını sağlar. Çalışma koşulları değişebileceğinden, sinter hattının 

orta kısmındaki dört adet (toplamda 29), isteğe bağlı olarak sirkülasyona veya egzoz gazı devresine 

entegre edilebilir. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik yeni ve mevcut sinter tesislerinde uygulanabilir. Mevcut tesislerde, alan kısıtlamaları 

nedeniyle atık gazın kısmi bir geri dönüşüm sistemini kurmak mümkün olmayabilir. Mevcut sinter 

tesisi iki ayrı atık gaz şebekesine sahipse, orijinal ana üfleyiciler ve elektrostatik toz tutucuların 

kaybedilmediği Hüttenwerke Krupp Mannesmann tarafından gösterildiği gibi bir avantaj vardır. 

Atık gaz sirkülasyonunun uygulanması, sinter kalitesi ve verimliliğinin olumsuz etkilenmemesi 

için özel çaba gerektirir (bkz. Bölüm 3.3.5.2). 

Ekonomiklik 
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14 milyon avroluk bir yatırımla, katı yakıt tüketimi 5 - 7 kg katı yakıt / ton sinter (yakıt talebinin 

% 12.5'i) oranında azaltılmakta ve işletme maliyetinde karşılık gelen tasarruf sağlanmaktadır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Bu teknik Aralık 2001'den beri Almanya'nın Duisburg kentindeki-Huckingen'deki yerleşim 

Biriminde Hüttenwerke Krupp Mannesmann'da uygulanmaktadır. 

Literatür Referansları 

[ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 295, Hartig et al. 2006 ] [ 307, Eurofer 2007 ]. 

 

3.3.5.2.3 Son sinter hattının bir kısmından atık gazın geri dönüşümü ve sinter 
soğutucusundan atık gaz kullanımı 

Tanım 

Çevresel proses optimize edilmiş sinterleme (EPOSINT) prosesinde seçici atık gaz sirkülasyonu, 

partiküllerin ve sinter yatağından diğer türlerin salınımının, bu rüzgârda, atıkların olduğu sinter 

hattının boşaltma ucuna doğru daha yoğun olma eğiliminde olmasından yararlanır. Bu rüzgar 

kasaları yanmanın (burn-through’un) yatak tabanında ya da yatak tabanına yakın olduğu atık gaz 

geri dönüşümü için seçilir. Geri dönüştürülmüş gazın sıcaklığı, asit çiylenme noktasının altında 

olan sıcaklıklarda ortaya çıkan gazlarla sonuçlanan korozyon sorunlarından kaçınmak için atık gaz 

yığınına yol açan gazla aynı olmalıdır.Avusturya- Linz’deki Voestalpine Stahl sinter tesisindeki 

yeni genişletilmiş hattın 11-16 aralığındaki emiş kasaslar, atık gaz geri dönüşümü için en uygun 

kasalar olduğu tespit edildi. Bu uygulamayı Şekil 3.24. A’da şematik olarak gösterilmektedir. 

İkinci emici vantilatör, sinterleme için emme basıncının korunabilmesini sağlayan mevcut proses 

fanına paralel olarak kurulur. Bu fan, atık gazların seçilmiş emiş kasalarından alınıp ESP aracılığı 

ile resirkülasyon gaz kapağına geri dönüşümü için tasarlanır. Gaz sıcaklığı yükselmesi hızlı bir 

hızlanma gösterir (örneğin bkz. Şekil 3.7).. . 

 
Şekil 3.24: Avusturya'nın Voestalpine, Linz 5 nolu sinter hattında kurulu EPOSINT gaz geri dönüşüm 

tekniğinin şematik diyagramı. 

Sıcaklığın arttığı alan, sinter karışımına ve diğer operasyonel faktörlere bağlı olarak hat uzunluğu 
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boyunca değişebilir. Bu prosesin bir özelliği, atık gazları, 11'den 16'ya kadar olan aralıktaki 

bağımsız emiş kaslarından, istif ya da yeniden dolaşım kapağına bağımsız olarak yönlendirme 

yeteneğidir. Bu özellik, prosese yüksek derecede esneklik sağlar. 

Sirkülasyonlu gazlarda oksijen eksikliği probleminin üstesinden gelmek için, sinter 

soğutucusundan çıkan sıcak egzoz gazları başka bir fan, bir gaz karıştırma haznesi ve devridaim 

başlığı ile sisteme geri döndürülür. Bu, sinter kalitesinin korunabilmesine yardımcı olmak için 

sirkülasyon kaputundaki oksijen seviyesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda gaz sıcaklığını 

artırarak ve soğutucudan yaygın partikül emisyonlarını azaltarak kok oranını indirgeme 

potansiyelini de arttırır. 

Başlık yapısı, hattın tüm genişliğini kaplar ve yeniden dolaştırılmış gaz ve toz parçacıklarının 

istem dışı bırakılmasını önleyen temassız, dar aralıklı bir labirent conta ile palet yan duvarlarına 

kapatılır. Tüm palet yapısı kapalı olmadığı için, palet tekerlekleri, vs. temiz bir atmosferde 

çalışarak, yataklara toz girişinden kaynaklanan aşınmayı / arızayı ortadan kaldırır. Conta, CO 

içeren sirkülasyonlu gazın kaçışına karşı güvenlik sağlar ve tesis veya cihaz arızalarından 

kaynaklanan sızıntıları önlemek için özel önlemler vardır. Kaput yapısı, son birkaç emiş kasasında 

sinter yatağı boyunca soğuk havanın çekilmesini sağlayan tüm hat boyunca uzanmamaktadır (bkz. 

Şekil 3.24). Bu, sinterin soğutucudan önce hat üzerinde yeterince soğutulmasını sağlamaya 

yardımcı olur ve paletlerin bakım amacıyla gerektiğinde arada bir çıkarılmasını kolaylaştırır. 

Çevresel süreç optimize edilmiş sinterleme (EPOSINT) uygulamasının bazı özellikleri 

aşağıdakileri içerir: 

• Atık gazın bir kısmının yeniden sirkülasyonu, ilgili tüm emisyonların ortalama 

değerlerden daha yüksek olduğu yükselen sıcaklık alanından seçicidir, 

• Devridaim, kok tozu tüketimi ve atık gaz hacminde bir indirgenmeye yol açar, 

• Gaz geri dönüşüm başlığı sinter hat genişliğini kapsar, 

• Gaz geri dönüşüm başlığı tüm emme alanını kaplamaz, 

• Devridaim edilen atık gazdaki düşük O2 konsantrasyonu nedeniyle, yanlış havayı en aza 

indirmek için başlığın yüksek verimli bir sızdırmazlık sistemi ile birlikte, sinter soğutucusundan 

ilave hava kullanılır. Sinter üretimi ve sinter kalitesi üzerinde olumsuz bir etki olmadığından emin 

olmak için, yeniden dolaştırılmış gazdaki minimum O2 konsantrasyonu (yani proses yanma havası) 

% 13'tür. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Bu tekniğin bazı çevresel avantajları enerji tüketiminde azalma, gaz dışı hacimde % 40'a varan 

azalma ve kok tüketiminde azalmadır. Sinter atık gazının sirkülasyonu (Bölüm 3.3.5.2.1 ve 

3.3.5.2.4'te açıklanan teknikler için de kullanılır), sinter yatağındaki ayrışmaları nedeniyle NOx ve 

PCDD / F emisyonlarını azaltır. SOx ayrıca sinter tabakası tarafından emilir veya filtrelenir ve CO 

yakıt olarak kullanılır. Bu gaz devridaim tekniği ile, sadece elde edilen atık gaz hacminin önemli 

ölçüde indirgenmesi değil, aynı zamanda partikül ve gaz emisyonlarının azaltılması da 

sağlanmakta ve sinter soğutucunun dağınık toz emisyonlarının azaltılması da 

gerçekleştirilmektedir. Tablo 3.36, seçici atık gaz sirkülasyon tekniğinin, belirli parametreler için 

yüzde cinsinden uygulanmasından faydayı göstermektedir. 
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Tablo 3.36: Bölgesel atık gaz devridaim tekniğinin uygulanmasının temel çevresel faydaları 

Parametre Azaltım 

Sinter ton başına atık gaz hacmi Yığında yaklaşık % 25 - 28 azalma 

Toz emisyonu (1) % 30 - 35 oranında azalma 

Sinter soğutucudan toz emisyonu % 85 - 90 

Parçacık halindeki ağır metaller Yaklaşık % 30 – 35 (5) 

SO2 emisyonu Yaklaşık % 25 - 30 

NOx emisyonu (2) Yaklaşık % 25 - 30 

PCDD/F emisyonu (3) Yaklaşık % 30 oranında azaltılabilir 

CO emisyonu Yaklaşık % 30 oranında azaltılabilir 

Kok tozu tüketimi (4) Sinter ton başına yaklaşık 2 - 5 kg 
(1) Toz emisyonlarının azaltılması, çok yüksek bir toz konsantrasyonuna sahip bir gaz akımının yeniden 

sirkülasyonu ve bu gaz akışının bir elektrostatik toz tutucu ile temizlenmesi nedeniyle gaz hacminden 

daha yüksektir. 
(2) Sirküle edilen gaz akışı nispeten yüksek bir NOx konsantrasyonuna sahiptir, oysa sinter hattının 

ucundaki gaz, yüksek O2 ve düşük NOx konsantrasyonu ile yığına iletilir. 
(3) Sinter hattının son çeyreğindeki atık gazdaki konsantrasyon (gaz akışının bir kısmı yığına yol açmıştır) 

düşüktür. 
(4) Verimlilik ve kalite rakamları bozulmadan. 
(5) Toz emisyonunun azaltılmasına karşılık gelir. 

Kaynak: [ 307, Eurofer 2007 ]. 

 

Tablo 3.37'de, Avusturya'daki bir fabrika için bölgesel atık gaz dolaşım tekniğinin 

uygulanmasından önce ve sonra emisyon konsantrasyonları ve emisyon faktörleri için bazı işletme 

verileri verilmiştir. 

 
Tablo 3.37: Sinter tesisinin bölgesel atık gaz sirkülasyonunun kurulumundan önce ve sonra işletme 

verileri (2007, atık gaz azaltımı için Airfine uygulaması) 

Parametre Birim 
Kurulum 

büyümeden önce 

Büyümeden sonra 

(seçici atık gaz geri 

dönüşümü dahil) 

Sinter üretimi Ton/gün 6350 8300 (8500 max) 

Yakıt oranı Kg/ton sinter 45 41 

Ateşleme gazı MJ/ton sinter 50 40 

Toplam elektrik 

tüketimi (atık gaz 

arıtımı dahil) 

kWh/ton sinter 40 40 

Atık gaz arıtımından sonra emisyonlar 

Toz emisyonu 
mg/m3 46 38 

g/ton sinter 104 66 

SO2 emisyonu 
mg/m3 420 390 

g/ton sinter 952 677 

NOx 
mg/m3 240 240 

g/ton sinter 544 416 

HF 
mg/m3 1 0.6 

g/ton sinter 2.3 1 
Kaynak: [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

İlave fan sayesinde ek elektrik enerjisi, daha yüksek üretim ve 2 - 5 kg kok / t sinter katı yakıt 

ihtiyacında azalma ile telafi edilmektedir. Çalışanların karbon monoksitten zehirlenmelerini 

önlemek için yeniden çevrime sokulan atık gazdaki karbon monoksite (CO) özel önem 

verilmelidir. 

İşletme Verileri 
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Linz'de bulunan Voestalpine Stahl 5 nolu Sinter Strand, Nisan 2005'ten bu yana bu teknikle 

çalışmaktadır. Sinter için kalite parametreleri tekniğin kurulumundan önceki ile aynı kalmıştır. 

Kok tozu tüketimindeki indirgenme 2 - 5 kg/ton sinterde (45 kg/ton sinter - 40 kg/ton sinter arası) 

olarak rapor edilir. Özellikle proses ile ilgili rapor edilmiş herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu 

tekniğin bazı operasyonel avantajları, Nm3 çıkış gazı başına düşen sinter üretimi ve sabit sinter 

kalitesi ve sinter dışı gaz hacminde herhangi bir artış olmaksızın mevcut sinter tesislerinin 

kapasitesinin yaklaşık % 40 oranında(örneğin sinter makinesinin uzatılmasıyla) arttırılmasıdır. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknikle atık gaz sirkülasyonu, yeni ve mevcut sinter tesislerinde uygulanabilir. Mevcut 

tesislerde, alan kısıtlamaları nedeniyle atık gazın kısmi bir geri dönüşümünü kurmak mümkün 

olmayabilir. Linz fabrikasında, mevcut modifiye edilmemiş kalan mevcut atık gaz sistemini (yani 

ana, gaz temizleme sistemi, ana fan ve yığının toplanması) korumak için sistemi tasarlamak 

mümkün olmuştur. Atık gaz sirkülasyonunun uygulanması, sinter kalitesi ve verimliliğin olumsuz 

etkilenmemesi için özel çaba gerektirir (bkz. Bölüm 3.3.5.2). 

Ekonomiklik 

250 m²'lik bir emiş alanı için yatırım maliyeti yaklaşık 15 milyon avrodur. Belirtilen tesiste, 

kurulum özellikle ekonomiktir çünkü mevcut atık gaz sistemine herhangi bir değişiklik yapılması 

gerekmez. İşletme maliyetlerinde azalma, yaklaşık 2 - 5 kg kok / ton sinter tüketimindeki azalma 

ve daha az gaz hacmine bağlı olarak, özellikle de hassas yaş gaz temizleyiciler veya adsorbe edici 

maddelerin ilavesiyle torba filtreler gibi pahalı gaz temizleme sistemleri kullanıldığında atık gaz 

temizliği için maliyetlerin en aza indirilmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bu tekniğin uygulanması, modern atık gaz temizleme tesisleri için yatırım ve işletme maliyetlerini 

düşürmektedir. 

2007 yılında Ghent, Belçika’da ArcelorMittal sinter fabrikaları için seçici gaz devridaim 

sisteminin maliyeti 2007 yılında sinter tesisi 1 (175 m2) için 14 milyon avro, sinter tesisi 2 (498 

m2) için ise 49.3 milyon avrodur. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Bu teknik, Mayıs 2005'ten beri Avusturya'nın Linz kentindeki Voestalpine'de 5 nolu sinter hattı 

üzerinde uygulanmaktadır ve 56'dan 74 m'ye yükseltilmiştir. 

Literatür Referansları 

[ 217, Siemens-vai 2006 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 295, Hartig et al. 2006 ] [ 307, Eurofer 

2007 ]. 

 

3.3.5.2.4 Sinter Hattının Diğer Kısımlarına Atık Gazın Bir Kısmının Geri Dönüşümü 

Tanım 

Seçici geri dönüşüm tekniği kavramı, hattın altındaki sinterleme atık gazının yerel emişini ve sinter 

yatağının üzerindeki yerel geri dönüşümünü temel almaktadır. Bu seçici emme ve geri dönüşüm, 

bununla emisyon optimize edilmiş sinterleme (EOS) prosesi arasındaki temel farktır. Şekil 3.25, 

Japonya'daki bir sinter tesisinde uygulanan böyle bir kesitsel atık gaz dolaşımının şematik bir 

diyagramını göstermektedir. 
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Şekil 3.25: Japonya'da, Yawata Works, Tobata bölgesinde Nippon Steel Corporation Şirketi'nin 3 

nolu sinter fabrikasında seçici atık gaz sirkülasyonun şematik diyagramı 

Bu durumda, 480 m2 sinterleme yüzeyi dört farklı bölgeye ayrılmıştır (bakınız Şekil 3.5, Şekil 3.7 

ve Tablo 3.38): 

• 1. Bölge: Hattın ortasına geri dönüştürülecek ham karışımın ön ısıtma bölümüne karşılık 

gelen gaz (yüksek O2, düşük H2O, düşük sıcaklık), 

• 2. Bölge: SO2'deki gazın tozsuz hale getirilmesinden sonra istifte (strand) boşaltılması 

(düşük O2, yüksek H2O, düşük sıcaklık), 

• 3. Bölge: tozdan arındırma ve kükürt giderme prosesinden sonra (bu durumda bir 

magnezyum hidroksit çözeltisi ile ovalama) (düşük O2, yüksek H2O, düşük sıcaklık) istiflenecek 

şekilde SO2'ce zengin olan gaz, 

• 4. Bölge: Alev cephesinin etrafındaki sıcak bölüme karşılık gelen SO2 bakımından zengin 

gaz, tutuşma bölgesinden hemen sonra hattın ilk yarısında geri dönüştürülecektir (yüksek O2, 

düşük H2O, çok yüksek sıcaklık). 

Bu prosedürde, geri dönüştürülmüş atık gazın O2 konsantrasyonu yüksek (% 19) ve nem düşük (% 

3.6) kalmaktadır. Sinter kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan % 25'lik geri dönüşüm oranı 

elde edilir (RDI pratik olarak sabit kalır ve SI (kırılma indeksi) % 0,5 artar). % 6'lık bir katı yakıt 

tasarrufu da rapor edilmiştir. 

Geleneksel sinterlemeye kıyasla bu sistemde iki avantaj vardır: 

1. Atık gazdaki kullanılmayan oksijen, devridaim ile etkin bir şekilde kullanılabilir, 

2. Farklı bölümlerden çıkan atık gaz, gazın bileşimine bağlı olarak ayrı ayrrı arıtılabilir. Bu 

nedenle, atık gaz arıtma tesislerinin yatırımları ve işletme maliyetleri, geleneksel sinterlemeye 

kıyasla, hatta emisyon optimize edilmiş sinterleme (EOS) sistemine kıyasla bile, önemli ölçüde 

azaltılabilir. 

Tablo 3.38 Japonya'da, Yawata Works, Tobata bölgesinde Nippon Steel Corporation Şirketi'nin 3 



Bölüm 3 

176  Demir Çelik Üretimi 

nolu sinter fabrikasında, bölgesel atık gaz sirkülasyonunu kullanan atık gaz akışlarının 

karakteristik özelliklerini göstermektedir. 

 
Tablo 3.38: Japonya'da, Yawata Works, Tobata bölgesinde Nippon Steel Corporation Şirketi'nin 3 

nolu sinter fabrikasında, bölgesel atık gaz sirkülasyonunu kullanan atık gaz akışlarının karakteristik 

özellikleri 

Atık gaz akış 

bölgesi 
Atık gaz bileşimi Atık gaz arıtımı 

 
Akış 

(Nm3/saat) 

Sıcaklık 

(0C) 

O2 (% 

hacim) 

H2O (% 

hacim) 

SO2 

(mg/Nm3) 
 

Rüzgar kutuları 1 

– 3 
62000 82 20.6 3.6 0 

Sinter hattından 

devirdaim edilmiş 

Rüzgar kutuları 4 

– 13 + 32 
290000 99 11.4 13.2 21 

ESP'den sonra 

yığına yol açmıştır 

Rüzgar kutuları 

14 – 25 
382000 125 14.0 13.0 1000 

ESP ve kükürt 

gidermeden sonra 

yığına yo açmıştır 

Rüzgar kutuları 

26 – 31 
142000 166 19.1 2.4 900 

Sinter hattından 

devirdaim edilmiş 

Yığın 672000 95 12.9 13.0 15 Havaya emisyon 

Kaynak: [ 119, Sakuragi et al. 1995 ]. 

 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Takip eden iyileştirmeler kirlilik azaltımı açısından elde edilmiştir: atmosferdeki (yaklaşık % 28) 

atık gazda önemli bir azalma, toz emisyonlarında (yaklaşık% 56) bu elektrostatik tutucuyu 

yenilemenin etkisini de içerdiğine dikkat edilmelidir. hareketli elektrotlarve SO2 deşarjı ile 

donatılmıştır (Bölüm 3'ten kaynaklanan gazın boru çıkışı kükürt giderme dahil olmak üzere 

yaklaşık % 63). NOx emisyonlarında hafif bir azalma (yaklaşık% 3) da rapor edilmektedir. Tablo 

3.39, bölgesel atık gaz sirkülasyonunun uygulanmasından önce ve sonra emisyonları 

karşılaştırmaktadır. 

Tablo 3.39, Japonya'da, Yawata Works, Tobata bölgesinde Nippon Steel Corporation Şirketi'nin 

3 nolu sinter tesisinde, yeniden inşa öncesi ve sonrasında, nihai atık gaz bileşiminin bir 

karşılaştırmasını göstermektedir. 

Tablo 3.39: Japonya'da, Yawata Works, Tobata bölgesinde Nippon Steel Corporation Şirketi'nin 3 

nolu sinter tesisinde, yeniden inşa öncesi ve sonrasında, nihai atık gaz bileşiminin bir karşılaştırması. 

Karakteristik / 

Bileşim 
Birim 

Geleneksel 

sinterleme (kükürt 

giderme tesisi ile) 

Bölgesel atık gaz 

sirkülasyonu ile 

sinterleme 

İyileştirme 

Atık gaz akışı Nm3/saat 925000 665000 % 28 

Toz (1) mg/Nm3 50 30 (2) % 56 kütle olarak 

SOx (3) mg/Nm3 26 14 % 63 kütle olarak 

NOx mg/Nm3 408 559 % 3 kütle olarak 

Net enerji 

tüketimi 

GJ/ton 

sinter 
1662 1570 % 6 (4) 

(1) Elektrostatik tutucu ile arıtılan atık gaz. 
(2) ESP'nin onarılmasıyla kısmen elde edilen toz emisyonlarında azalma. 
(3) Kükürt giderme ünitesinde arıtılan atık gazın bir kısmı. 
(4) Net enerji tüketimindeki bu azalma, Japonya ve AB sinter tesislerindeki göreli üretkenlik ve kalite 

gereklilikleri ile ilişkili olarak düşünülmelidir. 
Kaynak: [ 119, Sakuragi et al. 1995 ]. 

Çapraz Medya Etkileri 

Ek fanların kurulumu daha fazla elektrik tüketilmesine neden olur. Bununla birlikte, bu artan enerji 

talebi, kok tozu tüketimindeki düşüşe kıyasla ihmal edilebilir düzeydedir. 

İşletme Verileri 
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Ekim 1992'de Nippon Steel Corporation'ın Yawata Works'teki 3 numaralı Tobata sinter tesisinde 

bölgesel atık gaz devridaim sistemini kullanan bir sistem kurulmuştur. Atık gaz, her biri ayrı ayrı 

ele alınan dört bölüme ayrılmıştır. Sistem sorunsuz çalışmaktadır ve atık gaz geri dönüşümü sinter 

kalitesini etkilemez. Bununla birlikte, bu son nokta, belirtilen Japon tesisinin AB'deki birçok sinter 

tesisi ile kıyaslandığında daha düşük üretkenliği ile ilişkili olarak düşünülmelidir. 

Uygulanabilirlik 

Bölgesel atık gaz sirkülasyonu, hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir; ancak, planlama 

aşamasından sistemi içeren yeni bir tesis için yatırım maliyetlerinin, tesis tasarımından dolayı 

önemli ölçüde daha yüksek maliyetlere sahip olan bazı tesislerde olduğundan daha düşük olduğu 

kabul edilir. Mevcut tesislerde, alan kısıtlamaları nedeniyle atık gazın kısmi bir geri dönüşümünü 

kurmak mümkün olmayabilir. Atık gaz sirkülasyonunun uygulanması, sinter kalitesi ve 

verimliliğin olumsuz etkilenmemesi için özel çaba gerektirir (bkz. Bölüm 3.3.5.2). 

Ekonomiklik 

Gaz geri dönüşüm sistemi için Avrupa yatırım maliyetleri deNOx, deSOx ve diğer azaltma 

ekipmanı hariç olmak üzere, 1997 yılında 8 milyon - 10 milyon avro seviyesinde kaydedilmiştir. 

İşletme maliyetleri gizli olarak rapor edilmiştir. Kok tüketiminde % 6 azalma bildirilmiştir. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Japonya'da bu tekniği uygulayan beş tesis vardır. Burada verilen veriler Tobata sinter tesisi no 3, 

Yawata Works, Nippon Steel Corporation'a atıfta bulunmaktadır. 

Literatür Referansları 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 119, Sakuragi et al. 1995 ]. 
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4 PELETLEME FABRİKALARI 
[208, Lindfors et al. 2006] [318, Eurofer 2007] 

 

Bölüm 3.1.1'de belirtildiği gibi, demir cevherinin peletlenmesi vesinterlenmesi, demir oksit 

çeliğinin ham demir ve çelik üretimi için hazırlanmasında kullanılan önemli birer yöntemdir. Bu 

yöntemlerin her biri kendine özgü avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Bunlar, hammaddelerin 

türü ve bulunabilirliği gibi yerel koşullardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Atıklarının geri 

dönüştürülebilmesi, kok tozlarının çelikhanelerde yakıt olarak kullanılabilmesi ve sinterin taşıma 

ve prosese süreçlerinde bozulmaya meyilli olması gibi çeşitli nedenlerden dolayı, sinter genellikle 

çelikhanelerde üretilmektedir. Peletler, içlerinde 0.05 mm’den küçük ince cevher ve katkı 

maddeleri bulunduran 9-16 mm çaplarındaki kürelerden çok yüksek ısılar kullanarak 

üretilmektedir. Ve bu üretim genellikle maden sahasında ve nakliye limanlarında yapılmaktadır. 

Avrupa’da (Hollanda) peletleme fabrikası bulunduran sadece bir tane tamamlanmış çelik fabrikası 

bulunmaktadır. 2007 yılında İsveç’te ise beş adet bağımsız bir şekilde çalışan peletleme fabrikası 

vardı. Bu altı fabrikadaki pelet üretiminin 2007 yılında yaklaşık olarak üretim miktarı 27 milyon 

ton/yıl olarak ölçülmüştür. EU-25'teki pelet tüketimi ise yaklaşık 43 milyon tondur. 
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4.1 UYGULAMALI SÜREÇLER VE TEKNİKLER 
Peletler 9-16 mm çaplarındaki demir cevherlerinin küçük, kristalize edilmiş topaklarıdır. Şekil 

4,1’de peletleme fabrikasının bir parçası olan topaklama tamburu gösterilmektedir. 

 
Şekil 4.1: Yaş peletlerin oluşturulduğu bir peletleme fabrikasındaki topaklama tamburu. Kaynak: [200, 

Commission 2001] [318, Eurofer 2007] 

 

Peletleme prosesi; taşlama ve kurulama / drenaj, nemlendirme ve karıştırma, topaklama ve 

sertleştirme, son olarak da elekten geçirme ve taşıma aşamalarından oluşmaktadır (bkz. Şekil 4.2). 

 

 
Şekil 4.2: Hollanda'daki peletleme fabrikasının şeması 
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 Taşlama Ve Kurulama / Drenaj 
[208 Lindfors et al. 2006] 

İsveç pelet fabrikası genellikle maden sahasında bulunur ve manyetik ayrışma prosesi de dâhil 

olmak üzere cevher zenginleştirme prosesi, peletleme prosesinin hemen öncesinde gerçekleştirilir. 

Bu prosesler ıslak olarak gerçekleştirildiğinden dolayı topaklamadan önceki son taşlama prosesi 

de ıslak olarak gerçekleştirilmektedir (bkz. Şekil 4.3). Çıkan ürüne bağlı olarak olivin, dolomit, 

kuvarsit ve/ya kireçtaşı gibi Katkı maddeleri öğütülür ve daha sonra genellikle %3 - %3,5 

oranlarında cevher harcına eklenir. . Bağlayıcılar ise topaklama prosesinin başındaki bir karıştırma 

safhasında eklenir. 

Hollanda fabrikaları ise taşlama prosesinin öncesinde harmanlanmış olan ithal cevherler üzerine 

çalışmaktadır. Cevher, taşlama safhasını geçebilecek kadar ince olmazsa ve aynı zamanda ıslatma 

ve karıştırma aşamalarına girmezse (bkz. 4.2). Cevherler eşzamanlı olarak olivin gibi uygun 

flaksın eklenmesi ile birlikte kurutulur ve taşlanır. Kurutma ısısı genellikle doğalgaz veya BOF 

gazı ve oksijen brülör tarafından sağlanır ve ayrıca ek ısı takviyesi pelet soğutma safhasında 

sağlanır. Sıcaklıklar yaklaşık olarak 100 oC civarında tutulur. 

Corus IJmuiden’deki kuru taşlama değirmenleri hava tasnif sistemi ile birlikte kapalı bir sistemde 

çalışır. Öğütücüden çıkartılan öğütülmüş cevher, hava tasnif edici tarafından iki kısma 

ayrılmaktadır. Büyük parçalar sonraki proses için tekrardan öğütücüye gönderilirken, diğer yandan 

istenen boyutlardaki parçacıklar ıslatma ve karıştırma aşamalarına iletilmektedir. Çok ince 

parçacıklar bir elektrostatik filtre yardımı ile yakalanarak üretim akışına geri gönderilir. 

 

 
Şekil 4.3: Islak taşlamalı bir peletleme fabrikasının şeması 
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 Yaş Peletlerin Hazırlanması 
[318, Eurofer 2007] 

Isıl öğütme prosesinden sonra, malzeme ayrı bir nemlendirme aşamasında yeniden 

nemlendirilmeden önce katkı maddeleriyle birleştirilir ve bir bağlayıcı ile karıştırılır. Pelet tipine 

bağlı olarak bentonit veya organik bağlayıcı kullanılır. Hollanda karıştırma ve nemlendirme 

fabrikalarında bentonit bağlayıcı ile birlikte bir de özenle seçilmiş katı yakıt (kok tozu veya 

antrasit) eklenir. 

İsveç ve Hollanda fabrikalarında topaklama aşamasına doğru ilerledikçe pelet karışımındaki nem 

oranı %7 ile %9 arasında olmaktadır. 

Nem oranı ayarlanan pelet beslemesi (ham karışım) daha sonra yaş pelet hazırlama fabrikalarında 

işlenir. Bu fabrikalar temelde bir besleme haznesi, topaklama tamburu, makaralı elek ve 

malzemelerin dolaşımını sağlayan konveyörlerden oluşan dört ile yedi adet hattan oluşmaktadır. 

Topaklama tamburu yatay düzlemle 6o ila 8o eğim yapacak şekilde yerleştirilmektedir. Yaş 

peletlerin ideal bir şekilde elde edilebilmesi için genellikle 9 ile 10 mm altındaki ve üstündeki 

hacme sahip topaçlar ayrıştırılır ve topaklama safhasına yeniden gönderilir. 

 Sertleştirme 
[208, Lindfors et al. 2006] 

Kurutma, ısıtma ve soğutma aşamalarından oluşan ve termal proses anlamına gelen sertleştirme, 

yatay ızgara veya ızgaralı fırın olmak üzere iki farklı sistem ile gerçekleştirilebilir. Termal proses 

süresince manyetit (mıknatıslı demir cevheri) neredeyse tamamen hematit ile oksitlenmektedir. 

İsveç cevherleri yüksek miktarda manyetit içerir. Manyetitin oksidasyonu esnasında ısı açığa 

çıktığından; yâni ekzotermik bir olay olduğundan dolayı bu reaksiyon peletin sertleştirilmesi için 

gerekli olan enerjinin %60 kadarını sağlayabilmektedir. Hollanda fabrikasında işlenen cevher 

karışımları, mevcut manyetit cevherinin yetmediği dünya pazarındaki şartlara ubağlı olan güncel 

miktarın maksimum %25’ine denk gelen daha düşük bir manyetit içeriğine sahiptir . İsveç peletleri 

ile karşılaştırıldığında, Hollanda peletlerinin daha düşük olan manyetit açığını kapatmak için kok 

tozu ve/veya antrasit eklenir. 

 Yatay Izgara Prosesi 

[114, Remus, Rainer 2008] [318, Eurofer 2007] 

Yatay ızgara prosesi yaş peletleri kurutma, ön ısıtma, pişirme ve soğutma gibi bölümlerden oluşan 

hareketli ızgaralardan meydana gelmektedir (bkz. Şekil 4.4). 
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Şekil 4.4: Yatay ızgara proses şeması 

Yaş peletler ızgara çubukları üzerinde büyütülmeden önce çubuklar kalınlığı 5 ile 10 cm arasında 

değişen boyutlarda fırınlanmış pelet katmanları ile kaplanır. Yaş peletler daha sonra 40-45 cm 

derinliğinde gaz geçirgen bir yatak oluşturmak için ocak tabakasının üzerine konulmaktadır. 

Yüksek mukavemetli peletler elde etmek için yaş peletlerin oksidasyon ve sinterleme esnasında 

yaklaşık 1300-1350 oC’de ısıtılmaları gerekir. Bu proses genellikle hareketli ızgara üzerinde 

bulunan ve yağ veya gaz ile ateşlenen bir dizi brülör ile sağlanır. 

Hollanda’daki çelikhane fabrikalarında brülörleri ateşlemek için COG kullanılmaktadır. Aynı 

zamanda peletlere eklenen kok tozu ve antrasit ek iç ısı sağlamaktadır. İsveç pelet 

uygulamasındaki manyetitin oksidasyonu gibidir. Sertleştirme prosesi sonunda, sertleştirilmiş 

peletlerin bir kısmı hazne katmanı olarak kullanılmak üzere geri dönüştürülür. 
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Şekil 4.5: Izgara fırın proses şeması 

 Izgara Fırın Prosesi 

[318, Eurofer 2007] 

Izgara fırın prosesi, yatay ızgara prosesine benzeyen bir hareketli ızgaradan oluşur. Ateşleme, 

döner bir fırında gerçekleşir ve soğutma, ayrı bir dairesel soğutucunun içinde gerçekleştirilir. 

Hareketli ızgara, hava sızdırmayacak şekilde tasarlanan rüzgârlıklar ile bağlantılı sonsuz ızgaralı 

bir plaka zincirinden oluşur. Yaş peletler yaklaşık 20 - 25 cm derinliğinde bir yatak oluşturmak 

için doğrudan ızgara plakaları ile toklaştırılır. Izgarada ön prosesden sonra, peletler bir kanal 

aracılığıyla döner fırına aktarılır. Fırının boşaltma ucunda yağla veya kömürle çalışan bir ocak 

vardır ve yaklaşık 1250 °C'lik bir sıcaklıkta çalışır. Halka şeklindeki soğutucu, soğuk havanın pelet 

tabakasına nüfuz etmesini sağlayan bir ızgara tabanına sahiptir. Duvarlar soğutucuyu, önceki 

üretim aşamalarına sıcak hava sağlayacak şekilde bölümlere ayırır. 

Manyetit cevherler işlenirken, hareketli ızgaradaki ısıtma ve soğutma bölgelerinde ön ısıtma 

prosesi sonrasında sinterleme ve hematit oksidasyonu meydana gelir. 

 Eleme ve Taşıma 
[318, Eurofer 2007] 

Sertleştirme hattının sonunda, peletler toplanır ve elekten geçirilir. İstenilmeyen büyüklükte ya da 

ufalanmış haldeki peletler hazne tabakası vb. olarak geri dönüştürülür (bkz. Şekil 4.2). Aksi 

takdirde önemli toz emisyonları oluşabilir. 

İsveç'teki bağımsız fabrikalar için, ısıl proses görmüş peletler Narvik ve Luleå'daki limanlara 

ulaşım için açık vagonlara yüklenmeden önce kapalı kutularda tutulur. Gemilerin yüklenmesi 

esnasında yapılan alışverişlerde ürünlerin %2 ile %3’ü çok küçük olduklarından dolayı ayrılmakta 

ve sinter beslemesi olarak satılmaktadırlar. Kok, sinter, pelet ve parça cevherler gibi tüm yüksek 

fırın malzemeleri için (â) son bir ayırma prosesi yüksek fırın fabrikalarında yapılır. 
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4.2 Güncel Emisyon ve Tüketim Seviyeleri 

 Ürün Akışına Genel Bakış Ve Giriş Çıkış Verileri 

Şekil 4.6 bir peletleme fabrikasındaki seri üretimin genel akış şemasını göstermektedir. Bu taslak 

sadece bağımsız olarak çalışan peletleme fabrikaları için bilgi edinmede kullanılabilir. 

 

 

 
Şekil 4.6: Peletleme fabrikası üretim şeması 

 

Pelet fabrikaları için özel girdi ve emisyon faktörleri belirlenir. EU’daki üç peletleme 

fabrikasından alınan bu faktörlerin değerlerinin bazıları Tablo 4.1’de gösterilmektedir. 

 

 



  Bölüm 4 

Demir Çelik Üretimi  185 

Tablo 4.1: EU-25’deki üç pelet fabrikasından alınan giriş / çıkış verileri 

Giriş  Çıkış 

Hammaddeler Ürün 

Demir cevheri kg/t 935 – 936 Peletler kg/t 1000.00 

Bentonit kg/t 4.1 – 6.8  

Olivin (1) kg/t 0 – 27.6 Emisyonlar 

Kireç taşı kg/t 0 - 5 

Dolomit (2) kg/t 0 – 13.5 Atık gaz 

akışı 

Nm3/t 1940-2400 

Quarzit kg/t 0 – 20 Toz g/t 14 – 150 

 Toz mg/Nm3 7 – 70 

Enerji Cd mg/t 0.02 – 2.2 

COG/BOF (3) MJ/t 306 Cr mg/t 5.1 – 22.4 

Doğal gaz (3) MJ/t 14 Cu mg/t 1.5 – 6.7 

Kok tozu (3) MJ/t 342 Hg (4) mg/t 0.4 – 24.2 

Kömür (5) MJ/t 223 Mn mg/t 5.1 – 64.3 

Yağ (5) MJ/t 43 – 186 Ni mg/t 6.5 – 12.7 

Elektrik MJ/t 54 – 99 Pb mg/t 15.6 – 70.8 

   TI mg/t 0.6 – 3.0 

Su m3/t 0.11 – 

1.25 

V mg/t 13.4 – 15.1 

   Zn mg/t 3 – 1300 

Sıkıştırılmış 

hava 

Nm3/t 6.2 – 12.8 HF (6)(7) g/t 1.8 – 5.8 

HCI (6)(7) g/t 2.4 – 41 

 SOX (8)(7) g/t 11 – 213 

NOX g/t 150 – 550 

NOX mg/Nm3 73 – 283 

CO g/t <10(5) – 

410 

CO2 kg/t 17 – 193 

VOC (9) g/t <5(5) – 

40(3) 

PAH (10) mg/t 0.7 – 1.1 

PCDD/F (4) ng I-TEQ/t 8.2 – 196 

PCDD/F (4) ng I-

TEQ/Nm3 

0.005 – 0.1 

 

Ürün atıkları 

Tozlar kg/t - 
(1) Yüksek fırınlar için pelet üretim durumu 

(2) Doğrudan indirgeme için pelet üretim durumu 

(3) Peletleme fabrikası entegre bir çelik fabrikasının bir parçası olduğunda 

(4) Saf formdaki baskın civa. Yük İşlenen cevherlere bağlıdır. 

(5) İsveç’deki bağımsız peletleme fabrikası olması durumunda. 

(6) Asidik atık gaz bileşenlerinin çıkarılması için teknikler uygulanırsa daha düşük değer 

(7) Desülfürizasyon teknikleri uygulandığında daha düşük değer. 

(8) Ölçüm tekniği bilinmemektedir. 

(9) Ölçüm tekniği bilinmemektedir. 

(10) Borneff 6, EPA 16 veya benzo (a) pyrene olup olmadığı hakkında bilgi mevcut değildir. 

NB: Veriler 2004 senesine aittir ve EU-25 üretiminin %63 ‘ünü ifade eden 2004 ‘deki yaklaşık olarak 13 milyon ton 

pelet üretimi yapan üç pelet fabrikasından alınmadır. 

 
Kaynak: [208, Lindfors et al. 2006] [318, Eurofer 2007] 
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 Pelet Üretiminde Çevresel Sorunlar 

Peletleme fabrikaları havaya karışan partikül ve gaz emisyonlarının öncelikli kaynağıdır. 

Emisyonları azaltmak için azaltma teknikleri uygulandığında, çapraz medya etkileri ortaya çıkar. 

Aşağıda 4.2.2.1'den 4.2.2.5'e kadar olan bölümler, peletleme fabrikaları için en uygun çevresel 

konuları açıklamaktadır. 

 

 Hava Emisyonları 

[208, Lindfors et al. 2006] [300,Eurofer 2007] 

 

Taşlamadan Kaynaklanan Toz Emisyonları 

Hava tasnif etme aşamasından sonra büyük miktarlarda toz içeren gaz tahliye edilir. Bu toz esas 

olarak demirden oluşur ve hammaddenin bileşimini ifade eder. Emisyonlar elektrostatik çökeltme 

ile azaltılabilir. 

Eleme ve Taşımadan Kaynaklanan Toz Emisyonları 

Eleme ve taşıma, malzemelerin nemli olduğu prosesin başlangıcında, topaklama aşamasında 

gerçekleştirilir. Bu esnada bazı toz emisyonları oluşabilir, ancak bunlar çok da önemli değildir ve 

çoğunlukla fabrikanın topaklama alanı içinde bulunur. Sertleştirme hattının sonunda, peletler 

toplanır ve elenir. Küçültülmüş veya kırılmış peletler geri dönüştürülebilir. Çeşitli önlemlerin 

uygulanması ile bu alanlarda oluşabilecek önemli toz emisyonlarından kaçınılabilir. IJmuiden 

fabrikasında toz emisyonlarını önlemek için peletler ıslatılır (% 3 nem) ve bazı transfer noktaları 

bölgesel olarak tozdan arındırılır. 

Sertleştirme Hatlarından Kaynaklanan Toz Emisyonları 

Gaz ve toz emisyonları, sertleştirme hattının ateşleme bölgesinde meydana gelmektedir. Bu 

emisyonlar sürekli olarak meydana geldiklerinden dolayı etkili ESP'ler, torba filtreler veya 

fırçalama yardımı ile giderilmelidir. 

Sertleştirme ve Kurulamadan Kaynaklanan NOX Emisyonları 

Yayılan NOx, iki mekanizmadan dolayı yanma sırasında meydana gelir. Bunlardan ilki 

hidrokarbon yakıtındaki azot bileşiklerinin oksidasyonunda " NOX yakıtı" üretilmesidir. Diğer ve 

en önemli mekanizma ise, yüksek sıcaklıkların bir sonucu olarak peletleme prosesinde NOX 

oluşumudur. Bunlar havadaki nitrojen ve oksijenin ayrışmasına ve termal NOX oluşturmak için 

reaksiyona girmesine sebep olur. Tablo 4.1'de gösterilen veriler NOX oluşumundaki önemli 

farklılıkları yansıtmaktadır. Bazen kok tozunun yerini antrasit alır ve bu da NOX emisyonlarının 

% 25'e kadar indirgenmesine yol açabilir. NOX emisyonlarını indirgemenin başka bir yolu da 

yüksek sıcaklıkları düşürmek için su enjekte etmektir. 

Sertleştirmeden Kaynaklanan SO2 Emisyonları 

İndüksiyon prosesi sırasında kükürt dioksit (SO2) meydana gelmektedir. Kükürt kaynağı esas 

olarak kömürden ve yağdan ve daha az ölçüde cevherlerden ve kok esintisi ve / veya antrasitin 

eklenmesinden oluşur. Tablo 4.1, azaltma teknikleri uygulanmadığında SO2 emisyonlarının 

yaklaşık on kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

HCI ve HF Emisyonları 

Peletleme fabrikaları ayrıca bir hidrofluorik asit (HF) ve hidroklorik asit (HCI) kaynağıdır. Bu 

bileşenler, cevherde bulunan ve florür ve klorür içeren minerallerin (apatit) sertleşme prosesi 

sırasında oluşur. Tablo 4.1, HF ve HCl emisyonlarının azaltma teknikleri uygulanmadan yaklaşık 

on kat daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

İsveç'ten gelen cevherlerin yüksek miktarda florür içerdiği bilinmektedir (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.5). 

Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve dibenzofuranlar (PCDD / F) 

[318, Eurofer 2007] 

Yüksek sıcaklık proseslerinde PCDD ve PCDF oluşumu genellikle iki farklı mekanizma ile 
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açıklanır: 

1. Ham metal veya yakıtlarda bulunan PCDD/F in imha edilmesinin yarım kalması. 

2. Karbon ve klor kaynaklarının yeniden birleşmesi. 

 

Peletleme fabrikalarında yanma sırasında, halka yapılı hidrokarbon türleri, orta seviye yanma 

ürünleri olarak oluşturulur. Klor olması durumunda, bunlar PCDD/F'yi oluşturabilir. Öncüler, 

tamamlanmamış yanma ile oluşan dibenzofuranlar veya polisiklik aromatik bileşikleri (PAH) 

içerir. Oksitlenme, klorür olmayan öncülerin oluşumuna katkıda bulunabileceği için kurum, (is) 

başka bir dioksin oluşum kaynağıdır. Reaksiyonlar, muhtemelen 300 ile 400 °C arasındaki 

soğutma bölgelerinde gerçekleşir. Tablo 4.1 dioksin oluşumundaki önemli farklılıkları 

göstermektedir. Doğrudan ölçümlerden elde edilen sonuçlar 8.2 ile 196 ng I-TEQ/t pelet 

arasındadır. Bu aralığın nedenleri, PCCD/F emisyonlarının aşağıda listelenen öğelerle 

ilişkilendirilmesi ile açıklanabilir: 

• Oluşum: 

daha az öncü ile daha az dioksin oluşur. Baca gazlarındaki yüksek oksijen, karbon öncülerinin 

oluşma ihtimalini azaltır. Böylece daha az PCDD/F bileşiği oluşur. 

• Azaltma 

teknikleri: eğer baca gazı sıcaklığı azaltılabilirse (< 80 oC), oluşan PCDD/F bileşikleri toz 

parçacıkları üzerinde yoğunlaşacaktır. Böylece PCDD/F emisyonları toz emisyonları ile uyumlu 

hale gelecektir. 

• Düşük 

sıcaklıklarda etkili toz azaltma, PCDD/F’yi etkin bir şekilde kaldıracaktır. 

 

 
 Su Akışları 

Gaz yıkayıcılar kirletici maddeleri uzaklaştırmak için kullanıldığında, atık su akışı oluşur. Bu atık 

su, HF varlığı nedeniyle boşaltılması gerekir. Bu tahliye, atık sular geri dönüştürüldüğünde ve 

NaOH eklendiğinde nispeten daha az olmaktadır. Bazı durumlarda, bu tahliye suyu arsenik 

temizleme fabrikası içinde arıtılır. 

Bunlardan başka atık su ayrıca fabrika ve ekipmanların ıslak çalkalama proseslerinden de tahliye 

edilmektedir. NL, Corus IJmuiden fabrikasında bu su % 100 geri dönüştürülmüştür ve bu akış 

yaklaşık 0.04 m3/t pelettir. Soğutma suyu, öğütme ve kurutma bölümünün yanı sıra sertleştirme 

hattından da elde edilebilir. Bahsedilen Hollanda fabrikası için tam akış miktarı taşlama ve 

kurulama için 0.16 m3/t pelet ve sertleştirme için 0.05 m3/t pelettir. 

İsveç fabrikası için durum biraz daha özeldir. Maden suyunun kısımları, rafineri safhalarında gaz 

yıkayıcılar ve ıslak ESP'ler için proses suyu olarak kullanılır. Proses atık suyu, yeraltı suyu ve 

maden suyu, suların ön çöktürme yapılarak bir atık havuzuna iletildiği çökelticiye girer. Oradan 

su, ek çökeltmelerin yapıldığı bir arıtma göledine yönlendirilir. 

Malmberget (İsveç) 'deki yeni MK3 pelet fabrikasında, suyun kirlenmesi sürekli olarak 

ölçülmektedir. Tablo 4.2 İsveç'teki Kiruna ve Malmberget fabrikaları için elde edilen 

konsantrasyon değerlerini göstermektedir. 
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Tablo 4.2: Malmberget ve Kiruna su arıtma fabrikasından alınan (İsviçre) işletme verileri 

 Malmberget 

2006 

Malmberget 

2006 

Kiruna 

2006 

Kiruna 

2007 

 

Birimler 

Parametre Yoğunluk 

Uzaklaştırılmış 

katılar 

9.12 10.9 4.13 2.33 mg/l 

Toplam N 39.5 41 19.8 17.5 mg/l 

Fosfor 41.4 48.7 0.039 0.028 µg/l 

Kadminyum 0.018 0.011 0.025 0.014 µg/l 

Kobalt 3.63 6.23 0.35 0.37 µg/l 

Krom 0.70 0.35 0.05 0.1 µg/l 

Bakır 2.30 3.73 2.68 4.03 µg/l 

Civa <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 µg/l 

Kurşun 0.20 0.14 0.13 0.24 µg/l 

Çinko 6.87 5.95 0.63 4.56 µg/l 

Nikel 13.7 16 1.83 2.39 µg/l 

Arsenik 3.34 1.47 3.56 0.7 µg/l 

 
Kaynak: [113, Gidlund et al. 2008] [166, Lundqvist, A. 2009]. 

 

 Atık ve Yan Ürün Gibi Proses Artıkları 

Peletleme fabrikaları bizzat katı atık kaynağı değillerdir ancak ham maddelerin ayrıştırılması ve 

kullanılması sonucu katı atıklar çıkmaktadır. Ayrıca her ne kadar toz hakkındaki misyonlar 

azaltılsa da katı atıklar üretilmektedir. Çöken toz atık su arıtma fabrikasında çamur olarakson 

bulur. 

 Enerji Tüketimi 

[318, Eurofer 2007] 

Spesifik enerji tüketimi son yıllarda giderek artmaktadırr. Tüketimin azaltılması, ancak prosesin 

sistematik olarak iyileştirilmesi ile mümkün kılınabilir. 2005 yılında spesifik enerji tüketimi 186 

ila 662 MJ/t pelet aralığındaydı. 

Kullanılan ve tüketilen enerjinin türünden bahsedildiğinde çeşitli türdeki fabrikalar arasında bazı 

farklılıklar vardır. Hareketli ızgara fırın prosesleri yağ ve gaz kullanırken, ızgara ocak prosesleri 

çoğunlukla kömür kullanır. 

Hollanda'da olduğu gibi, dünyadaki çoğu peletleme fabrikalarında peletlerin karbon içerikli katkı 

maddelerini sinterleme için gereken ısının bir kısmını sağlamaktadır. Bu durum, yukarıda 

belirtildiği gibi, harici enerji tüketiminin üst noktalarını ifade eder. 

İsveçli bağımsız fabrikalar, ağırlıklı olarak manyetit oksidasyonu ile büyük avantajlar sağlayan 

manyetit yataklarından gelen cevherleri kullanır. Aslında, gerekli olan termal enerjinin yaklaşık 

%60'ı manyetit oksidasyonu ile sağlanır, dolayısıyla yukarıda belirtilen aralığın alt ucunda harici 

termal enerji tüketimi ile sonuçlanır. 

Enerji tasarrufu için, peletleme prosesinde manyetit ve yakıt oksidasyonundan sağlanan ısı geri 

dönüştürülür. Makinelerin soğutma bölümlerinden gelen aşırı ısının ana kısmı sıcak bölgelere 

yeniden dolaştırılır, böylece harici enerji girişine olan ihtiyaç azalır. Bazı endüstriyel alanlarda atık 

ısı, iç ısıtma sistemine geri kazandırılmaktadır. Pratik olarak mümkün olduğunda, atık ısı aynı 

zamanda belediye ısıtma şebekelerine de aktarılır. 

 Gürültü 

Corus IJmuiden'deki kuru taşlama değirmenleri 150 t demir pelet ile doldurulur ve saniyede iki 

devir hızında döndürülür. Optimum öğütme verimi elde etmek için dönme oranı ayarlanır. 
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Bu değirmenler yaklaşık 85 dBA ses emisyonları üretebilir ve bu nedenle akustik dolaplarda 

tamamen kapalı olarak tutulmaktadırlar. Islak taşlama değirmenleri aynı seviyede gürültü üretmez 

ve genellikle bu değirmenleri akustik muhafazalarda bulundurmaya gerek duyulmamaktadır. 
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4.3 Peletleme Fabrikaları İçin MET’lerin Belirlenmesinde 
Dikkate Alınan Teknikler 
Bu bölüm, bu belgenin kapsamındaki faaliyetlerde yüksek düzeyde bir çevre korumasına ulaşma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülen teknikleri veya bunların kombinasyonlarını ve ilgili 

gözlemleri açıklamaktadır. 

Bu bölüm, proses entegre teknikleri ve boru çıkışı ölçümlerini kapsar. Atıkların en aza indirilmesi 

ve geri dönüşüm prosedürleri de dâhil olmak üzere atık önleme ve yönetimi de dikkate 

alınmaktadır. Dahası, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltma teknikleri ele alınmaktadır. 

Direktifin Ek-3'ü, MET'in belirlenmesi için bir takım kriterler içermektedir ve bu bölümdeki 

bilgiler bu hususları ele alacaktır. Mümkün olduğunca Tablo 4.3’teki gibi standart bir yapı, 

tekniklerin karşılaştırılmasını ve direktifte verilen MET tanımına karşı değerlendirmeyi mümkün 

kılmak için her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemek için kullanılır. 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilecek tekniklerin eksiksiz bir listesini sağlamamakta ve bireysel 

kurulum için MET'in belirlenmesinde düşünülebilecek diğer tekniklerin mevcut olabileceği veya 

geliştirilebileceği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 4.3: Bu bölümde açıklanan her teknik için bilgi dökümü 

Göz önüne alınan bilgi 

türü 

Bulunan bilgi türü 

Açıklama 
Uygun şekilde resimler, diyagramlar ve akış sayfalarını kullanarak kısa 

teknik açıklama 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tekniğin uygulanmasıyla elde edilecek başlıca potansiyel çevresel 

faydalar (enerji, su, hammadde tasarrufu, üretim verimi artışı, enerji 

verimliliği vb.). 

Cross medya etkileri 

Tekniğin bir bütün olarak çevreye olan etkisini değerlendirmek için, 

tekniğin uygulanmasından dolayı tekniklerin çevresel etkilerinin 

ayrıntıları ile diğer çevresel faktörlere ait detaylar da dâhil olmak üzere 

potansiyel çevresel yan etkiler ve dezavantajları bu gibi konular içerebilir: 

• Hammadde ve su tüketimi 

• Eenerji tüketimi ve iklim değişikliğine katkı 

• Stratosferik ozon tükenme potansiyeli 

• Fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli 

• Havada emisyonlardan kaynaklanan asitlenme 

• Ortam havasında partikül madde (mikropartiküller ve metaller dahil) 

• Havaya veya suya emisyonlardan kaynaklanan arazi ve suların 

ötrofikasyonu 

• Sudaki oksijen tükenme potansiyeli 

• Suda veya karada (metaller dahil) kalıcı / toksik / biyobirikimli 

bileşenler 

• Kalıntılarının (atıkların) oluşması veya azaltılması 

• Yeniden kullanım veya geri dönüşüm kalıntıları 

• Gürültü ve / veya koku 

• Kaza riski. 

İşlevsel veriler 

Emisyon seviyeleri, tüketim seviyeleri (hammaddeler, su, enerji) ve 

üretilen atık miktarları hakkında gerçek performans verileri (referans 

koşulları, izleme süreleri ve izleme yöntemleri dâhil). Tekniğin nasıl 

işletileceğine, sürdürüleceğine ve kontrol edileceğine dair diğer yararlı 

bilgiler. 

Uygulanabilirlik 

Tekniğin uygulanabileceği ya da uygulanamayacağı fabrika tiplerinin ya 

da proseslerinin tipinin belirtilmesi, belirli durumlarda, örneğin; fabrika 

yaşı (yeni veya mevcut), uyarlamada rol oynayan faktörler (ör. yerin 

kullanılabilirliği), fabrika büyüklüğü (büyük veya küçük), önceden 

kurulmuş teknikler ve ürünün türü veya kalitesi. 

Ekonomik 

Maliyetler (yatırım ve işletme) ve olası tasarruflar (örneğin, azaltılmış 

hammadde veya enerji tüketimi, atık ücretleri) veya bunların nasıl 

hesaplandığı / tahmin edildiği ile ilgili ayrıntılar dâhil olmak üzere 

bilgiler. Yeni yapı ile ilgili ekonomik bilgiler ve mevcut kurulumlara 

uyarlama dâhil edilecektir. Bu mümkün olduğunda, tekniğin genel 

ekonomik etkisini tanımlamaya izin vermelidir. 

Uygulama için destek 

kuvvet 

Bugüne kadar tekniğin uygulanmasını yönlendiren veya uyarmış olan 

belirli yerel koşullar, gereklilikler (ör. Mevzuat, güvenlik önlemleri) veya 

çevresel olmayan tetikleyiciler (örneğin verim artışı, geliştirilmiş ürün 

kalitesi). 

Örnek fabrikalar 

Tekniğin uygulandığı fabrikalara atıfta bulunulan kısımdan hangi 

bilgilerin toplandığı ve kullanıldığı. Tekniğin Avrupa'da veya dünya 

çapında kullanım derecesinin gösterilmesi. 

Referans kaynak 

Bölümün yazılmasında kullanılan ve teknik hakkında daha detaylı bilgi 

içeren literatür veya diğer referans materyaller (ör. Kitaplar, raporlar, 

çalışmalar, web siteleri). 
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 Taşlama Değirmenlerinde (kuru taşlama) Elektrostatik Çökeltim 

Tanım 

Taşlama prosesinden sonra parçacıklar hava tasnif prosesi ile ayrıştırılır. İri parçacıklar taşlama 

değirmenlerine geri dönüştürülür ve ince, istenen boyuttaki parçacıklar karıştırma aşamasına 

iletilir. Hava tasnif sisteminde kullanılan hava, filtrelenmesi gereken büyük miktarda toz içerir. Bu 

toz yapısal olarak bir ESP kullanarak etkili bir şekilde tutulabilir özelliktedir. Yakalanan malzeme 

hammadde ile aynı bileşime sahip olduğu için (%1.1 wt - kok tozu, %1.3 Olivin (FeO, MgO, SiO2) 

ve geri kalan manyetit (FeO) ve hematit (Fe2O3)), doğrudan karıştırma evresine eklenebilir. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

ESP, hava tasnif sisteminin entegre bir parçası olarak daha az veya daha çok çalışır. Elde edilen 

emisyon konsantrasyonları <20 mg/Nm³'dir. Modern tasarımlı ESP'ler daha düşük emisyonlar 

sağlayabilir ve bu sayede ham maddelerin de geri kazanımı sağlanmaktadır. 

Çapraz Medya Etkileri 

ESP'den gelen çökelti, topaklama değirmeninde tamamen hammadde olarak kullanılır. ESP'nin 

çalışması ile enerji tüketilmektedir. 300 000 Nm³/h'lik bir atık gaz akışında ve 4 Mt/yıl bir 

üretimde, enerji tüketimi yaklaşık 1 MJ/t pelettir. 

İşlevsel Veriler 

Hiçbir veri alınmadı. 

Uygulanabilirlik 

ESP'ler yeni ve mevcut fabrikalar için geçerlidir. 

Ekonomi 

Bir ESP, fabrika tasarımının entegre bir parçasıdır ve hava tasnif aşamasından gelen hammaddenin 

bir kısmı ESP tarafından geri kazanılmaktadır. Ancak 300 000 Nm3/h’ lik atık gazın arıtılması için 

yaklaşık olarak yıllık 2 milyon Euro (1996 fiyatı) gerekeceği hesaplanmaktadır. İşlevsel maliyetler 

yıllık üretimi 4 Mt ve kuru taşlama atık gaz akışı 300 000 Nm3/h olan bir peletleme fabrikası için 

0,03 ila 0,05/t pelet Euro (1996 fiyatları) olarak hesaplanabilir. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Bu teknik için itici güçler, hammaddelerin tamamen geri kazanımı ve bu sayede kaynakların 

korunmasıdır. 

Örnek Fabrikalar 

Hollanda, Corus IJmuiden’deki Peletleme fabrikası. 

Referans kaynak 

[65,InfoMil 1997] [318, Erofer 2007] [247, Netherlands 2007] 

 

 Kurutma Ve Sertleştirme Aşamalarından Gelen Katı Ve Gaz Atıklarının 
Ayrık Ve Birleşik Olarak İndirgenmesi 

Tanım 

Peletleme fabrikalarında toz giderme için çeşitli teknikler kullanılır. Kullanılan ana teknikler; 

mekanik kolektörler (kaba parçacıklar için), multisiklonlar, ıslak gaz yıkayıcılar, torba filtreler ve 

elektrostatik çökelticilerdir (ESP). ESP'ler ve torba filtreler yüksek bir temizleme verimliliği 

sağlar, ancak sadece sınırlı bir sıcaklık ve nem koşulları aralığında çalışabilir. Bu nedenle 

peletleme fabrikalarında ayrıca ıslak temizleyiciler de tozu gidermek için kullanılır. Gaz 

yıkayıcılar yüksek verimli toz gidericiler olarak kullanılabilir. Ovma suyu, çökeltici (arıtıcı) 

tarafından toplanır ve arıtılır. Katı olan maddeler tekrardan prosese geri döndürülür. 
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Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Yukarıda sıralanan teknikler için toz giderme verimliliği yaklaşık olarak %95’in üzerinde ve bazı 

durumlarda %99'un üzerindedir. Toz emisyonları ise 10 mg/Nm³ altında olabilir (bkz. Tablo 4.1). 

Örneğin, en son İsveç fabrikasında Kiruna'daki KK3'te, kurutma ve taşlama bölgesinden yayılan 

atık gazdaki toz konsantrasyonları miktarı 10 mg/Nm3'ün altındadır ve fabrikadan çıkan toplam 

toz emisyonları 100 g/t pelet’in altındadır. 

Islak gaz yıkayıcıların bir avantajı da SOX, HF ve HCl'nin de giderilmesini sağlamasıdır. SO2 için 

havanın giderilebilen emisyon konsantrasyonları (NaOH ilaveli ıslak yıkayıcı) 30 - 50mg / Nm³ 

altında ve hem HF hem de HCL için 1–3 mg/Nm³ altındadır. Ayrıca, dumanlar ve aerosoller de 

filtrelenmektedir. Yağ yıkayıcılarla, SO2 emisyonlarının 1995 yılında LKAB Kiruna pelet 

fabrikasında %95'ten fazla oranda azalması sağlanmıştır [114, Remus, Rainer 2008]. 

Çaprazs Medya Etkileri 

Normal yollarla toplanan toz, peletleme prosesine geri dönüştürülür. Yağ yıkayıcılar prosesinde, 

uygun arıtma prosesinden sonra biraz fazla su boşaltımı yapılmalıdır. Islak gaz yıkayıcıdan proses 

çıkışında torba filtrelerinin aşağı akışın uygulanması, atık gazların yıkayıcılardan sonra tekrar 

ısıtılmasını gerektirir. 

İşlevsel Veriler 

Belirli bir problem bilinmemektedir. 

Uygulanabilirlik 

Anlatılan boru çıkışı teknikleri, hem yeni hem de mevcut fabrikalarda uygulanabilir. 

Ekonomi 

Yağ yıkayıcının çıkışındaki torba filtresinin kurulumu üzerine bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Atık 

gaz akışlarını yıkayıcılardan sonra yeniden ısıtmak gerektiğinden yatırım ve işletme maliyetleri, 

ısıtma maliyetleri için bir provizyon içerir. Yeniden ısıtma ekipmanı dâhil olmak üzere torba 

filtreye yapılan yatırımın 25 milyon EURO olduğu tahmin edilmektedir. İşlevsel maliyetleri 

özellikle de yeniden ısınma maliyeti nedeniyle yüksektir (8 milyon Euro / yıl). [249, Hollanda 

2007]. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Hiçbir veri alınmadı. 

Örnek fabrikalar 

KK3 ve LKAB peletleme fabrikası, Kiruna, İsveç; Corus IJmuiden, Hollanda. 

Referans Kaynak 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 114, Remus, Rainer 2008 ] [ 169, LKAB 2004 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 

] [ 249, Netherlands 2007 ] [ 251, Eurofer 2007 ] [ 318, Eurofer 2007 ] 

 

 Gaz Süspansiyonu Emici (GSE) 

Tanım 

GSE yarı kuru bir prosestir. Islak kireç harcı, akışkan yataklı bir reaktörde atık gaza püskürtülür. 

Kireç harcından gelen su buharlaşır ve sönmüş kireç, katışkılar (HF, HCI ve SO2) ile reaksiyona 

girer. Atık gazda bulunan yüksek toz konsantrasyonu GSE'nin performansını arttırır ve reaksiyon 

yüzeyini arttırdığından, toz sönmüş kireç çözeltisi ile kaplanır. Akışkan yataklı reaktörden sonra, 

atık gazlar siklonlardan geçirilir. Kuru ürünün bir kısmı (reaksiyona girmiş kireç ve toz) burada 

çıkarılır ve reaktörde yüksek toz konsantrasyonunu korumak için reaktöre yeniden sirküle edilir. 

Atık gazın son temizliği, elektrostatik çöktürücü kullanılarak gerçekleştirilir. 

Sönmüş kireç enjeksiyonunun oranı, atık gazdaki SO2 konsantrasyonuyla orantılıdır. 
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Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Bir peletleme fabrikasındaki GSE'nin performans verileri Tablo 4.4'te özetlenmiştir. Bu veriler 

KK3 peletleme fabrikalarının sertleştirme hatlarından gelen atık suları arıtmak için bir GSE 

kullanan İsveç şirketi LKAB tarafından sağlanmıştır. Sertleştirme hattı bölgesinden gelen atık gaz, 

havaya yayılmadan önce tozu temizlemek için venturi yıkayıcılardan geçirilir. Tablo 4.4'teki 

değerler bu fabrikadan alınan toplam düşük emisyonları göstermektedir. 

Tablo 4.4: Bir gaz süspansiyonu absorbe edicisinin (GSA) performans verileri 

Bileşen GSA’dan önce 

(mg/Nm3) 

GSA’dan sonra 

(mg/Nm3) 

Kaldırma 

verimi (%) 

Sülfür Oksit (SO2) 300 9.6 96.8 

Hidroflorik asit (HF) 78 <0.1 99.9 

Hidroklorik asit (HCI) 133 0.6 99.5 

Toz 1400 2 99.9 
Not: 1995 yılında LKAB, Kiruna, İsveç'in KK3 peletleme fabrikası. 

 

Kaynak: [200, Commission 2001]. 

 

Bu fabrika için aşağıdaki veriler verilebilir: fabrika Ocak 1995'te işletmeye alındı ve yıllık üretim 

kapasitesi 4,5 Mt olarak ölçüldü. 1995 yılında gerçek üretim 2.8 Mt pelet olarak hesaplandı. 

Serleştirme hattının fırınlama bölgesinde bir brülör ve ilk ön ısıtma bölgesinde havaya ön ısıtma 

prosesi yapmak için ön ısıtıcı olarak kullanılıp ikinci soğutma bölgesinden gelen gaz çıkış 

sıcaklığını arttırmak için ayrı bir brülör olmak üzere bu fabrika iki brülör ile donatılmıştır. 

Çapraz medya etkileri 

Bir GSE, yarı kuru bir cihaz olup, son temizlik aşaması olarak bir elektrostatik çökeltici (ESP) 

içerir. ESP'nin kuru çökeltisi toz, CaSO3, CaCl2 ve CaF2 ve biraz da reaksiyona girmemiş kireç 

(CaO) içerir. Kuru çökelti toplanmaktadır. Sönmüş kireç tüketimi 264 kg/saattir ve su tüketimi 

10.6 m3/saattir. Ayrıca, basınçlı hava (7 bar) kullanılır: 690 kg/saat. Enerji tüketimi yaklaşık 0.64 

MJ/t pelettir. 

İşlevsel Veri 

Belirli bir problem bilinmemektedir. 

Uygulanabilirlik 

Bir GSE, hem yeni hem de mevcut fabrikalarda uygulanabilecek bir baca sonu süzücüdür. 

Ekonomi 

Hiçbir veri alınmadı. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Hiçbir veri alınmadı. 

Örnek Fabrikalar 

KK3 peletleme fabrikası, LKAB, Kiruna, İsveç. 

Referans Kaynak 

[ 200, Commission 2001 ] [ 247, Netherlands 2007 ] [ 248, Eurofer 2007 ] 

 Prosese Entegre NOx’un azaltımı 

Açıklama 

Bir peletleme fabrikasında NOx oluşumu için birincil kaynaklar "termal", "yakıt" ve "sevk" 

NOx’tir. Pelet yatağında oluşan NOx esas olarak ‘yakıt’ NOX ve ‘sevk’ NOx' ten oluşur. Her ikisi 

de kok tozundaki hidrokarbon ve nitrojen ve havadaki oksijen ve nitrojen arasındaki reaksiyonlar 

tarafından oluşturulmaktadır. "Termal" NOx oluşumu için ana faktörler, sertleştirme hattındaki 
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yüksek sıcaklıklardır (1300 - 1400 °C) ve brülör bölgesindeki yüksek oksijen varlığıdır. Ortaya 

çıktıktan sonra çeşitli NOx formları arasında ayrım yapmak mümkün değildir ve kimyasal 

kompozisyonda fark yoktur. Peletleme fabrikaları için, genel NOx emisyonlarının “termal” NOx 

tarafından domine edildiği varsayılabilir. 

Alınan en büyük önlem, termal NOx oluşumunu indirgemeyi amaçlamaktadır. Bu, brülördeki 

(tepe) sıcaklığın düşürülmesi ve yanma havasındaki fazla oksijenin azaltılmasıyla başarılabilir. 

Buna ek olarak, düşük NOx emisyonları, düşük enerji kullanımı, düşük nitrojen içerikli yakıt 

(kömür ve yağ) kullanımı ve oksijen fazlalığını sınırlandırarak elde edilebilir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Kiruna'daki (İsveç) LKAB firmasının KK3 peletleme fabrikasındaki ateşleme bölgesinden gelen 

NOx emisyonları 175 - 196 g/t pelettir veya 2400 Nm3/t pelet 73 - 82 mg/Nm3 spesifik bir gaz dışı 

akışa bağlıdır. Bu fabrika Ocak 1996’da işletmeye alındı ve NOx emisyonlarını azaltmak hiçbir 

boru sonu tekniği kullanılmadı. Düşük NOx emisyonları, düşük enerji kullanımı, yakıttaki düşük 

nitrojen içeriği ve aşırı oksijenin sınırlandırılması ile sağlanmıştır. Fabrika sertleştirme hattında iki 

büyük brülör kullanır. 

İsveç Kiruna'daki LKAB firmasının KK2 peletleme fabrikasında dolaylı kömür ateşleme tekniği 

kullanılmıştır. Bu fabrikanın NOx emisyonları 150 g/t pelettir. ‘Endirekt kömür’, kömürün 

brülörde kullanılmadan önce öğütülmesi, filtrelenmesi ve depolanması anlamına gelir. Teknik, 

enerji kullanımını hassas bir şekilde ayarlamayı mümkün kılmakta ve taşınan hava miktarının 

küçültülmesini sağlamaktadır, bu da termal NOx 'un oluşması için gerekliliklerin en aza 

indirgenmesi anlamına gelmektedir. 

Hollanda peletleme fabrikası Corus IJmuiden'deki durum biraz farklıdır. Fabrikada 56 uzun brülör 

kullanılıyor ve bunların 44'ü aynı anda çalıştırılıyor. Sertleştirme hattından gelen NOx emisyonları 

yaklaşık 550 g/t pelet veya (1940 Nm3/t pelet ile) 283 mg/Nm3'tür. Bu fabrikada proses entegre 

önlemler karmaşık bir yapıdadır ve bunun için özel olarak hazırlanmıştır. 

Malmberget, İsveç'teki yeni MK3 pelet fabrikası, brülör davlumbazlarında daha düşük alev 

sıcaklıklarını sağlamak için geri kazanım kapağında ekstra brülörler ile donatılmıştır. Bu tekniği 

kullanırken NOx oluşumunun indirgenmesiı beklenebilir. Ayrıca, yanma odaları alevin 

geometrisinin şekillendirilmesine ve değiştirilmesine fırsat verecek şekilde tasarlanmıştır. Buna 

ek olarak, uzun süreli çalışmalar yakın zamanda NOx indirgemek için peletleme fabrikaları için 

yeni brülör tekniklerinin geliştirilmesine başlamıştır. 

Cross medya etkileri 

Hiçbir cross medya etkisi oluşmaz 

İşlevsel veri 

Hiçbir veri alınmadı. 

Uygulanabilirlik 

Yeni bir fabrika inşa edilirken NOx üretimini indirgemek için önlemler tasarım sırasında göz önüne 

alınabilir. Mevcut fabrikalarda prosese entegre NOx azaltma teknikleri tercih edilmektedir. 

Tasarım dışı ilgili önlemler hem yeni hem de mevcut fabrikalar için düşünülebilir. 

Ekonomik 

Yeni fabrikalar için maliyetler, güçlendirme prosesine kıyasla oldukça düşüktür. 

Uygulama İçin İticii Güç 

Ulusal ve uluslararası düzenlemelere, çevresel itibara ve gelişmiş ekonomiye göre ulusal azaltma 

hedeflerini karşılamak için ulusal emisyonları azaltmaktır. 

Örnek Fabrikalar 

KK2 ve KK3 peletleme fabrikaları, LKAB, Kiruna, İsveç; MK3 fabrikası, Malmberget, İsveçve 
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Corus IJmuiden, Hollanda. 

Referans Kaynak 

[ 114, Remus, Rainer 2008 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 318, Eurofer 

2007 ] 

 Seçici katalitik indirgeme (SCR) 

Açıklama 

Bkz. Bölüm 3.3.2.8.2 

Elde edilen çevresel faydalar 

NOx emisyonu azaltımı 

Çapraz medya etkileri 

Bkz. Bölüm 3.3.2.8.2 

İşlevsel veriler 

SCR'nin yeni bir pelet frabrikasında başarılı bir şekilde monte edilebilmesi, otomatik olarak 

kurulumun, mevcut fabrikalarda makul maliyetlerle istenen etkiyi sağlayacağı anlamına gelmez. 

LKAB hâlihazırda mevcut fabrikalar için baca sonu tekniklerini imkânlarını araştırmıştır. Genel 

olarak, sıcaklıklar NOx’un azaltılmasını optimize etmek için çok düşüktür. Bu nedenle, artan yakıt 

kullanımı ve sürekli yüksek emisyon ve maliyet gibi negatif etkiler içeren bu tür kurulumlarda gaz 

akışı önceden ısıtılmalıdır. 

Uygulanabilirlik 

Mevcut fabrikalarda, hem yatay ızgara hem de ızgara fırın sistemlerde, bir SCR reaktörüne uyum 

sağlamak için gerekli çalışma koşullarını elde etmek zordur. Bununla birlikte, yeni bir peletleme 

fabrikası için, fabrika ve SCR sistemi, reaktörün gerekli sıcaklığına ve orta gaz akışlarına göre 

doğru şekilde tasarlanabilir. Yüksek maliyetler nedeniyle, atık gazın boru sonu azot oksit 

indirgenmesi sadece çevresel kalite standartlarının olduğu durumlarda dikkate alınmalıdır. Aksi 

halde karşılanma olasılığı yoktur. 

Ekonomik 

Hiçbir veri alınmadı. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Destekleyici güç, ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre ulusal azaltma hedeflerini karşılamak 

için ulusal emisyonları azaltmaktır. 

Örnek fabrikalar 

LKAB, 2010 yılına kadar NOx azaltımı konusunda kapsamlı bir araştırma programına katılacaktır. 

Bu bağlamda, İsveç Kiruna'daki yeni KK pelet fabrikasının deNOx sistemi ile donatılmasına karar 

verilmiştir. Alstom seçici katalitik indirgeme (SCR) reaktörü, tam ölçekli bir pilot testi için KK4'te 

kurulmuştur. Test ilkbahar 2008'de başladı ve sonuç 2009'un sonunda raporlanacak. Bu fabrika, 

ızgara fırın peletleme sistemi üzerinde dünyada ilk olacak ve amaç, bu teknik için çalışma 

koşullarının optimize edilebileceği koşullar altında yeni bir tesiste bir SCR reaktörünü 

değerlendirmektir. 

Bir SCR için yaşam süresi ile ilgili laboratuvar testleri küçük çapta gerçekleştirilmiş ve şimdiye 

kadar olumlu sonuçlar vermiştir. Peletleme fabrikalarında bir SCR reaktörünün işleyişi konusunda 

birçok belirsizlik hala mevcuttur. 

Referans kaynak 

[318, Eurofer 2007] 

 

 Pelet fabrikası su arıtımı 
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Açıklama 

Yıkayıcılardan çıkan atık su, bir dolaşım havzasına girmeden önce nötralizasyona uğrar. Buradan 

çökeltme tanklarına iletilir. Çamurun tortulaşma özellikleri, topaklaştırma ögelerinin dozajı ile 

sürekli olarak iyileştirilir. Çökeltiden gelen atık suyun bir kısmı ovma suyu olarak yeniden 

kullanılır. Hollanda'nın Corus IJmuiden kentinde bir başka parça arsenik giderme tesisine daha 

fazla çökeltilmesi için bir kanala yönlendirilmiştir (bkz. Bölüm 4.3.7). 

Elde edilen çevresel faydalar 

Proses suyunun ve çamurun ayrılması, yıkayıcıdaki suyun geri dönüşümünü sağlar. 

Çapraz medya etkileri 

Çamurun geri dönüştürülmesi veya Ni, Cr ve Cd gibi ağır metalleri içerebilen kısımlarının 

giderilmesi gerekir. 

İşlevsel veriler 

Bilinen hiçbir problem yoktur. 

Uygulanabilirlik 

Hiçbir veri alınmadı. 

Ekonomi 

Hiçbir veri alınmadı. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Hiçbir veri alınmadı. 

Örnek fabrikalar 

Corus IJmuiden, Hollanda. 

Referans kaynak 

[114, Remus, Rainer 2008] 

 Arsenik giderme fabrikası 

Açıklama 

Hollanda, Corus IJmuiden'deki su arıtma tesisindeki atık su pelet fabrikası, çözünmüş arsenat 

(As5+) ve arsenit (As3+) içerir. Bazı demir cevherlerinde arsenik bileşikleri bulunur. Arsenit, pH 

7'de Fentonun reaktifi (Fe (II) klorür ve peroksit bileşimi) ile arsenat haline dönüştürülür, daha 

sonra arsenat çökeltilir. Sudan arındırma prosesinden sonra arsenik içeren filtre tortusu, geri 

dönüştürülebilir veya kaldırılabilir. Çökeltildikten sonra atık su, katı madde kalıntılarını 

uzaklaştırmak için kum filtrelerinden ve ayrıca diğer ağır metallerin (Cd, Cr, Cu, Ni. gibi) 

seviyesini kontrol etmek için üç iyon değiştiriciden geçer. (bkz. Şekil 4.7). 
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Şekil 4.7: Bir arsenik giderme fabrikasındaki proses akışı 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Arsenik giderme fabrikasından elde edilen işlevsel veriler Tablo 4.5’de gösterilmektedir. 

Tablo 4.5: Arsenik giderme fabrikasından elde edilen işlevsel veriler 

Parametre Aralık Birimler 

Bekletilmiş katılar <10 – 95 mg/l 

COD 56 – 81 mg/l 

Kjeldahl - N 8.1 – 15 mg/l 

Florürler 1300 – 2000 mg/l 

Cd <1 – 1.7 µg/l 

Hg 0.25 – 2 µg/l 

As 10 – 27 µg/l 

Cr 13 – 18 µg/l 

Pb 10 – 83 µg/l 

Zn 43 – 95 µg/l 

Ni 44 – 64 µg/l 

Cu <1 – 19 µg/l 
Kaynak: [318, Eurofer 2007] 

 

 

Çapraz medya etkileri 

Bir arsenik çamurun geri dönüştürülmesi veya kaldırılması gerekir ve aynı zamanda Ni, Cr ve Cd 

gibi ağır metalleri de içerebilir. 

İşlevsel veriler 

Belirli bir problem bilinmemektedir. Kimyasalların tüketimi rapor edilmemiştir. 

Uygulanabilirlik 

Arsenit ve arsenatın giderilmesi, her türlü yeni ve mevcut su arıtma tesislerinin hat sonu 

problemlerinin çözümü olarak uygulanabilir. 

Ekonomi 
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2004 yılında hesaplanan 55 m3/h kapasiteli arsenik sökme tesisi için yatırım maliyeti 2.6 milyon 

Euro olarak hesaplanmıştır. Bu maliyetler ayrıca arsenik ve ağır metallerin atık limitlerine de 

bağlıdır. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Hollanda, IJmuiden'deki Corus fabrikası yasal sınırlara uymak ve işletme maliyetlerini azaltmak 

için optimize ediliyor. 

Örnek fabrikalar 

Corus, IJmuiden, Hollanda arsenik temizleme tesisi Ağustos 2004'ten beri faaliyettedir. 

Referans kaynak 

[318, Eurofer 2007] 

 Sertleştirme hattından hassas ısı kazanımı 

Açıklama 

Bir peletleme fabrikası, sertleştirme hattının baca gazlarının hissedilir ısısını verimli bir şekilde 

kullanılabileceği şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, birincil soğutma bölümündeki sıcak hava, 

ateşleme bölümünde ikincil yanma havası olarak kullanılır. Buna karşılık, ateşleme bölümünden 

gelen ısı, sertleştirme hattının kurutma bölümünde kullanılır. İkincil soğutma bölümünden gelen 

ısı da kurutma bölümünde kullanılır. 

Hollanda’daki bir peletleme tesisindeki entegre bir çelik fabrikasında bulunan soğutma bölümü, 

sertleştirme hattının kullanılabileceğinden daha hassas bir ısı üretir. Eskiden bu ısı kullanılamazdı, 

ancak 1980'lerin ortalarından beri bu hassas ısı, kurutma ve öğütme ünitesinin kurutma odalarında 

kullanılır hale gelmiştir. Sıcak hava, ‘sıcak hava sirkülasyon kanalı“ adı verilen yalıtımlı bir boru 

hattıyla taşınmaktadır. 

"Sıcak hava sirkülasyon kanalı", sertleştirme hattının soğutma bölümünden kurutma ve öğütme 

bölümündeki değirmenlere yaklaşık 150 000 m3/saat sıcak hava (250 °C) taşır. Kurutma 

bölümünde, öğütülmeden önce konsantreleri ve ince tozları kurutmak için sıcak hava (600 - 800 

°C) kullanılır. Soğutma bölümünden gelen sıcak havanın kullanılması sayesinde, kurutma 

bölmesinde önemli ölçüde daha az ateşleme sağlanmaktadır. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Yukarıda sözü edilen peletleme fabrikasının brüt enerji tüketimi yaklaşık olarak 1.4 GJ/t pelettir. 

İsveç'teki manyetit konsantresi besleme stoğuyla çalışan bağımsız fabrikalarla karşılaştırıldığında, 

bu tüketim önemli ölçüde daha yüksektir (bkz. Tablo 4.1 ve Kısım 4.2.2.4). Yakıttan dolayı 

yaklaşık 0.7 GJ/t pelet artışı olsa da yaklaşık 0.7 GJ/t pelet, ısı geri kazanımı ile sağlanmaktadır. 

Bu hesaplamaya "sıcak hava sirkülasyon kanalı" dahildir ve yaklaşık 67.5 MJ/t pelet enerji geri 

kazanımından sorumludur (brüt enerji tüketiminin yaklaşık %4'ü). 

Çapraz medya etkileri 

Soğutma bölgesindeki sertleştirme hattının ateşleme bölgesinde sıcak havanın kullanılması, 

brülörlerde daha yüksek alev sıcaklıklarına ve dolayısıyla daha yüksek NOx emisyonlarına neden 

olabilir. 

İşlevsel veriler 

Hiçbir veri alınmadı. 

Uygulanabilirlik 

Hassas ısının geri kazanımı, peletleme fabrikalarının prosese entegre bir parçasıdır. Yeni 

fabrikaların mevcut olanlardan daha verimli bir tasarıma sahip olması beklenebilir. ‘Sıcak hava 

sirkülasyon kanalı’ mevcut fabrikalarda, benzer bir tasarım ve yeterli bir ısı kaynağı ile 

uygulanabilir. 
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Ekonomi 

Endüksiyon zincirindeki ısı geri kazanımı, fabrika tasarımının entegre bir parçasıdır ve ek yatırım 

gerektirmez. “Sıcak hava sirkülasyon kanalı” 1984'te devreye sokulmuştur. Tahmini yatırım 5 

milyon Euro'dur. Enerji tasarrufları yılda toplam 2,8 milyon Euro'dur. 

Uygulama İçin Destekleyici Güç 

Hiçbir veri alınmadı. 

Örnek fabrikalar 

Peletleme fabrikası, Corus, IJmuiden, Hollanda. 

Referans kaynak 

[65,InfoMil 1997] [318, Eurofer 2007] 
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5 KOK FIRIN TESİSLERİ  
[ 320, Eurofer 2007 ] 

Kömür pirolizi kok kömürü (katı), sıvılar ve gazları üretmek için oksijensiz bir atmosferde 

kömürün ısıtılması anlamına gelir. Yüksek sıcaklıklarda yapılan kömür pirolizine koklaştırma adı 

verilir. Bu süreçte, genelde sıcaklığı 1150-1350°C olan baca gazlarından elde edilen sıcaklık ile 

kömür 1000-1100°C sıcaklıklara kadar endirekt şekilde 14-28 saat ısıtılır. Bu süre, fırının genişliği 

(Yandan ısıtma durumunda), kömürün yoğunluğu, seçilen kokun kalitesine (örneğin 

dökümhanelerde veya yüksek fırınlarda kullanım) gibi şartlara bağlıdır. Sıcak metal üretiminde en 

önemli indirgeme maddesi, oksijeni ya dolaylı olarak karbondioksit oluşturarak ya da doğal karbon 

içeriğiyle doğrudan gideren koktur. Kokun gazlaşması ayrıca, indirgeme prosesi için gerekli olan 

ısının sağlanmasına da hizmet eder. Kok, hem destek malzemesi hem de stok kolonunda gazın 

dolaştığı bir matris görevi görür. Kok tamamen kömür veya diğer yakıtlarla değiştirilemez. 

Sadece belirli kömürler, örneğin örneğin, uygun plastik özelliklerle sahip olan kok veya bitümlü 

kömürler koka dönüştürülebilir ve cevherlerle olduğu gibi, yüksek fırınların üretim verimini 

geliştirmek ve kok şarj ömrünü uzatmak için çeşitli tipler ile karıştırılabilir. 

Karbon içeren diğer materyaller, çevre üzerinde olumsuz bir etkinin olmaması ön şartı ile küçük 

miktarlarda (örn. Petrol kok kömürü (petrol koku), kullanılmış ezilmiş lastik lastikler) de 

eklenebilir. Kömürün daha iyi bir şekilde sıkıştırılmasını sağlamak için yağ veya yağ artıkları 

eklenir. 
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5.1 Uygulanan Prosesler ve Teknikler 
[ 204, Neuwirth et al. 2003 ] [ 207, Ameling et al. 2004 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

1940'lara kadar modern kok fırınlarının temel tasarımları geliştirilmiştir. Fırınlar yaklaşık 12 m 

uzunluğunda, 4 m yüksekliğinde ve 0.5 m genişliğindeydi ve her iki tarafta da kapılarla 

bulunmaktaydı. Hava kaynağı, çıkan sıcak gazlar vasıtasıyla ön ısıtma uygulanırdı; Böylece; Atık 

ısının geri kazanımı ile daha yüksek sıcaklıklara çıkılabilmiş ve koklaşabilirlik oranlarını 

artırılmıştır. 1940'lardan bu yana süreç mekanize edilmiş ve fırınların yapımında kullanılan 

malzemeler önemli tasarım değişiklikleri olmaksızın geliştirilmiştir. Fırın METaryaları 14 m 

uzunluğunda 6 metre yüksekliğine sahip 70 fırına sahip olabilmektedir. Isı transferi göz önüne 

alındığında genişlikler 0.3 ile 0.6 m arasında ayarlanmıştır. Her bir fırın METaryası 30 ton kömür 

taşıyabilmektedir. Bazı yeni inşa edilen kok fırın tesisleri daha büyük boyutlara sahiptir. Örneğin; 

Duisburg-Schwelgern, (Almanya) ‘da 2003’de kullanılmaya başlanılan kok fırının (Şekil 5.1) 

odaları yaklaşık 20 m uzunlupunda, 8.3 m yüksekliğinde ve 0.59 m genişliğindedir, ayrıca her 

odanın kömür taşıma kapasitesi 70 tondur. Şekil 5.1’de Duisburg-Schwelgern, (Almanya) ‘deki 

kok kömür işletmesini gösterilmektedir. 

 

 
Kaynak: [ 312, Dr. Michael Degner et al. 2008 ] 
 

Son yıllarda yaşanan gelişmeler özellikle, proseslerden kaynaklanan emisyonları en aza indirmeyi 

ve çalışanlar için çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlamıştır. 

Daha önce bahsedilen sözde “ısı geri kazanımlı” (aslında geri kazanımı olmayan yatay odacıklı 

koklaştırma yöntemi, Avrupa'da bu teknik uygulanmamasına rağmen, son yıllarda önem 

kazanmıştır. Isı geri kazanımlı kok üretimi geleneksel yatay hazne sistemleri ile karşılaştırıldığında 

tasarımda net bir şekilde farklılık gösteren fırın sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. 

Kok yapım süreci aşağıdakilere ayrılabilir: 

• Kömür prosese ve hazırlama 

• Batarya operasyonları (kömür şarjı, ısıtma / ateşleme, koklaşma, kok itme, kok söndürme) 

• Kok taşıma (boşaltma, depolama, taşıma) ve hazırlık 

• Kok fırın gazının (COG) yan ürünlerin geri kazanımıyla toplanması ve arıtımı 

(konvansiyonel koklaştırma tesisi olması halinde) 

Şekil 5.1: Duisburg-Schwelgern,(Almanya) kok kömür işletmesi 
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Fırın baca gazlarının geri kazanımı(Isı geri kazınımlı koklaştırma tesisi olması halinde) Atık suyun 

(Kok fırın gazını işlenmesinden gelen) arıtımının daha açık bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için, 

geleneksel koklaştırma prosesinde su akış hattı da burada açıklanmaktadır. 

Şekil 5.2, kok üretmek için (emisyon kaynaklarını gösteren) gereken tüm proses sırasının ve 

süreçlerinin basitleştirilmiş bir şemasını göstermektedir. Yukarıda belirtilen ana adımlar aşağıda 

daha ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 
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Kaynak: [ 148, UK Coke 1995 ]

Şekil 5.2: Emisyon kaynaklarını gösteren kok fırını tesisinin tipik akış diyagramı 
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 Kömür prosese ve hazırlama 
[ 223, USEPA 2001 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

Kömür prosese ve hazırlama aşağıdaki adımlardan oluşur: 

• Kömürün boşaltılması: Kömür gemilerden veya trenlerden bir ulaşım sistemine veya 

depoya boşaltılır. Genellikle kepçeli büyük vinçler kullanılır. Rüzgar ve taşıma prosesleri kömür 

toz emisyonuna neden olabilir. 

• Kömürün depolanması: kok fırın tesisleri normalde büyük kömür stoklama alanlarına 

sahiptir. Rüzgar, kömür tozu emisyonlarına neden olabilir. Yağmurdan ve su püskürtmeden dolayı 

gelen akma suyunun arıtılmasına (sedimantasyon) dikkat edilmelidir. 

• -Kömürün taşınması: konveyör ile taşıma, bina dışında bulunan muhtemel transfer 

noktaları ve karayolu ile ulaşım yoluyla kömür taşıma göz önüne alınmalıdır. 

• -Kömürün hazırlanması: Bu proses, toz emisyonlarına yol açabilecek kırma ve yatakta 

karıştırma veya bunkerde karıştırma proseslerini içerir. Kömür, kömürün% 80 - 90'ının 3.2 mm'lik 

bir aralıktan geçecek şekilde toz haline getirerek koklaştırmaya hazırlanır. Karıştırma sırasında, 

uçucu bileşiklerin salımlarına yol açabilecek katran gibi geri dönüştürülmüş maddeler eklenebilir. 

• -Kömür kulesinin şarj edilmesi (kömür tozu emisyonu meydana gelebilir) 

• -Şarj arabasının şarj edilmesi (kömür tozu emisyonu meydana gelebilir) 

• -Alternatif olarak doldurulabilen ve boşaltılabilen iki karıştırma yatağının çalışması: Bir 

yatak doldurulurken diğeri, iş makineleri ile kömürü kömür kulesine ulaştırır. Su püskürtme toz 

emisyonunu önler ve besleyicinin, sürekli su püskürtme ve yükseklik kontrolü yapılır. 

 Kok fırını METaryası işletilmesi 

Kok fırını METaryaasının işletilmesi aşağıdaki adımları içerir; 

• Kömür şarjı 

• Odacıkların ısıtılması ve yanması 

• Koklaştırma 

• Kok itme(çıkarma) 

• Kok söndürme 

Bu prosesler bir kok fırını tesisinden kaynaklanan emisyonların temelini oluşturur. Bu nedenle, 

burada, emisyon kaynakları hakkında bilgilerle birlikte daha ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Şekil 

5.3, Bir METaryanın genel şemasını ve ana emisyon kaynaklarını göstermektedir. 
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Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]  

 
 Kömür Şarjı 

[ 320, Eurofer 2007 ] [ 102, Eurofer 2008 ] 

Kok fırının şarj deliklerinden kok kömürü ile doldurulması için bir takım teknikler vardır (şarj 

edilecek kömürün% 80 - 90'ı <3.2 mm'dir). En yaygın teknik, şarj arabalarının yerçekimi etkisi ile 

şarj edilmesidir (Şekil 5.4). Şarj prosesi ilk şarj deliği kapağını kaldırarak başlar ve son şarj deliği 

kapatma ile sona erer. Bütün proses yaklaşık 2 ila 3 dakika sürer, oysa şarj prosesinin kendisi, oda 

büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 45 ila 60 saniye kadar sürer. Bu proses, hız kontrollü yatay 

vidalı besleyiciler veya döner tablalar ile eş zamanlı, sıralı veya kademeli olarak şarj edilebilir. 

Boru hattı şarjı veya sıkıştırılmış kok şarjı gibi başka sistemler de uygulanabilir. 

Sıkıştırılmış kok şarjı sisteminde, şarj prosesi, makine tarafında, kok fırınının kapı açıklığından 

gerçekleştirilir. İki tip sıkıştırılmış kok şarj etme tekniği kullanılır. Bunlar; 

• Geleneksel teknik; Şarj makinesi bir kömür rezervuarından ve her şarjdan sonra hareket 

eden bir yükleme kutusundan oluşmaktadır. Bir kok fırını haznesi dolumu için gerekli olan kömür 

harmanı, besleyiciden şarj kutusuna yüklenir. Şarj kutusunda, harman sıkıştırılır ve daha sonra kok 

fırını odasına yüklenir. 

• Yeni Teknik-Sabit sıkıştırılmış kok şarjı: Sıkıştırma (Rammer) üniteleri kömür kulesinin 

altına monte edilir. Bu üniteler kok kömürünü sıkıştırır ve şarjı şarj kutusuna gönderirler. Bir şarj 

makinesi, bir hareketli bir elemandır ve ana görevi, kok fırının odasına sıkıştırılmış şarjın 

yüklenmesidir. 

Şekil 5.3: Emisyon kaynaklarını gösteren bir METaryanın genel şaması 
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Düşük kalite kömürden yüksek kalite kok elde edilebilmesi sıkıştırılmış şarjın avantajıdır. 

Kömürün şarj makinesinde sıkıştırılma prosesi 4 ile 17 dakika kadar sürer. Yerçekimi kuvvetinden 

faydalanarak kullanılan şarj sistemlerinde elde edilen şarjın yoğunluğu kömürden %20-50 arasında 

daha fazladır. Ayrıca, “Sabit Sıkıştırma Tekniği” sıkıştırma ünitesinin daha yüksek verimli 

çalışmasını sağlar ve geleneksel şarj makineleri ile kıyaslandığında bu teknikte kullanılan 

makineler daha küçük ve hafiftirler. 

Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, kömürün akışı kontrol altında olmalıdır. Tüm bu sistemler 

için genel önlemler vardır. Bu önlemlerin amacı “dumansız” şarj yapabilmeye ulaşmaktır 

(azaltılmış emisyonlar ile şarj yapabilme). 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

 Yanma odalarının ateşlenmesi/ısıtılması 

[ 223, USEPA 2001 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

Kok fırınının yanma odalarının herbiri ısıtma duvarları ile birbirinden ayrılmıştır. Tüm odalar 

refrakter tuğla (silika) ile astarlanmıştır. Bu ısıtma duvarları, yakıt sağlamak için üfleçleri bulunan 

belirli sayıda ısıtma bacaları, duvar yüksekliğine bağlı olarak bir veya daha çok hava girişinden 

oluşur. Isıtma baca prosesini karakterize eden ortalama üfleç tuğla sıcaklığı, genellikle 1150 ila 

1350 °C arasında ayarlanır. Genellikle, kok kömürü fırını gazı yakıt olarak kullanılır, ancak 

(zenginleştirilmiş) yüksek fırın gazı gibi diğer gazlar da kullanılabilir. Temizlenmiş kok fırını gazı 

yaklaşık 17540 kJ / m3'lük bir kalorifik değere sahiptir ve karışık yakıt gazları yaklaşık 4200 kJ / 

m3 değerine sahiptir. 

Baca gazlarından gelen yanma havası ve/veya proses gazları ile ısı değişimi yaparak enerji 

verimliliğini artırmak için, rejeneratörler direkt olarak fırının altına yerleştirilir. Şekil 5.5 bir kok 

fırınındaki emisyon noktalarını gösteren ısıtma sisteminin şematik diyagramını göstermektedir. 

Burada ısıtma duvarları çatlaklar nedeniyle tamamen gaz geçirmez değilse, koklaştırma esnasında 

oluşan kok fırını gazı baca gazına ulaşır ve yığında emisyona sebep olan eksik yanmaya neden 

olur. 

Benzenin eksik yanmasından kaynaklanan kirletici mekanizmalar ve ürünler için bkz. [ 213, 

Bittner et al. 1983 ] [ 214, Richter et al. 2000 ]. 

  

Şekil 5.4: Emisyon noktaları gösteren bir şarj araba kullanılarak bir kok fırın odasının kömür şarj 

diyagramı 
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Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

Şekil 5.5'de gösterilen tasarım, tek kademeli bir yanma içindir, günümüzde modern tesislerin 

çoğunda çok aşamalı yanma vardır; bir yakıt olarak kullanılan ham kok fırın gazı (COG), normal 

olarak önceden desülfürize edilir. 

 Koklaştırma 

Koklaştırma prosesi kömür şarjının hemen ardından başlar. Şarj edilen kömürün %8-15’i nemden 

oluşur. Nemin yanında karbanizasyon gazı da üretilir. Toplam uçucu madde miktarı yaklaşık% 

25'tir [ 320, Eurofer 2007 ]. Bu ham kok fırın gazı (COG), toplama hattı içine yükseltme boruları 

yoluyla tahliye edilir. Bu gazın yüksek kalorifik içeriği, arıtma (saflaştırma) prosesinden sonra 

yakıt olarak kullanılabileceği anlamına gelir (örneğin, METaryanın ısıtması için). Kömür, 

yukarıda açıklanan ısıtma/yakma sistemi ile ısıtılır ve kömürün merkezi 1000 - 1100 °C sıcaklığa 

ulaşana kadar kok fırında kalır. 

Bütün koklaştırma süreci istenen kok yoğunluğu, istenen kokun kalitesi (Örneğin. 

dökümhanelerde veya yüksek fırınlarda kullanım kalitesi) ve fırının genişliğine (yan ısıtma 

durumunda) bağlı olarak 14-28 saat arası sürer [ 207, Ameling et al. 2004 ] [ 223, USEPA 2001 ]. 

Koklaştırma süresi, kömür karışımı, nem içeriği, alttan yanma hızı ve kokun istenen özellikleri ile 

belirlenir (örneğin, dökümhaneler için gereki kok yüksek fırın koklarından daha fazla zaman 

gerektirir). Koklaştırma zamanı doğru değilse, ‘yeşil’ kok üretilir. Yeşil kok, kok üreticileri 

tarafından tercih edilmeyen kötü kalite kok kömürüdür. [ 223, USEPA 2001 ]. 

Şekil 5.6 koklaştırma prosesi esnasındaki ana emisyon kaynaklarını göstermektedir. Fırın 

odacıklarınmdaki pozitif hava basıncı nedeniyle (5-7m yükseklikteki fırınlarda 10-15 mm arası su 

sutunu basınç), kapı emisyonları, deliklerden ve yükselme borularından kaynaklanan emisyonlar 

Şekil 5.5: Kok fırınındaki emisyon noktalarını gösteren ısıtma sisteminin şematik diyagramı 
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ve ayrıca duvar çatlaklarının olduğu yerlerde, tam olarak yanmamış COG emisyonları olabilir 

(bknz Bölüm 5.1.2.2) [ 320, Eurofer 2007 ]. 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

 

Genel olarak, kok verimi 1 ton kuru kömürden yaklaşık 700 ila 800 kg kuru kok arasında değişir 

ve gaz üretimi 1 ton kuru kömürden 140 ila 200 kg COG arasında değişmektedir. Bununla birlikte, 

kok veriminin ve COG üretiminin ve bileşiminin, büyük ölçüde kömür bileşimi ve koklaştırma 

zamanına bağlı olduğu unutulmamalıdır. 

 Kok itilmesi (çıkarılması) 

Tamamıyla karbürize olmuş kok, fırından bir taşıyıcıya itici makinenin koç başı ile bir dakikadan 

az bir zamanda (bknz Şekil 5.7) [ 223, USEPA 2001 ] kok taşıma raylı kok taşıma arabasıyla bir 

“kok söndürme arabasına” taşınır. Atmosferik oksijenle kokun teması aniden alev almaya sebep 

olur. 

Şekil 5.6 Koklaştırma sırasında olası emisyon noktalarını gösteren bir kok fırını odasının şematik 

diyagramı (oklarla gösterilmiştir) 
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Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

 Kokun söndürülmesi 

 

Esas olarak, kok fırınından çıkan kızıl sıcaklıktaki kok iki şekilde söndürülür: Islak söndürme ve 

kuru söndürme [ 320, Eurofer 2007 ] [ 334, Eurofer 2007 ]. Islak söndürme uygulandığında 

söndürme arabaları koku soğutma kulelerine taşır. Islak söndürme ile yüksek miktarlarda su 

tüketilir. Tutuşmayı önlemek için kokun sıcaklığı bu esnada 1100°C den 80°C’ye iner [ 223, 

USEPA 2001 ]. Bu proses esnasında suyun buharlaşmayan kısmı tekrar biriktirilerek bir sonraki 

partide kullanılabilir, böylece su tüketimi azaltılır [ 320, Eurofer 2007 ]. 

Kuru söndürme uygulandığı zaman, söndürme arabası sıcak koku atmosferden izole edilmiş dikey 

söndürme odasına götürür. Atmosferden izole edilmiş asal (inert) söndürme gazı oda çevresinde 

sirkülasyon yapar, böylece kok soutulurken alev almasının önüne geçilir. Bu soygaz ise ısı 

enerjinden tasarruf etmek amacıyla ısı değiştiricileri vasıtasıyla soğutulur. 

 Kokun işlenmesi ve hazırlanması 
 

Kok söndükten sonra konveyörlerle (transfer noktalarından), yol, demiryolu veya bunların 

herhangi bir kombinasyonu ile kırma ve eleme için ayrı bir binaya nakledilerek stok yığınları 

halinde saklanabilir. Islak söndürme kulesinin alt kısmında, küçük bir parça (kok tozu) kalır ve 

sinterleme aşamasına doğrudan nakledilir veya sinterleme prosesi için bir kenara ayrılmaktadır [ 

227, WB 1998 ]. 

Büyük parçacıklar (20-70 mm) yüksek fırında kullanılır veya piyasaya satılır [ 320, Eurofer 2007 

] [ 321, Eurofer 2007 ]. Küçük parçacıklar ise (<20 mm) çelik üretim tesislerinde hurda ekleme 

oranını artırmada ve sinterleme proseslerinde kullanılır. 

Sinter prosesi ve yüksek fırın prosesi için spesifik ihtiyaçlara göre, bu fraksiyonlar gerekli boyutu 

karşılamak için daha fazla kırmaya tabi tutulur. 

Şekil 5.7: Karbürize olmuş kokun soğutma arabasına taşınma esnasında taşınması esnasında emisyon 

noktalarının gösterimi 
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 Kok fırın gazının arıtılması 
[ 206, Diemer et al. 2004 ] [ 223, USEPA 2001 ] 

Prensip olarak büyük miktarda üretilen kok fırını gazının arıtılması için iki seçenek vardır: 

• Birinci seçenek, kok fırını gazı tamamen toplanır ve yan ürünlerin arıtımı ve geri kazanımı 

ile daha ileri seviyede arıtılır. İşlenmiş kok fırın gazı (ekonomik olarak değerli yan ürünlerin 

çıkarılmasının ardından) kok fırını METaryalarında, sıcak patlamalı ocaklarda (cowper), yüksek 

fırınlarda yakıt olarak, sinter tesislerindeki ateşleme fırınlarının ısıtılması, haddehanelerde itici tip 

ısıtma fırınları ve elektrik santrallerinde elektrik üretimi için içeriden veya dışarıdan kullanılır. 

• İkinci seçenek ise, işlenmemiş kok fırını gazı ile yeterli miktarda hava ile koklaştırma 

reaktöründeki kaynağında direkt olarak yakılarak ısının geri kazanımı sağlanır ve daha ileri geri 

kazanım proseslerine gerek kalmaz. Üretilen ısı koklaştırma prosesinde kısmen kullanılır. Fazla 

enerji daha sonra buhar ve / veya elektriğe dönüştürülür. Koklaştırma sürecinde ısı geri kazanımı 

1998'den beri ABD'de başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 

Yukarıda detaylı bir şekilde anlatılan birinci seçenek Avrupa’da yaygın uygulanan tekniktir. 

Diğer bir olasılık, temizlenmiş kok fırını gazı metanolün kimyasal sentezinde veya hidrojen 

ayırmasında hammadde olarak kullanılmasıdır. Çin'de, her biri 70 - 200 000 ton / yıl kapasiteli 

yaklaşık 10 metanol üretim tesisi vardır. Bu tesislere verilebilecek örneklerden biri 

Senşi(Shaanxi)’deki Hancheng Heimao kok şirketidir. Sabit yataklı bir reaktör ile bir adımda derin 

desülfürizasyondan sonra kok fırın gazından alınan metanol sentezi, 2006 yılından beri faaliyette 

olan İkinci Kimya Sanayi Endüstrisi Enstitüsü (SEDIN) tarafından geliştirilen bir tekniktir. 

Tablo 5.1: Ham kok fırın gazı kompozisyonu ve verimi 

 

Kok fırın gazının kompozisyonu koklaştırma zamanı ve kömür kompozisyonuna bağlıdır. Verilen 

datalar su ve kül içermeyen kömürler referans alınmıştır. Gaz içinde bulunan katran ve naftalin 

ekipmanları ve boruları tıkayabilir, bu nedenle ilk önce bu maddeler uzaklaştırılmalıdır. Üretilen 

her ton kok için 25-45 kg arası katran geri kazanilabilinir[ 223, USEPA 2001 ]. Katrandan çeşitli 

ürünler elde edilebilir, örn. zift, antrasen yağı, yıkama yağı, naftalen yağı, karbolik yağ (fenol) ve 

hafif yağ[ 320, Eurofer 2007 ]. 
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Eğer arındırılmamış kok fırın gazı(COG) yakıt olarak kullanılırsa sülfür bileşikleri ve amonyak, 

SO2 emisyonlarına ve boru ve ekipmanın korozyonuna neden olur. Üretilen her bir ton koktan 

yaklaşık 3 kg amonyak ve 2.5 kg H2S üretilir. 

Bazı durumlarda BTX, ham COG'den değerli bir yan ürün olarak geri kazanılır. Ton başına üretilen 

koktan 15 kg’a kadar hafif yağ üretilebilinir. Bu yağ benzen, toluen, ksilen, aromatik olmayanlar, 

homolog aromatikler, fenol, piridin bazları ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi diğer 

organik bileşikleri içerir. 

 Yan ürünlerin geri kazanımı ile kok fırını gazı (COG) toplanması ve işlenmesi 

Ham kok fırın gazı (COG), içinde bulunan hidrojen, metan, karbon monoksit ve hidrokarbonların 

varlığı nedeniyle nispeten yüksek bir kalorifik içeriğe sahiptir. Ayrıca, ham kok fırını gazı, katran, 

hafif yağlar (özellikle BTX (benzen, tolüen ve ksilen), kükürt ve amonyak içeren değerli ürünlere 

sahiptir. Tablo 5.1, ham kok fırın gazı bileşimini göstermektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı, kok 

fırını gazı yakıt olarak kullanılmadan önce işlenmelidir. 
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Şekil 5.8: Yan ürünlerin geri kazanılmasıyla bir COG arıtma tesisinin tipik şema
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 Gaz Soğutma 

 

İşlenmemiş sıcak fırın gazları yükseltme borularına yaklaşık 1000 °C sıcaklık ile girer. Gazın 

soğutulması farklı sıvılar vasıtasıyla yapılır. Şekil 5.9, bir kok fırını tesisindeki örnek su akışlarının 

şematik diyagramını göstermektedir. Ancak, birçok alternatif diyagramlar da bulunabilmektedir. 

Deveboynu noktasında, bir amonyak çözelti spreyi ile yaklaşık 80°C'lik bir buhar doyma 

sıcaklığına doğrudan soğutulur. Bu, her ton kok haine gelmiş kömür için 2 - 4 m3 amonyak 

gerektirir. 

Kullanılan amonyak sıvısı ile kömür sıvısı ve kimyasal su kondansatörü tarafından oluşturulan sıvı 

faz katran / su ayırıcısına beslenirken, gaz kısmı primer soğutuculara yönlendirilir. Önceden ana 

soğutucuların açık sistem olarak çalıştırılması yaygın olarak uygulanırdı. Ancak, günümüzde 

kapalı soğutma sistemleri ile dolaylı soğutma daha sık görülmektedir. Doğru sıcaklıkta yeterli 

soğutma suyu mevcutsa, ortam sıcaklığı da göz önüne bulundurarak, 20 °C'nin altında 

soğutulabilir. Bu koşullar altında, yüksek kaynama noktalı bileşiklerinin çoğu ve gazın buhar 

kısmından gelen su yoğunlaşacaktır. [ 320, Eurofer 2007 ]. 

Gazlar yıkama tesislerine aspiratör (emme fanı) ile çekilmeden önce, damlalar ve partiküller akışın 

alt kısmında elektrostatik katran çökelticisinde çökeltilir. Bazen, elektrostatik katran çökelticiler, 

aspiratörlerin alt tarafına monte edilir. Elektrostatik katran çökelticiden gelen çökelti ise katran / 

su ayırıcısına yönlendirilir. 

Emme fanları, gazın sıkıştırılmasına neden olur ve fanlar, bu durumun sadece çok az olduğu 

durumlarda bile, sonraki proses aşamalarındaki koşullar göz önüne alındığında, ilgili sıcaklık artışı 

giderilemez. Bu da, "Final soğutucular" ın kullanılmasını gerekli kılar. 

Final soğutucular dolaylı veya doğrudan olabilir. Doğrudan soğutma uygulandığında, soğutma 

suyu, COG'den gelen kirleri emer. Soğutma döngüsünün bitiminden sonra, doğal hava taşınımı 

veya fan soğutucular kullanılarak geri akışlı soğutma sırasında, emisyonlar kaçınılmaz olarak 

üretilir. Her ne kadar açık devre sistemler bazı tesislerde halen kullanılıyor olsa da, bu nedenle 

kapalı sistemler genellikle final soğutma için tercih edilir [ 320, Eurofer 2007 ]. 
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Şekil 5.9: Bir kok fırınında örnek su akış şematik diyagramı 

 Kok fırının gazından katranın geri kazanımı 

Kok fırın gazının soğutulması esnasında suyun büyük bir kısmı ve yüksek kaynama sıcaklığına 

sahip hidrokarbonlar yoğuşturulur. Borulardan ve elektrostatik katran çökelticisinden gelen 

yoğunlaşan sıvı, katranın geri kazanıldığı katran/su ayırıcısına yönlendirilir. Su fazı “kömür suyu” 

olarak ayrılır ve amonyak çözeltisi depolama tankına yönlendirilir. Fazlalık su buradan amonyak 

ayırıcısı/süzücüsüne veya H2S yıkayıcısına yönlendirilir. 

Arasıra yoğuşan maddeden kömür katran kalıntılarını (kalın katran) çıkartmak için kazıcılar 

kurulur. Bu kömür katranı makul miktarlarda polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) içerir ve 

bu nedenle genelde kömür besleme kısmına geri kazandırılır [ 320, Eurofer 2007 ]. 

 Kok fırın gazının desülfürize edilmesi 

Kok fırın gazı hidrojen sülfit (H2S) ve çeşitli organosülfür bileşikler (karbon disülfit (CS2), karbon 

oksisülfit (COS), merkaptanlar vs.) içerir. Tüm ıslak desülfatizasyon teknikleri H2S’nin 

uzaklaştırılmasında yüksek derecede etkilidir. Ancak bu teknikler organosülfür bileşiklerini 

uzaklaştırmada daha az etkilidir. Ticari kok fırın gazlarının desülfürizasyon prosesi iki kategoriye 

ayrılabilir: 

• -Elemental sülfür (S0) üretimi için ıslak oksitleme prosesleri 

• -Sülfürik asit (H2SO4) veya elemental kükürt dönüşümü için hidrojen sülfit (H2S) absorbe 

eden ve ayıran prosesler 

Bütün ıslak oksidasyon prosesleri, hidrojen sülfürün elementel sülfür veya sülfata ıslak 

oksidasyonunu kolaylaştırmak için bir indirgeme oksidasyon katalizörü kullanmaktadır. Tüm bu 
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süreçlerde hidrojen sülfit üstün derecede etkili bir şekilde uzaklaştırılır (giriş konsantrasyonuna 

bağlı olarak 1-10 mg/Nm3 kadar H2S kalıntı konsantrasyonu %99,9’dan daha yüksek verim), fakat 

detaylı arıtma tesislerini ayrılmaz bir parçası olmasına sebep olan yüksek düzeyde kirletilmiş atık 

su ve/veya hava üretimi dezavantajı bulunmaktadır [ 153, UN-ECE 1990 ] [ 320, Eurofer 2007 ]. 

Absorpsiyon / ayırma süreçleri genellikle daha düşük H2S giderimi ile karakterize edilir (giriş 

konsantrasyonuna bağlı olarak <1000 mg/Nm3 kadar H2S kalıntı konsantrasyonu) ancak, 

rejenerasyon sistemine hava dahil edilmediğinden ve hiçbir toksik katalizör kullanılmadığından, 

prosesle ilgili kimyasalların hava ve su emisyonları en aza indirgenir veya ortadan kaldırılır. 

Prosesler sülfürik asit (sülfürik asit tesisleri) veya çok yüksek saflıkta elemental sülfür (Claus 

tesisleri) üretmek için kullanılabilir. Daha gelişmiş optimize OxyClaus® prosesi veya amonyum 

sülfür yıkama çevirimi olan ASK (amonyum sülfür Kreislaufwäscher) prosesi gibi daha gelişmiş 

emici prosesler ile genellikle 50 - 500 mg / Nm3 arasında bulunan kok fırını gazında kalan H2S 

konsantrasyonları ile>% 95 desülfürizasyon verimliliği elde edilir. 

BTX yıkayıcı ile düşük veya yüksek basınçların birleşimi olan düşük basınç kademesinde NH3 / 

H2S tekrarlı yıkama ve yüksek basınç kademesinde potasyum karbonat yıkama (vakum karbonat 

prosesi) kullanlan yaygın bir yeni proses kombinasyonudur. BTX yıkayıcı ile kombine her iki 

basınçta Potasyum karbonat yıkama prosesi de yaygındır. 

 Kok fırın gazından amonyakın geri kazanımı 

Koklaştırma esnasında oluşan amonyak hem kok fırın gazında hem de kok fırın gaz yoğuşmasında 

(Zayıf likör) görülür. Genelde zayıf likörde %20-30 kadar amonyak bulunur. 

Aşağıda belirtilen edilen prosesler, kok fırını gazından amonyağı uzaklaştırmak için ticari olarak 

uygulanır: 

• NH3/H2S yıkama devresi: bu prosesde, su veya seyreltilmiş likör yıkayıcı olarak 

kullanılarak amonyak yıkayıcısı içerisinde kok fırın gazı amonyaktan temizlenir. Amonyak 

yıkayıcıdan çıkan atık, H2S yıkayıcılarında yıkama sıvısı (likörü) olarak kullanılır. H2S 

yıkayıcısından çıkan H2S ve NH3 içeren atık ise amonyak ayrıştırıcı ve damıtıcısına yönlendirilir. 

Bu proses, bir amonyumsülfat yıkama devresi olan Carl still, Diamex veya ASK prosesi olarak da 

bilinir. Bazı yıkayıcılar yıkama sistemi için dolgul kolonlar kullanmaktadır [ 204, Neuwirth et al. 

2003 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

• Amonyum sülfatın((NH4)2SO4): direkt geri kazanımı için bu prosesin iki çeşidi 

kullanılabilir: 

Otto tipi emici ve Wilputte düşük diferansiyel kontrollü kristalleştirme prosesi: Her iki sistemde 

de COG, seyreltik bir sülfürik asit çözeltisi ile püskürtülür ve amonyum sülfat elde edilir. 

 

Anhidroz amonyak (NH3) olarak doğrudan geri kazanımı: Amonyakın anhidre amonyak olarak 

gazdan geri kazanımı, US Steel'in US Corporation tarafından USS PHOSAM adı altında 

geliştirilmiştir. Bu prosesde amonyak, bir amonyak-zayıf fosfat çözeltisi (fosforik asit) ile karşı 

akım teması ile COG'den temizlenir. Amonyak giderme verimliliği 98 – 99 %’dur.[ 153, UN-ECE 

1990 ]. 

 Kok fırın gazından hafif yağın geri kazanımı 

 

Amonyak gidericilerinden çıkan gaz 0.88'lik özgül ağırlığı olan açık sarı-kahverengi bir hafif yağ 

içerir. Bu yağ, yüzden fazla bileşenler ihtiva eden, kaynama noktaları, çoğunlukla 0 ile 200 °C 

olan COG ürünlerin bir karışımıdır. Bunların çoğu, bu tür düşük konsantrasyonlarda bulunmakta 

olup, bunların geri kazanımı nadiren uygulanabilir olmaktadır. Hafif yağ genellikle BTX olarak 

adlandırılır. Başlıca kullanılabilir bileşenleri, benzen (% 60-80), tolüen (% 6 - 17), ksilen (% 1 - 

7) ve çözücü nafta (% 0.5 - 3) olmaktadır. Hafif yağın geri kazanımı için dört ana yöntem 

kullanılmaktadır [ 153, UN-ECE 1990 ]: 
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• -70 °C'nin altındaki sıcaklıklara ve 10 hPa'nın basınçlarına kadar soğutma ve sıkıştırma. 

• Katı absorve ediciler ile hafif yağın çekilmesi; gaz aktif karbondan oluşan bir yatak 

içinden geçer ve dolaylı veya doğrudan buharla ısıtılarak karbondan hafif yağın geri kazanımı 

sağlanır. [ 320, Eurofer 2007 ] 

• Çözücüler tarafından emilim; COG'nin bir petrol yıkama yağı, bir kömür katranı ya da 

başka bir emici ile yıkanmasını ve ardından hafif yağın geri kazanılması için zenginleştirilmiş 

emicinin buhar damıtılmasından oluşur. 

 

 Kok fırınından akan su ve yan ürün tesisleri 
 

Şekil 5.9, bir kok fırını tesisindeki olası su tesisatının bir örneğini göstermektedir. Bununla birlikte, 

diğer birçok alternatif düzen de mevcuttur.  

 

Kok fırından boşaltılacak ana su hattından boşaltılan su, deveboyunlarında emme için kullanılan 

buhar veya amonyak çözeltisinden (liköründen), şarj gazlarının direkt soğutulmasından, kömür 

neminden ve “kimyasal su” dan (koklaştırma prosesi sırasında oluşan) oluşmaktadır. 

 

Elektrostatik çökeltme ve yıkama ünitelerinde doğrudan soğutma durumunda yan ürün tesisinde 

kok fırın gazı arıtımından ilave kondensatlar (yoğuşma maddeleri) oluşur. 

 

Toplama ana kısmından (Deveboynu’nun aşağı akışından), soğutucular ve elektrostatik 

çökelticilerden yoğunlaşan su ve katran, katran / su ayırıcısına yönlendirilir. 

 

Esas birincil soğutma direkt olarak veya genelde daha çok endirekt olarak uygulanabilir. Dolaylı 

soğutma durumunda, su kapalı çevrimde dolaştırılır ve atık su miktarını etkilemez. Direkt gaz 

soğutma durumunda, soğutma suyu yıkama likörü gibi sayılır ve en sonda süzme yoluyla tahliye 

edilir. 

 

Soğutma sularının yeniden soğutulması sırasında su kayıpları meydana gelir ve soğutma sularının 

buharlaşması ile yoğuşur. 

 

"Kömür suyu" olarak adlandırılan katran / su ayırıcıdan gelen su, yüksek konsantrasyonlarda 

amonyak içerir ve amonyak sıvı depolama tankına yönlendirilir. 

 

Amonyak sıvı depolama tankı, deveboynu sprey ekipmanı için su sağlar. amonyak çözeltisi 

(likörü) saklama tankından gelen fazlalık sı amonyak ayırıcısı/süzücüsüne[ 320, Eurofer 2007 ] 

veya H2S yıkayıcılarına yönlendirilir [ 102, Eurofer 2008 ]. Amonyak ayırıcı/süzücüsünde 

kullanılan buhar ile NH3/H2S yıkama devresinde kullanılan yıkama çözeltisi (likörü) Tablo 5.2’de 

referans gösterilen atık suyu oluştururlar. 

 

Dolaylı soğutma sistemlerinden ve ıslak oksidatif desülfürizasyon sistemlerinden gelen sular hariç, 

genellikle tüm su akışlarının, en sonda amonyaktan damıtıcısından çıkarılıp ve atık su arıtma 

tesisine yönlendirildiği unutulmamalıdır. 

 

Amonyak damıtması içerisinde yüksek konsantrasyonlarda NH3 bulunur. Suyu atık su arıtma 

tesisine veya çevreye boşaltmadan önce amonyak konsantrasyonunun azaltılmasının birkaç nedeni 

vardır: 

 

• Amonyak değerli bir yan ürün olarak geri kazanılabilir (amonyum sülfat veya 

anhidre/susuz amonyak) 

• Serbest amonyak suyla ilgili ekosistemler için yüksek derecede toksiktir.( biyolojik atık 

su arıtma tesisleri dahil) 

• Amonyakın çok yüksek oksijen ihtiyacına (afilitesine) sahiptir. (nitrata okstlenmesi için 

kendi ağırlığının 4.5 katı oksijen gerektirir.). Bu nedenle, Atık su arıtma tesisinin veya alıcı suyun 

oksijen tükenmesi riski vardır. 
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Bu nedenlerden dolayı neredeyse bütün kok fırın tesislerinde amonyak ayırıcıları kurulmasına 

neden olmuştur. Bu cihaz H2S ve NH3’u buharın oluşturduğu sıvıve alkalin ilavelerinden ayrıştırır. 

Buharlar daha sonra ham gaza veya NH3 / H2S yıkama devresine (H2S yıkama verimliliğini 

artırmak için) yada NH3 ve H2S'nin birlikte yakıldığı bir sülfürik asit tesisine yönlendirilir. Bazen 

amonyum sülfat üretilmesi için doyuruculardaki bu buhardan NH3 uzaklaştırılır [ 320, Eurofer 

2007 ]. 

 

En yaygın olarak kullanılan alkali kostik sodadır (NaOH). Önceleri sönmüş kireç (CaOH2) sıklıkla 

kullanılmıştır. 

 

Şekil 5.9'da belirtilmeyen bazı olası su akışları şunları içerir: 

 

• -BTX geri kazanımından kaynaklanan atık su katran/su ayırıcısına yönlendirilir. 

• - Kömür suyunun amonyak likör depolama tankına yönlendirilmesinden önce bir çözücü 

ekstraksiyon prosesi ile kömür suyundan geri kazanılabilen fenol (konsantrasyon> 3 g / l) 

• -Ön arıtmadan sonra genellikle boşaltılan oksidatif kükürt giderme proseslerinden 

kaynaklanan atık sular. 

• -Sülfürik asit tesisinden gelen (opsiyonel) kimyasal sular genelde süzmeye yönlendirilir. 

• - Claus prosesinden (opsiyonel) elde edilen kimysal sular genelde yoğuşturulmaz ancak 

bir baca yoluyla atmosfere atılır. [ 21, EC Coke 1996 ]. Bir alternatif ise arıtılmadan önce ham 

gaza enjekte etmektir. 

• -atık su miktarını etkilemeyen ve tekrarlı olarak sirkülasyonda olan endirekt gaz soğutma 

suyu. Doğrudan gaz soğutma durumunda, soğutma suyu, bir yıkama sıvısı olarak kabul edilir ve 

en sonda olarak süzülerek boşaltılır. 
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5.2 Mevcut emisyon ve tüketim seviyeleri 
 

 Kütle akışına genel bakış ve giriş çıkış verileri 
 

Şekil 5.10, bir kok fırını arıtma tesisinin giriş ve çıkış kütle akışlarına genel bir bakış sunmaktadır. 

Bu genel bakış, bir kok fırın tesislerinden veri toplanması için kullanılabilir. 

 
Şekil 5.10: Bir kok fırın tesisinde kütle akışına genel bakış 

Kok fırınları için spesifik girdi faktörleri ve emisyon faktörleri belirlenmiştir. 2005 yılında farklı 

AB Üye Ülkelerindeki kok fırını tesislerinin diğer referanslar ile tamamlanan girdi ve çıktı verileri 

Tablo 5.2'de gösterilmiştir. 
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Tablo 5.2: 2005 yılında farklı AB Üye Ülkelerindeki kok fırını tesislerinin diğer referanslar ile 

tamamlanan girdi ve çıktı verileri 

Girdiler 

 

Çıktılar 

Ham maddeler Ürünler 

Kömür (kuru) kg/ton kok 1220 – 1350 Kok (dry) kg/t 1000.0 

 
 

 

Nm3/t kok kJ/Nm3 
MJ 

360 – 518 

17000 – 18000 
7200 – 9000 

Enerji 

BF gazı + COG MJ/ton kok 3200 – 3900 

Elektrik MJ/ton kok 20 – 230 (
1
) Buhar (2) MJ/t kok 9 – 267/1500 (4) 

  

Steam MJ/ton kok 60 – 800 (
3
) Toz g/t kok 15.7 – 298 (1) 

 

 g/t kok 
80 – 900 (2820) 
(7) Sıkıştırılmış hava Nm

3
/ton kok 1 – 15 

Oksijen Nm
3
/ton kok 0.0007 NOX g/t kok 336 – 1783 (1) 

Nitrojen (
8
) Nm

3
/ton kok 0.0047 NH3 g/t kok 0.5 – 24.7 

Asetilen g/ton 0.24 H2SO4 g/t kok 2 (9) 

  g/t kok 0.05 – 1.87 

Su  g/t kok 12 – 100 (1) 

İşletme suyu 
(
10

) 
3 

m /ton kok 

 

0.24 – 1.5 

CO g/t kok 200 – 4460 (1) 

CO2 kg/t kok 160 – 860 (12) 

Soğutma/püskürtme 
suyu 

3  
CH4 g/t kok 1 – 80 (13) 

TOC g/t kok 12 – 24 (2) 

 

Benzen g/t kok 0.1 (14) – 45 

PAH (15) mg/t kok 115 – 1091 (16) 

PCDD/F ng I-TEQ/Nm³ <0.1 (17) 

Üretim artıkları (atık/ yan ürünler) 

Benzen kg/t kok 5.3 – 14 

Light oil (BTX) kg/t kok 9.1 – 14 

H2SO4 (9) kg/t kok 4.2 – 9 

Tar kg/t kok 26 – 48 

(NH4)2SO4 as 
SO 2- (18) 4 

kg/t kok 28 – 48 

Sulphur (19) kg/t kok 0.9 – 2 

Sodium 
phenolate kg/t kok 1.4 

Atık su m3/t kok 0.1 – 0.5 

(1) Fırın duvarlarında çatlaklar bulunan eski tesisler için yüksek değer (20 yaşından büyük). 

(2) 983 g / t koka kadar üretilen değerler rapor edilmiştir ancak AB kok fırınlarının temsil eden değer olarak kabul edilme-miştir.[ 110, 

Brouhon 2008 ]. 

(3) (20 yaşından büyük) Eski tesisler 1200 MJ / ton kok buhar tüketimi değerine sahip olabilir. 

(4) Kok kuru söndürme durumlarında yüksek değerleri (buhar şeklinde ısı geri kazanımı ile); 14 ve 15 yıl boyunca faaliyette olan iki 

tesisten 270 MJ / t kok değeri; Yaklaşık 7 yıldır faaliyet gösteren bir tesisten 1500 MJ / t kok değeri. 

(5) Farklı yakıt gazlarının yanma hava miktarına bağlı olarak, METaryanın çalışması esnasında gaz dışı akış yaklaşık 1000 - 1700 m3 / 

ton kok kadardır. 

(6) Kok fırını gazının H2S içeriği analiz edilir ve bir kükürt dengesi yapılır. Emisyonlar arasında kok fırını gazı ile ısıtma, ham gazın 

yakılması, söndürme, katalitik krakerin ve Claus tesisinin kapatılması ve eski yanma odalarının çalışması yer almaktadır. 

(7) Bu aralığın yüksek değeri, desülfürizasyonun yetersiz veya yetersiz olduğunu gösterir. 

(8) Bir kısım azot şişelerden harcanır.. 

(9) Final yan ürün olarak SO2 absorve ve H2SO4 üretimi durumunda. 

(10) İşletme suyu Tablo 5.24 te anılan total akış ile aynıdır. 

(11) Buharlaşmadan dolayı su kayıpları. 

(12) Yakıt gazı türüne göre değişiklik gösterir. 

(13) Varolan bir tesisten alınan tek veridir. 

(14) Modern tesis içim(5 yıllık) düşük bir değerdir. (15) 

(15) PAH as EPA 16 (sum of the following 16 PAH: 

((FLU+PYR+TRI+CPP+BaA+CHR+BNT+BeP+BbF+BkF+BaP+DbahaA+BghiP+INP+ANT+COR))  

Batarya yığınlardaki emisyonlar ile sıkıştırma, söndürmeden alınan ölçümlerden hesaplanmıştır. 

(16) Yanlızcavarolan 3 tesisten alınan veridir. 

(17) Almanyadaki bir tesisten elde edilen veridir. 

(18) SO2’nin amonyak likörü ile abzorve edilmesi esnasında. 

(19) SO2 absorpsiyonu sülfür elemental sülfür olarak geri kazanılır.hur. 

Kaynak: [ 110, Brouhon 2008 ] [ 177, Eurofer 2009 ] [ 206, Diemer et al. 2004 ] [ 210, Brouhon 2006 ] [ 218, Dong et al. 1988 ] 

[ 223, USEPA 2001 ] [ 225, Brouhon 2006 ] [ 226, EEA 1999 ] [ 227, WB 1998 ] [ 228, UNEP 2001 ] [ 234, Poland 
 

2007 ] [ 237, USEPA 2003 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 324, Eurofer 2007 ]. 
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Tablo 5.2'nin gerçek hesaplamalarda kullanılmaması gerektiği unutulmamalıdır örn; kıyaslama 

amaçları, Çünkü Avrupa çapında çok geniş emisyon faktörleri içeren mevcut ve yeni tesislerin 

performanslarını kapsamaktadır. Ayrıca, tüm operatörlerden sağlanan bilgiler olmadığı da 

belirtilmelidir. Tablo 5.2 sadece istiflerden ve soğutma kulelerinden kaynaklı emisyonları içerir. 

Yığın emisyonları, uygulanması halinde şarj etme ve sıkıştırma sırasında yetersiz yanmadan ve 

toplanan emisyonların temizlenmesinden kaynaklanır. METarya işletilmesinde veya yan 

ürünlerden kaynaklı tutulamayan yayılan veya kaçak kaynakları içermemektedir. Emisyon verileri 

azaltma sonrası emisyonları temsil eder; Bunlar, eksik bilgi nedeniyle kömür ve kok 

kullanımından kaynaklanan emisyonları içermez, ancak bu emisyonlar daha az önem taşır. Bu 

bölümdeki tüm veriler için örnekleme yöntemleri, analiz yöntemleri, zaman aralıkları, hesaplama 

yöntemleri ve referans koşulları gibi verilerin belirlenmesi ile ilgili bilgiler tam olarak mevcut 

değildir. 

 

Tablo 5.3, spesifik bileşikler için emisyon faktörlerini vermektedir ve Tablo 5.2.'ye tamamlayıcı 

olarak görülmelidir. 

 
Tablo 5.3: Polonya'da bulunan bir kok fırınından elde edilen 2004 çıktı verileri 

Lokasyon 
Benzo(a) 
pyrene 

Piridin Toluen Ksilin Fenol CS2 

 g/t coke 

Yönlendirilmi
ş emisyon 
kaynakları 

 

0.012 

 

2.35 

 

0.74 

 

0.69 

 

5.67 

 

0.30 

Kaynak: [ 234, Poland 2007 ]. 

 

 Kok yapım sürecinde çevre sorunları 
 

Kok fırın tesileri temel toz ve havaya gazlı emisyon kaynağıdır. Emisyonları azaltmak için azaltma 

teknikleri uygulandığında, çapraz medya etkileri ortaya çıkar. Genel olarak, Bölüm 5.2.2.1'den 

5.2.2.5'e kadar verilen bilgiler, kok fırın tesisleri için en ilgili çevresel sorunları tanımlar. 

 
 Hava emisyonları 

 

Kok fırını tesislerinin nispeten çok sayıda emisyon kaynağına sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Ancak, aşağıdaki üç emisyon kaynağı türü arasında ayrım yapmak gerekmektedir: 

 

• -Batarya ısıtmasından kaynaklı baca gazları ve borular ile taşınan ve çeşitli tozdan 

arındırma tesisleri baca ile ayrılan yönlendirilmiş emisyon kaynakları. Bunlar arıtılabilir ve 

minimize edilebilirler. Çoğu durumda problemsiz olarak ölçülebilirler (örn. Verein Deutscher 

Ingenieure VDI'nın kurallarına göre) 

• Düzenli çalışma sırasında ortaya çıkan yaygın emisyonlar; örn. kömür ve kok kullanımı, 

kömür ve kok kömürü taşımacılığı, kömür harmanlama yatakları, yükselme boruları, kok 

sıkıştırma ve kok söndürme. Bunlar emisyonlar tutulamazsa, çatı, tavan kapağı, pencereler veya 

depolanmış malzemelerden serbest kalabilirler. Bu emisyonları minimum hale getirmek yalnızca 

kanallı çıkışlara aktarıldıktan sonra (yani bunları yakalayarak) önleme ve/veya ileri arıtma ile 

mümkündür. 

• Düzensiz çalışma sırasında METaryadaki kaçaklardan kaynaklanan kaçak emisyonlar, 

örn. taşıyıcılardan, fırın kapılarından, flanşlardan veya yan ürün tesisinden sızma nedeniyle. En 

aza indirgemek için, ilk seçenek iyi bakım ile emisyonları önlemektir. Benzo (a) piren (BaP) ve 

benzen gibi PAH bileşikleri kaçak emisyonlar açısından önemli bir rol oynamaktadır. [ 320, 

Eurofer 2007 ] [ 324, Eurofer 2007 ]. 

 

Yayılan ve kaçak emisyonların ölçülmesi zordur. 
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Birçok durumda, farklı kaynaklardan gelen emisyonlar zamanla önemli ölçüde farklılık gösterir 

(örn. Kapılar, kapaklar, yükselme boruları ve sıkıştırma ve söndürme kaynaklı kesintili emisyonlar 

gibi yarı sürekli emisyonlar). 

 

Tesisler arasındaki emisyon faktörlerinin karşılaştırılmasında tesisin spesifik parametreleri de 

dikkate almalıdır. Örneğin, belirli kapı emisyonları, kapı tipine, fırınların büyüklüğüne ve bakım 

kalitesine bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir. Bakım belirleyici bir faktör olabilir. Nitekim, 

bakımlı küçük fırınlardaki geleneksel (bıçak ağızlı) kapılarla iyi sonuçların örnekleri ve yetersiz 

bakımlı büyük fırınlarda modern esnek sızdırmazlık kapıları ile kötü sonuçlar elde edilebilir. Bu 

durum, Tablo 5.4'te verilen hava emisyonlarına ilişkin birbirinden ayrı emisyon kaynakları 

hakkındaki bilgileri değerlendirirken akılda tutulmalıdır. Emisyon faktörleri için geniş değer 

aralığı, öncelikle bakım programı, performansında alınan dikkat derecesi (düzgün ve stabil çalışma 

koşulları sağlar) ve uygulanan azaltma teknikleri ile açıklanabilir [ 320, Eurofer 2007 ] [ 324, 

Eurofer 2007 ]. 

 

Kok fırını sızıntıları ve açıklıklarından kaynaklanan emisyon tahmin yöntemleri 

 

Kayıp/kaçakların izlenmesine yönelik yüksek harcama maliyeti nedeniyle, AB'de kok tesislerinin 

durumunun verilen emisyon faktörleri tarafından tarif edildiği Tablo 5.4'te gösterildiği gibi 

METarya işletilmesinin kaynaklanan tutulamayan emisyonlar için çok az gerçek veri 

bulunmaktadır. Sonuçlar, Avrupa'da yaş, onarım durumu ve uygulanan emisyon kontrol teknikleri 

açısından farklılık gösteren çeşitli tesislerden alınan ölçümlerle desteklenmektedir. Ölçme prosesi 

oluşan boşluktan bir numune alınarak sızıntıların kapsüllenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Verilen 

aralığın daha düşük seviyesi, modern tesislerden iyi bir onarım durumunda emisyonları temsil 

ederken, daha yüksek emisyonlar, daha kötü emisyon kontrol teknikleri olan ve / veya daha kötü 

bir onarım durumunda olan eski tesislere ilişkindir. Tablo 5.4'teki rakamların karşılaştırılması, kapı 

kaçaklarından kaynaklanan emisyonlar, METaryadan gelen tüm kaçak emisyonların en büyük 

kısmını temsil ettiğini göstermektedir. Bu emisyon faktörlerinin, özellikle BaP emisyonları için 

doğruluğu, ters dispersiyon hesaplamaları ve 10 mg / t (kok) değerine kadar BaP emisyonları veren 

7 metrelik kapılardaki tek emisyon ölçümleri ile doğrulanabilir. Ancak, en modern sızdırmazlık 

sistemlerine sahip kapılarda yapılan ölçümler, 1 mg / t (kok) altında emisyonların elde 

edilebileceğini göstermiştir. [ 320, Eurofer 2007 ] [ 324, Eurofer 2007 ]. 

 

Koklaştırma esnasında yükselme borusu ve şarj deliği contalarından ve fırın kapıları ve çerçeve 

contalarından kaçak emisyonlar meydana gelir. Daha önce açıklandığı gibi kaçak emisyonların 

doğrudan ölçümlerine ek olarak, kok fırınlarından gelen bu kaçak emisyonları tahmin etmek için 

farklı yöntemler kullanılmaktadır ve tüm bu yöntemlerin ortak bir yönü vardır: deneyimli veya 

onaylanmış gözlemciler görsel emisyonları görsel olarak belirler. 

 

Bu sonuçlardan elde edilen emisyon seviyelerinden, izleme yöntemine bağlı olarak görünür sızıntı 

veya kütle / zaman gösteren METaryadaki toplam açıklık sayısının kaçak yüzdesi olarak ifade 

edilir. Örneğin, EPA 303 yöntemi, gözlem prosedüründen elde edilen sonuçların, sızıntı yüzdesi 

olarak ifade edilmesini mümkün kılmaktadır. 

 

Ancak, büyük ölçüde EPA yöntemiyle tutarlı olan DMT (Deutsche Montan Technologie GmbH) 

metodolojisi, hesaplanacak temel ölçümlere dayalı olarak günlük emisyonlara izin verir, 

emisyonlara dört farklı güç derecesinde sınıflandırır ve gözlem esnasındaki görünür emisyonların 

süresini göz önünde bulundurulur. Bir başka yöntem BCRA (British Carbonization Research 

Association) tarafından geliştirilmiştir. DMT yönteminin aksine, görünür emisyonlara beş farklı 

güç derecesi atanır. Hollanda'da Corus IJmuiden'de kullanılan başka bir yöntem, Bölüm 5.3.3'te 

açıklanmıştır. 

Avrupa'da hâlihazırda kötü durumda olabilen daha eski tesisler olduğu için, tüm Avrupa kok 

kömürü tesisleri için en iyi emisyon durumunu Tablo 5.2'de verilen tüm faktörler ile 

tanımlanabilir. Geçici arıza durumunda, gerçek emisyonlar belirtilen aralığı aşabilir. 

 

CO için değerler genellikle Tablo 5.5'te belirtilenlerden daha yüksek olduğu bildirilmiştir. 
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Emisyon konsantrasyonu, tasarım, yaş ve yanma odalarının bakımıyla yakından ilişkilidir. 

 

Yüksek CO değerleri, yüksek CO yığın emisyonları ile sonuçlanan eksik yanmayı gösterir. 

Genellikle CO için spesifik emisyon konsantrasyonları 1000 g / ton kok civarındadır veya 

altındadır. 

 

Kömür taşıma ve hazırlık 

Yayılan toz emisyonları, malzeme taşıma prosesleriyle ilişkilidir. Bu operasyonlar, kömürün 

boşaltılması, depolanması, ezilmesi ve elenmesinden oluşmaktadır. Bu proseslerden kaynaklanan 

emisyonlar hakkında bilgi verilmemiştir. 

 

Kömürün şarjı 

Toz haline getirilmiş kömürün kömür şarjı sırasında sadece belirlenen toz emisyonları meydana 

gelmez, aynı zamanda kömür ayrışmasından gelen benzen ve BaP ve SO2, H2S ve NH3 gibi 

organik bileşikler de yayılır. [ 223, USEPA 2001 ] [ 320, Eurofer 2007 ], [ 324, Eurofer 2007 ]. 

 

Şarj delikleri ve sistemlerin şarj konsepti ve geometrisi ile uygun şekilde kapatılması, şarj 

emisyonlarının azaltılmasında çok önemli unsurlardır. 

 

Şarj ederken, aşağıdakiler arasında bir ayrım yapılabilir: 

 

• Şarj prosesi sırasında şarj delikleri yakınındaki emisyonlar 

• Şarj gazlarının tahliyesi ve temizlenmesi 

• Kömürün düzleştirici çubuğu ile tesviyesi sırasında düzleştirici kapı emisyonları 

• Fırın güvertesine dökülen malzemeden yayılan emisyonlar. 

 

Kok fırını tesislerinin METarya çalışmasının neden olduğu havaya yayılan veya kaçak emisyon 

faktörleri Tablo 5.4'te verilmiştir. 

 
Tablo 5.4: Kok fırını tesislerinin METarya çalışmasının neden olduğu havaya yayılan veya kaçak 

emisyon faktörleri. 

Operasyon 
Emisyonlar 

Toz CO SO2 H2S NH3 Benzen BaP 

 (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (mg/t) (mg/t) 

Şarj prosesi 0.3 – 10 0.1 – 71 0.01 – 1  <0.3 10 – 1 200 0.02 – 4.5 

Koklaştırma:        

Kapılar 0.3 – 6 1.5 – 30 0.1 – 1.5 0.02 – 1 0.1 – 1.5 
200 – 14 
000 

4.5 – 45 

Kapaklar 0.2 – 1 1.5 – 9 0.1 – 1 <0.01 0.1 – 0.3 800 – 8 000 9 – 15 

Yükseltme 
boruları 
(Alınmaya) 

<0.2 0.003 – 0.3 0.01 – 0.1 <0.01 <0.01 10 – 100 0.3 – 3 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]. 

 

 

Kok fırınının ızgaraaltı yanma ve ısıtması 

Yığınlardan kaynaklı emisyonlar kok fırınlarını ısıtmak için kullanılan yakıt gazlarının yanması 

sırasında ortaya çıkar. Kok fırını gazı tamamen kükürtsüz değilse, sülfür dioksit emisyonları 

mevcut olabilir. COG aromatik bileşenler içerir (özellikle Tablo 5.1'de gösterildiği gibi BTX). 

Eğer COG yıkaması olmadan kullanılırsa, bu aromatik bileşikler is oluşturma eğilimindedirler 

(PAH içeren) [ 213, Bittner et al. 1983 ] [ 214, Richter et al. 2000 ]. 

 

Kok fırınlardan kamunun endişelenmesine neden olan bir kaçak emisyon kaynağı ise, kok 

fırınlarının METarya yanma yığınlarından kaynaklanan siyah emisyonlardır. Siyah emisyonlar, 

fırınları ısıtmak için kullanılan yakıt gazlarının eksik yanmasından veya fırınlardan ısıtma 

duvarlarına sızıntı olduğunda oluşur. Bu durumda, kok kömürü tozları ve ayrışan kok ürünleri kok 
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fırından yanma egzoz gazlarına sızabilir. 

 

Tablo 5.2'de NOX için emisyon faktörleri 336 ve 1783 g/ton kok arasında olduğu belirtilmektedir. 

Aşamalı hava yanma ve atık gaz devridaimi gibi düşük NOX birleşik teknikleri içeren mevcut 

modern tesisler için,% 5 O2'de 322 - 414 mg / Nm3 NOX konsantrasyonları rapor edilmektedir 

Proses-entegre deNOX ölçümleri olmayan mevcut tesisler için, NOX için ulaşılabilir seviyeler 1783 

g/ton koka kadar daha yüksek seviyelerde ve% 5 O2'de 1700 mg / Nm3'e kadar olan 

konsantrasyonlardadır. 

 

Tablo 5.5, Almanya ve Çek Cumhuriyeti'ndeki kok fırın tesislerinden kaynaklanan emisyon 

konsantrasyonları için emisyon verileri göstermektedir. 
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Tablo 5.5: Almanya ve Çek Cumhuriyeti'nde kok fırın tesislerinden çıkan emisyonların 

konsantrasyonları 

Lokasyon Toz CO NOX SOX PCDD/PCDF 

 (mg/Nm3) 
(ng I-

TEQ/Nm3) 

Kok fırını ızgara altı 

ateşlenmesi (1) 
0.8 – 4.8 20 322 – 414 111 – 157 (2) 0.001 

Kok basma 
0.9 

30 (3) 
    

Kok sınıflanfırma tesisi 
0.5 – 4.5 

100 (3) 
    

(1) Her iki kok fırın tesislerinde karışık gaz, kömür gazı veya sülfürsüz kok gaız kullanım için veriler. 

(2) Kok gazı kükürt giderme sonrası değerler. 

(3) Çek verileri [ 372, Czech TWG member 2008 ]. 

NB: Tüm veriler yıllık ortalamalardır. Partiküller için referans oksijen içeriği, NOX ve SOX% 5'tir. 

 

Kaynak: [ 220, Eurofer 2008 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 372, Czech TWG member 2008 ]. 

 

 

COG'u bypass eden veya dışa doğru yayılan emisyonlar 

Nadir durumlarda, COG üretimi talebi aşar. Bu durumlarda ve güvenlik nedenlerinden ötürü, fazla 

COG yakılmalıdır. Kok fırını gazının yanması ise bazı emisyonları üretir. Tablo 5.6’da örnek bir 

tahmin verilmiştir [ 223, USEPA 2001 ]. 

 
Tablo 5.6: COG yanmasından kaynaklı emisyon tahmini 

Parametre Emisyonlar Birim 

CO 2.4 kg/t 

CO2 390 kg/t 

H2S 0.05 kg/t 

Ağır 

hidrokarbonlar 

0.85 kg/t 

SO2 6.5 kg/t 
 

Kaynak: [ 223, USEPA 2001 ]. 

 

Baypas, sülfürik asit tesisinin bakımı nedeniyle de gerekli olabilir. Bu dönemlerde, kok kömürü 

fırın gazı, SO2 emisyonlarının artmasına yol açan kok fırın yanması için yakıt olarak kullanılır. 

 

Koklaştırma 

Koklaştırma prosesi kömür şarjından hemen sonra başlar. Kömür neme ek olarak, karbonizasyon 

gazı üretilir. Toplam uçucu madde miktarı yaklaşık% 25'tir [ 320, Eurofer 2007 ]. Bu ham COG, 

toplama hattı içine yükselme borular yoluyla boşaltılır. Kok fırın odacıklarındaki pozitif basınçtan 

(5-7 m yükseklikteki fırınlarda 10-15mm su sutunu) dolayı, kapı kaçak emisyonları, şarj 

deliklerinden ve yükseltme borularından kaynaklanan emisyonlar, ve duvar çatlaklarından ısıtma 

gazlarıyla eksik yanmış COG yayılımları olabilir. Şekil 5.6 koklaştırma esnasında ana emisyon 

kaynaklarını göstermektedir. Tablo 5.4, koklaştırma prosesi sırasında bazı kirleticiler için karşılık 

gelen emisyon faktörleri için bazı aralıklar vermektedir 

Kokun çıkartılması 

Kokun çıkarılmasından önce, fırın kapıları otomatik olarak açılır. Tamamiyle karbonize olmuş kok 

fırından bir kok kılavuz aracı ile ‘kok soğutma arabasına’ dökülür. Kok transfer makinası 

davlumbazlarla donatılmıştır. İtme sırasında oluşan emisyonlar, itici makine tarafından yeterli bir 

çıkarma akışı ile toplanır. Ardından, çıkan gazlar bir toz azaltma cihazında işlenir. 
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Torba filtrelerinin uygulandığı durumlarda, filtreden önce kıvılcımların söndürülmesi gerekir. 

Torba filtresinden geçirildikten sonra yıllık ortalama olarak, bir fabrikada toz emisyon 

konsantrasyonunun 1 mg / Nm3'ün altında olduğu gözlenmiştir (bkz. Tablo 5.5). [ 244, Plickert 

2007 ]. 

Kokun söndürülmesi 

Kokun soğuk su ile söndürülmesi partikül yayılmasına sebep olan termal şok oluşturur. Sıcak kok 

ile temas sırasında ısınan sudan çıkan su buharı söndürülmüş koktan yükselir ve kok kütlesinden 

toz çeker. Ayrıca, soğutma suyunda çözülmüş maddeler kuleden yükselen buhar dumanında da 

çözünüp yayılabilir. Soğutma prosesinde ana emisyonlar toz, CO, NH3 ve H2S’dir. Bununla 

birlikte, özellikle kömür tamamen koklaştırılamadıysa, farklı bileşimlerde organik birleşik 

kalıntılar yayılabilmektedir. Soğutma kuleleri toz azaltma için bir püskürtme sistemi ile 

donatılabilir. 

 
Tablo 5.7: Kok söndürme kulelerinden kaynaklı emisyonlar için emisyon faktörleri 

Lokasyon Toz CO H2S NH3 

(g/t coke) 

Kok söndürme 10 – 50 (1) 100 – 2000 25 – 150 1 – 8 

(1) Toz değerleri toz örneklemesine yüksek derecede bağlıdır. İzokinetik örneklemede, daha yüksek 

emisyon değerleri elde edilir. 

 

Kaynak: [ 109, Hein, M. et al 2000 ] [ 200, Commission 2001 ]. 

 

Kokun taşınması 

Genelde soğutma prosesinden sonra kok ezme ve eleme prosesleri için ayrı bir binaya taşınır. Bu 

prosesler de filtre edilmesi gerelen partikül emisyonları üretilir ve daha yüksek arıtma prosesleri 

gerektirir. Siklonların kullanımı emisyonları 3 g/ton kok’a kadar düşürür. Torba filtrelemesinden 

sonra yıllık ortalama olarak toz emisyon konsantrasyonunun, iki tesiste sırasıyla 0.5 ve 4.5 mg / 

Nm3 arasında olduğu gözlenmiştir (bkz. Tablo 5.5).[ 244, Plickert 2007 ]. Kuru söndürülen kokun 

taşınması ıslak söndürülmüş kokun tutulmasından daha fazla toz emisyonuna neden olur. [ 276, 

Italy 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 321, Eurofer 2007 ]. 

 

COG arıtma ve yan ürün işlenmesi 

Hafif yağ, katran, naftalin, fenol ve amonyak gibi yan ürün proseslerinden kaynaklanan emisyonlar 

esasen olarak organik bileşiklerdir. Genellikle yan ürün prosese tesisleri kapalı devre proseslerden 

oluşur. Kaçak emisyonlar, örn. transferler sırasında pompalar, valfler, bacalar, basınç tahliye 

cihazları ve kayıplardan oluşmaktadır. Ölçümlere dayanan kok fırını yan ürün tesislerinden 

kaynaklanan kaçak emisyon tahminleri için az miktarda veri bulunmaktadır (Tablo 5.8'e bakınız). 

 
Tablo 5.8: Yan ürün tesislerinden kaynaklanan kaçak emisyonlar için emisyon faktörleri 

Lokasyon Benzen BaP PAH 

 (mg/ton kok) 

Yan ürün tesisi 
100 – 24 000 (1) 

4000 – 26 000 (2) 
0.06 – 0.09 1.5 – 4.5 

(1) Yüksek değerler gaz dengeleme boru sistemi olmayan tesisler içindir. 

(2) ABD yan ürün tesislerinden elde edilen veriler C54 - C57 tablolarına ref:[ 237, USEPA 2003 ]. 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 237, USEPA 2003 ]. 

 

Tahminler, maksimum ulaşılabilir kontrol teknolojisini (MACT) kullanan tesisler için yapılır. Bu 

tür teknolojilere örnek olarak gaz METtaniyesi, gaz dengeleme veya buhar geri kazanımı 

verilebilir. MACT kullanmayan tesisler için emisyonlar önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bazı 

tesisler için rapor edilen yıllık Benzen emisyonları 200 - 320 ton aralığındadır. 

 



  Bölüm 5 

Demir Çelik Üretimi  227 

Kaçak organik bileşiklerin kaçak emisyonlarının ölçümü için prosedürleri açıklayan bir yöntem 

EPA metod 21'dir. Kaçakların kapsamlı bir envanteri ve kaçak emisyonların daha fazla yönetimi 

için eksiksiz bir metodoloji [ 216, sniffers et al. 2006 ].'te açıklanmıştır. 

 
 Su kullanımı ve atık su 

 

Şekil 5.9, bir kok fırını tesisindeki olası su akışlarının bir örneğini göstermektedir. Bununla 

birlikte, diğer birçok alternatif planlar da mevcuttur. 

 

Suyun kullanımı 

[ 320, Eurofer 2007 ] [ 325, Eurofer 2007 ] 

 

Kok fırını gazının alt akış prosesleri için çok çeşitli süreçler ve varyantlar kullanılmaktadır. Gaz 

arıtma tesislerinden kaynaklanan atık su miktarı, kullanılacak su miktarına bağlıdır; örneğin buhar 

ve yıkama sıvılarına, seyreltme sularına yeni su ilavesi vb. 

 

Koklaştırma prosesinden tahliye edilecek suyun önemli bir kısmı kok fırınından gelen kömür 

nemidir. Kömürün ortalama nem içeriği yaklaşık% 8 - 15'tir, yani 0.08 - 0.15 m3 / ton kömürdür. 

Böylelikle, 780 kg kok / ton kömürün temsili bir kok verimi yaklaşık 0.1 ila 0.17 m3 / ton koka 

sahip bir su debisi üretmektedir. 

 

Kömürün termal bozunması fazladan su üretir. Kömür kalitesine bağlı olarak, 0.04 – 0.06 m3/ton 

kok'a karşılık gelen 0.03 – 0.05 m /ton kömüre denk gelen ağırlıkça %3-5 arasında 'kimyasal su' 

üretilir. 

 

Aspirasyon için buhar enjeksiyonu kullanılıyorsa (şarj gazlarının soğuması ve emilmesi), bu 

buharın yoğunlaşması, ana soğutucularda daha fazla su üretilmesine neden olacaktır. Bu yoğuşma 

aynı zamanda kok fırını tesisinden gelen atık suyun da bir parçasıdır. 

 

Ana toplayıcıdan gelen katran ve yoğuşmuş su(deveboynunun alt akışındaki), soğutucular ve 

elektrostatik çökelticiden kömür suyunun ayrıldığı katran/su ayrıştırıcısına yönlendirilir [ 21, EC 

Coke 1996 ]. Bu su amonyak likör depolama tankına yönlendirilir. Amonyak sıvı depolama tankı, 

deveboynu sprey ekipmanı için su sağlar. Amonyak likör depolama tankından gelen fazlalık su, 

amonyak ayırıcısa/ damıtıcısına [ 320, Eurofer 2007 ] yada H2S yıkayıcılarına yönlendirilir [ 102, 

Eurofer 2008 ]. Amonyak ayrıcısı/süzücüsünden gelen buhar ile bahsedilen su Tablo 5.2’de proses 

suyuna karşılık gelmektedir. 

 

Soğutma Suyu 

[ 320, Eurofer 2007 ] 

 

Suyun kullanarak soğutma aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

 

• Sıcak işlenmemiş COG'nin amonyak likörü ile doğrudan soğutulması 

• İşlenmemiş COG'nin (dolaylı veya doğrudan) daha ileri birincil soğutulması 

• Daha ileri soğutma (dolaylı) 

• Dolaylı soğumadan gelen suların veya yoğuşmaların (Kondensatların) yeniden 

soğutulması. 

 

COG'nin deveboynunda doğrudan soğutulması için, normal olarak 6 ila 10 m3 amonyak likörü / 

ton kok kullanılır ve kapalı bir devrede tutulur.100 ila 300 t / saat kapasiteli bir tesis olması 

durumunda, bu saatte 600 ila 3000 m3 amonyak likörüne eşittir. 

 

Normalde çoğu soğutma suyu dolaylı soğutma için kullanılır. Kok fırın gazı (COG) arıtmada 

dolaylı primer soğutma durumunda, su kapalı bir döngü içinde yeniden sirküle edilir ve atık su 

miktarını etkilemez. Direkt gaz soğutması durumunda, soğutma suyu bir yıkama çözeltisi (likörü) 

olarak düşünülmeli ve en sonda süzgeç ile drenaj yoluyla boşaltılmalıdır. 



Bölüm 5 

228  Demir Çelik Üretimi 

 

Soğutma sularının yeniden soğutulması ve soğutma sularının buharlaşması ile oluşan yoğuşma 

sırasında su kayıpları meydana gelir örn. soğutma kulelerinde. Yeniden soğutmadan kaynaklı 

buharlaşma ve drenaj yoluyla boşaltılan suyu tanzim etmek için kullanılan suyun miktarı yaklaşık 

%1-2 sine denk gelen 6-10 m3/saat kadardır. 

 

Bir kok fırını tesisindeki soğutma suyu yönetimi, öncelikli olarak yerel koşullara, her şeyden önce 

temiz su mevcudiyetine ve yasal şartlara bağlıdır. Bazı ülkelerdeki yerel otoritelerin yasal 

kısıtlamaları, kış döneminde, daha fazla soğutma suyunun geri dönüşümünü engelleyen, yeniden 

soğutma kulelerinden çıkan gazlardan veya endüstriyel kar ve buz oluşumundan kaçınılmasını 

talep etmektedir. Tek geçişli bir soğutma sistemi söz konusu olduğunda, soğutma suyu talebi 

yaklaşık 17 m³ / t koktur. 

 

Kok fırın tesislerinden gelen atık sular 

[ 227, WB 1998 ] 

 

Amonyak sıvı depolama tankı, deveboynu sprey ekipmanı için gerekli sıvıyı sağlar. Amonyak 

likör depolama tankından gelen fazla su amonyak ayırıcı/ süzücüsüne [ 320, Eurofer 2007 ] veya 

H2S yıkayıcılarına yollanır [ 102, Eurofer 2008 ]. Amonyak ayırıcı/süzücüsünde kullanılan buhar 

ile NH3/H2S yıkama devresinde kullanılan yıkama çözeltisi (likörü) Tablo 5.2’de referans 

gösterilen atık suyu oluştururlar. Tablo 5.9'da belirtilen tesisler için spesifik atık su miktarı 0.31 

ila 0.69 m3 / ton koktur. 

 

Damıtma yoluyla amonyak giderildikten sonra (bkz. Şekil 5.9'da 'damıtma atık maddesi') atık su 

kalıntı madddesi çeşitli organik bileşikleri (fenoller gibi) ve inorganik bileşikleri (kalıntı amonyak 

ve siyanürler gibi) içerir. Bu bileşikler, doğrudan boşaltıldığında olduğunda alıcı su üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu durumda, damıtma kalıntısı, genellikle boşaltma prosesinden önce 

bir atık su arıtma tesisinde arıtılmaktadır. 

 

Ton başına üretilen kok yükü ve konsantrasyonu açısından miktarlardaki komposizyonlar ve 

arıtmadan önceki atık su kompozisyonu ile ilgili veriler bir tesisten diğerine önemi ölçüde 

değişiklik gösterebilir. Geniş varyasyonun ana nedeni, gaz arıtma sistemlerinde, şarj proseslerinin 

türüne ve herbir kok fırın tesislerinde bulunan kömür tipinde yatmaktadır. Sıkıştırılmış şarjlar için 

kullanılan kömürler, şarjdan önce sıkıştırma sırasında daha iyi karakteristik gösterdiklerinden daha 

yüksek bir nem içeriği tercih edilir. 

 

Yükselme borularına su sızdırmazlığı uygulandığı durumlarda, buharlaşma kayıplarından dolayı 

küçük bir su tüketimi meydana gelir. Gaz sızdırmazlığını garanti etmek için, sızdırmazlık daima 

su ile doldurulmalıdır. Contaların doldurulması sırasında küçük bir su taşması meydana gelir. 

Direkt soğutmadan gelen amonyak sıvısı ile karşılaştırıldığında, bu su nispeten daha temizdir ve 

genellikle ayrı ayrı arıtılır. Şekil 5.9, bu suyun doğrudan amonyak sıvı depolama tankına 

yönlendirildiğini göstermektedir. 

 

Ayrıca ilaveten amonyak ayırıcı/süzücüsünden yoğuşan buhar, toplanan yağmur suyu, toplanan 

sular ve kaçak sular, soğutmadan ve geri soğutma devresinden çıkan sular ve artık kömür suyu 

akışının seyrelmesine yol açabilen arıtılmış geriyıkama suları da mevcuttur. 
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Tablo 5.9: Girensu ve atıksu konsantrasyonları ve ön azot giderme-azotlama sistemi ile atık su arıtma 

sistemlerinin bazı yönleri. 

Bileşen Birim Veri 

Kok üretimi Mt/yıl 0.63 – 1.25 

Kömür suyu akışı (Fazlalık su) m3/saat 16 – 80 

Başka atık sular ile seyteltme m3/ saat 0 – 40 

Toplam çıkış akışı m3/ saat 22 – 86 

Özgül atık akışı 

(spesifik atık su miktarı) 
m3/ton kok 0.31– 0.69 

Giren su 

pH – 8.5 – 9.5 

Askıdaki katılar mg/l 30 – 40 

COD (x±s) mg/l 200 – 6500 

TOC (x±s) mg/l 835 – 1215 

BOD5 mg/l 800 – 3000 

Fenol mg/l 500 – 1500 

SCN mg/l 150 – 380 

Kjeldahl-N mg/l 300 

Amonyak (x±s) mg/l 50 – 200 

Nitrit mg/l NA 

Nitrat mg/l NA 

Petrol ve katran mg/l 40 

PAH (6 Borneff) ]g/l 200 

Çıkan su 

pH – 7.6 – 8.0 

Askıdaki katılar mg/l 42 – 75 

COD (x±s) mg/l 45 – 800 

TOC (x±s) mg/l 30 – 60 

BOD5 (x±s) mg/l <20 

Fenol mg/l 0.1 – <2 

SCN- mg/l <4.0 

Kjeldahl-N mg/l 3 – 10 

TNb mg/l 3 – 30 

Amonyak (x±s) mg/l 0.6 – 80 

Nitrit mg/l <1.3 

Nitrat mg/l 0 (*) – 27 

Petrol ve katran mg/l 5 – 15 

PAH (6 Borneff) ]g/l 0.2 – <50 

(*) Teoride imkansız olsa da, Lorfonte Serémange'deki kok fabrikasından bu değer rapor edilmiştir;Ancak yüksek 

rezidüel amonyak içeriği ve ihmal edilebilir bir nitrat konsantrasyonu nitrifikasyonda(azotlamada) tutulmasını 

gösterir. 

NB:— Aralıklar, daha az sayıda örneğe atıfta bulunulan BOİ, BTX ve PAH hariç, iki yıl boyunca maksimum ve 

minimum günlük ortalamaları yansıtmaktadır (2004 - 2005). 

 

— TNb = Toplam azot bağlı. 

— NA = Bulunmamaktadır. 

 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 88, Löhr et al. 1996 ] [ 89, Löhr et al. 1997 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 272, Germany 

2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 341, Eurofer 2007 ] [ 372, Czech TWG member 2008 ]. 

 

 

Toplam parametre olarak COD, fenol (1000 - 2000 mg / l), azot bileşikleri (Kjeldahl-N: 250 - 500 

mg / l) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) gibi çok çeşitli farklı organik kimyasal 

bileşikleri içermektedir (30 mg / l'ye kadar). Amonyak'a ek olarak, tiyosiyanatlar (150 - 350 mg / 

l) gibi inorganik nitrojen içeren diğer bileşikler de mevcuttur [ 65, InfoMil 1997 ]. 

 

Monosiklik hidrokarbon aromatiklerin konsantrasyon seviyeleri oldukça düşüktür. PAH esas 
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olarak katı parçacıklar üzerinde emilmiş halde bulunur. Benzo (a) pyrene de tespit edilmiştir [ 201, 

Colin et al. 2003 ] [ 202, USEPA 2002 ]. 

Islak oksidasyonlu kükürt giderme proseslerinden kaynaklanan atık su 

Islak oksidatif kükürt giderme proseslerinden gelen atık su, genellikle biyolojik atık su arıtma tesisi 

üzerinde zararlı bir etkiye sahip olan bileşiklerin varlığı nedeniyle ayrı ayrı arıtılmaktadır.. 

 

Tablo 5.10, iki ıslak oksidatif kükürt giderme prosesinin atık su bileşimini göstermektedir. Diğer 

ıslak oksidatif tekniklerden birinin uygulanması, arsenik bileşiklerin (Thylox prosesi), 1,4-

naftokinon-2-sülfonik asidin (Takahax prosesi), pikrik asit ve tiyosiyanitlerin (Fumaks / Rhodacs 

prosesi) emisyonlarına yol açabilir. 

 
Tablo 5.10: İki ıslak oksidatif kükürt giderme prosesinindeki atık suyu bileşimi 

Bileşen 
Stretford kükürt giderme 

(g/l) 

NH3 (serbest) 0.1 

Na2CO3 5.7 – 65 

SCN- 80 – 300 

S2O3
2- 50 

SO4
2- 12.2 

Vanadat (VO3
-) 1.2 

Antrakin disülfonat 1.9 
 

Kaynak: [ 21, EC Coke 1996 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 327, Eurofer 2007 ]. 

 

Islak kok soğutma 

Genellikle atık sular soğutmadan kaynaklanmaz. Soğutma suyunun tüketimi söndürme prosesine 

bağlıdır ve 1 - 3 m3 / t kok arasında değerlendirilebilir. Söndürme prosesi doğru yapıldığında, 

fazladan su toplanır ve tekrar kullanılır. Katı maddeler sonraki söndürme prosedürü için 

kullanmadan önce çökelme odalarına veya kum filtrelerine ayrılabilir. Buharlaşma kayıpları 0,5 

ile 1 m3 / ton arasındadır ve taze su ile tolere edilir. 

 
 Kok fırın tesislerinden çıkan proses artıkları 

 

Kok üretim tesisleri, Tablo 5.11'de gösterildiği gibi, kok tozu ve biyoçamur’dan başka 1 kg/ton 

kok kadar atık katı atıklar üretmektedir. 

 
Tablo 5.11: Kok fırını tesislerinden ana atık / kalıntılar 

Atık/kalıntı 
Miktar 

(kg/ton kok) 

Kömür katranı geri kazanımı 0.1 

Katran tortusu 0.2 

Katran birikimi 0.4 

Hafif yağ prosese 0.2 

Atık su arıtma 0.1 

Naftalin toplama ve kurtarma 0.02 

Katran damıtma 0.01 

Biyolojik atık su arıtma çamurları – 

Toplam 1.03 
 

Kaynak:[ 227, WB 1998 ]. 

 

Katı atıkların çoğu benzen ve PAH gibi tehlikeli bileşenler içerir. Tüm proses atıkları genellikle 

kok fırınlarına geri dönüştürülür. Atık su çamurları susuz hale getirilmelidir. Susuz hale getirilmiş 

çamurlar, kok fırınlarına da yüklenebilir veya güvenli bir depolama sahasında veya uygun bir 
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yanma ünitesinde bertaraf edilebilir. 

 
 Enerji ihtiyacı 

 

Şekil 5.11, entegre demir ve çelik işlerinde bir kok fırını tesisinin yıllık enerji talep / dengesine bir 

örnek vermektedir. Kok fırını tesisleri tarafından üretilen COG, entegre çelik tesislerinde enerji 

tedariki ve yönetiminde önemli bir rol oynadığı anlamına gelir (bkz. Bölüm 2.1.1) [ 320, Eurofer 

2007 ]. 

 

“Geri kalanlar” ifadesi kayıpları ifade eder. 

 
Şekil 5.11: Entegre demir çelik işlerinde bir kok fırını tesisinin yıllık enerji talebi / dengesi örneği. 

 Toprak kirliliği 

 

Kok fırını gazı arıtma tesisinde katran ve diğer organik bileşikler (örneğin, BTX) kok fırını 

gazından geri kazanılır. Bu bileşiklerin dökülmesi veya sızması, yerel toprak koşullarına bağlı 

olarak toprak kirliliği tehlikesine neden olabilir. Ayrıca, dökülme veya kömür suyunun sızması da 

toprak kirliliği tehlikesine neden olabilir. Sadece olası önlemlerin kısa bir açıklaması burada 

verilecektir ve şunları içerecektir: 

 

• -Flanş ve eklenti sayısını en aza indirgemek 

• -Tesisin tasarımı ve yaşı buna müsaade ettikçe olmadıkça, mümkün oldukça boruları ve 

flanşları incelemek için görünür sağlamak (örn zemin üzerinde veya mantolu boru şeklinde). 

• -Potansiyel olarak toprak kirliliği tehlikesi olan maddelerin depolanması ve taşınması, 

gerektiğinde ya da iyileştirme durumunda meydana gelen yer altı suyu çökelmesinden toprağa 

yayılmasını önlemek için önlemler alınmalıdır (bkz. Tablo 5.22). 
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5.3 MET’ın belirlenmesinde dikkate alınacak teknikler 
 

Bu bölüm, bu belgenin kapsamındaki faaliyetlerde yüksek düzeyde çevre korumasına ulaşma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülen teknikleri (veya bunların kombinasyonlarını) ve ilgili 

gözlemleri açıklamaktadır. 

 

Bu bölüm proses entegre teknikler ve boru sonu ölçümlerini kapsamaktadır. Atık minimizasyonu 

ve geri dönüşüm prosedürleri de dahil olmak üzere atık önleme ve yönetimi de dikkate alınmıştır. 

Ayrıca, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltma teknikleri ele alınmaktadır. 

 

Direktifin Ek III'ü, MET'ın belirlenmesi için bir takım kriterler içermektedir ve bu bölümdeki 

bilgiler bu hususları ele alacaktır. Mümkün olduğunca, Tablo 5.12'de gösterilen standart bir yapı 

ile, tekniklerin karşılaştırılmasını ve Direktifte verilen MET tanımına karşı değerlendirmeyi 

mümkün kılmak için her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemek için kullanılır. 

 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilecek tekniklerin detaylı bir listesini sağlamamakta ve her bir 

işletmede MET'ın belirlenmesi için düşünülebilecek başka tekniklerin mevcut olabileceği veya 

geliştirilebileceği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 5.12: Bu bölümde açıklanan her teknik için bilgi dökümü 

Dikkate alınan bilgi 

Türü 
Dahil olan bilgi türü 

Tanımlar 
Uygun şekilde resimler, diyagramlar ve akış sayfaları kullanarak kısa 

teknik açıklama. 

Ulaşılan çevresel 

Yararlar 

Tekniğin uygulanmasıyla elde edilecek başlıca potansiyel çevresel 

faydalar (enerji, su, hammadde tasarrufu, üretim verimi artışı, enerji 

verimliliği vb. dahil). 

Çapraz medya etkileri 

Tekniğin, çevre üzerindeki etkilerini bir bütün olarak değerlendirmek 

amacıyla, ve diğer tekniklere göre çevresel etkilerinin detaylarını 

kıyaslama (varsa verilerin desteklediği avantajlar ve dezavantajlar) da 

içerecek şekilde diğer ortamlarda olası çevresel yan etkiler ve 

dezavantajları kapsar. Aşağıdaki gibi konuları içerebilir: 

• Hammadde ve su tüketimi 

• Enerji tüketimi ve iklim değişikliğine olan katkısı 

• Stratosferik ozon tükenme potansiyeli 

• Fotokimyasal ozon oluşturma potansiyeli 

• Havaya emisyonlardan kaynaklanan asitlenme 

• Ortam havasında partiküllü madde (mikro parçacıklar ve 

metaller) 

• Havaya veya suya olan emisyonlardan kaynaklanan arazi ve 

Ötrofikasyonu 

• Sudaki oksijen tükenme potansiyeli 

• Suda veya toprakta kalıcı / toksik / biyoakümülatılabilir 

bileşenler (metaller dahil) 

• Kalıntılarının (atık) oluşturulması veya azaltılması 

• Kalıntılarının (atık) tekrar kullanımı veya geri dönüşümü 

• Gürültü ve/veya koku 

• Kaza risli 

Uygulama verileri 

Emisyon seviyelerinin gerçek performans verileri, tüketim düzeylerine 

(hammadde, su, enerji) ve üretilen atık miktarlarına (dönemleri izleme ve 

izleme yöntemleri, referans koşulları da dahil olmak üzere). Tekniğin 

nasıl kullanılacağına, sürdürüleceğine ve kontrol edileceğine dair diğer 

yararlı bilgiler. 

Uygulanabilirlik 

Tekniğin uygulanabileceği ya da uygulanamayacağı tesis tiplerinin ya da 

proseslerinin tipinin belirtilmesi, belirli durumlarda, örneğin; tesis yaşı 

(yeni veya mevcut), uyarlamada rol oynayan faktörler (ör. yer 

kullanılabilirliği), tesis boyutu (büyük veya küçük), önceden kurulmuş 

varolan teknikler ve ürünün türü veya kalitesi. 

Ekonomik yönü 

Maliyetler (yatırım ve işletme) ve olası tasarruflar (örneğin, azaltılmış 

hammadde veya enerji tüketimi, atık ücretleri) veya gelirin nasıl 

hesaplandığı / tahmin edildiği ile ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere 

bilgiler. Yeni kurulum ve mevcut kurulumlara uyarlama ile ilgili 

ekonomik bilgiler dahil edilecektir. Bu, mümkün olduğunda, tekniğin 

genel ekonomik etkisini tanımlamaya imkân vermelidir. 

Uygulanması için itici güç 

Bugüne kadar tekniğin uygulanmasını yönlendiren veya uyarmış olan 

spesifik yerel koşullar, gereklilikler (ör. Mevzuat, güvenlik önlemleri) 

veya çevresel olmayan tetikleyiciler (örneğin verim artışı, geliştirilmiş 

ürün kalitesi). 

Örnek tesisler 

Tekniğin uygulandığı tesis(ler) e atıfta bulunulan kısımdan hangi 

bilgilerin toplandığı ve kullanıldığı. Tekniğin Avrupa'da veya dünya 

çapında kullanım derecesinin gösterilmesi. 

Referans literatür 

Bölümün yazılmasında kullanılan ve teknik hakkında daha detaylı bilgi 

içeren literatür veya diğer referans materyaller (ör. Kitaplar, raporlar, 

çalışmalar, web siteleri). 
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 Kömürün hazırlanması 
 

Açıklama 

Bölüm 5.3.4'te açıklandığı gibi bir kok fırını tesisinin iyi çalışması için bir ön koşul, optimize 

edilmiş kömür hazırlama prosesidir. Satın alınan kömür, daha az sülfür oksit ve diğer kirletici 

emisyonları ile birlikte arzu edilen bir kaliteye sahip kok üretmek için kömür beslemesinin 

kalitesini artıran karıştırma prosesleriyle (tercihen kömür madeninde) ve karıştırma prosesleriyle 

ön-prosesden geçirilebilir. 

 

Bir kok fırını tesisinin optimum çalışması, mümkün olduğu kadar homojen bir kömür harmanı 

gerektirir. Modern bir kömür ön arıtma tesisi, karıştırma hazneleri, bir kırma / eleme tesisi, taşıma 

ekipmanı, toz arındırma ekipmanı, kapalı bir binada konveyör bantları ve muhtemelen kömür 

kurutma veya kömür katkılarının eklenmesi gibi ek proseslerden oluşmaktadır. 

 

Bu kırma ve eleme prosesleri genellikle kapalı binalarda gerçekleştirilmektedir. İlgili tüm cihazlar 

kapalı olmalıdır. Bu cihazlardan çıkan emisyonlar ve malzeme transfer noktaları, siklonlar, 

RotoClones®, primer kömür pülverizatörlerinin bina muhafazaları, gaz yıkayıcıları, ıslak ESP'ler 

ve torba filtrelerle birlikte bina muhafazalı ikincil kömür tozlaştırıcıları tarafından çıkarılmalı ve 

azaltılmalıdır. 

 

Kömürün taşınması için, gerektiğinde kapalı veya kapalı konveyörler kullanılabilir. Kömürün 

depolanması için, toz oluşumunu bastırmak için sprinkler ve plastik emülsiyonlar kullanılabilir. 

Rüzgâr çiti veya rüzgara karşı rüzgarlar, daha düşük rüzgar hızına ulaşmak için uygulanabilir. 

Gerekirse, kapalı depolama uygulanacaktır. Serbest düşme yüksekliği, tesisin büyüklüğüne ve 

yapısına bağlı olarak minimize edilmelidir. Mümkün ise bu yükseklik 0,5 metreden az olmalıdır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Ekstre edilen emisyonlar için <10 - 20 mg / Nm3 değerleri elde edilebilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Referans literatür 

[ 211, Remus, Rainer 2008 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 227, WB 1998 ] [ 283, EC 2006 ] 

 

 Fırın şarj emisyonlarının minimize edilmesi 
 

Açıklama 

Fırın şarjı en çok şarj arabalarıyla yerçekimi şarjı ile gerçekleştirilir. Bu sırada şarj sırasında 

emisyonları azaltmak için üç temel teknik kullanılır: 
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•  “Dumansız şarj”: Bu sistemde, kok fırını ve şarj aracı arasında gaz sızdırmaz bağlantılar 

kullanır. Odalar dört veya beş şarj deliğinden hızla doldurulur. Emme, yükselme borusunun deve 

boynunda buhar veya su enjeksiyonu ile üretilir. 

• Sıralı şarj veya kademeli şarj; Bu prosesde, şarj delikleri birbiri ardına şarj edilir. Bu tür 

şarjlar nispeten uzun bir zaman alır. Emme, iki yükseliş borusu (eğer mevcutsa) veya yükselme 

borusunun kullanımı ve bitişik fırına bir aktarma borusu kullanılarak, fırının her iki tarafında 

oluşturulur. Şarj arabası ile fırın arasındaki bağlantılar gaz geçirmez değildir, ancak emme 

nedeniyle, atmosfere sadece bir açıklık olduğunda hemen hemen hiç emisyon meydana gelmez. 

• Ayrıca ‘Japon şarj’ olarak bilinen teleskop kollu şarj; Bu tür şarjlar (genellikle) dört şarj 

deliğinden eş zamanlı olarak şarj edilerek yapılır. Şarj aracı ile kok fırını arasındaki bağlantılar 

gaz geçirmez değildir, ancak gazların çekildiği ve ana toplama hattı ve şarj aracı arasındaki bir 

bağlantı vasıtasıyla bir toplama ana hattına yönlendirildiği "teleskop manşonları" ile 

çevrelenmiştir. Çıkarılan gazlar yakılır ve daha sonra zeminde bulunan bir toz alma cihazından 

geçirilir. Bazı durumlarda, şarj arabaları, çıkarılan gazların işlenmesi için toz arındırma cihazları 

ile donatılmıştır. [ 227, WB 1998 ]. 

 

Şarj prosesi sırasında seviye eşitlemesi yaparak, fırının tepesinde serbest bir gaz alanı 

oluşturulmalı ve şarj sırasında ve koklaştırma sırasında serbest bir gaz emişi sağlanmalıdır. 

Böylece, şarj emisyonları azaltılabilir. Bu tekniğin etkisi büyük ölçüde fırın tasarımına ve daha 

sonra seviye düzeltme ve şarj yöntemine bağlıdır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Tüm bu sistemlerde şarj emisyonları çok düşük olabilir. Ana belirleyici faktör, fırın bölmesi ve 

şarj teleskoplarındaki aşırı basınçtır. 

 

Şarj prosesinden kaynaklanan emisyonların ölçülmesi zordur, ancak genellikle şarj başına düşen 

görünür emisyonların süresi <30 saniye olarak elde edilebilir. Optimum koşullarda 10 saniyeden 

az emisyon elde edilebilir. Tüm yan ürün kok fırın METaryaları için ABD'de yürürlükte olan 

standart olan EPA yöntemi 303'e göre, şarj başına 12 saniyelik görünür emisyondur. Uygulamada 

51 ABD'de buunan METaryalardan 5 saniyeden daha az değerler ölçülmüştür. [ 235, Ailor 1999 

]. 

 

Şarj aracındaki bir toz toplama ünitesine sahip teleskop manşonları ile şarjlarda bildirilen toz 

emisyonları 5 g / ton koktan daha azdır (konsantrasyon <50 mg / Nm3). Bu durumda çıkan gaz 

boşaltmadan önce yanar. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri gönderilmedi. 

 

Uygulama verileri 

Sistemlerin bazılar operasyonel sorunlara diğerlerinden daha hassastır. 

 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Emisyonları minimuma indirilmiş şarj, dünya çapında birçok tesiste uygulanır. Tablo 5.13 bazı 

örnekler vermektedir. 
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Tablo 5.13: Emisyonu minimize edilmiş kok fırın şarj sistemlerine örnek tesisler 

Şarj tekniği Örnek Tesisler 

“Dumansız” 

• Dust is Coke oven 2, Corus, IJmuiden, Hollanda 

• Coke oven plant ArcelorMittal, Ghent, Belçika 

• Coke oven plant ArcelorMittal, Dunkirk, Fransa 

• Coke oven plant ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa 

• Coke oven plant Gijón, Spain 

• Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 

• Rivagroup Taranto, Italya 

“Sıralı/kademeli” 

• Many plants in the USA; 

• Coke oven Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Duisburg-

Huckingen, Almanya 

• Coke oven Prosper, Bottrop, Almanya 

“Japon tipi” 

• Coke oven 1, Kawasaki Steel Corporation, Chiba Works, 

Japonya 

• Coke oven, Nippon Steel Corporation, Kimitsu Works, 

Japonya 

• Coke oven, Sumitomo Metal Industries, Wakayama 

Works, Japonya 

• Coke oven 1, Corus, IJmuiden, Hollanda 

• Coke oven plant ArcelorMittal, Seremange, France 

• BHP Steel, Avusturalya 

 

Referans literatür: 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 215, BSS 2007 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 227, WB 1998 ] [ 320, Eurofer 

2007 ] [ 337, Eurofer 2007 ] 

 

 Yükseltme borularının ve şarj deliklerinin sızdırmazlığı 
 

Açıklama 

Koklaştırma periyodu sırasında, kok fırını açıklıklarından yayılan emisyonlar, itme ve şarj 

prosesinden sonra bu açıklıkların etkili bir şekilde kapatılmasıyla en aza indirilebilir. Ancak, bu 

tür önlemler ancak dikkatli bir bakım ve temizlik eşliğinde başarılı olabilir. 

 

Su sızdırmaz yükseltme boruları, çoğu kok fırın tesislerinde standart donanımdır (bkz. Şekil 5.12). 
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Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

Ayrıca, eski tesislerin çoğu, su geçirmez yükseltme boruları ile donatılmıştır. Su kaynağı ve akış 

borularının engellerden arındırılmış olması şartıyla sızdırmazlık çok etkili olabilir. 

 

Şarj deliklerinin sızdırmazlığını korumanın en iyi yolu, kil tipi bir malzeme veya benzeri bir ürünle 

bunları dikkatle sıvayarak yapıştırmaktır. 

 

Yükselme borusunun ve şarj deliği contalarının performansı izlenmelidir. Kok fırınlarından 

kaynaklanan kaçak emisyonların tahmin edilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Yükseltme borularının ve şarj delikleri toplam sayısının kaçak yüzdesi ve görünür sızıntı veya 

kütle / zaman gösteren frekansı olarak ifade edilen ulaşılan emisyon seviyeleri, izleme yöntemine 

bağlıdır. Örnek olarak EPA 303 yöntemi gözlem prosedüründen elde edilen sonuçların, sızıntı 

yüzdesi olarak ifade edilmesini sağlar. Ancak, EPA yöntemine göre, hesaplanacak temel ölçümlere 

dayalı olarak günlük emisyonlara izin veren DMT metodolojisi, emisyonlara dört farklı güç 

derecesi tahsis etmekte ve gözlem sırasında görünür emisyonların süresini dikkate almaktadır. 

 

Aşağıdaki izleme metodolojik adımlar örnek bir tesiste kullanılmıştır: 

 

Yükseltme borularının ve şarj deliklerinin görünür sızıntıları, fırın güvertesinde yükselme 

borularına ve şarj deliklerine 2 m mesafeden belirlenir. Yükselme borularının görünür sızıntıları 

da ana toplama hattı bölümünden belirlenir. 

• Günde bir kez yükseliş boruları ve şarj delikleri gözlemlenir (rastgele kontrol) normal 

Şekil 5.12: Bir kok fırını odasının yükselme borusu 
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operasyonlardan kaynaklanan görünür emisyonlar (kömür şarjı, kok baskısı) sızıntı olarak 

sayılmaz. 

• Sızıntı sıklığının haftalık ortalaması belirlenir. 

Ulaşılan çevresel yararlar 

 

Su sızdırmaz yükseltme boruları ve boşluksuz şarj delikleri, toz emisyonlarını, CO ve 

hidrokarbonları önemli ölçüde azaltır (ayrıca bkz. Tablo 5.2). 

 

Sızdırmaz kapaklar ile, görünür sızıntısı olan şarj deliklerinin maksimum %1 seviyesine 

ulaşılabilir. Ayrıca, kok fırını METaryasından toplama haznesine, deve boyunları ve sabit bağlantı 

boruları da dahil olmak üzere toplama ana kısmına bir geçiş sağlayan aparat için %1 ulaşılabilir, 

her ikisinde de sızıntı sıklığının haftalık ortalaması olarak belirlenir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Hidrolik sizdırmazlıklı yükseliş boruları atık su akışı oluşturur. Bununla birlikte, bu atık su, bazı 

durumlarda amonyak likör tankına geri dönüştürülebilir veya amonyak ayırıcı/ süzgecine 

yollanabilir. Suyu dolaştırmak için pompalar elektrik tüketilmektedir. 

 

Şarj deliğinin sızdırmazlık malzemesş, önemli bir çapraz-medya etkisine neden olmaz. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. Yeni tesislerde yükseltme borularının 

tasarımı ve şarj delikleri, kaçak emisyonları azaltmak için optimize edilebilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Dünyadaki birçok tesis su sızdırmaz yükseltme borularına sahiptir. Ayrıca, hemen hemen tüm 

tesisler otomatik veya manuel olarak şarj deliklerini sızdırmazlık için sıvanır. 

 

Referans literatür 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 249, Netherlands 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

 Kok fırını tesisinin düzgün ve kesintisiz çalışması. 
 

Açıklama 

Bakım rejimi ve temizleme prosesleriyle birlikte, kok fırınının düzgün ve kesintisiz çalışması, 

emisyon kontrolü için en önemli süreç-entegre ölçümlerden biridir. Bunun yapılmasındaki 

bozukluklar, şiddetli sıcaklık dalgalanmalarına ve itme sırasında kok yapışmasının artma 

ihtimaline yol açar. Bu, refrakter ve kok fırını üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir ve kaçak 

artmasına ve anormal çalışma koşullarında bir artışa neden olabilir. 

 

Düzgün ve kesintisiz çalışma için bir ön şart da, fırın makinelerinin ve kurulumlarının 

güvenilirliğidir. Bu da daha yüksek üretkenliğe yol açar. 

 

Yan ürün tesisinin sorunsuz bir şekilde çalışması METaryaların emisyonları üzerinde de olumlu 

bir etkiye sahip olacaktır. 

Isıtma yüzeyinin sıcaklığını kontrol ederek (ram çubuğundaki ölçüm cihazı), odadaki ısıtma 

sisteminin verimliliği hakkında sonuçlara olanak sağlayan sıcaklık dağılımını belirlemek 

mümkündür. 
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Bu sonuçlara dayanarak, kok fırını prosesini onaracak veya optimize edecek eylemler 

gerçekleştirilebilir. 

 

Kok kömürü kütlesinin tamamen koklaşıp koklaşmadığını kontrol edilmesi ve sağlanması VOC 

emisyonlarını veya kapı açıldığında meydana gelen gelişigüzel yanmadan ötürü meydana gelen 

emisyonlar önlenebilir. 

 

Kok yapımının otomatize edilmesi bir kok fırını tesisinin optimum verimlilikte çalıştırılmasını 

sağlar. 

 

Bazı kontrol tipi örnekleri aşağıdaki gibidir: 

 

• İki ısıtma duvarının yüzey sıcaklığının kızılötesi ölçüm sistemi 

• Isıtma bacalarında manuel ölçümler almak için entegre bir veri hafızasına sahip bir 

kızılötesi pirometre 

• Anormal olayların kayıt edilmesine olanak sağlayan (örn. kızılötesi termal kamera 

sistemi) çıkışlara kamera sistemi kurarak çıkış sayısının azaltılması. Kayıtların analiz edilip 

çıkışların ana nedenleri ile ilişkilendirilmesi örn. yeşil kokun itilmesi, kok pastası bileşikleri, 

mekanik nedenler (tıkanma) ve davlumbaz sistemi kalitesi ve son olarak hata düzeltme (şarj 

yüksekliği ve ısıtma ayarlamaları, şarj kalite modifikasyonları, yıkama operasyonları v.b.) 

• Kok fırınlarından gelen hava emisyonlarını izlemek için bir grup stratejik video kameranın 

yerleştirilmesi. Bazılarıi kok fırını tesisine monte edilebilirken ve diğerleri operasyonlara genel bir 

bakış sağlamak için belirli mesafelere monte edilebilir. Kameralar görüntüleri kontrol odası 

operatörlerine iletir ve bu görüntüler analitik amaçlar için kaydedilebilir ve arşivlenebilir. 

• Her METaryada gerekli ısı miktarını hesaplamak için bir bilgisayar sistemi 

• Çalışan ekiplere yardımcı olmak için otomatik olarak itme ve şarj etme sistemi 

• Gaz arıtma tesislerini kontrol eden bir sistem. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Kok fırını tesislerinin emisyonlarının önemli bir kısmı, ısıtma odası ve fırın bölmesi arasındaki 

çatlaklardan ve deforme kapılar, kapı çerçeveleri, kepçeler, vb. nedeniyle oluşan sızıntılardan 

kaynaklanır. Bu emisyonlar tesisinin daha düzgün ve kesintisiz bir çalışması ile büyük ölçüde 

önlenebilir. Ayrıca, bu teknik kok fırın tesisinin ömrünü önemli ölçüde artırabilmektedir. 

 

Kaydedilen görüntüler, emisyonları araştırmak ve tanımlamak ve tam olarak nereden geldiklerini 

ve o zamanda tesiste neler olduğunu netleştirmek için kullanılabilir. Bu analiz, gelecekteki 

anormal olayların önlenmesi için değerli bilgiler sağlar. 

 

Bacalardan gelen toz emisyonları büyük ölçüde önlenir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Önemli çapraz-medya etkileri bilinmemektedir. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. Kok fırınının modüler tasarımı nedeniyle, kok 

üreten otomasyon ekipmanı tasarımı müşterinin özel gereksinimlerine göre özel çözümler sağlar. 

 

Ekonomik yönü 

Genel olarak, yeşil kokun önlenmesi kok tesisinin verimliliğini artırır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 
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Örnek tesisler 

Dünyadaki çoğu operatör, kok fırını tesisini olabildiğince sorunsuz bir şekilde işletmek üzere 

eğitilmiştir. Ancak, ekonomik teşvikler daha yüksek üretim seviyelerine yol açabilir ve daha az 

istikrarlı bir tesis operasyonunun şansını artırabilir. 

 

Yukarıdaki üçüncü başlıkta tarif edilen teknik için bir örnek, ArcelorMittal, Dunkirk, Fransa'daki 

kok fırını tesisidir. Dördüncü başlıkta açıklanan teknik için örnek Avustralya'da BHP Çelik 

firmasıdır. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 215, BSS 2007 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 227, WB 1998 ] [ 252, France 2007 

] [ 253, ICSTI' 06 2006 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

 

 Kok fırınlarının bakımı 
 

Açıklama 

Kok fırınlarının bakımı, en önemli süreç entegre ölçümlerden biridir ve sorunsuz ve kesintisiz 

operasyonlar için belirleyici bir faktördür. 

 

Bakım aralıklarıyla veya sürekli olarak gerçekleştirilebilir. Sabit veya minimum bir bakım 

periyodu ayarlanamaz. Bakım, sistematik bir program takip etmeli ve özel eğitimli bakım personeli 

tarafından gerçekleştirilmelidir (örneğin iki vardiya değişimi esnasında). 

 

ArcelorMittal, Ghent, Belçika'daki bakım programı aşağıda örnek olarak açıklanmıştır. Burada, 

her fırın, fırınların durumuna bağlı olarak, ortalama beş yılda tam olarak elden geçirilir. Bu, 

aşağıdaki prosesler gerçekleştirilirken bir hafta süre ile fırını boş olarak tutmayı gerektirmektedir: 

 

• Fırınların periyodik muayenesi (ör. günde bir fırın)) 

• Odadaki bütün birikintilerin degrafite olması (bozulması) (duvarlar, tavan, yükselme 

boruları) 

• Refrakter tuğla çatlaklarının, deliklerin ve yüzey hasarlarının oksitermik kaynağı 

• Fırın odası tabanının çimento dökerek onarımı 

• İnce çatlaklara toz enjeksiyon edilmesi 

• Kapıların komple revizyonu; ayrılabilen parçaların komple sökülmesi, temizlenmesi ve 

yeniden birleştirilmesi; sızdırmazlık elemanlarının yeniden düzenlenmesi. Hasarlı kapı 

tuğlalarının değiştirilmesi; Birçok durumda kapının tam olarak tuğlalar ile örülmesi gereklidir. 

 

Bu revizyona ek olarak, fırınların bağlama sistemi (yaylar, ankraj vb.) düzenli olarak kontrol edilir 

ve ayarlanır. 

Diğer programlar örnek olarak şunları içerir: 

 

• Engellenmeleri önlemek için sık sık deveboynu ve ana toplama pasajlarının temizliği 

• Kapakların temizlenmesi 

• Kok fırını haznesi duvarı teşhis-onarım aparatının geliştirilmesi. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

İyi bakım, refrakter tuğladaki çatlakları önler ve sızıntıyı ve dolayısıyla tam olarak yanmamış ham 

gaz emisyonlarını en aza indirir. Bu, siyah dumanın kok fırını yanmasından dolayı çıkan baca 

gazında görünmesini önler. Ayrıca, kapıların ve çerçevelerin bakımı, yeniden düzenlenme si ve 

bakımı, sızıntıları önler. Bakımlı deveboynu ve ana toplama hatları da şarj kaynaklı emisyonları 

önler. 

 

Çapraz medya etkileri 

Önemli çapraz-medya etkileri bilinmemektedir. 
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Uygulama verileri 

Tarif edilen bakım programı, genel olarak tüm operatörler (örneğin 1986'dan beri ArcelorMittal, 

Ghent, Belçika) tarafından büyük bir başarı ile uygulanmıştır. 

 

Uygulanabilirlik 

Sürekli veya aralıklı bakım programları hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Bakım programını yürüten vasıflı işçiler için personel maliyetleri dikkate değerdir (ArcelorMittal, 

Ghent, Belçika örneğinde yaklaşık 2 € / ton kok), ancak düzgün ve kesintisiz operasyonun 

ölçütlerinin bir parçası olarak, daha yetenekli operatörler daha yüksek üretkenliğe katkıda 

bulunurlar böylece masrafları telafi etmektedirler. 

 

Uygulanması için itici güç 

Kok fırını tesisini mümkün olan en iyi üretkenlik ve en aza indirgenmiş emisyonlar ile sorunsuz 

bir şekilde çalıştırma amacı, bu tekniğin uygulanması için itici güçtür. 

 

Örnek tesisler 

Ghent, Belçika ArcelorMittal kok fırını tesisi. Tüm kok operatörleri tarafından yürütülen yaygın 

bir tekniktir. 

 

Referans literatür 

[ 200, Commission 2001 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 225, Brouhon 2006 ] [ 242, Caughlin 2007 ] [ 

253, ICSTI' 06 2006 ] [ 254, Eurofer 2007 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 330, Eurofer 

2007 ] 

 

 Büyük kok fırın odaları 
 

Açıklama 

Daha geniş ve uzun kok fırın odalarının geliştirilmesi iki temel prensipten esinlenmiştir: 

 

• Bir günde itilen fırın sayısını ve sızdırmazlık yüzeylerinin uzunluğunu azaltarak çevresel 

performansı iyileştirmek 

• Sadece bir set makineye ihtiyaç olduğu için, yatırım ve üretim maliyetlerini düşürmek. 

 

zun veya geniş hazne kok fırınlarının temel özellikleri, geleneksel fırınlara kıyasla büyük fırın 

hacmidir. Böylece belirli bir çıktı için kapı contası uzunluğu ve itme sıklığı azalır. Bununla birlikte, 

sızdırmazlığa özellikle dikkat edilmelidir, çünkü bu tür fırınların özellikle üst ve alt uçlarında gaz 

sızdırmazlığını korumak daha zordur. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Düzgün muhafaza edildiğinde ve yaylı esnek sızdırmazlık kapıları, benzer çalışma koşullarında 

kullanıldığında, konvansiyonel kok fırınları ile kıyaslandığında, kapı ve çerçeve contalarından 

gelen her bir ton kok için toplam (kaçak) emisyonun, conta uzunluğunun azaltılması ile doğru 

orantılı olması beklenebilir. 

 

Bir ton kok başına daha az itme operasyonunun gerekli olduğu ve bu emisyonların itme sayısıyla 

doğru orantılı olduğu göz önüne alındığında, itme operasyonlarından kaynaklanan emisyonlarda 

bir azalma beklenebilir. Ancak, emisyon faktörleri (ör. Kapak başına emisyon, kapı başına 

emisyon), daha büyük kok fırın odalarının kullanılmasından etkilenmez. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulama verileri 

Daha büyük fırın kapıları daha yoğun bakım gerektirir. Tablo 5.14, birkaç kok fırın tipinin 
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özelliklerini göstermektedir. 

 
Tablo 5.14: Birkaç kok fırın tipinin özellikleri 

 

Geniş ve yüksek odacıklı tesislerde belirli bir problem bilinmemektedir. Daha büyük istekler duvar 

direncine yöneliktir. 

 

Uygulanabilirlik 

Sadece yeni tesislere uygulanabilir. Bazı durumlarda, eski binalar üzerine tesisin tamamen yeniden 

inşa edilmesinde daha büyük bir kok fırını odası seçilebilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

 

• Kok fırın METaryasu, Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Duisburg-Huckingen, Almanya 

• No 3 gelişmiş kok fırın METaryası, Bottrop, Almanya 

• Kok tesisi plant Schwelgern, KBS, Duisburg-Schwelgern, Almanya 

• Kok tesisi, ArcelorMittal, Ghent, Belçika. 

 

Referans literatür 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 129, Stalherm et al. 1990 ] [ 204, Neuwirth et al. 2003 ] [ 320, Eurofer 

2007 ] [ 335, Eurofer 2007 ] 

 Fırın kapağı ve çerçeve contalarının iyileştirilmesi 
 

Açıklama 

Fırın kapaklarında gaz sızdırmazlığı esastır ve aşağıdaki teknikleri uygulayarak elde edilebilir: 

 

• Yaylı, esnek contalı kapaklarının kullanımı 

Özellik Birim Küçük Orta Büyük 

Ölçüler 

(kullanılabilen): 

• Yükseklik 

• Uzunluk 

• Genişlik 

 

 

m 

m 

m 

 

 

4.5 

11.7 

0.45 

 

 

6.0 

14.2 

0.45 

 

 

7.1 

15.9 

0.59 

 

 

7.85 

17.2 

0.55 

 

 

8.23 

20.8 

0.59 

Kullanılabilir hacim m3 22.1 36.4 62.3 70.0 93 

Üretim hızı 
ton kok/ 

fırın 
12.7 21.3 39.8 43.0 55 

Fırın adeti # 322 187 142 120 140 

Toplam fırın açıklıkları # 2898 1496 1278 1080 380 

Sızdırmazlık yüzlerinin 

uzunluğu 
km 10.5 6.9 6.2 6.0 5.0 

Fırın itici #/d 430 257 138 128 135 

Toplam açılma hareketi #/d 3870 2056 1242 1152 945 

Temizlenecek 

sızdırmazlık yüzlerinin 

uzunluğu 

km/d 14.0 9.5 6.0 5.6 4.9 

Kaynak: [ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 204, Neuwirth et al. 2003 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 335, Eurofer 2007 ]. 
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• Her bir kok itmede kapının ve çerçevesinin dikkatli bir şekilde temizlenmesi 

• Kapı içindeki gaz kanalları. 

Kapı çerçeveleri ve zırh plakaları fazla deforme olmamışsa mevcut METaryalar yeni yaylı 

sızdırmazlık kapıları ile donatılabilir. Bu bağlamda, kolonların mukavemeti önemli bir rol oynar, 

zira zırh plakaları (tuğlayı yerinde tutan) tercihen, kolonlara monte edilen yaylar ile monte edilir. 

 

Bu durum küçük ve büyük fırınlar için farklı olduğuna dikkat edilmelidir. 5 m'den daha düşük 

yükseklikli fırınlar için, iyi bakımlı bıçaklı kapılar, kapı emisyonlarını önlemek için yeterli olabilir. 

 

Fırın kapılarının ve çerçeve contalarının performansı izlenmelidir (bkz. Bölüm 2.5.5.6.3). 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Esnek sızdırmazlık kapılarından gelen spesifik emisyon değerleri, geleneksel kapılardan daha 

düşüktür. Temiz tutulması şartıyla, en son teknoloji kapılar, her ikisi de itici tarafta ve kok 

tarafındaki emisyonlar haftalık ortalama olarak tespit edilen METarya başına düşen tüm kok fırın 

kapılarının görünür emisyonları % 5'inin altında tutmayı mümkün kılar. Ortalama 30 gün ile EPA 

303'e göre belirlenen tespitlere dayanarak, ABD kok fırını METaryalarında % 4'ün altında değerler 

elde edilmiştir. Ancak, iyi bakımlı küçük fırınlardaki geleneksel (bıçak kenarlı) kapılarda iyi 

sonuçlar elde edilen ve kötü bakımlı büyük fırınlarda esnek sızdırmazlık kapaklarına sahip kötü 

sonuçlar elde edilen örnekler de mevcuttur, ancak genellikle esnek contalar özellikle büyük 

fırınlarda sızdırmazlık için çok daha iyi fırsatlar sunar. 

 

Kapı gövdesinin arkasındaki geniş kesitler (kapı tapasının arkasının kesiti veya bir ısı kalkanı ile 

oluşturulan kesit) veya conta içine entegre edilmiş gaz kanalları, conta kenarının iç ve dış kısmı 

arasındaki basınç gradyanını azaltır. 

 

Açılır kapıya uygulanan iyileştirmeler ile meydana gelen kaçak emisyonlarda% 93'lük bir azalma 

sağlamıştır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Çapraz medya etkileri oluşmamıştır. 

 

Operasonel veriler 

Veri bulunmamaktadır 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni tesislere ve bazı durumlarda mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Kok fırını METaryalarının kapılarının değiştirilmesine yönelik yatırım, yaklaşık yüz fırına sahip 

olan ve 1.2-1.5 Mt kok / yıl üreten bir kok fırını tesisinde yaklaşık 6 milyon Avro'dur. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Aşağıdaki yeni ve yeniden inşa edilmiş tesislerde, yay yüklü esnek sızdırmazlık kapılarını 

uygulamışlardır: 

• Kok fırın 1,Corus, IJmuiden, Hollanda 

• Hüttenwerke Krupp Mannesmann kok fırın tesisleri, Duisburg-Huckingen, Almanya 

• BHP Çelik kok fırın tesisleri Australya 

• ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa 

• ArcelorMittal, Dunkirk, Fransa 

• Rivagroup Taranto, Italya. 
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Referans literatür 

[ 161, Vos 1995 ] [ 215, BSS 2007 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 252, France 2007 ] [ 320, Eurofer 

2007 ] [ 331, Eurofer 2007 ] 

 Fırın kapılarının ve çerçeve contalarının temizlenmesi 
 

Açıklama 

Avrupa 'daki birçok eski kok fırını tesislerinde hala özgün yaysız bıçak kenarlı kok fırın kapıları 

bulunmaktadır. Bu tesislerde, özellikle 5 metreden yüksek fırınlarda, sızıntı yapan kapılar ciddi bir 

sorun teşkil edebilmektedir. Ancak, iyi bakım ile mevcut kapılardan gelen görünür emisyonlar % 

10'a kadar ulaşılabilir. Bakım planının başarısı, büyük ölçüde, istikrarlı bir koklaştırma sürecine, 

bakım için sürekli kadroya, sürekli izleme ve başarılarla ilgili geribildirime bağlıdır. Kapılar için 

bir kapalı bakım atölyesinin bulunması önemle tavsiye edilmektedir. 

 

Her kok çevirimi sonunda kazıyıcılar kullanan gelişmiş kapı temizleyicileri de iyi sonuçlar 

vermektedir. Kok fırını kapılarını temizlemenin başka bir yöntemi de, yüksek basınçlı su jeti 

kullanmaktır. Ancak, yüksek basınçlı su jeti kok fırını kapı temizliği her döngüde 

gerçekleştirilemez. 

 

Kok fırını kapılarına uygulanan bakım programları, örneğin, kapı temizleme ekipmanı ve bir kapı 

servis bakım stratejisini içerir. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Yüksek basınçlı su jeti temizleme sistemi, görünür emisyonları neredeyse ortadan kaldırmayı 

mümkün kılar -yaklaşık % 95 oranında bir azalma elde edilebilir (EPA metoduna göre). 

Kazıyıcılara sahip bir kapı temizleme sisteminin kullanılması da, aynı zamanda kapılardan gelen 

görünür emisyonları büyük ölçüde azaltmaya da katkıda bulunmaktadır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Yüksek basınçlı bir su jeti ile temizleme, kok fırını METaryalarından gelen atık su ile birlikte 

işlenebilen kirli atık suyu oluşturur. Bu su bazı tesislerde kok söndürme deposu içine boşaltılır. 

 

Operasyonel veriler 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Hem varolan hemde yeni tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler: 

Kok fırın tesisi 2, Corus, IJmuiden, Hollanda. 

BHP Çelik, Australya. 

 

Referans literatür 

[ 97, Murphy et al. 1991 ] [ 161, Vos 1995 ] [ 215, BSS 2007 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 320, Eurofer 

2007 ] [ 332, Eurofer 2007 ] 

 Kok fırında serbest gaz akışının sürdürülmesi 
 

Açıklama 

Gazların ve uçucu hale getirilmiş katran genellikle tasarımına bağlı olarak fırının itme makinesi 

tarafında veya her iki tarafta yer alan yükselme borusuna doğru akmasını sağlamak için fırın 
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bölmesinin üstünde bir boş alan muhafaza edilir. Gaz akışı, fırın tepesine ulaşan kömür şarjı ile 

engellenebilir ve fırının üst kısmı grafit ile tıkanabilir. Fırında gaz akışı engellendiğinde, 

tıkanmanın ardındaki aşırı basınç arttığından kapı ve şarj deliği kaçakları meydana gelmektedir. 

Bu durum, yüklü kömürün yeterli düzeyde düzeltilmesiyle önlenebilir. Haznenin üstünde ve fırın 

çatısında grafit birikmesi, fırın duvarları üzerinde yeterli ısı dağılımı ve üst duvar sıcaklığının 

düşürülmesi ile en aza indirilebilir. Ancak yine de grafit birikimi çok fazla olursa, kömür düzelteci, 

kok fırını odasına sıkışabilir. Bundan kaçınmak için, itici, itme sırasında üst bölme alanının çatısını 

ve duvarlarını temizlemek için özel bir sıyırma aleti ile donatılmıştır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Kok fırını odasında iyi bir basınç dağılımı, yaygın emisyonları ve sızıntıyı önemli ölçüde azaltır. 

Ayrıca itme prosesleri sırasında kok şarjının sıkışması riski azalır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Çapraz medya etkileri oluşmamaktadır. 

 

Operasyonel veriler 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut kok fırınlarında uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Uygun bir bakım programına sahip olan ve kapı sızıntısını en aza indirmeyi amaçlayan tüm tesisler 

bu tekniği uygular. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

 

 

 Koklaştırma prosesi sırasında fırınların değişken basınç regülasyonu 
 

Açıklama 

Konvansiyonel kok fırınları için en zor çevresel sorunlardan biri, kok fırın kapıları, yükselme 

borusu kapakları ve yükleme deliği kapakları gibi kok fırın kapaklarında görülen yaygın gaz 

emisyonlarından kaçınmaktır. Bu emisyonların ana nedeni ve itici gücü, karbonizasyon prosesi 

 

sırasında üretilen ham gazdan kaynaklanan fırın odalarındaki basınçtır. Bu basınçla harekete geçen 

ham gaz, çeşitli kok fırın kapaklarının contalarına nüfuz eder. 

 

Fırın bölmesi genellikle koklaştırma sırasında hafif pozitif basınç altında tutulur. Negatif basınç, 

havanın fırın hücresine girmesine izin verir ve fırının tahrip olmasına yol açarak koku tam olarak 

yakamaz. Fırın tabanı atmosferik basınçta olmalıdır. Pratik olarak, toplayıcı ana hattındaki aşırı 

basınç (mm su sütunu), metre cinsinden iki katı yüksekliği kadar tutulur. Bu nedenle, 7 metrelik 

yüksek bir fırın için, karşılık gelen aşırı basınç 14 mm'lik bir su sütunu olacaktır. Eski 4 m 

uzunluğundaki fırınlar için, toplama ana Birimindeki aşırı basınç 8 mm'lik bir su sütunu olacaktır. 

 

Koklaştırma prosesi sırasında, COG basıncı iki saatlik bir karbonizasyon periyodundan sonra 

maksimum değerine ulaşır. Koklaştırma süresi içinde, spesifik ham gaz oranı ve oda basıncı azalır. 
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Basınç düzenleme ve emisyon azaltma için geleneksel yol, yüksek veya düşük basınç ayarını 

düzeltmektir. Toplama ana hattını aşırı basınç altında tutma tekniği, AB-25'teki çoğu kok tesisleri 

tarafından kullanılmaktadır. 

Ancak, fırın toplama ana hattı kısmına bağlandığında, toplama haznesindeki basınç, fırın 

haznesindeki basıncı belirler. Ana toplama hattındaki pozitif bir basınc ihtiyacı fırın kapaklarında 

daha yüksek bir emisyon oranının ana sebebidir. Toplama ana hattı basıncını hazneden ayırmak 

için, her bir fırında geleneksel mekanik klapenin yerini alan yeni bir ana valf ("FixCup" marka) 

geliştirilmiştir. Bu valf, her fırın için ayrı ayrı hareket eden yenilikçi bir basınç düzenleme 

sisteminin önemli bir bileşenidir ("Basınç Düzenlemeli Fırın" anlamına gelen PROven® markası). 

PROven® sisteminin bir şeması Şekil 5.13'te gösterilmiştir. Yeni valf, suya daldırma conta 

seviyesini fırında gaz basıncının bir fonksiyonu olarak kontrol etme fırsatı verir. Gaz basıncı, 

yükselme borusunda veya deveboynunda ölçülür. Kok fırınlama prosesinin zorlu koşullarına 

uygun sağlam bir kontrol sistemi elde etmek için, bir sürekli su akışı ve atık kontolü sağlayan sabit 

bir fincan tipi su sızdırmaz FixCup vanası ile donatılmıştır. Böylelikle FixCup'deki su seviyesi 

değiştirilebilmekte ve gaz basıncı, her bir fırında ilk saatlerde tipik olarak 0 hPa (0 mm wc) 

civarında serbestçe seçilebilen düşük seviyede tutulabilmekte ve kademeli olarak koklaştırma 

süresinin sonunda yaklaşık 1.3 hPa'ya yükseltilmektedir (13). mm wc) . Böylece, kok fırından 

boşaltılacak olan ham gaza değişken bir akış direnci üretilir. Fırındaki basınç seviyesi pozitif 

aralıkta iken, toplama ana hattı vakum altında çalıştırılır (tipik basınç: -3 ila -3.5 hPa (-30 ila -35 

mm w.c)). Bu vakum ayrıca yüksek basınçlı likör aspirasyon sistemine ihtiyaç duymadan gaz 

transferleri için çok etkili bir şekilde kullanılır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Kok fırındaki gazdaki toz ve kok parçacıklarının miktarı önemli ölçüde azalır. Tablo 5.15, 

değişken basınç düzenleme tekniğinin kurulumundan önce ve sonra yapılan PAH emisyonlarının 

sonuçlarını göstermektedir. 

 
  

Şekil 5.13: PROven® sistem şeması 
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Tablo 5.15: Değişken basınç kontrolü ile ölçülen PAH emisyonları 

Lokasyon 
Şarjdan sonraki 

koklaştırma zamanı (saat) 

Değişken basınç kontrolü 

ile PAH emisyonlarındaki 

azaltma (%) 

İtici kısımdan 
0 – 2 64 

2 – 5 73 

Kok kısmından 
0 – 2 69 

2 – 5 73 

Kaynak: [ 203, Liszlo et al. 2004 ] [ 225, Brouhon 2006 ]. 

 

Ayrıca, toplama ana emiş altında olduğundan yüksek basınçlı sıvı aspirasyon gerekli değildir. 

Çapraz medya etkileri 

Önemli çapraz-medya etkileri bilinmemektedir. 

 

Uygulama verileri 

Geleneksel tekniğin operasyonel verileri detaylı olarak bilinmektedir. Değişken basınç tekniğinin 

operasyonel özelliklerine sahip deneyimler 1999'dan beri toplanmıştır. Belirli bir sorun 

bildirilmemiştir. 

 

Uygulanabilirlik 

Değişken basınç düzenleme tekniği yeni kok tesislerine uygulanabilir ve mevcut tesisler için bir 

seçenek olabilir. Bu tekniğin mevcut tesislere kurulması olasılığı dikkatli bir şekilde 

belirlenmelidir ve her tesisin kendine özel şartlarına bağlıdır. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır 

 

Uygulanması için itici güç 

Emisyonların azaltılması, bu tekniğin uygulanması için itici güçtür. 

 

Örnek tesisler 

1999 yılında değişken basınç regülasyon sistemi Almanya'daki eski bir kok tesisinde (52 kok fırın, 

6 m yükseklik) test edilmiştir. Kok tesisinin sökülmesinden önce üç yıl kadar çalışmıştır. Bu basınç 

regülasyon sistemi 2003 yılında Duisburg, Duisburg-Schwelgern'deki yeni kok fabrikasında 

kurulmuştur (her biri 8,4 m yüksekliğindeki 70 fırınlık iki METarya). Daha sonra sistem Brezilya, 

Çin ve Güney Kore'deki kok fırın tesislerinde uygulanmıştır. 2008 yılına kadar PROven® 

teknolojisine sahip 1200'den fazla fırın inşa edilmiş veya sözleşmesi yapılmıştır. 

 

Referans literatür 

[ 203, Liszlo et al. 2004 ] [ 204, Neuwirth et al. 2003 ] [ 225, Brouhon 2006 ] [ 320, Eurofer 2007 

] [ 329, Eurofer 2007 ] 

 

 Isı kazanımlı koklaştırma 
 

Açıklama 

Bu koklaştırma sistemine genellikle, geri kazanılmamış gaz ve kömür kimyasalları nedeniyle “geri 

kazanımsız koklaştırma” denir. Ancak, (2010'deki) yazımında, atık ısı kullanıldığı ve çıkış gazının 

yeni yapılar için normal olarak desülfürize edildiği zaman "ısı geri kazanımı" terimi uygulanır. 

 

Isı geri kazanımlı koklaştırma prosesinde, esasen koklama prosesinden salınan tüm katran ve 

gazlar, fırın ve tek baca içinde yakılır. Isı geri kazanımlı koklaştırma prosesi, geleneksel yatay 
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odacık sisteminden farklı bir fırın tasarımı gerektirir. Bir kok fırın gazı arıtma tesisi ve atık su 

arıtma tesisi gerekli değildir. 

 

Herhangi bir atık gaz kullanımı ve / veya temizlik sistemi olmayan geleneksel ısı geri kazanım 

tesisleri, Çin'de halen faaliyet gösteren "kovan fırınları" dır. Isı geri kazanım tesislerinin temeli, 

birkaç fırının bir METarya oluşturmak için bir araya getirildiği “Jewell-Thompson fırın” ı esas 

alınır.(bkz. Şekil 5.14). 
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Dikdörtgen bir zemin alanı ve kemerli bir tepe ile şekillendirilmiş olan, Doğu Şikago'daki (ABD) 

Indian Harbour Coke Company'de bulunan tesisin odalarının boyutları (bkz. Şekil 5.14) 14 × 3,5 

× 2,4 m'dir (l × w × h) . Fırın tuğla astarı refrakter silika malzemeden oluşmaktadır. Kömür şarjı 

(şarj başına 40 ila 45 ton) fırınlarda, su soğutmalı bir kömür konveyörü yardımıyla açık itici 

taradındaki kapıdan gerçekleştirilir. Genelde şarj yüksekliği 1000 mm'dir. 

 

Karbonizasyon prosesi, önceki karbonizasyon döngüsünden gelen ısı ile başlatılır. Serbest 

bırakılan kok fırını gazı kısmen fırın kalıplarından çevre havası ilavesiyle üst kısımda kısmen 

yanar ve "aşağı yönlü düşüş boruları" içinden fırın tabanındaki ısıtma bacalarından geçirilir. Daha 

fazla ortam havası sağlanması ile de, 1200 ila 1400 ºC arasındaki sıcaklıklarda ham gazın tam 

yanması gerçekleştirilir. 

 

Böylece, giriş kömürünün koklanması, fırın tepesinden doğrudan ısıtma ve refrakter zeminden 

dolaylı ısıtması vasıtası ile gerçekleşir. Bütün sistem vakum basıncında çalışır. Modern bir tesisin 

ısı geri kazanımını kullanması ile, sıcak atık gaz enerji üretmede için kullanılır ve daha sonra 

atmosfere yayılmadan önce kükürt giderme prosesine tabi tutulur. 

 

Jewell-Thompson fırınlarındaki koklaşma süresi yaklaşık 48 saattir. Bu süreden sonra, kok 

çıkartılır ve ıslak teknik ile söndürülür. Isı geri kazanım tekniğinin geleneksel kok yapım 

tekniğinden farklılaştığı en önemli özellikler Şekil 5.15'te verilmiştir ve aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 

• Düz yatak kok yapımı 

• Fırınların negatif basınç altında çalışması 

• Doğrudan fırın bölmelerine hava beslemesi 

• Her bir fırında ham gazın tam olarak yanması 

• Sulu atık madde yok 

Şekil 5.14: Jewell-Thompson fırını ve kok ısı geri kazanım tesisi 
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• Bir yan ürün olarak alçıtaşı üretilebilir. 

 

 
Kaynak: [ 320, Eurofer 2007 ] 

2005 yılında tamamen kurulu olan dünya çapındaki kok üretim tesislerinin sadece yaklaşık% 6'sı 

(yılda yaklaşık 556 milyon tonluk kok kömürü), ısı geri kazanım tesisleri olarak işletilmektedir. 

Bu tesisler ABD, Güney Amerika, Asya ve Avustralya'da bulunmaktadır. Haverhill Ohio, 

ABD'deki ısı geri kazanım tesisi 2005 yılında devreye alınmıştır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

page279Tablo 5.16'da, geri kazanılm olmayan koklaştırma tesisinden kaynaklanan emisyonlara 

ilişkin değerler verilmektedir. Değerler, emisyon azaltma sistemi uygulanmamış olan emisyonlar 

ile benzerlik göstermektedir. Vansant, Virginia, ABD'de olan bir tesiste ise, baca gazının bir kısmı 

bir termal kurutucuda temizlenir, ancak fırınların geri kalanında baca gazı arıtma cihazları olmadan 

çalışmaktadır.. 

 

Kok fırınının atmosferik basınç altında çalışması nedeniyle, koklaştırma prosesi sırasında 

kapılardan kaynaklanan emisyonlar göz ardı edilebilir. Geri kazanımı ve emisyon azaltma 

sistemleri olmayan kok tesislerindeki itme ve şarj prosesinden kaynaklanan emisyonlar Tablo 

5.16'da verilmiştir. Bu bilgilerin varolan iki METaryada şarj ve itme sırasında toz giderme tesisleri 

ile donatılmamış olduğunu unutmayın.. 
  

Şekil 5.15: COG geri kazanımına kıyasla ısı geri kazanım tekniğinin en önemli özellikleri 
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Tablo 5.16: Emisyon azaltımı ve geri kazanımsız koklaştırmada meydana gelen şarj ve itme 

emisyonları 

Bileşen Değer Şarj prosesi İtme prosesi Birim 

Toz 1960 7.35 276 g/ton kok 

SO2 7000   g/ton kok 

NOX 380   g/ton kok 

CO 77   g/ton kok 

Benzen çözünür 

organikler 

 Belirlenmemiştir. 0.65 g/ton kok 

Benzo(a)piren  1.3 × 10-5 Belirlenmemiştir. g/ton kok 
Not: EPA-ABD emisyon faktörlerine dayanmaktadır. Tahmini dayalı g / ton kömüründen hesaplanmıştır: 1 ton 

kömür, 0.78 ton kok üretmektedir (bkz. Bölüm 5.1.2.3). 

 

Kaynak: [ 74, Knoerzer et al. 1991 ]. 
 

 

Isı geri kazanım tekniğinin çevre dostu bir çalışması için bir önkoşul da, çıkış gazı ısısının ve atık 

gazın temizlenmesi için emisyon azaltma sisteminin (kükürt giderme) kullanılmasıdır. 

 

NOX emisyonları, konvansiyonel METarya ısıtması sırasında uygulanan kademeli yanmadan 

kaynaklanan genel emisyonları aşabilir. 

 

Kok fırını negatif basınç altında çalıştığı için, koklaştırma prosesi sırasında sızıntıların sebep 

olduğu kapılardan kaynaklanan kaçak emisyonlar göz ardı edilebilir. Dolayısıyla, koklaştırma 

prosesleri sırasında karsinojenik maddeler (örneğin benzo (a) piren) içeren emisyonlardan yaklaşık 

olarak yüksek düzeyde kaçınılabilir. Kömür şarjı sırasında hem partiküllerin hem de benzo (a) 

pirenin emisyonları oluşabilmektedir. 

 

İyileştirilmiş emisyon kontrolleri, fırın üzerinde modifiye edilmiş bir emme veya kok itme 

kısmında bulunan toz giderme sistemine sahip ilave emme sistemleri ile sağlanabilir. Genel olarak, 

kok iticisinden kaynaklanan partikül emisyonları yatay odalı koklaştırmadan daha düşüktür, çünkü 

kok odasının düz yataktan söndürme kabinine düştüğü yükseklik daha azdır. Kalan partikül 

emisyonlarını yakalamak için koklaştırma tarafında ilgili vakum sistemive toz arındırma sistemi 

ile birleştirilmiş bir davlumbaz monte edilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Isı geri kazanımlı kok yapım tekniğinin bir dezavantajı da, geleneksel kok yapım sistemleri ile 

karşılaştırıldığında düz yataklı tasarımı nedeniyle, fırınların işgal ettiği geniş alandır. 

 

Kömürün koklaştırma esnasında kısmi yanması, daha düşük bir yüksek fırın kokunun çıktısı ile 

sonuçlanır. 

 

Isı geri kazanımı tekniğinde konvansiyonel tesislerde üretilen kaliteye eşdeğer zayıf kok kömürleri 

ve kabarmış kömürler yani ucuz düşük kalitede kömürler kullanılabilir.. 

 

Uygulama verileri 

Indiana Limanı, Indiana, ABD'deki ısı geri kazanım tesisi 1998'de faaliyete başlamıştır. 

Operasyonel tecrübeye ilişkin raporlar yeterli ve çevre ile ilgili hususları da içermektedir. Kok gazı 

yeterince yakılmamışsa atık gaz kazanlarında is birikintileri ile ilgili sorunlar rapor edilmiştir. 

Karbonizasyon sırasındaki negatif basınç nedeniyle, kapılardaki görünür emisyonlar göz ardı 

edilebilirdir. 

 

Yüksek kaliteli kok, yüksek bir şişirme basıncı oluşturanlar dahil olmak üzere çok çeşitli kömürler 

kullanılarak ısı geri kazanım prosesi ile üretilebilir. Kok özellikleri, yatay oda koklama tekniğiyle 

üretilenlerle kıyaslanabilir. Kok kömüründe ek bir iyileştirme ise, şarj kömürünün sıkıştırılmasıyla 
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sağlanabilir. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik sadece operasyon sahasındaki koşullara bağlı olarak tamamen yeni bir tesis konsepti 

olarak uygulanabilir. 

 

Isı geri kazanım tesisinin inşası kararı da sahaya bağlıdır. Bir ısı geri kazanımlı koklaştırma tesisini 

mevcut bir çelik fabrikasına entegre ederken ekonomik açıdan karlı bir enerji bağlantısı elde etmek 

zor olarak görülmektedir. Bir ısı geri kazanım tesisi, ısıtma için kullanılabilecek hiçbir COG 

üretmemektedir, bu nedenle, üretilen buhar veya elektrik için saha üzerinde tüketiciler olmalıdır. 

 

Ekonomik yönü 

Indiana Limanı, Indiana, ABD'deki ısı geri kazanım tesisi ile ilgili bilgilere dayanarak, yılda 1,2 

milyon tonluk kok üreten bir gelişmemiş bölgede ısı geri kazanım tesisine yapılan yatırım, kok 

fırın tesisleri, kömür taşıma / karıştırma ve enerji santrali de dahil olmak üzere 365 milyon ABD 

dolarıydı. 1998 yılında enerji tesisi için sadece 140 milyon dolarlık yatırım maliyeti rapor 

edilmiştir. 

 

İşletme maliyetleri genellikle COG geri kazanlı koklaştırmaya kıyasla daha düşüktür. 

 

Uygulanması için itici güç 

Isı geri kazanım koklaşmasının kullanılmasının temel avantajları, daha düşük iş gücü 

gereksinimleri ve daha düşük kaliteli kömürler kullanma şansıdır, yani daha ucuz kömürlerin 

kullanılabileceği anlamına gelir. 

 

Örnek tesisler 

Avrupa'da ısı geri kazanımlı kok fabrikaları bulunmamaktadır. ABD ve Çin'de birkaç tesis faaliyet 

göstermektedir. 

 

Referans literatür 

[ 115, Walker, D.; Barkdoll, M. 2002 ] [ 117, Hoffmann, A. et al 2001 ] [ 121, Hein, M. 2002 ] [ 

124, Arendt, P. et al 2006 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 336, Eurofer 2007 ] 

 

 Kok fırını yanması esnasında emisyon azaltımı 
 

Isıtma odalarına gaz halinde bir yakıt yakılması, koklaştırma prosesinin ısısını sağlamaktadır. Isı, 

refrakter tuğla duvardan ısı iletimi ile kok fırını odasına aktarılır. Fırın bölmesindeki sıcaklık ne 

kadar yüksekse, koklaştırma süresi o kadar kısa olur. Kok fırınının ateşlemesinden kaynaklanan 

en önemli kirleticiler NOX, SO2 ve tozlardır. Kok fırını yanmasındaki emisyonların azaltılması, 

her kirletici madde için birincil ve ikincil indirgeme önlemlerinin yanı sıra tuğlaların iyi bir 

bakımını da kapsar. 

 
 Kok fırını odaları ve ısıtma odaları arasındaki sızıntının en aza indirilmesi 

 

Açıklama 

Kok fırınının Bölüm 5.3.3'te verilen açıklamaya göre sistematik ve sürekli bakımını yaparak, tuğla 

durvardan kaynaklı sızıntı büyük ölçüde önlenebilir. Tuğla duvardaki çatlaklardan sızan ham 

COG, kok fırını yanmasından gelen baca gazına ulaşır. Bu, fazladan SO2, toz ve hidrokarbon 

emisyonlarına neden olur. Çatlakların varlığı, fırınlama sırasında kok fırını bacasındaki görünür 

siyah duman emisyonlar vasıtasıyla kolayca tespit edilebilir. Ancak, hangi kok fırını odasının 

sızdığını belirlemek kolay değildir. Çatlakların yerini tespit etmek için kullanılan en yaygın teknik, 

itme sonrasında iki ısıtma duvarını gözlemlemek ve şarj edildikten hemen sonra ısıtma gazı 

içerisine bakmaktır. Çatlakların pozisyonu, bacadan çıkan alevler ile açığa çıkar. 

 

Duvarlardaki çatlaklar nedeniyle, partikül emisyonları genellikle çalışma süresiyle artar ve 10 mg 

/ Nm3'ü aşar. Yığın içinden çıkan gazdaki is miktarının izlenmesiyle, kok fırını personeli, 
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yığınlardan gelen siyah emisyonlardaki herhangi bir paterni tanımlayabilir ve emisyonları, 

yüklenen özel fırınlarla ilişkilendirebilir. Fırın ve ısıtma duvarı arasındaki sızıntıyı azaltmak için 

kok yapım prosesini yönetebilirler. 

 

Problem belirlendikten sonra, çatlaklar, delikler ve refrakter tuğlaların yüzeyindeki diğer hasarlar 

oksitermik kaynak, silisyum kaynağı ve refrakter çimento ile ıslak veya kuru püskürtme ile verimli 

bir şekilde onarılabilir. Bazı ekstrem durumlarda, tuğlaları yenilemek gereklebilir. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Genellikle partikül yığın emisyonları 10 mg / Nm3'ün altındadır. Püskürtme düzgün bir şekilde 

uygulandığında ve çatlakların oluşumu izlendiğinde emisyonlar neredeyse sıfıra indirilebilir. Kok 

fırını refrakter duvarlarının kalitesi ve durumu da bu açıdan çok önemlidir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik sadece mevcut tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

AB'deki birçok tesisler. 

Referans literatür 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 130, Stalherm et al. 1995 ] [ 215, BSS 2007 ] [ 

244, Plickert 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 338, Eurofer 2007 ] 

 
 Birincil önlemlerle NOX azaltılması 

 

Açıklama 

Üretilen NOX, alevi N2 ve O2 arasındaki reaksiyonun oluşturduğu neredeyse tamamen termal 

NOX'ten oluşur. Termal NOX oluşumu, alevdeki zirve sıcaklıklar ve O2 konsantrasyonları ile güçlü 

bir şekilde ilişkilidir. Dolaylı olarak, NOX emisyonları, yakıt (zenginleştirilmiş yüksek fırın gazı 

veya COG) ve kullanılan kömürün türü, kömürün şarj özgül ağırlığı, koklaştırma süresi ve kok 

fırını odasının boyutları ile de ilgilidir. 

 

NOX oluşumunu azaltmanın en etkili yolu, ısıtma odasındaki alev sıcaklığını azaltmaktır. Bu 

nedenle amaç soğuk bir alevle yanmaktır. Üç yöntemin etkili olduğu gösterilmiştir: 

 

• Atık gaz devridaimi: Kok fırından çıkan atık gaz, yakıt ve yanma havası ile karıştırılır. 

Düşük O2 ve daha yüksek CO  konsantrasyonları, alev sıcaklığını azaltır. Ancak, atık gaz 

sirkülasyonunun ön ısıtma etkisi, sıcaklık düşürme etkisine karşı koyabilir. 

• Aşamalı hava yanması: yanma havasını birkaç aşamada ekleyerek, yanma koşulları daha 

ılımlı hale gelir ve NOX oluşumu azaltılır. 

• Koklaştırma sıcaklıkların düşürülmesi: sıcaklığın ekonomiye ve kok fırınlarının enerji 

verimliliğine etkisi vardır. Düşük bir koklama sıcaklığı, daha az NOX oluşumu ile sonuçlanan daha 

düşük bir ısıtma odası sıcaklığı gerektirir. 

 

Ayrıca, ısıtma odacığı sıcaklığı (ve dolayısıyla NOX oluşumu), ısı odacığının ısıtma odasının 
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yanından kok fırın haznesi tarafına doğru bulunan refrakter tuğla duvarın üzerindeki sıcaklık 

gradyanının düşürülmesiyle azaltılabilir, bu esnada normal bir koklaştırma sıcaklığı aynen 

muhafaza edilmektedir. Bu daha ince tuğlalar ve daha iyi bir termal iletkenliğe sahip bir refrakter 

kullanılarak yapılabilir. Önceden, 1320 °C'lik bir ısıtma odası sıcaklığı 1180 °C'lik bir kok fırını 

haznesi sıcaklığı oluştururdu. Günümüzde ise, 1200 °C'lik bir kok fırını haznesi sıcaklığı, daha 

ince tuğlalara bağlı olarak aynı ısıtma haznesi sıcaklığında elde edilebilmektedir. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

İç atık gazının devridaimiyle birlikte kademeli hava ısıtması, atık gazdaki NOX 

konsantrasyonlarını en aza indirmek için bir ön koşul olan uzun ve soğuk bir alev üretir. 

 

Proses-entegre deNOX ölçümlerini uygulayan tesisler yaklaşık 340 g NOX / t kok salmaktadır 

(konsantrasyonlar:% 5 O2'de 322 - 414 mg / Nm3). 

Birkaç Alman fabrikasının gösterdiği emisyonlar aşağıdaki aralıklardadır: 

• karışık gaz ile yanma: NOX konsantrasyonu 322 - 358 mg / Nm3 

• kok fırını gazı ile yanma: NOX konsantrasyonu 332 - 414 mg / Nm3'tür. 

 

Çapraz medya etkileri 

Kükürt giderme verimliliğini artırmak için ham gaz soğutucularının soğutma kapasitesi 

arttırıldığında, enerji tüketimi artar ve olası termal emisyonlar artar. Kok fırını ateşlemesinden 

kaynaklanan NOX emisyonlarının düşürülmesi sonucu herhangi bir çapraz-medya etkisi tespit 

edilmemiştir. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Proses entegre deNOX önlemleri yeni tesislerde uygulanabilir. Mevcut bir tesiste sıcaklığın 

düşürülmesi, daha uzun koklaştırma süreleri ve nominal kapasitenin altındaki operasyonlarla 

neden olacaktır. 

 

Daha iyi bir ısı iletkenliği ile daha ince tuğla ve refrakter kullanımı sadece yeni tesislerde 

uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Yeni inşa edilmiş veya yenilenmiş tesisler düşük NOX yanma sistemleriyle donatılmıştır. Örneğin: 

 

• Kok fırını Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Duisburg-Huckingen, Almanya 

• Kok fırını, Prosper, Bottrop, Almanya 

• KBS kok fırını tesissi, Schwelgern-Duisburg, Almanya 

• B3 kok tesisi, ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa 

• ArcelorMittal kok tesisi, Seremange, Fransa 

• Kok fırın tesisi 2, ACO METaryası, Corus, Scunthorpe, Birleşik Krallık 

• Kok fırını, Rivagroup, Taranto, İtalya. 

 

Referans literatür 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 130, Stalherm et al. 1995 ] [ 253, ICSTI' 06 2006 ] [ 276, Italy 2007 ] 

[ 320, Eurofer 2007 ] [ 333, Eurofer 2007 ] 
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 İkincil önlemlerle NOX azaltılması 

 

Açıklama 

Kok fırını yanmasından kaynaklanan NOX emisyonları, tercihen proses entegre ölçümlerle en aza 

indirilir, ancak boru çıkış teknikleri de uygulanabilir. 

 

SCR prosesinde, baca gazındaki NOX, amonyak (NH3) ile N2 ve H2O'ya katalitik olarak indirgenir. 

Bir titanyum oksit (TiO2) taşıyıcı üzerinde bulunan vanadyum pentoksit (V2O5) veya tungsten oksit 

(WO3) genellikle katalizör olarak kullanılır. Diğer olası katalizörler demir oksit ve platindir. En 

uygun çalışma sıcaklıkları 300 ila 400 °C aralığındadır. Bu tür yüksek sıcaklıklar, 

rejeneratörlerdeki (180 - 250 °C optimum) enerji geri kazanımını azaltmakta ya da atık gazın ek 

ısıtılmasını gerektirmektedir. 

 

Katalizörün deaktive edilmesine, patlayıcı amonyum nitratın (NH4NO3) birikmesine, amonyak 

slipine ve aşındırıcı SO3 oluşumuna özel dikkat gösterilmelidir. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

% 90'lık bir NOX artıma verimliliği sağlanabilir. Kok fırını tesislerinde işletimindeki 

sürdürülebilirlik konusunda fazla deneyim bulunmamaktadır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Enerji tüketiminde ve amonyak tüketiminde bir artış meydana gelir. Daha fazla etkili olmadığı 

zaman katalizörün bir kısmı depolanmalıdır. 

 

Uygulama verileri 

1976 yılında Kawasaki Steel Chiba Works, Japonya'da kok fırını yanmasından kaynaklı atık gazı 

arıtmak için bir SCR devreye alındı. SCR 500 000 Nm3 / saat kapasiteye sahipti. Çalışma sıcaklığı 

240 °C ve indirgeme ortamı amonyak (NH3) idi. DeNOX verimliliği% 90'dır. Amonyum sülfat 

oluşumu ve toz birikmesi, atık gazların 260 °C ve daha fazla ısıtılmasıyla katalizörün günde bir 

kez rejenere edilmesi gerektiği anlamına gelmekteydi. 

 

1992'de SCR, 2'den 4'e kadar olan METaryaların kapanmasıyla çalışma dışı bırakılmıştır. 

 

Uygulanabilirlik 

SCR sadece yeni tesislere uygulanabilmektedir. 

 

Ekonomik yönü 

Genel olarak SCR için aşağıdaki maliyetler rapor edilmiştir: yatırımlar: 1976'da 47 milyon Euro; 

operasyonel maliyetler ise mevcut değildi. 

 

SCR için genel olarak aşağıdaki maliyetler rapor edilmiştir: 1996'da 50 € (Nm3 / saat) -% 30'luk 

yatırım maliyetleri. Bu nedenle, 300.000 Nm3 / saat'lik bir METarya baca gazı akışına sahip bir 

kok fırını tesisi için ve yılda 1 Mton kok için üretim maliyeti: 

 

• Yatırım:1996’da 15 milyon EURO ± 5 milyon EURO 

• İşletme: 1996’da 0.17-0.51 EURO/ ton kok. 

 

Örnek tesisler 

Kok fırını yakma prosesinden çıkan atık gazın NOX'ten arıtılması için SCR, 2, 3 ve 6 nolu kok 

fırını METaryaları olan Kawasaki Steelworks, Chiba, Japonya'da uygulanmıştır. Bu arada, tüm 

SCR tesisleri kapatılmıştır, şu anda dünya çapında kok fırın METaryalarında hiçbir SCR kurulumu 

mevcut değildir. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 339, Eurofer 2007 ] 

 
 Kok fırını gaz desülfürizasyonu ile SO2'nin azaltılması 
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Açıklama 

SO2 emisyonlarının seviyesi, yakıtın sülfür içeriği ile yakından ilişkilidir. Böylece, SO2 

emisyonları, yakıtın kükürt içeriğini en aza indirerek asgariye indirilebilir. Genellikle, 

(zenginleştirilmiş) yüksek fırın gazı veya kok fırın gazı, kok fırınını yakmak için kullanılır. Kok 

fırını gazının kükürt içeriği, kok fırın gazı arıtma tesisinin desülfürizasyon performansına bağlıdır. 

İşlenmiş kok fırın gazındaki H2S içeriği, kullanılan kükürt giderme tipine ve verime bağlı olarak 

1 ila 1000 mg / Nm3 arasında değişebilir. Eğer kükürt giderme uygulanmazsa (ki bu durum hala 

AB'deki bazı tesislerde bu şekildedir) H2S içeriği 8 - 12 g H2S / Nm3 kadar yüksek olabilir. 

Zenginleştirilmiş yüksek fırın gazı daha düşük bir sülfür içeriğine sahiptir. 

 

Fırın odalarındaki ham kok fırını gazının ısıtma duvarlarındaki çatlaklardan sızması ve ısıtma 

yakıtı ile birlikte yakılmasıyla toz emisyonları önemli ölçüde artırılabilir ve bununla birlikte SO2 

emisyonları, da artabilir. Paralel olarak, COG'nin yanı sıra kullanılan alttan ateşlemenin eksik 

yanmasıyla partiküller oluşacaktır. Bu meydana gelirse, partikül emisyonları (siyah duman) 

METarya yığınında görsel olarak tespit edilebilir. Parçacık emisyonları, yetersiz yanma gazı toz 

içerdiğinde de ortaya çıkmaktadır. 

 

Arındırılmamış COG, H2S içeriği nedeniyle birçok endüstriyel uygulamada kullanıma uygun 

değildir. Ancak gaz desülfürize edildiğinde, çeşitli uygulamalar için kullanıma uygun hale gelir. 

Birçok tesis, kükürtten arındırıldıktan sonra karlı bir şekilde satar. Ticari nedenlerden ötürü kükürt 

giderme, çevreyi "asit yağmuru" etkisinden koruma gereksinimiyle örtüşmektedir, çünkü 

kükürtsüz kok fırın gazı kok fırını gaz yakma alanında SO2 emisyonunu azaltmaktadır. Çoğu 

durumda, kükürt iki aşamada çıkarılır: düşük basınç aşaması ve yüksek basınç aşaması. AB-

27(AB'nin 27 üyesi)'de COG kükürt giderme prosesi giderek yaygınlaşmaktadır. 

 

Kok fırını gazı ayrıca karbon disülfür (CS2), karbon oksisülfür (COS), merkaptanlar, vs. gibi çeşitli 

organik kükürt bileşiklerini de içerir (toplam olarak yaklaşık 0.5 g / Nm). Ancak, şimdiye kadar 

kok kömürü gazından organik kükürt bileşiklerinin geri kazanılmasıyla ilgili çok sınırlı bir bilgi 

bulunmaktadır. 3 

 

Bölüm 5.1.4.4'te açıklandığı gibi, iki ana tip kok fırını gaz kükürt giderme prosesi vardır: ıslak 

oksidatif süreçler ve sonraki ayırma prosesiyle emici süreçler. Emici süreçler H2S ve amonyak 

(NH3) giderimini ve işlenmesini birleştirir. Çıkarılmış hidrojen sülfür ve amonyak, de-asitleştirici 

/ NH3 ayırma kolonlarında buhar olarak geri kazanılır. De-asitleştirici / NH3 ayırma sıvısı doğrudan 

sütuna beslenir. H2S / NH3 açısından zengin buharlar, ya amonyakın imha edildiği Claus 

tesislerine yada hidrojen sülfürün elementel kükürt olarak işlendiği veya amonyum sülfat üretimi 

ile birleştirilmek üzere bir sülfürik asit tesisine gönderilir. 

 

Yıllar boyunca, Claus süreci sürecin kükürt geri kazanım verimliliğini artırmak için sürekli bir 

evrim geçirmiştir. Bu gelişmelerden biri OxyClaus® sürecidir. Bu teknik, Claus süreci ile aynıdır, 

ancak hava oksijen ile değiştirilir. NH3, ilk olarak (1450 °C'de) kok fırını amonyak buharları ile 

ısıl çatlama ile arıtılır. Daha sonra H2S, sıvı kükürt ortaya çıkaran saf oksijen arıtması(OxyClaus) 

ile giderilir. 

 

Tablo 5.17, farklı COG kükürt giderme süreçlerini ve özelliklerini listeler. 
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Tablo 5.17: Kok fırını gazı kükürt giderme süreçleri ve özellikleri 

Islak oksidatif prosesleri Absorpsiyon/ayırma prosesleri 

Adı Açıklama Adı Açıklama 

Stretford H2S, kok kömürü gazından bir 

sodyum karbonat çözeltisi 

(Na2C03) ile temizlenir ve bir 

ara ürün olarak vanadate (VO3) 

kullanılarak elemental sülfür 

(S0) elde edilir. Temizleme 

sıvısının rejenerasyonu, ara 

madde olarak antrakinon 

disülfonik asit (ADA) 

kullanılarak havalandırması 

(O2) ile gerçekleşir. 

Carl 

Still, 

Diamex
®, 

Cyclasu

lf 
® or 

ASK 

(*) 

H2S kok fırın gazından bir NH3 çözeltisiyle 

temizlenir. NH3 çözeltisi NH3 yıkayıcıdan 

türetilmiştir. H2S ve NH3, yıkama 

sıvısından buhar ayırma ile ayrılır ve 

buharlar bir Claus tesisine veya bir sülfürik 

asit tesisine yönlendirilir. 

Takahax® Rejenerasyon için bir ara madde 

olarak 1,4 -naftokinon-2-

sülfonik asit kullanılması 

dışında Stretford prosesine 

benzer şekildedir. 

Vacasul

f® 

Amonyaksız kok fırın gazı için uygulanan 

proses. H2S (ve ayrıca HCN ve CO2) 

COG'den bir sodyum karbonat çözeltisi veya 

bir potasyum karbonat 

çözeltisi (Na2CO3 veya K2CO3) ile 

temizlenir. Potasyum varyantı daha yüksek 

karbonat konsantrasyonlarına izin verir. 

Yıkama sıvısı, yüksek sıcaklık ve düşük 

basınç (0.12-0.14 bar) kullanılarak bir 

kolonda rejenere edilir. Asit gazları, likörden 

ayrılır ve bir Claus tesisi veya bir sülfürik 

asit tesisi içinde arıtılır. 

Thylox® Sodyum tioarsenat 

(Na4As2S5O2) H2S'yi bağlar ve 

rejenerasyon oksijen arıtma 

prosesi ile yapılır. Elemental 

kükürt elde edilir. 

Sulfiba

n® 

Kok fırını gazı monoetanolamin (MEA) ile 

arıtılır. Yıkama sıvısının kirlenmesini 

önlemek için H2S gideriminden önce NH3 

çıkarılması gereklidir. H2S, buhar 

kullanılarak MEA çözeltisinden ayırılır ve 

bir Claus tesisi veya bir sülfürik asit 

tesisinde işlenebilir. Çözünmez organik S 

bileşikleri, katı atık olarak MEA 

çözeltisinden çıkarılır. 

Perox® Gaz bir amonyak çözeltisiyle 

temizlenir. Parabenzoquinone 

kükürt oksidasyonu için 

kullanılır ve ovma sıvısının 

rejenerasyonu oksijen ile yapılır. 

Desulf® ASK prosesiyle hemen hemen aynıdır, ancak 

NH3, doyurucularda NH3 / H2S buharından 

çıkarılır ve amonyum sülfat ((NH4) 2S04) 

üretilir. 

Fumaks® 

Rhodacs® 

H2S, Fumaks-fazında pikrik 

asitle oksitlenir ve elementel 

sülfür elde edilir. Siyanür 

Rhodacs fazında geri kazanılır. 

  

(*) ASK (Amonyum Sülfür Kreislaufwäscher) prosesi. 

 

Kaynak: [ 21, EC Coke 1996 ] [ 153, UN-ECE 1990 ] [ 186, Sowa et al. 2009 ] [ 242, Caughlin 2007 ] [ 252, France 

2007 ] [ 254, Eurofer 2007 ]. 
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Avrupa'da, en yaygın kullanılan yöntemdir; H2S'yi kok fırın gazından (Carl Still, Diamex, ASK 

veya Cyclasulf prosesleri) artımak için bir amonyak sıvısı kullanan emici prosesdir. Şekil 5.16, 

1997 yılında kurulmuş bir ASK prosesine sahip bir COG kükürt giderme tesisinin bir akış 

diyagramını göstermektedir. 
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Şekil 5.16: 1997 yılında kurulmuş bir ASK prosesine sahip bir COG kükürt giderme tesisinin akış diyagramı
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En çok uygulanan ıslak oksidatif süreç "Stretford" prosesidir. Stretford süreci geniş bir 

desülfürizasyon kapasitesi aralığında uygulanabilir. Bildirilen kok fırın gazı kükürt giderme teorik 

kapasiteleri 400 ila 110 000 Nm3 / saat arasında değişmektedir. 

 

Sülfürik asit tesisleri üzerinde daha fazla bilgi Büyük Hacimli İnorganik Kimya BREF'inde 

edilebilir. [ 168, EC 2007 ]. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Islak oksidatif prosesler, emici süreçlerden daha iyi bir kükürt giderme verimliliğine sahiptir. Islak 

oksidatif prosesler,% 99.9 dan daha büyük bir verime sahip olabilir ve kok fırını gazında 1 mg / 

Nm3 gibi düşük bir kalıntı H2S konsantrasyonuna ulaşabilir. ASK veya Cyclasulf gibi daha 

gelişmiş absorpsiyon / ayırma prosesleri, genellikle 50 ila 500 mg / Nm3 arasında kok fırın gazı 

içinde kalan H2S konsantrasyonları ile>% 95 desülfürizasyonun elde edilmesini sağlar. 

 

Optimize OxyClaus prosesinde, NH3 çatlama verimliliği ve H2S geri kazanım verimliliği % 99.9'a 

yakın değerler elde edilebilir. Bu teknik, geleneksel Claus teknikleriyle karşılaştırıldığında H2S 

gerikazanımını önemli ölçüde artırır, ancak daha yüksek sıcaklıklarda çalışmaktadır. 

Mevcut tekniklerin 41'i, organik sülfür bileşenlerini yüksek bir verimlilikle hareket ettirmektedir. 

Gaz temizlemenin düşük basınç aşamasında, organik sülfür bileşikleri sadece 0.5 g / Nm3'ten 0.2 

- 0.3 g / Nm3'e düşürülür. 

 

Optimize edilmiş Oxy-Claus prosesinde% 99,9'luk bir NH3 ve H2S azaltma verimliliği elde 

edilebilir. Bu teknik sülfür arıtmayı geleneksel yöntemlerden daha fazla %50 kadar artırır. 

 

Absoptif (Emme) kok kömürü fırın gazını sülfürden arındırma uygulayan iki Alman fabrikasının 

gösterdiği yetersiz yanma emisyonları aşağıdaki aralıklardadır: 

 

• Karışık gaz + kükürt giderilen kok gazı ile yanma: SO2 konsantrasyonu 111 - 157 mg / 

Nm3 

• Kok fırını gazı + kükürt giderilen ile kok gazı yanma: SO2 konsantrasyonu 118 - 128 mg 

/ Nm3. 

 

Çapraz medya etkileri 

Kok fırın gazının desülfürize edilmesinde kullanılan herhangi bir ıslak oksidatif proses, hidrojen 

siyanürün çoğunu kok fırını gazından da çıkaracak ve aşağıdaki reaksiyonu takiben sodyum 

tiyosiyanit oluşturacaktır: 

 

2 HCN + Na2CO3 + 2 S0 p 2 NaSCN + H2O + CO2 

 

Sodyum tiyosiyanat ve yan reaksiyonların oluşturduğu az miktarlarda sodyum sülfat ve tiyosülfat, 

prosesle rejenere edilmez ve dolaşım sıvısında biriktirilir. 

 

Bu nedenle, kimyasalların tuzlanmasını önlemek için sıvı akışını temizlemek gerekir. Stretford 

prosesinde, bu boşaltma akışı vanadyum bileşikleri, kuinon ve hidrokinon bileşikleri (antrakinon 

disülfonik asitten), tiyosiyanit ve tiyosülfat içerir. Bu bileşenlerin boşaltılması, çevresel ve 

ekonomik açıdan (su kirliliği ve pahalı kimyasalların kaybı) istenmemektedir. Normal olarak bu 

malzeme kömür harmanlama yoluyla yeniden kullanılır.. 

 

Kimyasal tüketimi azaltmak için, bir sodyum polisülfit veya amonyum polisülfür çözeltisi 

kullanılarak bir ön yıkayıcıda sülfür artımadan önce siyanik asit (HCN) uzaklaştırılabilir. HCN'nin 

ön uzaklaştırılmasu, üretilen atık su miktarını azaltmaz. 

 

OxyClaus prosesi için, ayırma (çatlama)miçin enerji gerekir, ancak amonyağı gidermek için bir 

katalizöre gerek yoktur. NOX emisyonları da ayrıca azaltılır. 

 

Nadir durumlarda, ör. COG üretimi ihtiyaç olan talebi aştığında, güvenlik nedenlerinden dolayı 

fazlalık COG yakılmalıdır. Kok fırını gazının yakılması bazı emisyonlar üretir. Tahmin için örnek 
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bir Tablo 5.6'da gösterilmiştir. Alevin yanma verimi % 95 den fazla olmalıdır. 

 

Baypas prosesleri önemli emisyonlara yol açabilir. Corus'un IJmuiden, Hollanda'daki iki kok fırını 

tesislerinden birinde, H2S, MEA (monoetanolamin) kullanılarak Sülfiban emme prosesiyle kok 

fırını gazından uzaklaştırılır. Bu prosesin kükürt giderme verimliliği yaklaşık% 95'tir. H2S, 

MEA'dan sıyrılır ve sülfürik aside dönüştürülür. Sülfürik asit tesisi, MEA ayırıcısının (1.5 hafta) 

ve sülfürik asit tesisinin (1.5 hafta) kendisinin bakımı nedeniyle yılda üç hafta boyunca 

çalışmamaktadır. Bu süre boyunca, ham gaz ızgarasına ham kok fırını gazı eklenir veya kok 

fırınlarının yakılmasında kullanılır ve bu da yaklaşık 400 tonluk ek SO2 emisyonuna yol açar. 

 

Uygulama verileri 

OxyClaus prosesi, 2002'den beri ArcelorMittal'ın, (Fos sur Mer, Fransa) kok fırın tesislerinde 

faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında SO2 emisyonları yaklaşık 1900'den 500 g / ton kok altına 

düşmüştür. 

 

Uygulanabilirlik 

Kok fırını gazı, hem ıslak oksidatif hem de emici tipte kükürt giderme operasyonları, yeni ve 

mevcut tesislerde uygulanabilir. Tercih nedeni, temizlenmiş kok fırını gaz spesifikasyonlarına, 

çevresel hususlara, gaz temizleme tesisindeki entegrasyona vb. bağlıdır. 

 

Ekonomik yönü 

Avrupa'da (ASK ve Stretford) kullanılan iki ana tür kok fırın gazı kükürt giderme teknikleriyle; 6 

g / Nm3 H2S ve 6 Nm3 NH3 içeren 42 000 Nm3 / saat kapasite ile kok fırını gazının kükürt 

giderme prosesleri için tipik işletme ve yatırım maliyetleri Tablo 5.18'de verilmiştir . Stretford 

prosesinde desülfürizasyon veriminin% 95'ten% 99.9'a çıkarılmasının sadece% 10'luk ek maliyete 

neden olduğu bildirilmiştir. Stretford prosesinde, en önemli işletme maliyeti kalemleri yatırım 

giderleri ve kimyasallardır (bkz. Tablo 5.18). Yüksek HCN konsantrasyonlu kok fırını gazı (> 2 g 

/ Nm3) nispeten büyük miktarlarda kimyasal tüketir. Bu durumda Stretford ünitesinden önce bir 

HCN ön arıtıcısını kurmak faydalı olabilir. 

 

Gaz kükürt giderme tekniğinin uygulanması, yaklaşık yüz fırını (ArcelorMittal) içeren bir kok 

fırını tesisindeki maliyet yaklaşık 30 milyon Euro'dur (yatırım maliyeti) 
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Tablo 5.18 Avrupa'da (ASK ve Stretford) kullanılan iki ana tür kok fırın gazı kükürt giderme 

teknikleriyle; 6 g / Nm3 H2S ve 6 Nm3 NH3 içeren 42 000 Nm3 / saat kapasite ile kok fırını gazının 

kükürt giderme prosesleri için tipik işletme ve yatırım maliyetleri 

Değişken Birim 

Amonyum 

sulfat/ 

Stretford prosesi 

ASK 

Prosesi/Claus 

Tesisi 

İşlenmemiş COG 
H2S 

NH3 

g/Nm3 

g/Nm3 

6 

6 

6 

6 

Temiz COG 
H2S 

NH3 

mg/Nm3 

mg/Nm3 

2 

30 

300 

30 

     
 

Sarf kalem 

fiyatları (EUR) 
Sarf kalemler Birim 

Amonyum 

sulfat/Stretford 

prosesi 

ASK 

Prosesi/Claus 

Tesisi 

11.9/t 

0.34/kWh 

128/t 

7.7/kg 

27/kg 

5.5/kg 

370/t 

110/t 

Buhar 

Elektrik 

H2SO4 (98 %) 

ADA 

Vanadat 

Tartarat 

Soda 

Kostik soda 

t/d 

kWh/d 

t/d 

kg/d 

kg/d 

kg/d 

t/d 

t/d 

154 

11 900 

17.5 

24 

10 

13 

2.6 

9.6 

264 

6 600 

– 

– 

– 

– 

– 

9.6 

 

Değişken Birim 

Amonyum 

sulphate/ 

Stretford prosesi 

ASK 

sulfat/ 

Tesisi 

Ürünler 

Sülfür t/d 4.8 5.4 

Amonyum 

sulfat 
t/d 23.5 – 

Getiriler 

Sülfür EUR/t 125 (1) 250 (1) 

Amonyum 

sulfat 
EUR/t 180 (2) – 

Yatırım maliyetlerinde yıllık borçlanma 

hizmet 
% 11 11 

Yatırım maliyetlerinde yıllık bakım % 4 4 
 

Toplam net maliyet 

Buharda maliyetler EUR/1000Nm3 9.80 9.20 

Hiçbir ücret ödemeden buhar EUR/1000 Nm3 8.00 6.10 

Not: Kükürt ve amonyak fiyatları yüksek bir dalgalanma gösterir. Bu BREF (2010) yazımı sırasında fiyatlar: 

 

(1) ASK / Claus prosesi için 16 - 21 EUR / ton kükürt - Stretford prosesinden kükürt için daha düşük veya sıfır 

değerindedir. 

(2) 50 - 70 Euro / ton amonyum sülfat. 

 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 118, Rothery 1987 ] [ 186, Sowa et al. 2009 ] [ 320, Eurofer 2007 ]. 

 
 

 

Bir OxyClaus kükürt giderme tesisi tarafından bir amonyak buhar yakma tesisinin değiştirilmesi 

maliyeti 1.5 Mt / yıl kok fırın tesisi için 12 milyon Euro civarındaydı. 
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Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

Örnek tesisler 

page291Tablo 5.19, örnek tesislere (ayrıntılı değil) genel bir bakış sunmaktadı 

 
Tablo 5.19: Table of example plants for coke oven gas desulphurisation processes 

Islak oksidatif 

Stretford • ArcelorMittal, Hamilton, Kanada 

• Metarom, Romanya 

• Erdemir, Türkiye 

• ArcelorMittal, Lorraine, Fransa 

• Kobe Steel, Kakogawa Works, Japonya 

• Posco, Güney Kore 

Takahax • Nippon Steel, Yawata Works, Japonya 

• Nippon Steel, Nagoya Works, Japonya 

• Nippon Steel, Hirohata Works, Japonya 

• Nippon Steel, Oita Works, Japonya 

• Nippon Steel, Muroran Works, Japonya 

• Nippon Kokan, Fukuyama Works, Japonya 

• Nippon Kokan, Keihin Works, Japonya 

Fumaks 

Rhodacs 
• Nippon Steel, Kimitsu Works, Japonya 

• Sumitomo Metal Industries, Wakayama Works, 

Japonya 

• Sumitomo Metal Industries, Kashima Works, Japonya 

• Kawasaki Steel, Chiba Works, Japonya 

Thylox Mevcut değildir. 

Absortif prosesler 

Vacasulf Maanshan Iron & Steel Company Ltd. Çin 

Carl Still, Diamex, ASK or 

Cyclasulf 
• Prosper, Bottrop, Almanya 

• ZKS, Dillingen, Almanya 

• Coke oven KBS, Duisburg-Schwelgern, Almanya 

• Kawasaki Steel, Mizushima Works, Japonya 

• Coke oven No 2, Corus, IJmuiden, Hollanda 

• Coke oven of ArcelorMittal, Ghent, Belçika 

• Voestalpine, Linz, Avusturya 

• Rivagroup, Taranto, İtalya 

• ArcelorMittal, Dunkirk, Fransa 

• ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa 

Sulfiban • Coke oven No 1, Corus, IJmuiden, Hollanda 

• Nippon Kokan, Keihin Works, Japonya 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 252, France 2007 ] 

 

Referans literatür 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 118, Rothery 1987 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 242, 

Caughlin 2007 ] [ 249, Netherlands 2007 ] [ 252, France 2007 ] [ 254, Eurofer 2007 ] [ 277, 

Wiesenberger 2007 ] [ 297, Hekkema et al. 2004 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 
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 Kok çıkarma sırasında emisyon azaltımı 
 

Açıklama 

Kokun çıkarılmasından kaynaklanan kok yan toz emisyonlarını en aza indirmek için çeşitli 

teknikler geliştirilmiştir ve aşağıdaki teknikleri içerir: 

• Kok fırın toz alma ve çıkarmada sundurma kullanımı. Toz kok tarafında bulunan bir 

sundurma vasıtasıyla tahliye edilir ve torba bir filtreden toz alınır. 

• Bir konteyner arabası kullanımı. Kok, doğrudan kok fırını odasından bir konteynır 

arabasına preslenir. Kok, oksijen ile temas etmez ve sadece az miktarda toz üretilir. Genellikle kok 

kuru söndürme ile birlikte uygulanır. 

• (entegre edilmiş) davlumbaz, sabit kanal ve sabit gaz temizlemeli bir kok transfer 

makinesinin, tercihen "Minister Stein System" olarak adlandırılan torba filtrelemesi ile 

kullanılması. Bütün itme prosesi sırasında, söndürme aracı toz toplama toplama sisteminin alanına 

(Kok transfer makinesinde entegre davlumbazlarla tek nokta veya mobil söndürme aracının 

kullanılması) konumlandırılacaktır. Kok itmesinden kaynaklanan tozun tozsuzlaştırma sistemine 

bir örneği Şekil 5.17'de gösterilmiştir. 

• “yeşil kok” üretiminden kaçınmak için yeterli bir koklaştırma süresi, homojen ısıtma ve 

optimum yükleme sıcaklığını korumak. 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Azaltılmadan önce toz emisyonları yaklaşık 500 g / ton kok'tur. Yukarıda sözü edilen dört 

teknikten Minister Stein System, toplama verimliliği ile ilgili olarak, operatörlerin iyi çalışma 

Şekil 5.17: Kok itmeden gelen tozlar için tozsuzlaştırma sistemi örneği 
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koşulları ile birlikte (kok sundurma kullanımı aksine) en iyi performansı vermektedir. Mevcut 

tesislerde,% 99 dan fazla bir toz toplama oranı elde edilebilir. Sistem aynı zamanda sabit bir kanal 

üzerinden tahliye yapılmaktadır. 

 

Hava çıkarma kapasitesi genellikle Minister Stein Sistemini kullanan tesislerde 200 000 Nm3 / 

saat civarındadır, ancak oda büyüklüğüne de bağlıdır. Almanya'nın Duisburg şehrinde bulunan 

Thyssen Krupp Stahl AG'de ekstraksiyon hacmi yaklaşık 400 000 Nm3 / saat'dir. 

Çoğunlukla torba filtreler, partikül emisyonlarını en aza indirmek için kullanılır. Kok itmede 

kullanlan torba filtre durumunda, toz emisyonlarının yıllık ortalama olarak 0.9 mg / Nm3 ve 

 

95% için 1.5 mg / Nm3 olduğu bildirilmiştir (referans zaman periyodu yarım saatlik ortalamada 

belirlenmiştir). Genel olarak, çıkan gazındaki toz emisyon konsantrasyonlarının, uygulanan 

tekniğe bakılmaksızın 30 mg / Nm3 den az olduğu bildirilmiştir. Halihazırda uygulanan ıslak 

emisyon azaltma sistemleri, 20 mg / Nm3 den daha az toz konsantrasyon değerlerine ulaşmaktadır. 

 

Genel olarak 5 g toz / t kok altında emisyon faktörleri (yığında) elde edilebilir. Daha önce belirtilen 

gaz hacimlerinden, 500 - 1000 m3 / ton kok arasındaki belirli bir özgül ekstraksiyon hacmi tahmin 

edilebilir. Bu rakam ve 5 g / ton kok emisyon faktöründen, verimli azaltma teknikleri 

kullanıldığında 5 - 10 mg / m3 emisyon konsantrasyonu hesaplanabilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Toz giderme cihazının çalışması, fanların hava tahliyesi için enerji gerektirir. Toplanan katılar 

prosese geri kazandırılabilir. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Kok kömürü kısmı toz giderme sistemi hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. Mevcut 

tesislerde, alana özel bir çözümün tasarlanması gerekebilir. Bazen tesislerde alan yetersizliği bir 

kısıtlama olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Minister Stein sistemi aşağıdaki tesislerde faal olarak çalışmaktadır: 

 

• US Steel Clairton Works, Pittsburgh, PA, ABD 

• ArcelorMittal, Ghent, Belçika 

• ArcelorMittal, Dunkirk, Fransa 

• ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa 

• ArcelorMittal, Seremange, Fransa 

• Mannesmann Hüttenwerke Krupp, Duisburg-Huckingen, Almanya 

• Prosper, Bottrop, Almanya 

• Corus, IJmuiden, Hollanda 

• Kansai Coke and Chemicals, Kakogawa, Japonya 

• Voestalpine, Linz, Avusturya 

• Rivagroup, Taranto, İtalya. 

 

Referans literatür 

[ 33, Eisenhut et al. 1988 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 227, WB 1998 ] [ 244, 
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Plickert 2007 ] [ 253, ICSTI' 06 2006 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

 

 Kok kuru söndürme 
 

Açıklama 

Şekil 5.18, şaft benzeri soğutma ünitesi, atık ısı kazanı ve gaz geri dönüşüm sisteminden oluşan 

bir kok kuru söndürme tesisinin (CDQ tesisi) tasarımını göstermektedir 

 

 

 

 

 
Şekil 5.18: Bir kok kuru söndürme tesisinin şeması 

Bir CDQ tesisi, iki veya daha fazla söndürme haznesinden ve bunlarla bağlantılı atık ısı 

kazanlarından ve kombine üniteler olarak şarj vinçlerinden oluşur. Kok, bu odacıklarda 

sirkülasyon gazı ile soğutulur. Sirkülasyon gazı, esas olarak azot ve diğer inert gazlardan oluşan 

bir karışımdır. Bu karışım, döngünün başlangıç aşamasında oksijen yandıpında oluşur. Odadan 

sonra dolaşım gazının sıcaklığı yaklaşık 780 °C'dir ve atık ısı kazanı yaklaşık 150 °C'dir. Kuru 

söndürme odasına yüklenen kokun sıcaklığı yaklaşık 1050 °C'dir ve odadan sonra yaklaşık 180 

°C'dir. Kok yaklaşık beş saat içinde oda içinden devir daim eder. Tipik bir CDQ tesisinin nominal 

kapasitesi 100 ton /saat /oda'dan azdır. Tam kapasitede çalışan bir ünite yaklaşık 25 t / h yüksek 

basınçlı buhar (93 bar) üretir. Kok, CDQ tesisinden yüksek fırın kok eleme istasyonuna bant 

konveyörleri ile taşınır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Modern bir CDQ, şarj ve deşarj toz alma sistemleri ile birincil ve ikinciltoz alıcılı kazalar ile 

donatılmıştır. Torba filtreleri ile son toz alma sırasında, 20 g / Nm3'ten daha azına karşılık gelen 3 

g / ton koka sahip toz emisyon faktörleri elde edilebilir. SO2 emisyonları 200 mg / Nm3 

seviyesindedir. Yüzey sularına emisyonlar sıfıra yakındır. Toplanan kok tozu, sinter tesisine yakıt 

olarak tedarik edilir. 

 

CDQ ile yaklaşık 0.5 ton buhar / t kok kömürü geri kazanılabilir ve elektrik üretimi için 

kullanılabilir. Kuru kok prosese ve eleme proseslerinden kaynaklanan toz emisyonları, ilave bir 

soğutma aşamasının kurulması veya% 1'lik bir nem içeriğinin elde edilmesi için suyun 

kullanılması için gerekli olabilir. Buhar (93 bar) üretimi yaklaşık 470 000 t / yıl ve buhar (8 bar) 

üretimi yaklaşık 50 000 ton / yıl'dır. Raahe Steel Works, (Raahe, Finlandiya)'nın elektrik 

tesislerinde 93 bar buhar kullanılmaktadır, bu da yaklaşık 15MW elektrik üretimine eşdeğerdir. 

 

Suya emisyonlar sıfıra yakındır. PAH ve COD değerleri çok azdır. Atmosfere tozsuz söndürme 
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buharı bulutları bırakılmaz. 

 

Kokun H2O muhtevası, yüksek fırında faydalı olabilecek ıslak söndürmeye kıyasla daha düşüktür. 

 

Çapraz medya etkileri 

Kuru söndürülen kokun işlenmesi, ıslak söndürülmüş kokun işlenmesinden daha fazla toz 

emisyonuna neden olabilir. Fanların elektriksel güç tüketimi, çeşitli tozsuzlaştırma cihazlarının 

çalışması vb. İhmal edilebilir değildir. Ancak, genellikle elektrik enerjisine aktarılan atık ısının 

geri kazanımı nedeniyle net enerji çıkışı oldukça faydalı olacaktır. 

 

Uygulama verileri 

Japonya'daki fiili bir operasyon kaydına göre, bu sistem yaklaşık% 97'lik bir yüksek geçerliliğe 

sahiptir. Bakım genellikle kok fırınlarının periyodik bakımı sırasında yapılır. Sadece az miktarda 

ek bakım süresi gereklidir. 

 

Kuru teknikle soğutulan kokun nem içeriği, yaklaşık% 2 - 5 olan ıslak söndürülen koka kıyasla 

yaklaşık% 0.05'tir. Bu nedenle, kok kömürü daha uygulanabilir ve yüksek fırın prosesi için kalitesi 

daha homojentir ve özellikle kış koşullarında kuru kokun taşıma / hazırlama maliyetleri daha 

düşüktür. Buna ek olarak, kokun kuru söndürme ile hızlı bir şekilde soğutulmadığı için ısıl şok 

çatlaklarının meydana gelmemesi nedeniyle kokunun mukavemeti 150/15 tambur indeksi 

açısından geleneksel suyla söndürülen koka göre 1.5 ila 2 puan daha yüksektir. Bu, iyileştirilmiş 

bir kok oranına, PCI oranına ve yüksek fırın verimliliğine yol açar. 

 

Uygulanabilirlik 

CDQ, yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. CDQ tesislerinin sürekli çalışması için iki seçenek 

vardır. Birinci seçenek, CDQ ünitesi iki ila dört bölmeden oluşması. Bir tanesinin her zaman 

beklemede olmasıdır. Bu nedenle ıslak söndürme gerekli değildir, ancak CDQ ünitesi kok kömürü 

tesisine karşı yüksek maliyetle fazla kapasite gerektirir. Diğer seçenekte ise, ek bir ıslak söndürme 

sistemi gereklidir. Islak söndürme tesislerinin güçlendirilmesi için mevcut ıslak su verme sistemi 

kullanılabilir. Böyle bir CDQ ünitesinin kok fırın tesisine karşı fazla proses kapasitesi bulunmaz. 

 

Ekonomik yönü 

Yıllık koşulları 2 milyon ton koka sahip bir CDQ tesisi yatırımı, saha koşullarına, kapsamına, 

özelliklerine ve pazarına bağlı olmakla birlikte, yaklaşık 100 milyon Euro'dur (ekipman 

maliyetlerinin genellikle 70 milyon Euro olması beklenir). Malzemelerin koşulları vb. son 

zamanlarda, Asya'da elektrik üretiminin verimliliği için inşa edilen en son teknoloji CDQ'lar, yıllık 

2 milyon tonluk kok prosese kapasitesine sahip bir CDQ, yıllık%100 buhar kullanım oranı ile 

yaklaşık 320.000 MWh elektrik üretebilir. Endüstriyel kullanıcılar için% 5'lik bir faiz oranı ve 

AB-27 ortalama elektrik fiyatları dikkate alındığında, bu, yatırım geri dönüş süresinin 4.4 yıl 

olduğu anlamına gelir [http://www.veoe.at/fileadmin/071107_Strompreise_Eurostat_2007.pdf]. 

Ancak geri ödeme elektrik fiyatlarına oldukça ilişkilidir ve AB-27 içinde 3-8 yıl arasında 

değişebilir. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinde uygulanmakta olan “Enerji tasarrufu için Satılabilir 

Sertifikalar” (veya “Beyaz Sertifikalar”) gibi bazı Avrupa enerji tasarrufu planlarını dikkate alarak, 

yukarıdaki geri ödemenin çok daha kısa olması beklenmektedir. 

 

Uygulanması için itici güç 

Çevresel nedenler, kok kalitesinin geleneksel ıslak su verme (daha çok nem içeriğiyle ilişkili) ve 

enerji verimliliğine göre daha iyi stabilitesi CDQ'nun uygulanması için itici güçlerdir. 

 

Örnek tesisler 

Mart 2008 itibariyle, çalışan CDQ tesisleri (oda) sayısı: Doğu Asya'da 104, Orta Asya'da 12, 

Güney Amerika'da 5 ve Avrupa'da 21' adettir. Avrupa'da ise 5'i Macaristan, 3'ü Finlandiya, 4'ü 

Polonya, 4'ü Romanya ve 5'i Türkiye'dedir. [ 290, Nippon Steel Engineering Co. 2008 ] 

 

Referans literatür 

[ 207, Ameling et al. 2004 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 227, WB 1998 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 

277, Wiesenberger 2007 ] [ 290, Nippon Steel Engineering Co. 2008 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 334, 
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Eurofer 2007 ] 

 

 Islak kok söndürme 
 

Kok ıslak söndürme (CWQ), geleneksel ıslak su verme veya daha gelişmiş kok stabil söndürme 

prosesi ile yapılabilir. 

 
 Konvansiyonel ıslak söndürme 

 

Açıklama 

Söndürme kulesinde kok ile su söndüğünde, su ve su buğusu, söndürme suyunun parlayan koktan 

buharlaşmasıyla ve dumanı yayılarak oluşturulur. Aktarılan toz miktarı çalışma koşullarına, kok 

özelliklerine ve su ilavesine bağlıdır. Yapısal ve diğer önlemler yoluyla toz ve su buharı 

emisyonlarını azaltmak için girişimlerde bulunulmuştur; Örneğin, dumanı su ile püskürtme. 

 

Toz emisyonlarını azaltmak için optimum çözümler arasında lamel istifi saptırma plakalarının 

kullanılması ve söndürme kulesinin avantajlı tasarımları bulunmaktadır (bkz. Şekil 5.19). 

 

Buna ek olarak, üst çamur soğutması, koku su ile söndürmek için bir modifikasyon olarak 

uygulanabilir. Su, söndürme arabasının altından bir boru sistemi vasıtasıyla bir kısmı enjekte edilir 

ve bir kısmı kokun üstünden püskürtülür (oysa çoğu ıslak söndürme sistemlerinde, su sadece kok 

yığınının üstünden püskürtülür). Yine de, söndürme kulesinin kendisi, ve kullanılan toz alma 

cihazı ile diğer üst söndürme prosesleriyle aynıdır (bkz. Şekil 5.19). Çamur söndürme prosesinin 

bir dezavantajı, özellikle yüksek kok yığınları ile çalışırken söndürme arabasındaki kok kütlesinin 

altında ve içinde aniden buhar oluşması nedeniyle söndürme aracından çıkan kok partiküllerinin 

emisyonudur. Söndürme suyu tekrar kullanılabilmektedir. 

 

Toz alıcı ekipman, panjur şekilli plastik lamellerin monte edildiği bireysel çerçevelerden oluşur. 

Soğutma kuleleri ahşap ve betondan yapılmıştır. 
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Soğutma kuleleri sürekli kullanımdadır, örn. 15 dakikada bir. Emisyonları azaltmak için, bakım 

için aylık sınırlı zaman aralıkalrında (ör. 4 saat) planlanır. Bu emisyonları azaltmanın bir başka 

yolu, bir yedek (ikinci) söndürme kulesine sahip olmaktır. 

 
Kaynak: [ 200, Commission 2001 

 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Azaltma önlemleri olmadan ıslak söndürme sırasında toz emisyonları yaklaşık 200 - 400 g / ton 

kok'tur. Tanımlanan sistem ile, bunlar en az 50 g / ton koka (emisyon azaltılmasından önce en 

fazla 250 g / ton kok emisyon faktörü ve 50 mg / l'nin altında su içinde katı emisyon maddesi 

içeriğine sahiptir) indirgenebilir. 

 

Uygulamada, normalde 25 g / t'den az emisyonlar elde edilir. Emisyonların kullanılan ölçüm 

yöntemiyle yakından ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. Aktarılan emisyon faktörleri, VDI 2303 

metoduyla belirlenmiştir (“Islak Su Verme Kaynaklı Toz Emisyonlarının Ölçülmesi ve Ölçülmesi 

için Kılavuz”). Bu kılavuzda, "Mohrhauer metodu" olarak da bilinen ve ıslak söndürme 

kulesindeki koşullara göre ayarlanan bir örnekleme yöntemi açıklanmaktadır.. 

 

Çapraz medya etkileri 

Önemli miktarda olmamasına rağmen, su püskürtmesinde ilaveten enerji tüketilmektedir. 

 

Uygulama verileri 

Emisyon azaltma bölmeleriyle donatılmış dünya çapında birçok söndürme kulesi bulunmaktadır. 

İyi çalışma performansları bildirilmiştir. 

 

Uygulanabilirlik 

Şekil 5.19: Emisyon azaltma bölmeleri ile söndürme kulesinin şematik diyagramı 
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Islak söndürme teknikleri hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. Mevcut söndürme 

kuleleri emisyon azaltma bölmeleriyle donatılabilmektedir. Yeterli dizayn koşullarını sağlamak 

için en az 30 m'lik bir kule yüksekliği gereklidir. 

 

Ekonomik yönü 

Mevcut bir söndürme kulesinin emisyon azaltma bölmeleriyle donatılmasının maliyeti 200 000 

Euro'dur. Ancak, bu yenileme prosesi yalnızca söndürme kulesi buna uygunsa mümkündür. Aksi 

halde yeni bir kule kurulumu gerektirir ve bu nedenle maliyetler çok daha yüksek olacaktır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Normal olarak yasal gereklilikler ve yerel otoriteler tarafından yürürlüğe konulan yasalar gereği 

mevcut söndürme kulelerinin donatılma prosesi başlatılır. 

 

Örnek tesisler 

Emisyon azaltma bölmeli inşa edilmiş veya yenilenmiş söndürme kuleleri örnekleri aşağıda yer 

almaktadır: 

 

• ArcelorMittal, Ghent, Belçika 

• Hüttenwerke Krupp Mannesmann, Duisburg-Huckingen, Almanya 

• Coke plant ArcelorMittal Atlantique, Dunkirk, Fransa 

• Kokerei Salzgitter, Salzgitter Flachstahl GmbH, Almanya 

• Port Talbot, Birleşik Krallık. 

 

Tüm bu tesisler 25 g toz / ton kok'tan daha düşük emisyon faktörlerine ulaşmaktadır. 

 

Referans literatür 

[ 100, Nathaus et al. 1997 ] [ 223, USEPA 2001 ] [ 227, WB 1998 ] [ 242, Caughlin 2007 ] [ 320, 

Eurofer 2007 ] [ 334, Eurofer 2007 ] 

 
 Kok stabilize söndürmesi 

 

Açıklama 

Bir kok stabilize söndürme tesisi (CSQ tesisi) örneğinde, söndürme sistemi saatte altı itme ve itme 

başına 54 tonluk bir kok miktarı için tasarlanmıştır. Bu sistem söndürme kulesini, söndürme suyu 

çökeltme tesisini ve söndürme arabasını içermektedir. Bu kuleler, geleneksel söndürme 

kulelerinden daha büyüktür (örneğin 16 × 16 × 70 m yüksekliğinde). İki emisyon kontrol aşaması, 

toz emisyonlarını azaltan söndürme buharlar için bölme plakaları ve su spreylerinden oluşur. Bu 

tekniğin özel özelliği, sprey ve alt söndürmenin eş zamanlı uygulanmasıdır. 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Toz emisyonları 6 - 12 g / ton kok'tur. Yüksek söndürme oranı, prosesin önemli bir parçasıdır. Bu, 

kok sıcaklığının hızlı bir şekilde azaltılmasını, daha kısa bir reaksiyon süresinin, daha az su buhar 

gazlarının ve hidrojen sülfür oluşumunun yanı sıra söndürülmüş kokun, homojen büyüklük 

dağılımının ve dolayısıyla daha iyi kok kalitesinin yüksek mekanik etki ve stabilizasyonunu sağlar. 

 

Emisyonların kullanılan ölçüm yöntemine yakından ilişkili olduğuna dikkat edilmelidir. Daha 

önce verilmiş olan toz için emisyon faktörleri, VDI 2066'nın önkoşullarına uygun olarak izokinetik 

olarak ölçülmüştür; bu, örneklemenin izokinetik olarak yapıldığı anlamına gelir ve bu da genellikle 

daha yüksek emisyon değerlerine neden olur. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulama verileri 

Bu sistem tarafından üretilen kok tozu miktarı geleneksel söndürme prosesinden daha yüksektir. 

Spesifik söndürme suyu ihtiyacı, 2 m3 / ton koktur ve bunun 1.5 m3'ü dolaşımdaki su gibi çökeltme 

havuzuna gitmektedir. 
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Tablo 5.20: Kok stabilize söndürme kulesinden gelen toz emisyonlar 

 Değer Birim 

Kok fırınının özellikleri 

Kok fırın sayısı 140  

Kok fırın ısıtma sıcaklığı 1300 °C 

Koklaştırma süresi 25 h 

Kok fırın odacık hacmi 93 m3 

İtilen kok yığını kütlesi (ort. değer) 56.6 Fırın başına ton kok 

Günde totalte itilen kok sayısı 135  

Günlük kok üretimi 7600 ton 

CSQ soğutma kulesinin özellikleri   

Soğutma metodu: CSQ   

Çıkarma alanı 256 (16 m × 16 m) m2 

Kule Yüksekliği 70 m 

Soğutma suyu kalitesi: Soğutma kulesi 

geridönüşüm suyu 

  

  

Soğutma başına su tüketimi Toplamda 98 m3 

Toplam ölçüm ızgarası üzerindeki ölçümler:   

Mart - Nisan 2004 arasındaki toz 

konsantrasyonu ölçümleri 

6, 8, 9 ve 12 g/ton kok 

Ortalama değerler 9 g/ton kok 

Maksimum değerler 12 g/ton kok 

Kaynak: [ 264, Germany 2007 ]. 

 

Uygulanabilirlik 

Sistem, geleneksel söndürme için gerekli olandan daha büyük oldukça, daha fazla alana ihtiyaç 

vardır. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

CSQ ile daha düşük toz emisyonları elde edilebilir. 

 

Örnek tesisler 

KBS kok tesisi, Duisburg-Schwelgern, Almanya. 

 

Referans literatür 

[ 204, Neuwirth et al. 2003 ] [ 207, Ameling et al. 2004 ] [ 253, ICSTI' 06 2006 ] [ 264, Germany 

2007 ] 

 

 Kok taşımada emisyon azaltımı 
 

Açıklama 

Sınıflandırma prosesi, kırma, öğütme ve eleme proseslerinden oluşur ve ekstrakt edilmesi gereken 

ve daha fazla azaltma gerektiren partikül emisyonlar üretir. Bir torba filtrelemesinden sonra yıllık 

ortalama olarak toz emisyon konsantrasyonu, iki tesiste 0.5 ve 4.5 mg / Nm3 olarak rapor 

edilmiştir. Kuru söndürülen kokun işlenmesi ıslak söndürülmüş kokun tutulmasından daha fazla 

toz emisyonuna neden olur. Sınıflandırma tesisi binası kapalı tutulmalıdır. 

Kokun taşınması için kapalı veya kapalı konveyörler kullanılır. Kokun depolanması için, 
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püskürtücüler yüzey nemlendirme ve toz oluşumunu önlemek için kullanılabilir. Rüzgar hızını 

azaltmak için rüzgâr çiti veya rüzgâr inişleri uygulanabilir. Malzemelerin serbest düşme yüksekliği 

0,5 metreden az olmalıdır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Torba filtreleri ile, 0.5 - 4.5 mg / Nm3 arasında partikül emisyonları elde edilebilir (yıllık 

ortalama). 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

Örnek tesisler 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Referans literatür 

[ 227, WB 1998 ] [ 244, Plickert 2007 ] 

 

 Kapalı bantlı konveyörler 
 

Açıklama 

İnce taneli kömür veya kok gibi yüklerin taşınması için bir araç da, çevreyi tüm malzeme 

emisyonlarına karşı koruyan kapalı bant veya boru konveyörüdür. Boru konveyörleri, sızdırmaz 

bir boru içinde özel cihazlar tarafından oluşturulan esnek bir taşıma kayışından oluşur. Baş 

kısmında- malzeme yükleme alanında - kayış açıktır ve kömür veya kok normal bir konveyörde 

olduğu gibi taşınır. Bu alan, kayış kapatıldığında yaklaşık 12 m uzunluğunda ve tüm taşıma 

mesafesi boyunca bir boru oluşturur. Boru sonunda- boşaltma noktasından yaklaşık 12 m önce - 

kayış tekrar açılır. Boşaltmadan sonra, Şekil 5.20'de görüldüğü gibi kayış tekrar kapanır. 
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Ulaşılan çevresel yararlar 

Taşıma bandının kapalı yapısı, nakliye sırasında kömür / kokun dağınık ve kaçak akışını önler. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulama verileri 

Almanya'daki bir kok fırını tesisindeki bir boru konveyörüne ilişkin teknik veriler Tablo 5.21'de 

verilmiştir. 

 
Tablo 5.21: Almanya'daki bir kok fırını tesisindeki bir boru konveyörü için teknik veriler 

Değişken Değer Birim 

Çap 500 mm 

Kayış genişliği 1900 mm 

Maksimum kapasite 800 t/h 

Hız 2.09 m/s 

Uzunluk 736 m 

 

 

Uygulanabilirlik 

Boru konveyörleri genellikle kok, ince taneli kömür veya sünger demir (DRI) gibi mal üreten 

tozların taşınması için yeni ve mevcut tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Almanya'da bulunan bir kok fırını tesisi. 

 

Referans literatür 

[ 260, Germany 2007 ] [ 269, Germany 2007 ] [ 273, Eurofer 2007 ] [ 283, EC 2006 ] 

Şekil 5.20: Boru konveyör sistemi örneği 
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 Gaz arıtma tesisinin gaz geçirmez olarak çalışması 
 

Açıklama 

Bir gaz arıtma tesisinde, ham kok fırın gazı, bir yakıt olarak sonraki kullanım için birkaç aşamada 

temizlenir. Ham kok fırın gazı bileşenlerinin nispeten uçucu karakterinden dolayı, flanşlarda, 

basınç valflerinde, pompalarda vb. gibi emisyonların meydana gelebileceği anlamına gelir. Negatif 

çevresel etkilerin yanı sıra, bazı COG bileşiklerinin bilinen kanesrojenler (örn. PAH ve benzen) 

olduğu için iş güvenliği hususları da önemlidir. Kok fırın gazı arıtma tesisine dahil edilen BTX 

tesisi bu açıdan özellikle önemlidir. Böyle bir tesiste, esasen benzen, tolüen ve ksilenlerden oluşan 

BTX, bir yıkama sıvısı vasıtasıyla kok fırını gazından temizlenir. Ardından, yüklü yıkama sıvısı 

yeniden üretilir ve BTX geri kazanılır ve satılabilir. 

 

Gaz arıtma tesisinin gaz sızdırmaz çalışması esas olarak bir sağlık ve güvenlik sorunudur. 

 

Gaz arıtma tesisinin neredeyse gaz sızdırmaz çalışmasını sağlayan tüm önlemler dikkate alınmalı 

ve aşağıda sıralanan maddeler dahil edilmelidir: 

• Mümkün olan her yerde boru kaynak ile flanş sayısını en aza indirgem 

• gaz sızdırmaz pompalar (örneğin manyetik pompalar veya çift sızdırmaz pompalar) 

kullanımı 

• Depolama tanklarındaki basınç valflarından kaynaklanan emisyonlardan kaçınmak; Bu 

genellikle, vana çıkışını kok fırını gazı toplama ana kısmına bağlayarak yapılır (gazların 

toplanması ve ardından yanma veya gaz örtme veya havalandırma temizleyicileri de kullanılabilir). 

• Hava kirliliğini önlemek için flanşlar ve vanalar için özel sızdırmaz contaların yanı sıra 

işlenmiş gaz geri dönüşümünde Claus prosesi veya katran çamur geri dönüşümü ile katran ve sıvı 

arıtma gibi emisyonlar yapmayan kapalı prosesler 

• Katran çamur sisteminin kapatılması. Katı parçacıklar, gaz geçirmez bir santrifüjde katran 

dekantöründen gelen ham katrandan ayrılır. Santrifüjlenmiş katran, bir alıcı kanal yoluyla katran 

depolama tanklarına beslenir. Santrifüjün katı çıkışından ayrılan katran çamuru, yüksek basınçlı 

katı bir pompa tarafından kömür kulesinin içindeki kömür tartma haznesine pompalanmadan önce 

bir kapta toplanır. Şarj prosesi kömürün akışı ile kenetlenir, böylece mükemmel bir katran çamur 

ve kömür karışımı sağlanır. Gerekirse, katran çamurunun taşınır bir kaba atılması mümkündür. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Çapraz medya etkisi bulunmamaktadır 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. Yeni tesislerde, gaz sızdırmaz bir tasarım muhtemelen 

mevcut tesislere göre daha kolay olacaktır. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Voestalpine, Linz, Austria; Corus, IJmuiden, Hollanda; ve ArcelorMittal, Ghent, Belçika tesissleri 

kok fıırn gazı arıtılması neredeyse gaz sızdırmaz olarak çalışmaktadır. 
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Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 204, Neuwirth et al. 2003 ] [ 216, sniffers et al. 2006 ] [ 320, Eurofer 2007 

] 

 

 Süzgeç kalıntılarından katran (ve PAH) çıkarma 
 

Açıklama 

Amonyaklı süzgeç atığı, normalde katran içermez, ancak bu katranın olması halinde biyolojik atık 

su arıtımı üzerinde olumsuz bir etkisi vardır. Özellikle, katrandaki polisiklik aromatik 

hidrokarbonların (PAH) mevcudiyeti, PAH aktifleştirilmiş çamurdaki mikroorganizmalar 

üzerinde toksik bir etkiye sahip olabileceğinden sorunlara neden olabilir. Bu PAH'ın bozulnması 

nispeten zordur. Bu nedenle, suyun biyolojik arıtılmasından önce kömür suyundan katranın 

uzaklaştırılması tavsiye edilir. 

 

Katran, aşağıdaki gibi bir teknik kullanılarak pıhtılaştırıcı kimyasallar ve ardından bir ayırma 

tekniği kullanılarak çıkarılabilir: 

• yerçekimi çökeltmesi ardından bazen filtrasyon yapılması 

• kömür suyunun santrifüj edilmesi 

• yüzdürme 

• kum filtrasyonu. 

 

Bu arıtma ile, katranın çoğunu atık sudan yüksek konsantrasyonlu bir filtre keki veya daha 

sonradan ileri proseseye tutulacak çamur gibi bir formda ayrılır, örn. kok fırınlarına geri 

dönüştürmeyle. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

% 90'lık bir giderme verimliliğiyle , 700-800] g / l'den (EPA-PAH) daha az olan kum filtrasyonu 

atık konsantrasyonları elde edilebilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Bu katran giderme tekniklerinin tümü atık üretir. Ancak, katran dekantör çamuru dahil olmak üzere 

bu katlanmış atıklar, kok fırınlarına geri dönüştürülebilir. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanabilirlik 

Atık su arıtımından önce katranın uzaklaştırılması hem yeni hem de mevcut tesislerde 

uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Sedimantasyon ve filtreleme: Kok fırını, Corus, IJmuiden, Hollanda. 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 340, Eurofer 2007 ] 

 

 Atık sudan amonyağın ayırılması 
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Açıklama 

Amonyak konsantrasyonunu ayırıcıda ve süzülen atık sıvıda düşük olarak tutmak, biyolojik atık 

su arıtma tesisinin çalışmasında fayda sağlar. Giderme verimliliği, alkalin ve buhar ilavesi ile 

ayırıcının tasarımına çok yakından (yani, kademe sayısına) bağlıdır. Daha büyük bir NaOH dozu 

ve aşamaların sayısında bir artış, atıktaki amonyak konsantrasyonunu önemli ölçüde azaltabilir. 

 

Tesis atık arıtma prosesi nitrifikasyon ve ardından denitrifikasyon içerdiğinde, atıktan amonyak 

ayırma prosesi daha az önemli hale gelir. Bu durumda, biyolojik atık su arıtma tesisinde amonyak 

ayırma ve amonyak giderimi arasında ekonomik ve çevresel bir optimum nokta bulunmalıdır. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Atık su amonyak konsantrasyonları, buhar ve alkali dozajı ve ayırıcı tasarımına bağlı olarak 20 ila 

150 mg/l arasında değişebilir. 20 ila 40 mg / l arasındaki değerler elde edilebilir, ancak biyolojik 

arıtma öncesinde atık suda BOİ5 / P / N oranının uygun bir dengesinin ayarlanması nedeniyle 

gerekli olmayabilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Ayırıcılar, buhar formunda enerji tüketirler (0.1 - 0.2 t buhar / m3 atık su) ve alkalileri tüketirler 

(NaOH; 6 - 22 l/m3). Önceden, NaOH yerine kireç kullanılaırdı. Daha yüksek dozlarda buhar ve 

alkaliler, atık suda daha düşük NH3 konsantrasyonlarına yol açar. Ayrıca amonyaklı ve H2S yüklü 

bir buhar üretilir, bunlar örneğin bir sülfürik asit tesisinde, bir Claus tesisinde veya amonyum sülfat 

kristalizasyon ünitelerinde işlenmelidir. 

 

Uygulama verileri 

Veri bulunmamaktadır. 

 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomik yönü 

Bir Amonyak ayırıcı için, saatte 150 m3 atık su arıtmak için aşağıdaki maliyetler gereklidir: 

• Yatırım maliyeti: Sütunlar için 1993 yılında 0,75 - 0,9 milyon avro 

• İşletme maliyeti: 1993’de 0.18 EUR/m3. 

 

Bir amonyak ayırıcı saatte 120 m3 atık su arıtır. İspanya'daki bir tesis (ArcelorMittal, Avilés, 

İspanya) tarafından bildirilen yatırım 2005 yılında 0,8 milyon Avro oldu. 

 

Uygulanması için itici güç 

Veri bulunmamaktadır. 

 

Örnek tesisler 

Dünyanın dört bir yanındaki tüm kok fırın tesisleri bir amonyak ayırıcısı kullanmaktadır. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] 

 

 

 

 Atık suyun arıtılması 
 

Bir kok fırını tesisindeki atık su, nispeten yüksek konsantrasyonlarda bir hidrokarbon, siyanür 

bileşiği ve azot bileşiği karışımı içerir. Bu atık suyu arıtmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Her 

durumda, atık su ileri arıtma proseslerinden önce bir amonyak ayırıcısından geçer. 
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Atık su, biyolojik ve kimyasal olarak arıtılabilir. Biyolojik arıtma uygulandığında, katran 

genellikle bir fiziko-kimyasal prosesle uzaklaştırılır ve mikroorganizmalar üzerinde, özellikle 

nitrifikasyon bakterilerinin inhibisyonu üzerinde toksik etkilere sahip olmalarından kaçınmak için 

atık su genellikle seyreltilir. 

 

Kok fırını atık suyunun arıtılması için en yaygın uygulanan biyolojik teknik, aktif çamurlu aerobik, 

biyolojik sistemdir. Bazı durumlarda nitrifikasyon ve (anoksik) denitrifikasyona özellikle dikkat 

edilmiştir. Diğer durumlarda ise, akışkanlaştırılmış bir yatağa dayalı bir biyolojik sistem atık suyun 

arıtılması için kullanılır. 

 

Açıklama 

Bu bölümde bulunan ve daha ayrıntılı olarak açıklanan teknikler: 

 

• aktif çamur ile bir aerobik sistem 

• nitrifikasyon 

• nitrifikasyon-denitrifikasyon’dur. 

 

Teknik a) aktif çamur ile bir aerobik sistem 

Aktif çamurlu bir aerobik sistemde, biyolojik olarak bozunabilir kirletici maddeler çoğunlukla 

biyolojik olarak CO2, H2O ve minerallere ayrıştırılır ve bozunmayan, polar olmayan bileşenler 

(çoğu PAH ve ağır metaller gibi) su fazından kısmi aktif çamurun adsorpsiyonu ile ayrılır. 

Uygulamada, fenoller, siyanürler ve aromatik hidrokarbonlar gibi potansiyel olarak tehlikeli 

kirletici maddelerin çoğu biyolojik olarak degredasyonu sağlanır ve ağır metaller, aktif çamurun 

adsorpsiyonu ile kısmen uzaklaştırılır. 

Düşük bir gıda / mikroorganizma oranına (F / M) sahip aktif çamur sistemleri, çevre açısından 

tercih edilir. Düşük bir F / M oranı, aynı zamanda, biyo-bozunur ağır organik bileşiklerin 

biyodegradasyonunu da sağlar. F / M oranı, organik madde ile aktifleştirilmiş çamurun, karışık-

likör süspansiyonlu katı madde (MSÇS) olarak oranıdır ve COD'nin kimyasal oksijen talebi olduğu 

‘kg COD/ kg MSÇS / d’ olarak ifade edilir. 

 

Havalandırma, ortam havası yerine oksijen kullanabilir. Bu proses kontrolünü artırır ve atık sudaki 

uçucu bileşenlerin ‘ayırma’ azaltılmasını sağlar. Örneğin, ArcelorMittal, Ghent, Belçika'da oksijen 

havalandırması kullanılmaktadır. 

 

Teknik b) nitrifikasyon 

Bazı atık su arıtma tesisleri, nitrifikasyon yoluyla amonyum (NH4 +) 'nin etkin bir şekilde 

giderilmesi için tasarlanmıştır. Aerobik olarak aktif hale getirilmiş çamur sisteminin geleneksel 

tasarımı, bu tür bir tesis için bir başlangıç noktası olarak alınabilir. Yavaş büyüyen nitrifikasyon 

bakterilerinin yıkanmasını önlemek için sistem çok düşük bir F / M oranına ve yüksek bir 

resirkülasyon oranına sahip olmalıdır. Nitrifikasyon bakterileri amonyumu nitrata (NO3-) 

dönüştürür. Bu koşullar altında, ağır biyolojik olarak bozunabilir organik bileşikler de yüksek bir 

giderme verimliliği ile mineralize edilebilir. 

 

Teknik c) nitrifikasyon - denitrifikasyon 

Bazı durumlarda, yerel makamlar atıktan gelen tüm nitrojen bileşiklerinin (nitratlar dahil) 

minimum seviyede boşaltılmasını talep etmiştir. Bu, atık suyun ek anoksik arıtma gerektirir. 

Çeşitli tesis düzenleri mümkündür, ancak atık su arıtma tesislerinde predenitrifikasyon-

nitrifikasyon kavramı (ön-DN / N) ile iyi sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 5.21 ve Şekil 5.22'de iki 

örnek verilmiştir. 
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Şekil 5.21: Nitrifikasyon-denitrifikasyon adımları ile tipik bir biyolojik atık su arıtımı örneği 
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Ön-DN / N kavramında, aerobik olarak aktif hale getirilen çamur sistemi de bir başlangıç noktası 

olarak kullanılır. Ancak, atık su havalandırılmadan önce nitrifikasyon aşamasından nitrat 

bakımından zengin su eklenir. Anoksik koşullar altında bakteriler nitratı moleküler oksijen yerine 

O2 terminali olarak kullanırlar (O2). Azot, moleküler nitrojen (N2) olarak yayılır. Genel tepki: 

 

5 Corganik + 2 H2O + 4 NO3
- p 2 N2 + 4 OH- + 5 CO2 

 

Almanya'nın Duisburg kentindeki Hüttenwerke Krupp Mannesmann atıksu arıtma tesisi (WWTP), 

(su akışına göre) çok aşamalı bir biyolojik sistem olarak tasarlanmıştır: 

 

• sulu atıkların H2S / NH3 ayırma kolonundan soğutulması için bir ısı değiştirici 

• eşitleme havuzu 

• bir ilk denitrifikasyon adımı olarak önceden kurulmuş bir denitrifikasyon parçası ile bir 

havalandırma havuzu(organik içeriğin bozunması için aktif çamur prosesi) 

• bir ara arıtıcı 

• taşıyıcı biyoloji olarak tasarlanmış bir nitrifikasyon havuzu 

• Harici karbon kaynağı olarak metanol ile ikinci bir denitrifikasyon adımı 

• aktif çamurun tekrar ısıtılması için bir havalandırma sonrası havuz 

• son bir arıtıcı. 

 

Biyolojik olarak arıtılmış atık suyun kalitesini izlemek için, izleme ve kontrol ekipmanı, düzensiz 

koşullardaki operatörlerin erken uyarılması için çevrimiçi izleme sistemi içermektedir. 

 
Şekil 5.22: Presiitrifikasyon-nitrifikasyon-denitrifikasyon ile bir biyolojik arıtma tesisi örneği 
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Bu tesis, kok fırını atık suyunun çok az nitrojen, sülfür ve siyanür bileşikleri ile arıtılmasıyla çok 

iyi sonuçlar vermektedir. Girdi ve atık su konsantrasyonları Tablo 5.24'te verilmiştir. 

 

Ön -DN / N’ kavramının diğer bir örneği, 2000 yılından beri Hollanda'nın IJmuiden kentindeki 

Corus'ta başarılı bir şekilde faaliyet göstermektedir. 

 

BIO 2000 olarak adlandırılan ve COD ve azot bileşikleri emisyonlarını en aza indirgemek için kok 

fırını tesisinden, yüksek fırınlardan ve sinter tesisinden, öndenitrifikasyon ve nitrifikasyon ile aktif 

çamur sistemindeki atık suyun kombine işlenmesinden oluşur. 

 

Nitrifikasyon ve COD giderimi, tesisatın aerobik kısmında eşzamanlı olarak gerçekleşir. Bu 

dönüşümden çıkan son ürünler CO2, su ve nitrat, NO3- dir. 

Denitrifikasyon, nitratın bakteriler tarafından azot gazı haline dönüştürüldüğü biyolojik süreçtir. 

Bu proses anaerobik veya anoksik koşullar altında gerçekleşir. Bu nedenle, çözünmüş oksijen 

konsantrasyonlarının az veya çok sıfıra eşit olduğu tesisatın özel bir kısmı olmalıdır. Ancak, 

denitrifikasyon yapan bakterilerde, yem olarak bazı COD'ler de gereklidir. Tesisatın anoksik 

kısmındaki girdiyi(bir kısmını) koyarak ve nitrifiye atıksuları geri dönüştürerek, COD ve nitrat bir 

araya gelir. Denitrifikasyon tesisatın ilk bölümünde gerçekleştiği için buna presiitrifikasyon denir. 

Tablo 5.22: Corus,(IJmuiden, Hollanda)'daki farklı atık sularının bileşimi (2007) 

 

IJmuiden'deki Corus'taki yeni su arıtma konfigürasyonunun kalbi, 1999 - 2000 yılları arasında inşa 

edilen karusel tipi bir tesis olan biyolojik arıtma tesisidir (bkz. Şekil 5.23 ve Şekil 5.24). Evsel atık 

suların arıtılması için sık sık uygulandıkları METı Avrupa'da karuseli tipi kurulum oldukça 

yaygındır. 

 

Yüzey havalandırmalı büyük havuzlar ve nispeten yüksek hızlar, tesisatı basit bir boru akışından 

ziyade komple bir karışım reaktörü haline gelir. Havalandırıcılar, çözünmüş oksijeni sürekli olarak 

ölçerek ve 1,5 - 2 mg / l'lik bir ayar noktası ile karşılaştırarak kontrol eder. Ayrıca, havuzda pH 

6.8'den düşük olduğunda kostik soda eklenerek veya havuzdaki pH 7.4'ten daha yüksek olduğunda 

sülfürik asit eklenerek pH kontrol edilir. 

 

Biyolojik arıtımın ardından sürekli geri yıkama kum filtreleri kurulmuştur. Atık suların 

birleşimlerini kolayca arıtmasına rağmen, son çökelme havuzunun taşmalarında bazen çok ince 

biyolojik kalıntılar mevcut olabilmektedir. 

 

Fazla çamur ilk önce yoğunlaştırıcıya pompalanır. Daha sonra çamur susuzlaştırılır ve fırınlar için 

girdi olarak kullanılan kömür ile karıştırılır. 
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Mavi kutulara monte edilen yüzey havalandırıcıları içeren karusel Şekil 5.24'te görülebilir. Bu 

kutular, kurulumun doğrudan mahallindeki gürültü ile ilgili sorunları önlemek için yalıtılmıştır. 

Öndeki açık mavi sütunlar altılı kum filtresidir. 

 

Karuselin boyutları aşağıdaki gibidir: havalandırma hacmi 15 000 m3'tür; Bu, 33 saatlik bir 

hidrolik tutma süresi anlamına gelir. Yerleşim hacmi 1500 m3'tür. Kurulan havuzun çapı 29 m'dir. 

Yüzeye gelen yük 5 m3 / m2 / saat'tir. 

 

Çamur yoğunlaştırıcısı, 9.5 m çapında ve 250 m3 hacminde bir havuzdur. Ortalama çamur atığı% 

3 kadarı kuru katılar ile 45 m3 / gün'dür. Çamur akış sirkülasyonu (debisi) maksimum 640 m3 / 

saattir (girdi miktarının iki katı). Fosforik asit dozajı atık sudaki 2 mg / l fosfata bağlıdır. Bu, 

yaklaşık 5 L / saat % 75 fosforik asitin eklenmesi gerektiği anlamına gelir [ 379, Corus IJmuiden 

2009 ]. 

 

 

Şekil 5.23: Corus (IJmuiden, Hollanda) biyolojik arıtma planının kat planı 
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 Kaynak:[ 379, Corus IJmuiden 2009 ] 

 

Evsel atık su ile birlikte yüzdürme ve kum filtreleri veya atık su arıtımı gibi askıda katıları 

uzaklaştırmaya yönelik diğer teknikler, ön koşulların verilmesi halinde bir alternatif olabilir. 

 

Ulaşılan çevresel yararlar 

Teknik a) aktif çamur ile aerobik sistemi 

 

Tablo 5.23, Avrupa kok fırın tesislerinden aerobik olarak aktif çamur sistemleri için performans 

rakamlarını vermektedir. 

 
Tablo 5.23: Aerobik olarak aktif çamur atık su arıtımı kullanan Avrupa kok fırını tesislerinden çıkan 

atıksu konsantrasyonları ve spesifik emisyonlar 

Komponent Konsantrasyonu Birim 
Specific 

emisyon değeri 
Birim 

COD 140 – 700 mg/l 0.2 – 1 (kg/t coke) 

TOC 37 mg/l   

Kjeldahl-N 20 – 120 mg/l 0.01 – 0.1 (kg/t coke) 

NH3 <1 – 100 mg/l 0 – 0.1 (kg/t coke) 

SCN- <0.1 – 35 mg/l 0 – 0.05 (kg/t coke) 

Siyanürler, kolay yayılır <0.1 mg/l   

Fenol <0.1 – 10 mg/l 0 – 0.005 (kg/t coke) 

PAH 0.003 – 0.2 mg/l 0 – 0.001 (kg/t coke) 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ]. 

 

Teknik b) nitrifikasyon 

Genel olarak, düşük özgül bir yüke sahip sistemler daha iyi bir performans sağlar ve nitrifikasyon 

yoluyla amonyağın bozulmasına izin verir. Düşük spesifik bir yük aynı zamanda düşük 

degradasyon oranına sahip organik bileşiklerin degradasyonunu arttırır. Nitrifikasyon uygulanırsa, 

atık nitrat (NO3-) konsantrasyonları nispeten yüksek olacaktır (200 mg / l'lik sırayla). 

Teknik c) nitrifikasyon-denitrifikasyon 

Nitrifikasyon-nitrat giderme sistemleri çok düşük bir F / M oranına sahiptir (0.05 - 0.2 kg COD / 

kg MSÇS/d) ve kok fırını atık suyunun temizlenmesinde çok iyi sonuçlar elde edilir. Bu sistemden 

Şekil 5.24: Corus(IJmuiden, Hollanda) biyolojik atık su arıtma tesisi havadan görünümü 
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gelen azot emisyonları, özellikle yüksek F / M oranlarına sahip sistemlere veya sadece 

nitrifikasyona kıyasla düşüktür. Bu tesislerin dördünde bulunan yoğun ve atık su konsantrasyonları 

Tablo 5.24'te verilmiştir.page310 
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Tablo 5.24: Dört tesiste presiitrifikasyon-nitrifikasyon sistemi ile atık su arıtma sistemlerinin etkisi ve 

atıksu konsantrasyonları 

Durum/paramtre Birim Tesis A Tesis B (1) Tesis C Tesis D (2) 

Kok üretimi Mt/yr 1.25 0.60 1.03 1.08 

Kömür suyu akışı (fazla su) m3/h 42 22 65 80 

Diğer atık sularla seyreltme 

(bkz. Bölüm 5.2.2.2) 

m3/h 40 5–10 20 – 

Toplam debi m3/h 86 30.1±3.5 85 80 

Spesifik atık debisi (spesifik 

atık su miktarı) 

m3/t coke 0.59 .44 0.69 0.65 

Besin/ mikroorganizma 

(F/M) oranı 

kg 

COD/kg 

MSÇS/d 

f 0.15 NA 0.5 (3) NA 

Girdiler: pH 

Askıdaki katılar 

COD 

TOC 

BOD5 

Fenol 

SCN- 

Kjeldahl-N 

Amonyak-N 

Nitrit-N 

Nitrat-N 

Yağ ve katran 

PAH (6 Borneff) 

– 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/ 

NA 

30 – 40 

3650±310 

NA 

2100 

964 

355 

NA 

125±25 

NA 

NA 

40 

200 

9.2±0.33 

NA 

3161±1269 

NA 

NA 

705±276 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

NA 

9.0 – 9.5 

NA 

3220±590 

1025±190 

NA 

650 

350 

300 

50±15 

NA 

NA 

NA 

NA 

8.5 

NA 

200 – 2000 

NA 

800 – 3000 

500 – 1500 

150 – 200 

NA 

150±200 

NA 

NA 

NA 

NA 

Çıktılar: pH 

Askıdaki katılar 

COD 

TOC 

BOD5 

Fenol 

SCN- 

CN-, kolay yayılır 

Sulphides,kolay 

Kjeldahl-N 

TNb-N 

Amonyak-N 

Nitrit-N 

Nitrat-N 

Yağ ve katran 

PAH (6 Borneff) 

Fosfor 

– 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

mg/l 

]g/l 

mg/l 

7.7 

42 

189±30 

NA 

8.1±2.3 

0.06 

3 

NA 

NA 

8.8±4 (4) 

NA 

3±3 (4) 

0.9±1.5 (4) 

22±6.6 (4) 

5 

<50 

NA 

8 

33±21 

137±43 

NA 

NA 

0.02±0.03 

NA 

0.01 

NA 

NA 

NA 

0.28±0.56 

0 

8.2±6.92 

NA 

NA 

0.4±0.29 

7.6 

75 

213±70 

45±16 

15±5 

<0.1 

1.3 

NA 

NA 

NA 

13 

<1 

1.3 

11 

NA 

<20 

NA 

8.1±0.3 

NA 

74±10 

NA 

4.8±1.7 

0.02±0.01 

0.87±0.46 

0.02±0.01 

0.03±0.02 

4.96±1.33 

10.67±7.04 

<1 

0.01±0.07 

6.11±6.68 

<5 (5) 

1.06±1.12 

1.3±0.4 

(1) Değerler, 2009 yılında atık su için yıllık ortalamaları yansıtır. 

(2) Değerler, 2004 değerinin kullanıldığı SCN hariç, 2005 yılındaki atıkların günlük ortalamaları yansıtmaktadır. 

(3) Üç aşamadan ilki. 

(4) Değerler, 2006, 2008 ve 2009 yıllarında atıklar için yıllık ortalamaları yansıtır. 

(5) BTX. 

NB: – TNb: Toplam azot bağı. 

– Varsa, tüm değerler aritmetik ortalamadır ve ± standart sapmadır. 

 

– NA = Bulunmamaktadır. 

 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 88, Löhr et al. 1996 ] [ 89, Löhr et al. 1997 ] [ 173, UBA-Germany 2005 ] [ 196, 

Josis 2010 ] [197, Jost 2010 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 272, Germany 2007 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 341, Eurofer 

2007 ]. 

 

 

Kok fırını tesisinden, yüksek fırınlardan ve sinter tesisinden gelen atık suyun kombine 

arıtılmasından sonra Corus, IJmuiden, Hollanda'daki (2007) biyolojik atık su arıtma tesisi için elde 
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edilen boşaltım konsantrasyonları Tablo 5.25'te gösterilmiştir. 

 
Tablo 5.25: Kok fırını tesisinden, yüksek fırınlardan ve sinter tesisinden gelen atık suyun kombine 

arıtılmasından sonra Corus, IJmuiden, Hollanda'daki (2007) biyolojik atık su arıtma tesisi için elde 

edilen başaltım konsantrasyonları 

Değişkenler Birim Ortalama Maksimum 

Debi m3/h 340 400 

Askıdaki katılar mg/l 60 80 

COD mg/l 135 150 

Kjeldahl-N mg/l 15 30 

Fosfat mg/l 5 10 

Toplam CN- mg/l 11 13 

Kolay yayılan CN- mg/l 0.35 0.45 

SCN- mg/l 2.0 4.0 

Fenoller mg/l <0.5 1.0 

Cr, Cu, Pb, 

Ni, ve Zn toplamı 
mg/l  0.011 – 0.013 

Cd ]g/l  10 

Hg ]g/l  5 

As ]g/l  2.5 

NB: Kompozit numunelerde yuvarlama ortalaması 10'dur. 

 

Maksimum, rastgele örneklerde maksimum anlamına gelir. 

 

Kaynak: [ 379, Corus IJmuiden 2010 ]. 

 

 

Çapraz medya etkileri 

Aktif çamur atık su arıtma tesisinden oluşur. Artan aktif çamur, kok fırını tesisinin kömür 

beslemesine eklenebilir. 

 

Uygulama verileri 

Teknik a) aktif çamur ile aerobik sistemi 

 

Fosfat ve kostik soda eklenir. Kostik soda pH ayarlaması için kullanılır. Bazı her ne kadar 

tesislerde bu eklemelerden herhangi birini yapmasına ve iyi sonuçlara ulaşmasına olmasa da, 

Çökelme, FeCl3 ve bir polimerin eklenmesiyle arttırılır. 

 

Uygulanabilirlik 

Optimum sonuçlar elde etmek için, uygun bir arıtma için teknik c'de açıklandığı gibi ön-DN / N'yi 

kullanılacaktır. 

 

Ekonomik yönü 

Teknik c) nitrifikasyon-denitrifikasyon 

 

Yatırım maliyetleri: Bir nitrifikasyon sisteminin bir ön DN / N sistemin eklemesi için 1994 yılında 

0.6 milyon EUR. Toplam yatırımlar 4,6 milyon Euro'ydu. 

 

İşletme maliyetleri: 1996 yılında hesaplanan atık su vergisi de dahil olmak üzere yıllık 345.000 

Euro'dur (0,57 EUR / ton kok). 

 

Uygulanması için itici güç 
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Azot bileşikleri düşük boşaltım gereksinimi için, uygun bir atık su arıtma sistemi gerektirir. 

Örnek tesisler 

 

Teknik a) Aktif çamurlu aerobik sistem 

 

SSAB Tunnplåt AB, Luleå Works, İsveç. 

 

Teknik c) nitrifikasyon-denitrifikasyon 

 

Ön-DN / N konseptini kullanan kok fırını atık su arıtma tesisleri ArcelorMittal, Ghent, Belçika'da 

kurulmuştur; ArcelorMittal, Seremange, Fransa; ZKS, Dillingen, Almanya; Hüttenwerke Krupp 

Mannesmann, Duisburg-Huckingen, Almanya (bkz. Tablo 5.24). 

 

Rivagroup Taranto İtalya'da son ek ilave ayırma kullanılarak bir kok fırını atıksu arıtma tesisi 

kurulmuştur. 

 

Referans literatür 

[ 21, EC Coke 1996 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 88, Löhr et al. 1996 ] [ 89, Löhr et al. 1997 ] [ 201, 

Colin et al. 2003 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 272, Germany 2007 ] [ 

320, Eurofer 2007 ] [ 341, Eurofer 2007 ] 
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6 YÜKSEK FIRINLAR 

6.1 Uygulanan süreçler 

Kok temelli, kullanılabilir yüksek fırın ilk defa 1735 yılındı tanıtılmıştır [Ullmann‘s, 1994]. 

Yüksek fırın, ham metal endüstrisi için hala en önemli prosesdir (pik demiri). Orta vadede, bu 

teknik ham metal (HM) endüstrisinde hâkimiyetini devam ettirecektir. Şekil 6,1 iki kok fırının 

genel görüntüsünü göstermektedir. 

 

Bir yüksek fırın, demir içerikli hammaddeler (demir cevheri, sinter ve/veya pelet), katkı maddeleri 

(kireçtaşı gibi cüruf oluşturucular) ve indirgeyicilerin (ör. kok) fırın şaftının üstündeki, yüksek 

fırın gazlarının (YF gazı) kaçmasını engelleyen bir şarj sistemi ile sürekli olarak beslenen kapalı 

bir sistemdir. Şekil 7.2’de bir yüksek fırının basitleştirilmiş tasarımı fırının kendisi, döküm holü, 

sıcak hava fırını ve iki aşamalı yüksek fırın gazının işlenişini gösterilmektedir. 

Oksijen ve yardımcı indirgeyici maddelerle zenginleştirilmiş bir sıcak hava akımı tüyer 

seviyesinden enjekte edilerek indirgeyici gazların ters akım oluşturmasını sağlar. Hava akımı, 

indirgeyici maddelerle tepkimeye girerek başlıca karbon monoksit oluşturur, üstelik demir oksit 

indirgenerek demir madenine dönüşür. Sıvı demir yüksek fırın haznesinde cürufla birlikte toplanır 

ve ikisi de düzenli olarak dökülür. Sıvı demir potalar ile çelikhaneye taşınırken, cüruf yol yapımı 

ve çimento üretiminde kullanılması için mıcır, granül ya da pelet haline getirilir. Yüksek fırın gazı, 

fırının tepesinde toplanır ve işlenerek, ısıtma için yakıt ve elektrik üretmek için kullanılır. 

Çeşitli indirgeyici maddeler bulunmaktadır. Karbon / hidrokarbonlar granül veya pulverize kömür 

şeklinde, ağır yakıt, yağ artıkları, kullanılmış yağlar, yağlar ve sıvı çözeltiler, hayvansal yağlar, 

eko-yağ, doğal gaz, kok fırın gazı, BOF(Basit Oksijen Fırını) gazı, YF gazı, atık plastikler, kömür 

şeklinde katran vb. genellikle makul maliyetlerde, yeterli miktarda mevcuttur. Ancak indirgeyici 

maddeler arasında seçim sadece fiyatlara bağlı yapılmamaktadır. Kok yüksek fırın indirgeyicisi 

 

Şekil 6.1: Her biri üç adet sıcak soba içeren iki yüksek fırının genel görünümü ve sıcak 

ocaklardan çıkan atık gaz yığını 

Kaynak: [ (Remus, Roudier, Aguado Monsonet, & Sancho, 2013) 
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olarak kullanılması yanı sıra ham maddelerin taşıyıcısı olarak da kullanılır. Bu taşıma kapasitesi 

olmasaydı yüksek fırınların çalışması mümkün olmazdı. 

 

Şekil 6.2: Yüksek fırının sadeleştirilmiş planı 

Günümüzde işlenen demir cevheri büyük miktarda hematit (Fe2O3) ve bazen küçük miktarlarda 

manyetit (Fe3O4) içerir. Yüksek fırınlarda bu bileşenler indirgenerek demir oksit (FeO) sonra 

kısmen indirgenmiş ve karbonlanmış katı demir formunu alır. Son olarak demir eriyerek reaksiyon 

tamamlanır ve sıvı ergiyik metal ve cüruf tabanda toplanır. İndirgenen karbonlar CO ve CO2 

oluşturmak için reaksiyona girer. Gangın (silika) erime noktasını düşürmek, cüruf tarafından 

kükürt alımını iyileştirmek, gerekli sıvı ergiyik metal kalitesini sağlamak ve cürufun daha fazla 

işlenmesini sağlamak için flakslar ve katkı maddeleri ilave edilir. 

Yüksek fırında cevher aşağı doğru inerken sıcaklığı artar, böylece oksit indirgeme reaksiyonlarını 

ve cüruf oluşumu kolaylaştırır. Bu gerçekleşirken, cevher bir dizi yapısal değişikliğe uğrar: 

• Cevherdeki demir oksit giderek indirgenir (önce sünger demir ve son olarak erimiş metal 

biçimindedir) 

• Demir cevherindeki oksijen kok veya karbon monoksit ile tepkimeye girer, böylece üst 

kısımda toplanan karbon monoksit ya da karbon dioksit oluşturur 

• Cüruf oluşturmak için gang (silika) bileşenleri flakslar ile birleşir. Bu cüruf erimiş 

demirden daha düşük bir yoğunluğa sahip silikatların karmaşık bir karışımıdır 

• Kok öncelikle indirgeyici madde olarak, aynı zamanda yakıt olarak çalışır. Fırını karbon 

monoksit, karbon dioksit veya eriyik metal içindeki karbon olarak terk eder. 

• Mevcut herhangi bir hidrojen de, su oluşturmak üzere oksijenle reaksiyona girerek bir 

indirgeme maddesi olarak görev yapar. 

Ana prosesler aşağıdaki gibidir: 
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• Şarj karışımının hazırlanması 

• Malzemelerin şarjı ve taşınması 

• Yüksek fırın prosesi 

• Basınçlı sıcak hava üretimi 

• İndirgeyici maddelerin doğrudan enjeksiyonu 

• Döküm 

• Cüruf soğutma ve prosese. 

 Şarj malzemelerinin hazırlanması 

Eriyik metal üretimi büyük miktarlarda işlenmemiş maden, öğütülmemiş cevherlerin karışımı ve 

pelet harmanı, sinter cevheri ve yardımcı malzemeler gibi döküm malzemeleri gerektirir. 

Aşırı kaba iri cevher yığınları, ger eken parçacık boyutlarını üretmek için ezilmeli, öğütülmeli ve 

elenmelidir. Cevherler genellikle belirli hazırlama aşamalarından geçmektedir. 

Genellikle ön işlenmiş cevher ve diğer malzemeler uygun boşaltma araçları ile, gemi, tren ve bazen 

de kamyonlar ile taşınır. Önkoşullara ve özelliklerine bağlı olarak, ör. kayma hassasiyeti ve 

ıslanabilirlik, malzemeler açık havada, çatı altında, depoda, ambarda veya paketlenerek, orta veya 

uzun süreli depolarda saklanır. Bir veya daha fazla menşeden cevherler arasındaki düzensizlik 

karıştırılarak dengelenir. Bu homojenizasyon süreci harmanlama sahasında yapılır. 

Cevher hazırlıklarının tam olarak neyi kapsadığı sorusuyla ilgili olarak, farklı görüşler bulunabilir. 

Genellikle cevherin hazırlığı işlenememiş cevher hazırlama süreci, sinter fırınından önce 

harmanlama sahasında karıştırma, sinterin taşınması, kok ve muhtemelen iri cevherlerin direk 

taşınması ve yüksek fırının üst şarj kısmına yığma prosesedir. Bazen cevherin ve kokun bazen de 

sadece cevherin boşaltılması, iletilmesi ve saklaması da bu hazırlıktan sayılır. 

Harmanlama sistemi elekler (demir ve kok için), titreşimli besleyiciler (fluxlar için), ve tartı 

bidonlarını içerir. Ham maddeler tartı bidonlarından potalarla veya bantlı taşıyıcılar ile yüksek 

fırına nakledilir. İri cevhere ek olarak sinter veya pelet cevherinin kullanılması durumunda, depoya 

uygun depolama ve harmanlama sistemleri eklenir. 

Çoğunlukla yüksek fırın hammaddesi harmanlama ve yüksek fırın tepe ekipmanı ile şarjlanması 

otomatik olarak denetleyici bir sistem tarafından kontrol odasından yönetilir ve cevher hazırlama 

sistemi tamamen filtre sistemleri ile tozsuzlaştırılmıştır. 

 

 Hammaddelerin taşınması ve şarj prosesi 
 

Demir içeren malzemelerin (demir cevheri yığını, sinter ve/veya pelet cevherleri) ve katkı 

maddeleri (flaks malzemesi) karışımı toplu olarak şarj malzemeleri olarak bilinir. Şarj malzemeleri 

ve yardımcı kok, fırının üstüne potalarla veya mekanik taşıyıcı bantlarla şarj edilirler. Fırına, fırın 

gazalarını atmosferden izole eden tepe ekipmanı şarj sisteminden girerler. Yüksek fırın gazlarının 

basıncı atmosfer basıncını (0.25 – 2.5 bar aralığı) aştığından dolayı bu sistem gereklidir. Bir çok 

yeni yüksek fırın yüksek basınçlara (2.5 bara kadar) sahip iken daha düşük basınçlarda proses 

yapan modern fırınlarda vardır. Bu basınç fırının yaşına ve diğer kısıtlamalara, örneğin hali 

hazırdaki fırın basıncına ve gaz filtreleme tesisinin varlığına bağlı olarak 0.25 bara kadar düşebilir. 

Kapalı şarj sistemi Çanlı veya Çansız tepe ekimanı tipinde bir şarj sistemi olabilir. Toz ve YF gaz 

emisyonları şarj sırasında artabilir. Fırın tepe ekipmanı ve YF gaz filtreleme sistemi, bu esnada 

emisyonu kontrol etmek için kullanılabilir. 

 Yüksek fırın süreci 

Yüksek fırında, hammaddeler üsten girer iken ürünler (ergimiş metal ve cüruf) alt kısımdan 

(hazne) dökülür. Katı şarj malzemeleri aşağı doğru hareket ederek sıcaklığı giderek yükselen 
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indirgeyici gaz ile karşılaşır. YF gazının artık ısıl değeri fırının üst kısmından değerlendirme için 

toplanır. 

Bir yüksek fırın altı farklı sıcaklık bölgesine bölünebilir: 

• Tepe: tepe kısmında şarj malzemelerinin şarjı ve YF gazının uzaklaştırılması oluşur 

• Gövde: gövdede sıcak YF gazı ısısını katı şarj malzemelerine verir. Şarj malzemelerinin 

sıcaklığı, oda sıcaklığından 950℃ civarlarına çıkar ve demir oksit kısmı olarak bu bölgede 

indirgenir 

• Bel: bel kısmı gövde ile karın arasını bağlar. Bu bölümde sıcaklık artarak 950 ℃ ‘dan 

1250 ℃ civarlarına çıkar. Demir oksit indirgemesi artar ve kok tepkimesi başlar 

• Karın: kok tepkimesi karın bölgesinde devam eder. Demir erir ve cüruf oluşur 

• Tüyer: bu bölgede sıcak hava akımı fırına bir dizi tüyer (42’ye kadar) tarafından içeri 

sokulur. Tüyerler haznenin üst çevresinde fırını karın bölgesi yüksekliğinden çevreler ve büyük 

bir boruyla (hava simidi) ile beslenir. Sıcaklık burada 2000 ℃ geçer ve oksitler tamamen 

indirgenir. 

• Hazne: Hazne eriyik metali ve cürufu depolar. Aynı anda bir veya ikisinin çalıştığı, bir 

den dörde kadar olan fırın deliği haznenin etrafında bulunur. 

 

Gövde, bel, karın ve tüyer bölgesi su soğutmalı, hazne ise su, yağ ve hava soğutmalıdır. Fırın ısıya 

dayanıklı malzeme ile kaplanmıştır (hazne bölgesinde kalınlık 1,5 m’ye kadar ulaşabilir). 

Eriyik metal üretimi küçük yüksek fırınlar için yaklaşık 0.5 Mt/yl, büyük fırınlar için ise 5.5 Mt/yl 

arasındadır. 

Yüksek fırın teknolojisi yüksek kalite cevher kullanır. Demir cevheri ile birlikte bulunan diğer 

elementler, eriyik metale ve cürufa dağıtılır. Eriyik metale geçenler arasında fosfor, kükürt, 

manganez ve silikon bulunur. Titanyum, alüminyum, kalsiyum, magnezyum ve silisyum ve kükürt 

yığınları, oksit veya metaloidler olarak cürufa geçer. Aynı zamanda, çeşitli elementleri yüksek 

fırının farklı kısımlarında buharlaşmış ve birikmiş şeklinde bulunması da mümkündür. Bu durum, 

özellikle demir cevherleri vasıtasıyla yüksek fırına ulaşan ve sinter tesisi aracılığıyla geri 

dönüştürülmüş yan ürünler olan çinko (Zn) ve kurşun (Pb) için geçerlidir. 

Eriyik metal üretilirken şarj da bulunan toplam çinko genellikle 100 – 250 g/t civarındadır. Pratik 

olarak, çoğu modern fabrika çinkoyu 100 – 150 g/t eriyik metalde kısıtlar. Yüksek çinko veya 

kurşun içeriği olan tozlar ve tortular genellikle sinter tesisinde geri dönüşümü kabul edilmez veya 

sadece sınırlı miktarlarda kullanılırlar [ 344 , Eurofer 2007]. 

Çinko ve kurşunun fırından temizlenmesi, fırının merkezinde sıcaklığın 400 ℃ üstünde kalacak 

şekilde çalıştırılmasıyla yapılır. Çinko daha sonra yüksek fırın gazıyla, nerdeyse tamamı fırının 

üstünden saf ZnO parçacıkları olarak çıkarılabilir [105, Pazdej et al. 1995]. 

Yüksek fırın çıkış gazı 

YF gazı 20 -28 % CO, 1-5% H2, atıl parçacıklar (%50 -55 N2, %17 – 25 CO2), biraz sülfür ve 

siyanür parçacıkları ve büyük miktarda şarjdan toz içerir. NG ve COG enjeksiyonlu YF'lar, çıkış 

gazında % 10'a kadar daha fazla hidrojen içeriğine sahiptir. Siyanür miktarı yüksek fırının yanma 

aşamasında özellikle yüksek olabilir; ama bu sadece zaman zaman ortaya çıkar ve daha sonra 

siyanür oluşumunu en aza indirmek için sisteme eklemeler yapılır. YF gazının ısıtma değeri 

yaklaşık olarak 2.7 – 4.0 Mj/Nm3 ‘tür. YF gazının üretimi, eriyik metalden yaklaşık olarak 1200 -

2000 Nm3/t arasındadır. 

 

Yüksek fırın gazı temizlendikten sonra genellikle kok fırın gazı, basit oksijen fırını gazı ya da 

yüksek ısıl değere sahip doğal gaz ile birlikte zenginleştirici yakıt olarak kullanılır. YF gazı, eğer 

modern yakıcılar ve/veya yakma havası ön ısıtılmasında, uygun güvenlik önemleri alındığında 

filtrelenmeden kullanılabilir [ 145, UBA Comments 1997 ]. 

 İndirgeyici madde uygulaması 
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Demir oksittin yüksek fırında indirgenmesi için kullanılan maddeler kok, kömür, yağ gazı ve bazı 

hidrokarbon kaynaklarıdır. Bu maddeler genellikle indirgeyici gaz üretmek için kullanılır ve 

böylece demir oksittin indirgenerek metalik demir olmasını ve sonra demirin karbonlaşmasını 

sağlar. En önemli indirgeyici olan kok, koklaştırma tesislerinden elde edilir (bölüm 5). 

Kokun bir kısmı yüksek fırında, direk enjeksiyon olarak da bilinen kömür, yağ veya gaz enjektesi 

ile tüyer seviyesinde değiştirilebilir. 

 

Şekil 6.3 Almanya’daki yüksek fırınlarında kullanılan indirgeyicilerin ortalama tüketimini ve 

indirgeyici maddelerin 1950’den beri gelişimini talep ve çeşit olarak göstermektedir. Şekilde 

görüldüğü gibi toplam talep, verilere göre büyük ölçüde azalmıştır. Yağ kullanımı 60 ların sonuna 

doğru başlamıştır, buna karşılık kömür enjeksiyonu 1985 de ortaya çıkmış ve o günden beri 

artmıştır. 

Yüksek fırına yağ veya kömür enjeksiyon tekniği şimdilerde Avrupa’da ve dünya genelinde geniş 

çaplı olarak uygulanmaktadır. Şekil 6.4 indirgeyicilerin 2006 yılında farklı ülkelerde veya farklı 

bölgelerde tüketimini göstermektedir. Görüleceği üzeri dünya genelinde kok ve kömür ana 

indirgeyiciler olarak kullanılmaktadır. Kok kullanımının kömür enjeksiyonu ile değişmesi 

üretkenlik, kok özellikleri, istenen eriyik metal kalitesi, tür (ör. taş kömürü), ve kömürün durumu 

(nem oranı) gibi faktörlere bağlıdır [ 11, Campell et al. 1992 ] [ 65, InfoMil 1997 ]. 

Bununla birlikte, yüksek fırının uygun olarak çalışmasını sağlamak için yüksek fırınlarda belirli 

bir miktar kokun hala gerekli olduğu vurgulanmalıdır. Tüyer seviyesinde kömür enjeksiyonu 

teorik olarak maksimum 270 kg /t olduğu düşünülmektedir. Bu limit kok kömürünün taşıma 

kapasitesi ve fırındaki termokimyasal koşullar ile belirlenmiştir. Kok, yüksek fırın şarj 

malzemeleri için gerekli taşıma kapasitesini sağlayarak şarjın proses görmesini devam ettirir ve 

yeterli gaz nüfuzunu sağlar. 

 
Kaynak : [ 158, Dr. Ameling, D. 2008 ] 

Şekil 6.3: Almanya’daki yüksek fırınlarında indirgeyicilerin ortalama tüketimi 
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Şekil 6.4: 2006 yılında dünyadaki yüksek fırınlarda tüketilen indirgeyici miktarları 

İndirgeyicilerin direk enjeksiyonu demek kok kömürünü, fırına tüyer seviyesinden enjekte 

edilebilen başka bir hidrokarbon ile değiştirmek demektir (ayrıca bkz. Bölüm 6.2.2.4). Daha 

önceden bahsedildiği tüyer seviyesinden enjektede kömür ve yağ en sık kullanılanlardır. Ağır 

yakıt, yağ kalıntıları, geri kazanılmış atık yağ, kömür katranı, taneli olarak veya daha yaygın olaran 

toz haline getirilmiş kömür, doğal gaz veya kok fırın gazı ve plastikler gibi diğer hidrokarbonlar 

da kullanılabilir. Kok ihtiyacını azalması genel kirlilik ve enerji talebini azaltır. 

Pülverize edilmiş kömür enjeksiyonu (PKE) veya yağ enjeksiyonu önemli ekonomik ve 

operasyonel faydalar sağlayabilir. Bunlar şunları içerir: 

• Pahalı kok kömürü tüketimini azaltmak ve daha geniş bir kömür yelpazesi kullanılması 

• Daha uzun kok fırını ömrü 

• Daha fazla yüksek fırın ürün üretimi 

• Yüksek fırın proseslerinde daha fazla esneklik 

• Sıcak metal kalitesi ve silikon içeriğinde geliştirilmiş tutarlılık 

• Kok üretiminden kaynaklanan düşük emisyonlar nedeniyle çelik tesislerinden 

kaynaklanan genel emisyonların azaltılması. 

Toz haline getirilmiş kömür enjeksiyonu dezavantajları: 

• Hava kalitesi için ek maliyetler. Sürekli olarak büyük oksijen deposu ile bir hava ayırma 

tesisi gerektirir 

• Mevcut tesislerdeki pülverizatörlere ek talep ve enjeksiyon ünitesi bakımı için ek 

gereksinimler. 

 

Kayda değer kömür ve yağ enjeksiyonu, yüksek fırının verimliliğini etkileyen su kanallarındaki 

sıcaklığı azaltır. Bu, geleneksel ergitme özelliğine sahip yüksek fırınlarda, izin verilen kömür 

enjeksiyonunun 150 kg/ton ile sınırlandığı anlamına gelir. Uygun su kanalları koşullarını korumak 

ve aynı zamanda daha yüksek kömür ve / veya yağ oranı girdisi elde etmek için (260 kg/t), farklı 

seçenekler mevcuttur. Genel seçenek, yanmayı zenginleştirmek için oksijen kullanmak veya tüyer 

seviyesinde oksijenle birlikte kömür veya yağı enjekte etmektir. Sonuncusuna oksi-kömür veya 

oksi-yağ enjeksiyonu denir (bkz. Bölüm 6.3.12). 

Referans litarütürü: 

[ 158, Dr. Ameling, D. 2008 ] [ 160, IEA Clean Coal Centre 2006 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ] 

[211, Remus, Rainer 2008 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] 
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 Soba süreci 

Yüksek fırının çalışması için kullanılan yakıcı hava akımı sobalarda (bazen “cowper” sobası olarak 

anılır) sağlanır. Sobalar, hava akımını ısıtmak için kullanılan yardımcı tesislerdir. Artan hava 

sıcaklığı karbon gereksinimini azaltır. Sıcak hava akımının ana işlevi, kokun gazlaşması için 

gerekli olan oksijeni sağlamak ve böylece, şarj malzemeleri ile temas halinde demir oksitlerin 

indirgenmesini sağlayan gazı üretmektir. 

Sobalar dolaşımlı olarak, sıcak gazlar (genellikle filtrelenmiş YF gazı) ile üst bölgesi gerekli 

sıcaklığa (yaklaşık olarak 1100 – 1500 ℃) ulaşana kadar çalışır. Daha sonra sıcak gazlar kesilerek 

soğuk ortam havası alt yönden sobalara itilir. Soğuk hava sıcak tuğlalar tarafından ısıtılır ve 

böylece, yüksek fırın sıcak hava akımı (900 – 1350℃) ile beslenir. Süreç, soba artık uygun gaz 

sıcaklığı üretemeyene kadar devam eder, ardından ilk ısıtma döngüsü tekrar başlatılır. Her 

döngünün süresi, enerji kaynağı, sistem özellikleri ve koruma önlemleri gibi proses sahasının 

koşullarına bağlıdır. 

Prensip olarak, sıcak sobalar içten veya dıştan yanma odası tipinde sınıflandırılabilir (bkz. Şekil 

6.5). Bu ayrım CO emisyonları için önemlidir. 

 
Kaynak : [ 29, EC Sinter/BF 1995 ] 

Şekil 6.5: : İçten ve dıştan yanma odasına sahip sıcak ocakların 

(‘cowpers’) kesit alanı 
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Her yüksek fırın için üç veya dört sıcak soba gereklidir. Havaya emisyonlar, sobanın ısınma 

aşamasında meydana gelir. 

 Döküm 

Döküm, yüksek fırından periyodik olarak, eriyik metali ve cürufu hazneden temizlemek için 

yapılır. Bu amaçla, madem akıtma deliği hazne yan duvarına döküm deliği vurgusu veya delme 

çubuğu ile açılır. Bazı durumlarda, oksijen üfleme borusu döküm deliği açmak için kullanılır. 

Genellikle bir yüksek fırında birden dörde kadar döküm deliği bulunur. Maden akıtma deliği, 

yüksek fırının kapasitesine göre değişir. 

Modern yüksek fırınlarda, eriyik metal ve cüruf beraber dökülür (genellikle cüruf eriyik metalden 

sonra gelir). Cüruf ve sıcak metal daha sonra dökümhanedeki sıyırıcıda ayrılır, bundan sonra her 

biri ayrı bir taşıyıcı içinde devam eder. 

Yüksek fırından çıkan eriyik metal, ısıya dayanıklı bir alumina-karbon veya silika-karbür karışımı 

ile astarlanmış, refrakter veya düşük çimento kaplı raylar boyunca akar ve potalara (doğrudan veya 

eğik raylar üzerinden) dökülür. Bu potalar açık veya kapalı asılı tip veya torpido arabaları olabilir. 

Bu erimiş halde, metal yaklaşık 1440 - 1500 ℃'lik bir sıcaklığa sahiptir. 

Fırından çıkan cüruf, taşıyıcılarla, bir öğütme tesisindeki cüruf yığınlarına veya açık bir çukura 

akar. 

Döküm döngüsünün sonunda, döküm deliği, bir 'çamur tabancası' veya 'döküm deliği tabancası' 

kullanarak, ısıya dayanıklı özel bir döküm deliği kil karışımının enjekte edilmesiyle mekanik 

olarak kapatılır. 

 Cüruf soğutulması ve süreci 
 

Üretilen cüruf miktarı, yüksek fırının gang (silika) içeriğine, demir içeren şarj malzemelerine, kok 

külüne ve enjeksiyon malzemesinden gelen küle, ör. uygun eriyik metal kalitesini elde etmek için 

gerekli olan kömür ve flaks miktarına bağlıdır. Yüksek fırın cürufunun demir ve çelik işlerinin 

dışında kullanılması için, cüruf kimyasının ve / veya fiziksel özelliklerinin yeterli olduğundan 

emin olmak için ek önlemler alınması gerekmektedir. Cüruf, yol yapımı için malzeme, beton 

agregası, ısı yalıtımı (cüruf yünü) ve çimento üretiminde klinker ikame maddesi gibi çeşitli 

kullanımlar için kullanılabilir. Yüksek fırın cürufunun tamamının kullanımı bir hedeftir [ 347, 

Eurofer 2007 ]. 

Yazım sırasında (2010), sıvı yüksek fırın cürufunu prosesek için üç ana süreç kullanılmaktadır: 

• Su ile cüruf granüle prosesi (% 75) 

• Cüruf peletleme prosesi (% 2) 

• Cüruf çukuru prosesi (aynı zamanda havada soğutma olarak da adlandırılır) (% 23). 

Bu cüruf soğutma proseslerinin tümü, kokuya neden olabilen hidrojen sülfit üretebilir. 

Hava ile taneleştirme, günümüzde bazı endüstriyel ölçekli tesislerde yüksek fırın cüruflarının 

işlenmesi için kullanılmaktadır. Tüm hava öğütme proseslerinde, cüruf dağıtılır ve parçacıklar, 

yolu boyunca çevreleyen hava ile soğurulur. Genellikle, ek olarak su spreylemesi, dağıtılmış cüruf 

üzerine daha hızlı soğuması için yapılır. Bazı dezavantajlar (örneğin, yüksek alan gereksinimleri, 

gürültü, kontrol edilemeyen gaz halindeki kükürt bileşiği emisyonları, PM emisyonları) nedeniyle, 

hava taneleştirmesi çok az endüstriyel tesiste uygulanmaktadır. 

Üfleme yöntemi ile cüruf yünü elde etme ve sünger yapıda cüruf için yüksek fırın cürufunu 

köpükleme prosesi gibi diğer prosesler daha seyrek kullanılır. 

Yüksek fırından çıkan sıvı cüruf için olası akış hatları ve kaliteyi etkileyecek önlemler Şekil 6.6'da 

gösterilmiştir. 
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Kaynak: [ 174, Euroslag 2006 ] [ 344, Eurofer 2007 ] [ 347, Eurofer 2007 ] 

Şekil 6.6: Sıvı YF cürufları için kontrol yöntemleri ve akış şemasının özeti



Bölüm 6 

296  Demir Çelik Üretimi 

 Cüruf granüle süreci 

[ 241, Poland 2007 ] [ 347, Eurofer 2007 ] [ 392, Schmidt et al. 2003 ] 

Avrupa da bu yazı yazılırken (2010) granülasyon, yüksek fırın cürufunu proseseden en yaygın 

kullanılan yöntemdir. İşlem, erimiş cürufun, yüksek fırının yakınında bulunan bir granülasyon 

kapısında (bazen granülasyon odalarında) bulunan yüksek basınçlı bir su spreyinden geçirilerek 

dökülmesini içerir. Cüruf granülasyonu için açık / kapalı devrede tatlı su veya bazı durumlarda 

açık devrelerde deniz suyu kullanılır. 

Granülasyondan sonra, cüruf / su bulamacı tipik olarak bir yatay filtreleme havzasından (örneğin 

OCP(oksijen kireç tozu süreci) - açık devre prosesi), bir dikey filtreleme hunisinden veya bir döner 

tambur ile kurutma (örneğin INBA® ve RASA® prosesi) oluşan bir drenaj sistemine taşınır. Bazı 

durumlarda, cüruf / su bulamacı süzülmeden önce bir ayırma tankına taşınır. Bazı durumlarda da, 

su buharı toplanır, yoğunlaştırılır veya bir baca ile dışarıya gönderilir. 

Sudan arındırma prosesinden sonra, cüruf kumunun artık nem oranı genellikle% 10 civarındadır. 

Filtreler, ince parçacıkları temizlemek için periyodik olarak su ve hava ile temizlenir. Şekil 6.7 ve 

Şekil 6.8 iki granülasyon tekniği örneğini göstermektedir: OCP ve INBA süreci. 

 
Kaynak: [ 111, Poth 1985 ] 

Şekil 6.7: Açık devre prosesinde yüksek fırın cürufu granülasyonu örneği 
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Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ] 

Şekil 6.8: INBA prosesi ile yüksek fırın cürufunun granülasyonu 

 Cüruf peletleme süreci 

Peletleme süreci sadece AB'deki birkaç fabrikada ve Kanada'daki bazı fabrikalarda 

kullanılmaktadır. Erimiş cüruf, bir deflektör görevi gören bir plaka üzerinde tabaka şeklinde 

yayılır. Cüruf tabakası, cürufun kabarmasını ve soğumasını yol açan kontrollü su jetleri tarafından 

kesilir. Cüruf daha sonra, şişme ve soğumayı tamamlamak için açık havada ki döner bir tambura 

santrifüj etkisinde bırakılır. Cüruf parçacıkları, granül kumdan geniş çaplı peletlere kadar değişen 

büyüklüklerine göre farklı yolları takip ederler [ 347, Eurofer 2007 ]. 

Düzgün uygulandığında, proses suyu ve ürün içindeki nem tamamen buharlaştırılır. Su tüketimi, 

ıslak granülasyon için gerekli olandan daha azdır. 

Granüle cürufta olduğu gibi, peletlenmiş cüruf, çimento üretiminde klinker ikame maddesi olarak 

kullanılır. 

 Cüruf çukuru süreci 

[ 392, Schmidt et al. 2003 ] 

Cüruf çukuru süreci (aynı zamanda havada soğutma olarak da adlandırılır) ince erimiş cüruf 

tabakalarını doğrudan fırınlara bitişik cüruf çukurlarına dökmeyi içerir. Alternatif olarak, potalarda 

toplanmasından sonra, erimiş cüruf yavaşça soğutulur ve açık havada kristalize edilir. Çukurlar 

dönüşümlü olarak doldurulmakta ve kazılmaktadır ve iri taneli cüruf ayrılarak kaba taneli agrega 

olarak kullanılmak üzere ezilmektedir. Pratik olarak, sıcak cürufu kontrollü olarak bir miktar su 

ile birlikte püskürtmek soğutma süresini azaltılabilir, ancak bu durum koku emisyonu riskini arttır. 

Sistem düzgün bir şekilde uygulandığında, soğutma suyu tamamen buharlaşarak tüketilir. 

Cüruf çukur prosesi, inşaatta arzu edilen bir agrega olan (örneğin yol yapımı için hammadde) iri 

kristalli cüruf üretir. Soğutma süresi, üretilen iri taneli cürufun kalitesi üzerinde güçlü bir etkiye 
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sahiptir. Su ile soğutması ayrıca mikroyapıyı iyileştirir, cürufun daha iyi mekanik özellik 

göstermesini sağlar. Bu prosesin belirlenmiş bazı dezavantajları, proses sırasında ki ürün kalitesi, 

ürünlere uygulanmasını etkilemektedir ve sıvı cürufun işlenmesi ve katı cürufun ezilmesinin, 

granülasyon ve peletleme ile karşılaştırıldığında çok fazla iş gerektirmesidir. 
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6.2 Mevcut emisyon ve tüketim seviyeleri 
 

 Kütlesel akışa genel bakış ve giriş / çıkış verileri 

Şekil 6.9 da bir yüksek fırının giriş ve çıkış kütlesel akışının genel bir şekli verilmiştir. Bu genel 

bakış tek bir yüksek fırından veri toplanması için kullanılabilir. 

 
Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

Şekil 6.9: Yüksek fırının kütle akışına genel bakış 

Şekil 6.10, giriş/çıkış kütle akışı ile birlikte bir yüksek fırının genel proses düzeninin bir örneğini 

göstermektedir. 
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Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 344, Eurofer 2007 ] 

Şekil 6.10: Özel prosesleri ve giriş ve çıkış kütle akışının belirtilmesiyle bir yüksek fırının genel proses 

planı 

Yüksek fırınlar için spesifik girdi faktörleri ve spesifik emisyon faktörleri belirlenmiştir. Tablo 

6.1, Tablo 6.2 ve Tablo 6.5, birçok yüksek fırından alınan bu değerlere ilişkin rakamlar vererek, 

modern tesislerin temsili bir resmini vermektedir. 
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Girdiler 

Tablo 6.1: Farklı AB üye ülkelerindeki yüksek fırınlardan girdi verileri 

 

Girdiler 

 

Birim 

 

Maksimum 

 

Minimum 

Ağırlıklı 

ortalama değeri 

 

Ham Maddeler 

Sinter kg/t HM 1621 116 1088 

Demir cevheri kg/t HM 684 0 180 

Pelet kg/t HM 972 0 358 

kok kg/t HM 515 282 359 

Geri döşümlü hammade kg/t HM 106 0 20.1 

Kireçtaşı/kireç kg/t HM 80 0 25.7 

 

Tüyer Enjeksiyonu 

Sıvı yağ kg/t HM 116 0 30.1 

Kömür kg/t HM 232 0 162 

KFG kg/t HM 46.9 0 1.1 

Doğal gaz kg/t HM 5.6 0 2.2 

Oksijen kg/t HM 85.1 0 54.4 

Diğer (1) kg/t HM 73.5 0 3.6 

 

Sobalara 

YF gazı MJ/t HM 2287 1.2 1536 

KFG MJ/t HM 817 0.024 284 

Doğal gaz MJ/t HM 819 0 168 

BOF gazı MJ/t HM 259 0.124 213 

 

Enerji 

Elektrik MJ/t HM 850 107 268 

 

Other 

Oksijen m³/t HM 67 4.6 43 

Nitrojen m³/t HM 59 33 46 

Buhar MJ/t HM 435 14.8 48 

Sıkıştırılmış hava m³/t HM 35 0.008 9.1 

Soğutma suyu (2) m³/t HM 22.9 (4) 0.37 (4) – 

İşlem suyu (3) m³/t HM 13 0.28 3.4 

(1) Diğerleri arasında plastik, geri kazanılmış yağlar, katı yağlar, emülsiyonlar vb. İşlem sırasında su hiçbir şekilde 

proses ile direkt olarak etkileşime geçmemiştir. 

(2) Proses suyu, prosesin ayrılmaz bir parçasıdır ve soğutma sistemi içinde tanımlanamaz, örn. cüruf çukuru suyu. 

(3) Farklılık açık devre ve kapalı sistemleri yansıtmaktadır. Açık devre sistemler kapalı sistemlerle 

karşılaştırılmaması gerektiğinden, ağırlıklı ortalamalar hesaplanmaz. 

(4) NB: — EM: Eriyik Metal. 

— 2004 yılı için 73.4 Mt EM üretimine dayanan yüksek fırın girdi verileri 

Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 346, Eurofer 2007 ]. 
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Çıktılar 

Tablo 6.2: Blast furnace output data for 2004 

Çıktılar Birim Maksimum Minimum No 
Yük 

kapasitesi 

Enerji 

YF gazı MJ/t HM 6061 3377 16 62956753 

Elektrik MJ/t HM 91 40 6 31160302 

Üretim kalıntıları (atık / yan ürünler) 

Cüruf kg/t HM 346.6 150.0 18 69223393 

Çıkış gazı tozu kg/t HM 18.0 3.4 13 61044562 

Çıkış gazı tortusu kg/t HM 22.3 2.0 15 66268056 

Dökümhane 

Filtrelerindeki toz 
kg/t HM 5.1 0.6 8 41197012 

Kullanılan refrakter, vb. kg/t HM 5.9 0.3 8 48063570 

Atık Su m³/t HM 13.736 (*) 0.096 (2) 12 54428253 

Verilere göre: 

– Eriyik metal tonajı = 73 459 787. Hiçbir kurum tek bir çıkış bildirmemiştir. Bu yüzden bu tablodaki tonajlar diğer 

tablolardaki tonajlardan daha fazladır. 

– YF cürufunun tonajı = 19562 299 

(*) Farklılıklar kapalı sistem ile açık sistemleri yansıtmaktadır. 

Not: — EM = Eriyik metal. 

— No = Bildirim yapan AB kuruluşlarının sayısı. 

— Eriyik metal tonajı: Her bir ürün için veri bildiren tesisatlar tarafından üretilen sıcak metal miktarı. 

 

Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 346, Eurofer 2007 ]. 

 

Aşağıdaki tablolar Tablo 6.3 - Tablo 6.6, şarj bölgesi, YF dökümhanesi ve yüksek fırınla ilgili 

havaya (filtreleme sonrasında) emisyon değerleri hakkında ve yüksek fırınla alakalı ana prosesler 

hakkında daha fazla ayrıntıyı göstermektedir. 

 
Tablo 6.3:Enjeksiyon için hazırlanan kömürün emisyon değerleri 

İşlem/emisyon kaynağı: 

Enjekte edilecek kömür hazıranması 

Toz (g/t HM) 

Veri sayısı 

 
Aralığı (min.-max. değerleri) 

15 

 
2 – 54 

x±s 1216 

NB: – HM = Eriyik metal (ham sıvı çelik). 

– x±s = Ortalama değer ve standart sapma (sadece yeterli veri mevcutsa hesaplanır). 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]. 

 
Tablo 6.4: Şarj bölgesindeki emisyon değerleri 

Parametre Birim Aralığı 

Toz g/t HM 2.7 – 81.4 

PM10 g/t HM 0.2 – 11.0 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 346, Eurofer 2007 ]. 

 

Şarj bölgesinden gelen toz emisyonları için yüksek değerler, oluğun türüne ve gazın hava 

akışından YF gaz arıtma sistemine yönlendirilmesini sağlayan bir emme sisteminin varlığına veya 

olmamasına bağlı olarak bildirilmiştir (bkz. Bölüm 6.3.5). İkinci bir cihazın yokluğundan dolayı, 

şarj bölgesi için emisyon değerleri iki farklı Belçika fabrikasında 400 ve 850 g toz/t eriyik metal 

kadar yüksek olduğu bildirilmiştir [ 170, N.N. 1997 ]. 
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Tablo 6.5: YF döküm haznesinden havaya emisyonlar (döküm çıkışından) 

Parametreler Birim Maksimum Minimum 

Toz g/t HM 41.95 0.42 

PM10 g/t HM 25.92 0.26 

SO2 g/t HM 193.80 7.34 

NOX g/t HM 2.08 2.08 

CO g/t HM 35.63 21.52 

Cr mg/t HM 10.41 2.76 

Mn mg/t HM 53.02 45.12 

Ni mg/t HM 10.61 1.99 

Pb mg/t HM 24.33 2.19 

Zn mg/t HM 12.9 3.81 

Hg ]g/t HM 200.3 55.50 

As ]g/t HM 299.8 205.69 

Cd ]g/t HM 223.3 65.3 
Not: — Partiküller, oksidasyonun bir sonucu olarak döküm sırasında havada 

oluşur: iki alana dikkat edilmelidir: a) maden akıtma deliğine ve b) torpidoya 

akıtma prosesine. Eriyik metalin bu oksidiyon sebebiyle atmosfere verdiği 

kirliliği azaltmak için, raylar kaplanır ve hem maden akıtma deliğine hem de 

torpido dolum istasyonuna emilim uygulanır. Bu hava, atmosfere deşarj 

edilmeden önce ESP'ler ile veya filtreleme sistemleri ile süzgeçlenir. Sağlanan 

veriler boşaltma ekipmanından deşarj anlamına gelir. 

— EM = Eriyik Metal. 

 

Kaynak: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 346, Eurofer 2007 ]. 

 

Partiküller, oksidasyonun bir sonucu olarak döküm sırasında havada oluşur: iki alana dikkat 

edilmelidir: a) maden akıtma deliğine ve b) torpidoya akıtma prosesine. Eriyik metalin bu 

oksidiyon sebebiyle atmosfere verdiği kirliliği azaltmak için, raylar kaplanır ve hem maden akıtma 

deliğine hem de torpido dolum istasyonuna emilim uygulanır. Bu hava, atmosfere deşarj 

edilmeden önce ESP'ler ile veya filtreleme sistemleri ile süzgeçlenir. Sağlanan veriler boşaltma 

ekipmanın dan deşarj anlamına gelir. 

Tablo 6.6: Yüksek fırın cürufu öğütme prosesi sırasında hava olan emisyonlar. 

İşlem/emisyon kaynağı 
Dust 

(g/t HM) 

H2S 

(g/t HM) 

SO2 

(g/t HM) 

NOX 

(g/tHM) 

CO 

(g/tHM) 

Cüruf öğütme NR NA 14/1 – 300 (1) 13/1 – 142 (1) SÇ SÇ 

x±s  6395 3142   

(1) Düşük değerler (yaklaşık 1 g / t EM) gaz yoğunlaşması olan cüruf granülasyon tesisleri içindir. 

(2) NB: — HM = Eriyik Metal (ham sıvı çelik). 

— x±s = Ortalama değer ve standart sapma (sadece yeterli veri mevcutsa hesaplanır) 

— NR = Veri sayısı/veri aralığı (min-max). 

— SÇ = Düşük Önem. 

— NA = Uygun değil. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]. 

 

 Yüksek fırın prosesi için çevre sorunları 

Yüksek fırın toz ve gaz emisyonun ana kaynağıdır. Emisyonları azaltmak için azaltma teknikleri 

uygulandığında, çapraz medya etkileri oluşabilir. 

Genel olarak, 6.2.2.1'den 6.2.2.5'e kadar olan Bölümler, yüksek fırın prosesi ile ilgili en alakalı 

çevresel sorunları tanımlamaktadır: 
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• Havaya emisyon: 

o şarj malzemelerin hazırlanması 

o şarj etme ve taşıma 

o yüksek fırın gazı (yanma bölgesinde dolaylı yoldan emisyon) 

o sıcak sobalar 

o dökümhane 

o cüruf prosesi 

• Atık sular: 

o YF gazı temizlenmesi sırasındaki aşırı su 

o cüruf öğütme prosesi sırasındaki atık su 

o soğutma suyu devrelerindeki güç düşüşü 

• Atıklar ve yan ürünler gibi proses kalıntıları: 

o döküm tozu 

o YF gazı artımı sırasındaki toz ve çamur 

o yüksek fırından cüruf 

o indirgeyicilerin direk enjeksiyonu 

o indirgeyici madde talebi 

• Gürültü. 

 

 Havaya verilen emisyonlar 

[ 145, UBA Comments 1997 ] [ 247, Netherlands 2007 ] 

Şarj malzemelerinin hazırlanması 

Kömürün kurutulmasından / ezilmesinden kaynaklanan emisyonlar göreceli olabilir. Bir Belçika 

tesisinden elde edilen veriler, toz emisyonlarının 54 - 139 mg / Nm3 arasında, CO için 292 - 383 

mg / Nm3 ve CH4 için ise 1250 mg / Nm3 arasında olduğunu göstermektedir. Tüm değerler % 3'lük 

oksijen içeriğiyle ilgilidir [171, N.N. 2007 ]. 

Doğrudan enjeksiyon için toz haline getirilmiş kömür genellikle depo ve ambarlarda depolanır. 

Havaya emisyon, yükleme sırasında yer değiştiren hava ile de meydana gelebilir. Bu nedenle, toz 

içeren hava genellikle yakalanır ve daha sonra tozdan arındırılır. 

Şarj ve taşıma 

Fırın basıncı atmosfer basıncından daha yüksek olduğu için “çan şekilli” veya “çansız tip” 

sızdırmaz şarj sistemi kullanılır. 

YF gazında bulunan tüm bileşenler bu safhada havaya atılabilir, ancak ana bileşenler karbon 

monoksit (CO) ve tozdur. Gaz geri kazanım sistemleri kullanmak, çok daha düşük şarj ve taşıma 

emisyonları mümkün kılar. 

Yüksek fırın gazı 

Taze YF gazı, toz (ağır metaller ve karbon dahil), karbon monoksit, karbon dioksit, sülfür 

bileşikleri, amonyak, siyanür bileşikleri, hidrokarbonlar ve PAH (Polycyclic aromatic 

hydrocarbon) içerir. YF gazı depolanarak, bir enerji kaynağı olarak kullanılır. Gaz, kalite 

standartlarını karşılamak için temizlenir ve sobalardaki sıcaklığı sağlamak (bkz. Bölüm 6.1.4) veya 

kok fırının yakılması gibi çeşitli yakma prosesleri için tekrar kullanılır (bkz. Bölüm 5.1.2.2). 

Böylece yanmış YF gaz emisyonları meydana gelir. 

YF gazı arıtımı genellikle kaba tozun giderilmesi için ön prosesden ve daha sonra ince tozun (ağır 

metallerin), SO2 ve siyanür bileşiklerinin uzaklaştırılması için sulu yıkayıcıdan geçirilmesi 

prosesinden oluşur. Bazı tesislerde elektrostatik çökelme uygulanır. 

İşlenmemiş YF gazının (5,5 - 40 kg/t eriyik metal aralığında) toz içeriği, bir tesisten diğerine çok 

farklıdır ve aynı zamanda proses koşullarına büyük ölçüde bağımlıdır. Temizlendikten sonra, YF 

gazı normal olarak 10 mg/Nm3 'ten az toz içerir ve bu gaz yanma prosesi sırasında yayılır. 

Tablo 6.7'de işlenmemiş YF gazındaki çeşitli bileşenlerin spesifik faktörleri verilmiştir. 
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Tablo 6.7: İşlem görmemiş yüksek fırın gazının içeriği 

İşlenmemiş YF 

gazı parçacıkları 
Değer Birim 

Spesifik 

katsayı 
Birim 

YF gaz üretimi 1.0 – 7.0 1⋅105 Nm3/h 1200 – 2000 Nm3/t HM 

Toz 3500 – 30000 mg/Nm3 7000 – 40 000 g/t HM 

Hidrokarbonlar 67 – 250 mg/Nm3 130 – 330 g/t HM 

Siyanürlü bileşikler 

(ör. CN-) 
0.26 – 1.0 (1) mg/Nm3 0.5 – 1.3 g/t HM 

Amonyak 10 – 40 mg/Nm3 20 – 50 g/t HM 

• PAH (2) 

• Benzopirin 

• Flüoranten 

 

0.08 – 0.28 

0.15 – 0.56 

 

mg/Nm3 mg/Nm3 
 

0.15 – 0.36 

0.30 – 0.72 

 

g/t HM g/t HM 

Karbon monoksit 20 – 28 vol.-% 300 – 700 kg/t HM 

Karbon dioksit 17 – 25 vol.-% 400 – 900 kg/t HM 

Hidrojen 1 – 5 vol.-% 1 – 7.5 kg/t HM 

(1) Ateşleme sırasında emisyon değerleri kayda değer bir şekilde yüksek olabilir 

(2) Birçok polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) da mevcuttur. 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 344, Eurofer 2007 ]. 

 

YF gazının iki aşamalı prosesi sırasında toz, çoğu ağır metal ve PAH gibi tozla ilişkili 

bileşiklerden, yüksek bir verimlilik derecesiyle giderilir. Tablo 6.8, prosesden sonra YF gaz 

bileşimini göstermektedir. Gaz hala bazı ağır metaller içerir, ancak sinter tesisleri ile 

karşılaştırıldığında (bkz. Bölüm 4.2.1), oranı çok daha düşüktür. 

 
Tablo 6.8: Yüksek fırın gazı bileşimi (iki aşamalı arıtma sonrası) 

İşlem görmüş YF gazı içeriği 
Yoğunluk Birim 

Özel 

Etken 
Birim 

YF gaz üretimi 1.0 – 7.0 1⋅105 Nm3/h 1200 – 2000 Nm3/t HM 

Toz 1 – 10 mg/Nm3 1 – 20 g/t HM 

Hidrokarbonlar NA mg/Nm3 NA g/t HM 

H2S 14 mg/Nm3 17 – 26 g/t HM 

Siyanürlü bileşikler 

(ör. CN-) 
NA mg/Nm3 NA g/t HM 

Amonyak NA mg/Nm3 NA g/t HM 

Demirler 

• Mn 

• Pb 

• Zn 

 

0.10 – 0.29 

0.01 – 0.05 

0.03 – 0.17 

 

mg/Nm3 mg/Nm3 

mg/Nm3 

 

0.22 – 0.37 

0.02 – 0.07 

0.07 – 0.22 

 

 
g/t HM g/t HM 

g/t HM 

Karbon monoksit 20 – 28 vol.-% 300 – 700 kg/t HM 

Karbon dioksit 17 – 25 vol.-% 400 – 900 kg/t HM 

hidrojen 1 – 5 vol.-% 1 – 7.5 kg/t HM 

NB: NA = veri yok. 

kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 344, Eurofer 2007 ]. 

 

AB'de, sulu yıkayıcı, YF gazı arıtımında ikinci adım olarak en yaygın uygulanan tekniktir. 

Yıkama, katı maddeler (örneğin, karbon ve ağır metaller), siyanür bileşikleri, azot bileşikleri vb. 
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içeren kirli bir atık su üretir. Ayrılan ağır metaller, özellikle çinko katı atık sorunu oluşturur. Kaba 

toz normalde sinter tesisine geri döndürülürken, sulu yıkayıcıdan çıkan çamur genellikle sudan 

arındırılır ve ya sinter tesisine (normalde düşük ve yüksek yoğunluktaki ağır metal fraksiyonlarını 

ayıran bir hidrosiklon yoluyla) geri döner veya güvenli depolama alanına alınır [247, Netherlands 

2007 ][ 248, Eurofer 2007 ]. 

Soba prosesi 

Sobalar türüne bağlı olarak farklı gaz kombinasyonları ile ateşlenir, bu kombinasyonlar: 

• YF gazı + KFG (kok fırın gazı) 

• YF gazı + doğal gaz 

• YF gazı + BOF (basit oksijen fırını) gazı 

• Kullanılan dört gazın herhangi bir kombinasyonu (YF gazı, KFG, Doğal gaz, BOF gazı) 

veya saf gaz. 

Kok fırını gazı, ateşleme için kullanıldığında sobalarda SO2 olarak salınan kükürt bileşiklerini 

içerir. [145, UBA Comments 1997], modern brülörlere ve yakma havası ön ısıtmasına sahip bazı 

sobaların zenginleştirme olmadan YF gazı kullanılarak işletildiğini bildirmektedir [344, Eurofer 

2007]. 

Tablo 6.9, sobalardaki ana kirleticiler için ölçülen emisyon yoğunluklarını göstermektedir. 

Tablo 6.9: Sobalardaki emisyon yoğunlukları 

Parametreler 
Aralık (mg/Nm³) 

Yıllık ortalama 

Aralık (mg/Nm³) Yarım saatlik 

ortalama 

Toz <0.1 – 12  

CO 4.11 – 2891 20 

NOX 19 – 115 20 – 120 

SOX 4 – 154 60 – 210 

Hg 0.003  

Cd, Tl 0.0057 (1)  

Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, 

Ni, V 
0.24 (1) 

 

HF <0.08  

HCl 3 (1)  

PCDD/F 0.002 – 0.004 (ng/Nm³)  

(1) Değerler, yıllık ortalamalara değil, maksimum değerlere karşılık gelir. 

(2) NB: Değerler yedi AB tesisinden türetilmekte ve yıllık ortalamalara ve üç Alman tesisi için ek olarak yarım 

saatlik ortalamalara karşılık gelmektedir. 

Kaynak: [ 171, N.N. 2007 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 346, Eurofer 

2007 ]. 

 

Sıcak sobalardan gelen baca gazı akışı, yüksek fırın başına yaklaşık 100000 ila 500000 

Nm3/saattir. Spesifik çıkış(egzoz) gazı akışı 400 - 1500 Nm3/t eriyik metaldir. SO2 için emisyon 

yoğunlukları, kullanılan gaza bağlı olarak (yıllık ortalama bazda, bkz. Tablo 6.9) 4 - 154 mg/Nm3 

aralığında olup 1.6 - 154 g/t eriyik metale karşılık gelmektedir. YF gazı ve kükürt oranını 

indirgenmemiş KFG karışımı durumunda, emisyon değerleri 400 g SO2/t eriyik metale kadar 

çıkabilir ve bu da 267 - 1000 mg/Nm3 aralığına karşılık gelmektedir. 

Sobalar yüksek fırın prosesinde ana NOX kaynağıdır. NOX sobadaki yüksek sıcaklıkların bir 

sonucu olarak oluşur. Emisyonlar, 19 - 115 mg/Nm3 (yıllık ortalama bazda, bkz. Tablo 6.9) 

aralığındadır ve üretilen 6 - 173 g/t sıcak metale karşılık gelmektedir [344, Eurofer 2007]. 

Sobalardaki toz emisyonları genellikle 1 ila 12 mg/Nm3 arasındadır ve bu da 0,4 - 18 g/t eriyik 

metale karşılık gelmektedir [344, Eurofer 2007]. 



  Bölüm 6 

Demir Çelik Üretimi  307 

İçten yanmalı odalardaki CO emisyonları dikkate değerdir (bkz. Şekil 6.5). Önlenmesi çok zor 

olan tuğla işindeki çatlaklar, YF gazının yanmadan atık gaz haline gelebileceğini ve 2891 mg 

CO/Nm3'e kadar olan yoğunluklarda yayılabileceği anlamına gelir. Kontrollü yanma ile dıştan 

yanmalı sobalarda, yoğunluk yaklaşık olarak <50 mg CO/Nm3 aralığında olur [171, N.N. 2007] 

[344, Eurofer 2007]. 

Dökümhane 

Ergiyik metal dökülür iken toz emisyonları üretir. Ortalama olarak, filtrelenememiş 400-1500 g/t 

eriyik metal aralığında emisyonlar üretilir. Bu emisyonlar, esas olarak eriyik metal ile cüruf ve 

ortamdaki oksijen arasındaki temastan kaynaklanır. AB'de çoğu yüksek fırında döküm sırasında 

oluşan tozu yakalamak için, 200 000 – 700 000 Nm3/h arasında akış hızında dökümhane 

tozsuzlaştırma sistemleri (döküm deliğinden toz çıkarımı, torpido arabası doldurma sıyırıcısı ve 

eriyik metal sarjlayıcısı) kullanılmıştır. Toz emisyonları uygulanan azaltma tekniklerine (bazı 

durumlarda uygulanmaktadır) ve toz toplama verimliliğine bağlıdır. Çoğu durumda, torbalı 

süzgeçler uygulanarak 10 mg toz/Nm3'ten daha az emisyon elde edilir. Toz emisyon faktörleri 

ortalama 32 g toz/t eriyik metal ile 0,5 ila 45 g/t eriyik metal arasında değişir. Ayrıca, döküm 

sırasında sıvı cüruf ve demirden belirli miktarda SO2 salınır (7 - 195 g/t eriyik metal) [ 344, Eurofer 

2007 ]. 

Tablo 6.10: YF dökümhaneden ve şarj yükünün tozdan arındırmasıyla oluşan emisyon yoğunlukları 

Parametreler 
Aralık (mg/Nm³) 

Yıllık ortalama 
Referans süresi 

Toz 
0.3 – 10.4 

0.38 – 0.49 

AAV 

DAV 

SOX 12 AAV 

Hg <0.0001 AAV 

Cd, Tl 0.00004 AAV 

As, Co, Ni, Se, Te <0.003 AAV 

Pb, Co, Ni, Se, Te <0.5 AAV 

Pb, Cr, Cu, Mn, V 0.004 – 0.014 AAV 

Sb, Cr, CN, F, Cu, Mn, 

V, Sn 
<1 AAV 

HCl 0.7 AAV 

H2S 1.2 AAV 

NB: Değerler, dört AB tesisinden elde edilen yıllık ortalama ve bir Alman fabrikası için günlük ortalama toz değerleridir. 

AAV: Yıllık ortalama değer 

DAV: Günlük ortalama değer 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 346, Eurofer 2007 ]. 

 

Cüruf prosese süreci 

Suyun eriyik cürufla, özellikle kükürt bileşikleriyle (esas olarak CaS ve MnS) reaksiyonu, hem 

buhar hem de H2S ve SO2 emisyonları üretir. Bu emisyonlar koku ve korozyon sorunlarına neden 

olur. Bu emisyonların önemi kullanılan cüruf prosese tekniğine göre değişir. Cüruf hattından 

alınan yüksek fırın cürufu, ağırlıkça% 1 - 2 civarında bir sülfür içeriğine sahiptir. Cürufta bulunan 

başlıca kükürt bileşiği CaS'dir [392, Schmidt et al. 2003]. 

Emisyonlar, bir fabrikadan diğerine, bir cüruf prosese döngüsünden diğerine ve belirlenen cüruf 

prosese döngüsünün içerisinde de büyük ölçüde değişebilir. Mevcut emisyon değerleri bu yüzden 

geniş kapsamlıdır. Mevcut rakamlar, cüruf granülasyonu için 1 - 320 g H2S/t eriyik metal ve 1 - 

150 g SO2/t eriyik metal arasında değişmektedir. Ortalama cüruf debisi 3,5 t /dak olan endüstriyel 

bir INBA tesisinin bacasında 10000 Nm3/s'lik bir egzoz/buhar akış hızı söz konusu olduğunda, 

ortaya çıkan H2S ve S02 konsantrasyonları, H2S için 50 - 28000 mg ve SO2 için 135 - 15600 mg / 

Nm3 arasındadır. Eğer cüruf suya maruz kalmaz ve hava ile soğutulursa, esas olarak SO2'nin uzun 
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süreli düşük emisyonları meydana gelir. Bu bir avantaj olarak düşünülebilir [344, Eurofer 2007] 

[392, Schmidt ve ark. 2003]. 

H2S ve SO2 emisyonları, koku ve korozyon sorunlarına neden olur. Gaz halindeki kükürt bileşikleri 

emisyonu, granülasyon sistemi, cüruf akış oranı, cüruf / su oranı ve granülasyon suyu sıcaklığına 

bağlıdır. H2S ve SO2'nin çözünürlüğü yükselen su sıcaklıkları ile azaldığından, soğuk su 

granülasyon sistemlerinde, sıcak su sistemlerine göre daha düşük gaz halindeki kükürt emisyonları 

gözlemlenmektedir [242, Caughlin 2007] [392, Schmidt et al. 2003]. 

Emisyonları azaltmak için bazı tesisler duman yoğunlaşma sistemi ile çalıştırılmaktadır. Yoğuşma 

ve cüruf susuzlaştırma suyu, soğutulduktan sonra sirküle edilir. Cüruf granülasyonu ve duman 

yoğunlaşması için deniz suyu kullanıldığında suyun tekrar kullanılması söz konusu değildir. Bu 

teknikle, tonlarca sıcak metal için 1 - 10 g aralığında H2S emisyonları elde edilebilir. 

Granülasyon ve peletleme prosesinde kullanılan su, tatlı su kullanılmış ise büyük ölçekte 

biriktirilir ve tekrar kullanılabilir. Bu sistemler çok az miktarda atık su üretecek şekilde 

çalıştırılabilir. Bu proses sırasında üretilen buhar genellikle atmosfere yayılan toz, SO2 ve H2S 

içerir. Cürufun ısısını yeniden kullanmak için testler yapılmıştır, ancak şu anda hiçbir sistem ticari 

olarak mevcut değildir. Enerji geri kazanımı potansiyeli yaklaşık 0,35 GJ/t eriyik metaldir. 

Çukurlardan elde edilen iri taneli cürufun üretimi genellikle daha büyük ve kontrol edilmesi zor 

olan SO2 ve H2S emisyonlarına yol açar. Su H2S emisyonlarını etkileyebilir. 

 Atık su 

Yüksek fırın gazı prosese sürecindeki atık su 

YF gazının temizlenmesinden gelen su genellikle arıtılır, soğutulur ve yıkayıcıya geri verilir(bkz. 

Şekil 6.11). İşlem genellikle dairesel çökeltme tanklarında gerçekleşir. 

 

Devreden su taşması, normal olarak, suyun geri dönüşümünü optimize etmek için alınan önlemleri 

etkileyen hammadde kalitesine / özelliklerine ve su mevcudiyetine bağlı olarak 0.1 - 3.5 m3/t sıcak 

metaldir. Özellikle yüksek tuz içeriğine sahip hammaddeler, daha yüksek hacimde yıkama suyu 

gerektirebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]  

Şekil 6.11: Yüksek fırınlarda su yönetiminin şematik diyagramı 
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Tablo 6.11, prosesden önce YF gaz temizlenmesinden kaynaklanan atık suyun bileşimi hakkında 

bazı verileri göstermektedir. 

Tablo 6.11: İşlemden önce YF gaz temizlenmesindeki atık suyun bileşimi 

Parametreler Konsantrasyon (mg/l) 

CN- 0.1 – 50 

Cl 73.6 (1) 

F 1.74 (1) 

SO4
2- 42 (1) 

NH4
+ 2.0 – 200 

S 0 – 5 

Fe 6.77 (1) 

Mn 0.48 (1) 

Zn 0.1 – 29.36 

Pb 0.01 – 5 

Na 19.19 (1) 

Fenoller 0.1 – 5 

(1) Ortalama değer. 

Not: 1990 ve 1992 yıllarında yapılan bir araştırmadan elde edilen veriler. 280 

- 400 kg cüruf/t eriyik metal üreten altı yüksek fırın (hacim: 837 - 1680 m3). 

Ortalama baziklik: CaO / SiO2 0.9 - 1.1. Alkali girişi: 1.4 - 4.8 kg/t eriyik 

metal. 

Kaynak: [ 232, Brouhon et al. 1990 ] [ 233, Poos et al.1993 ]. 

 

Yüksek fırındaki şarj yükünün inişi sırasında ve üretimin sonunda daha sık olan geçiş 

dönemlerinde (durma, yeniden başlatma) siyanür içeriğinin arttığı görülmektedir. Bu koşullar 

altında, temizleme suyunda yüksek siyanür değerleri bulunabilir. Yüksek fırındaki siyanürlerin 

oluşumu alkali metallerin varlığı ile ilişkili görünmektedir [232, Brouhon et al. 1990] [233, Poos 

ve diğ. 1993]. 

Cüruf granülasyonundan atık su 

Cüruf granülasyonundan suyun taşması öncelikle su mevcudiyetine bağlıdır ve 0.125 - 10 m3/t 

eriyik metal aralığındadır. Temiz su ile yüksek fırın cürufu granülasyonunda ki atık su için kirlilik 

oranları ve emisyon faktörleri hakkında bilgi Tablo 6.12'de mevcuttur. Emisyon faktörleri, 

7921113 m3 tatlı su tüketimine ve 2221686 t eriyik metal üretimine dayanmaktadır, bu da 3.57 

m3/t eriyik metalden oluşan özel bir tatlı su talebi ile sonuçlanmaktadır. 
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Tablo 6.12: Yüksek fırın cürufu granülasyonundan gelen atık su için kirlilik oranları ve emisyon 

faktörleri 

Parametre Birim Ortalama MD 
Aralık (min-

max) 
SD 

Emisyon 

faktörü 
Birim 

Su talebi      3.57 m3/t EM 

Pb ]g/l 2.52 2.00 <2.00 – 6.40 1.10 7.13 mg/t EM 

Cr ]g/l 2.41 2.00 <2.00 – 6.90 1.08 7.13 mg/t EM 

Cu ]g/l 4.06 3.80 <2.00 – 9.50 2.05 13.55 mg/t EM 

Zn ]g/l 20.92 20.0 <20.00 – 38.00 3.62 71.31 mg/t EM 

Cd ]g/l 0.20 0.20 <0.20 – 0.23 0.01 0.71 mg/t EM 

Ni ]g/l 3.74 3.15 <2.00 – 10.00 1.98 11.23 mg/t EM 

Fe mg/l 0.44 0.18 0.03 – 2.60 0.61 0.64 g/t EM 

Cl mg/l 262.96 264 140 – 402 57.6 941.26 g/t EM 

AOX ]g/l 21.63 16.5 <10.0 – 66.0 13.2 58.83 g/t EM 

Engellenen 

katılar 
mg/l 27.11 5.90 0.6 – 145.0 42.6 21.04 g/t EM 

ÇOK mg/l 4.70 4.00 3.10 – 8.70 1.46 14.26 g/t EM 

TOK mg/l 5.51 5.00 3.10 – 11.3 2.06 17.83 g/t EM 

KOD mg/l 22.17 22.5 14.00 – 27.00 4.22 80.22 g/t EM 

HC mg/l 0.15 0.10 <0.10 – 0.25 0.05 0.36 g/t EM 

NB: - HC: Mineral yağ hidrokarbonları. 

- SD: Standart sapma. 

- Veriler, 24 ölçümün medyanına dayanmaktadır (altı ölçümde KOD için). 

- Stahlwerke, Bremen Almanya verileri, Mart 2000 ile Kasım 2006 arasında cüruf granülasyonundan gelen atık 

suların kompozisyonu için rasgele örnek ölçümleri. 

- Italikteki şekiller, tespit limitinin altındaki ölçüm değerlerinin, tespit limiti olarak hesaplandığını gösterir 

Kaynak: [ 357, Germany 2007 ]. 

 

Soğutma suyu devrelerinden gelen egzoz 

Soğutma suyu devresinde egzoz atımı gerçekleşir (bkz. Şekil 6.11). Temsili miktarlar ve kimyasal 

kompozisyon hakkında bilgi mevcut değildir. 

 Atıklar ve yan ürünler gibi proses kalıntıları 

 

Döküm tozu 

Eriyik metalin tonundan dökümhanede 0.6 ila 5.1 kg arasında toz alınabilir (bkz. Tablo 6.2). Bu 

tozun bir torbalı süzgeç ile ayrılması yaygın bir uygulamadır, böylece, örneğin, sinter şeridine veya 

soğuk briketleme sonrasında (bkz. Bölüm 2.5.4.4.4) yüksek fırına doğrudan enjeksiyon 

kullanılarak geri dönüşümü yapılabilir [ 344, Eurofer 2007 ]. 

YF gaz arıtımından toz ve çamur 
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BF gazı genellikle iki aşamada: kaba tozların ayrılması, yani toz tutucular veya siklonlar, ardından 

ıslak ESP (electrostatic precipitator – elektrostatik filtre) veya yıkayıcıda ince toz ayrımı ile işlenir. 

Bu proses, tonlarca eriyik metal için 3.5 - 18 kg kuru toz ve 2 - 22 kg çamur/t eriyik metal üretir 

(bkz. Tablo 6.2). 

Tablo 6.13 kuru kaba tozun tipik bileşimini göstermektedir. Bu toz, esas olarak sırasıyla kok ve 

sinter aşınmasından karbon ve demir içerir. Bu kaba toz normalde sinter dizisine geri döndürülür. 

Bu durum, çamur için çok daha zordur çünkü çinko içeriği 10 - 20 kat ve kurşun içeriği 20 - 30 

kat daha yüksektir. 

Tablo 6.13: YF gaz prosesinden elde edilen kuru kaba tozun (ağırlıkça%) tipik bileşimi 

Parametre Konsantrasyon 

(Ağırlıkça%) 

 Parametre Konsantrasyon 

(Ağırlıkça%) 

C 25 – 40 S 0.2 – 1.3 

Fe 15 – 40 SiO2 4 – 8 

Pb 0.02 – 0.07 P2O5 0.04 – 0.26 

Zn 0.1 – 0.5 CaO 2 – 8 

Mn 0.1 – 0.5 MgO 0.3 – 2 

Al2O3 0.2 – 3.7 Na2O 0.03 – 0.64 

Ti 0.02 – 0.2 K2O 0.24 – 0.96 

Kaynak: [ 64, IISI 1985 ] [ 95, Mertins 1986 ]. 

 

Esas olarak Çinko ve kurşun bileşikleri, ıslak proses aşamasında YF gazından çıkarılır. Çinko ve 

kurşun bileşikleri veya bu ağır metallerin kendileriyle ilişkili parçacıkların çoğu 25 um'den daha 

az tane büyüklüklerine sahiptir ve çamurun bu haline karışırlar. [344, Eurofer 2007]. 

Tablo 6.14: YF gazından arıtılan çamurun (ağırlıkça%) tipik bileşimi 

Parametre Konsantrasyon 

(Ağırlıkça%) 

 Parametre Konsantrasyon 

(Ağırlıkça%) 

C 15 – 47 S 2.4 – 2.5 

Fe 7 – 35 SiO2 3 – 9 

Pb 0.8 – 2.0 P2O5 0.1 – 0.44 

Zn 1 – 10 CaO 3.5 – 18 

Mn 0.12 – 0.14 MgO 3.5 – 17 

Al2O3 0.8 – 4.6 Na2O 0.15 – 0.24 

  K2O 0.08 – 0.36 

Kaynak: [ 64, IISI 1985 ] [ 95, Mertins 1986 ]. 

 

Şekil 6.12, YF gaz filtreleme prosesede ki toz ve çamurun akıbetini göstermektedir. 
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Yüksek fırın cürufu 

Cüruf miktarı esas olarak kullanılan hammaddelere bağlıdır, ancak genellikle üretilen 175 - 350 

kg/t eriyik metal aralığındadır. Farklı yüksek fırın cüruflarının bileşimi Tablo 6.15'te verilmiştir 

[344, Eurofer 2007]. 

 

Tablo 6.15: Baziklik oranı 1,0’ın üzerinde ve altında olan yüksek fırın cürufunun ve diğer 

örneklerinin (ağırlıkça%) kimyasal bileşimi 

Sınıflama 

CaO/SiO2 

>1.0 

Normal 

<1.0 

Yüksek 

YF1 YF2 YF3 

Fetoplam 0.2 –0.6 0.4    

FeO   0.49 0.24 0.80 

Mntoplam 0.2 – 0.7 0.3    

MnO   0.48 0.66 1.00 

TiO2 0.5 – 2.7 0.7  0.77  

Al2O3 9.0 – 14.0 9.2 13.09 12.63 10.90 

Stoplam, esas CaS 0.8 – 2.0 1.6  1.12 1.15 

SiO2 33.2 – 37.0 38.4 32.88 36.78 36.90 

CaO 38.1 – 41.7 35.6 33.76 36.64 35.80 

MgO 7.0 – 11.0 18.0 15.96 11.19 10.70 

Na2O 0.3 – 0.6 0.5  0.35 0.35 

K2O 0.6 – 0.8 0.8  0.54 0.40 

CaO/SiO2 1.1 – 1.2 0.9    

(CaO+MgO)/SiO2 1.3 – 1.5 1.2    

TiO2   2.05   

Kaynak: [ 47, Geiseler 1992 ] [ 270, Reynard 2007 ] [ 385, Malmberg et al. 2005 ] [ 392, Schmidt et.al. 2003 ] [ 394, 

Colletta et al. 2002 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 30, Roederer et al. 1996 ] 

 

Şekil 6.12: AB'de YF gaz arıtmasından gelen toz ve çamurun akıbeti 
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Cüruf çeşitli amaçlar için kullanılır (bkz. Şekil 6.13). 

Şekil 6.13: AB'de yüksek fırın cürufunun nihai kullanımı 

 Enerji ve indirgeyici talebi 

Enerjinin tüketimi için en önemli parametre, yüksek fırın prosesinin CO2 emisyonlarını büyük 

ölçüde belirleyen indirgeyici maddelerin (örneğin kok, kömür, petrol) kullanılmasıdır. İndirgeyici 

maddelerin belirlenmesi, enjekte edilen havanın sıcaklığı, sinter ve peletlerin kalitesi ve oranları, 

kok kalitesi (kül içeriği, kükürt içeriği, CSR değeri), alkalin girişi, cüruf miktarı, ilmenit, Pb/Zn 

ve Si gibi çeşitli parametrelerden etkilenir. Bu nedenle, 2002 yılında Avrupa Topluluğu içindeki 

farklı ülkeler için ortalama indirgeyici madde talebi her bir ton eriyik metal için 453 - 514 kg 

arasında, AB-15'te ise her bir ton eriyik metal başına 486 kg'lık bir ortalama indirgeyici talebi ile 

geniş bir yelpazeyi göstermektedir. 

Atık malzemeler içeren demirin yüksek fırın prosesi sonunda ergiyik ham demiri üretmek için bir 

sinter şeridi vasıtasıyla işlendiği özel bir YF prosesinde, indirgeyici maddelerin tüketimi, yukarıda 

belirtilen faktörlerden dolayı olağan yüksek fırınlardakinden önemli ölçüde daha yüksektir (bkz. 

Bölüm 2.5.4.4.2). 

Yüksek fırın prosesi, demir ve çelik üretiminde en fazla enerji tüketen proses ve dolayısıyla CO2 

yayıcıdır (indirgeyici maddeler şeklinde) (bkz. Şekil 2.1 ve Şekil 2.2). Tablo 6.16, eriyik metalin 

enerji muhtevasını dikkate almadan, elektrik üretimi için 1986 yılında kömür enjeksiyonu ve tepe 

gaz basıncı geri kazanımı kullanılan, yüksek bir tepe basınca sahip bir yüksek fırının enerji 

giriş/çıkışının bir örneğini vermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak : Based on [ 174, Euroslag 2006 ] 

Şekil 6.13: AB'de yüksek fırın cürufunun nihai kullanımı 
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Tablo 6.16: 1986'da Kömür enjeksiyonu ve tepe noktası gaz basıncı geri kazanımı kullanılarak, 

yüksek tepe basıncına sahip bir yüksek fırının enerji girişi / çıkışı örneği 

 

Enerji vericiler 

Özgül enerji değeri 

(GJ/t EM) 

 

 

Girdi: 

Kok 12.4 

Toz kömür 1.63 

Sıcak hava (sobalardan) 4.52 

Elektrik 0.12 

Toplam (brüt) 18.67 

Çıkış: Elektrik 0.35 

YF gazı 5.15 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ]. 

 

Yeterli tepe gaz basıncına (> 1,5 bar miktarında) ve yeterli basınç düşüşüne sahip birçok tesis, tepe 

bölgesi gaz basıncı enerjisinin geri kazanımı için genleşme türbinlerinin montajı için uygundur. 

Süreci iyileştirmek demek, Avrupa demir çelik üretiminde kömür tüketiminin önemli ölçüde 

azaldığı anlamına ortaya çıkarmaktadır. 

Doğrudan indirgeyici malzemelerin enjeksiyonuna yönelik bir eğilim, muhtemelen kok tüketimini 

daha da azaltacaktır. Yüksek fırında doğrudan indirgeme maddesi enjeksiyonu, kok kullanımını 

değiştirir, böylece kok üretiminde enerji tasarrufunu sağlar. Çoğu yüksek fırın tesisatı indirgeyici 

maddeleri tüyer seviyesinde fırına enjekte eder. Bu uygulama operatörün indirgeyici maddelerin 

kullanımını optimize etmesini sağlar. Diğer avantajı, azaltılmış kok üretimi ile üretilen çelik tonu 

başına özel kok fırını emisyonlarını azaltır. Birçok fabrika da pulverize veya granül kömür veya 

yağ enjekte edilir. Bazı yüksek fırın operatörleri artık kok fırını gazını veya doğal gazı enjekte 

ediyor. İki şirket, birkaç yıl boyunca indirgeme sürecinde yüksek hidrokarbon içeriği kullanmak 

için plastik atıklarını fırınlarına enjekte etmiştir [145, UBA Comments 1997] ve 2001'den beri 

AB'ye en azından bu uygulamayı yapan yeni bir tesis kurulmuştur. Dikkat çeken ve Uygun olduğu 

durumlarda kullanılmak üzere sınıflandırılan diğer enjektanlar eko-yağlar, geri kazanılmış veya 

atık yağlar, katı yağlar, katran, hayvansal yağlar ve emülsiyonlardır [344, Eurofer 2007]. 

 Gürültü Emisyonu 

Gürültü emisyonları, yüksek fırın tüyerlerinden, özellikle de hizalanmadıklarında oluşabilir [242, 

Caughlin 2007]. 
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6.3 MET’ın belirlenmesinde dikkate alınacak teknikler 
Bu bölüm, bu belgenin kapsamındaki faaliyetlerde yüksek düzeyde bir çevre korumasına ulaşma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülen teknikleri (veya bunların kombinasyonlarını) ve ilgili 

gözlemlemeyi açıklamaktadır. 

Bu bölüm prosese entegre teknikleri ve proses sonu ölçümlerini kapsar. Atık oranının azaltılması 

ve geri dönüşüm prosedürleri de dahil olmak üzere atık önleme ve yönetimi de dikkate 

alınmaktadır. Dahası, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltma teknikleri ele alınmaktadır. 

Direktifin Ek III'ü, MET'ın belirlenmesi için bir takım kriterler içermektedir ve bu bölümdeki 

bilgiler bu hususları ele alacaktır. Mümkün olduğunca, Tablo 6.17'de gösterilen standart yapı, 

tekniklerin karşılaştırılmasını ve Direktifte verilen MET tanımına karşı değerlendirmeyi mümkün 

kılmak için, her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemek için kullanılmıştır. 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilecek tekniklerin eksiksiz bir listesini sağlamamakta ve 

düşünülebilecek başka tekniklerin mevcut olabileceği veya geliştirilerek özel bir tesisat için 

MET’ın belirlenebileceğini göz ardı etmemek gerektir. 
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Tablo 6.17: Bu bölümde açıklanan her bir teknik için bilgi dökümü 

Dikkate alınan bilgi türü 
Dâhil olan bilgi türü 

Açıklama 
Uygun şekilde resimler, diyagramlar ve akış sayfaları kullanarak kısa teknik 

açıklama. 

Elde edilen çevresel faydalar 
Tekniğin uygulanmasıyla elde edilecek başlıca potansiyel çevresel faydalar 

(enerji, su, hammadde tasarrufu, üretim verimi artışı, enerji verimliliği vb. 

Dahil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çapraz medya etkileri 

Tekniğin, çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla, tekniğin diğer 

tekniklere göre çevresel etkilerinin detaylarını (varsa verilerin desteklediği 

avantajlar ve dezavantajlar) da içerecek şekilde olası çevresel yan etkilerini 

ve dezavantajlarını belirlemek. Bu gibi konuları içermektedir: 

 

• Hammadde ve su tüketimi 

• Enerji tüketimi ve iklim değişikliğine pozitif katkı 

• Stratosferi ozon tabaksı azalma potansiyeli 

• Fotokimyasal ozon oluştırma potansiyeli 

• Havaya emisyonlardan kaynaklanan asitlenme 

• Ortam havasında partikül madde (mikropartiküller ve metaller 

dahil) 

• Havaya veya suya emisyonlardan kaynaklanan arazi ve suların 

ötrofikasyonu 

• Sudaki oksijen tükenme potansiyeli 

• Suda veya karada kalıcı / toksik / biyoakümülatılabilir bileşenler 

(metaller dahil) 

• Kalıntılarının (atık) oluşturulması veya azaltılması 

• Kalıntıların (atık) geri dönüşümü veya yeniden kullanılması 

• Gürültü ve/veya koku 

• Kaza riski. 

 

İşlem Verileri 

Emisyon seviyeleri, tüketim seviyeleri (hammaddeler, su, enerji) ve üretilen 

atık miktarları hakkında gerçek performans verileri (referans koşulları, 

izleme süreleri ve izleme yöntemleri dahil). Tekniğin nasıl işletileceğine, 

sürdürüleceğine ve kontrol edileceğine dair diğer yararlı bilgiler. 

 

Uygulanabilirlik 

Tekniğin uygulanabileceği ya da uygulanamayacağı yanı sıra belirli durumlar 

için baskı ile uygulatma, tesis tiplerinin ya da proseslerin tipinin belirlenmesi 

dikkate alınır, örneğin; tesis yaşı (yeni veya mevcut), uyarlamada rol oynayan 

faktörler (ör. yer kullanılabilirliği), tesis boyutu (büyük veya küçük), önceden 

uygulanmış teknikler ve ürünün türü veya kalitesi. 

 

Ekonomik 

Maliyetler (yatırım ve işletme) ve olası tasarruflar (örneğin, azaltılmış 

hammadde veya enerji tüketimi, atık ücretleri) veya bunların nasıl 

hesaplandığı/tahmin edildiği ile ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere bilgiler. 

Yeni kurulum ve mevcut kurulumlara uyarlama ile ilgili ekonomik bilgiler 

dahil edilmiştir. Bu bilgiler, mümkün olduğunda, tekniğin genel ekonomik 

etkisini tanımlamaya izin vermelidir. 

Uygulamalar için 

etken güç 

Bugüne kadar tekniğin uygulanmasını yönlendiren veya uyarmış olan 

spesifik yerel şartlar, gereklilikler (ör. mevzuat, güvenlik önlemleri) veya 

çevresel olmayan tetikleyiciler (örneğin verim artışı, geliştirilmiş ürün 

kalitesi). 

 

Örnek fabrikalar 

Tekniğin uygulandığı tesis (ler)’e atıfta bulunulan kısımdan hangi bilgilerin 

toplandığı ve kullanıldığı. Tekniğin Avrupa'da veya dünya çapında kullanım 

derecesinin belirtilmesi. 

 

Referans litaratürü 

Bölümün yazılmasında kullanılan ve teknik hakkında daha detaylı bilgi 

içeren literatür veya diğer referans materyaller (ör. kitaplar, raporlar, 

çalışmalar, web siteleri). 
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 Dökümhane tozsuzlandırma (döküm delikleri, yolluklar, soğutucular, 
torpido ve pota şarj noktaları) 

Açıklama 

Eriyik metal ve cüruf yüksek fırından dökülür ve yolluklar ile sırasıyla kepçeler ve cüruf prosese 

ünitesine doğru ilerler. Döküm sırasında, sıvı metal, yolluklar boyunca akarken atmosferik oksijen 

(O2) ile temas eder. Demirin yüksek sıcaklığının (1300-1500 °C) bir sonucu olarak, oksijen ile 

reaksiyona girerip demir oksitler (örn. Fe2O3), "kahverengi duman" oluşturur. Cüruf, atmosferik 

oksijenle reaksiyona girmez, çünkü bileşenlerinin çoğu zaten oksitlenmiştir. Bununla birlikte, 

alkali oksitler (örn. Na2O ve K2O) cüruftan parçacık emisyonları şeklinde buharlaşabilir. 

Dökümhane toz giderme sisteminin baca gazında, hiçbir arındırma yapılmadığında, toz 

emisyonları 100 - 400 mg/Nm3 (tek ölçüm) aralığında olmaktadır. 

Genel olarak, dökümden kaynaklanan toz emisyonlarını azaltmak için iki tür önlem uygulanabilir: 

• Yollukları hareketli kapaklarla kaplamak 

• Eriyik metalin nitrojen (N2) ile kaplanmasıyla dökülen eriyik metalden oksijen giderimi. 

Böylece demir oksitlerin oluşumu önlenir (bkz. Bölüm 6.3.2). 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Döküm sırasında, filtreleme önlemleri uygulanmadığında, eriyik metalin tonu başına yaklaşık 400-

1500 g toz üretilir. Havanın yollukların üstünden serbestçe dolaşması, oksijenin daha fazla 

olmasından, daha fazla toz oluşumuna yol açar. 

Yollukların kapaklarla kapatıldığı ve tozun tahliye edildiği ve işlendiği durumlarda en önemli 

parametre tahliye verimliliğidir. Yollukların kaplamasına özel ilgi gösterilmelidir. Yolluk 

kapakları sızdırmaz bir sistem olması için sıkıca bağlanmalıdır. Döküm deliğinde, maden deliği 

burgusu ve tıkama topu prosesleri ve hava simidinin varlığı için gerekli alandan dolayı oluşan 

tozun verimli tahliyesi zordur. Genellikle, döküm deliğinin yakınında oluşan tozu verimli bir 

şekilde tahliye etmek için çok büyük bir akış gereklidir. 

Bir dökümhanedeki ana tahliye noktaları şunlardır: 

• Döküm deliği 

• Kevgir 

• Yatay yolluk (torpido potasına yükleme). 

 

Tahliye edilen gazın (atık gaz) spesifik akışı 1200 - 3300 Nm3/t eriyik metaldir. Etkili bir toz 

toplama ve azaltma sistemi ile (örneğin bir torbalı süzgeç), 10 g/t eriyik metal'den daha az spesifik 

emisyon faktörleri elde edilebilir [65, InfoMil 1997]. Toz toplama verimliliği% 99'u geçebilir ve 

torbalı süzgeç toz giderme verimliliği de % 99'u geçebilir [65, InfoMil 1997]. 

Linz, Avusturya'da Voestalpine yüksek fırın A'da (yaklaşık 3,5 Milyon t/yıl sıvı pik üretimi), 

700000 m3/h kapasiteli torba filtre sistemi ile bir dökümhane toz giderme tesisi kurulmuştur. Toz 

emisyonları sürekli olarak ölçülmüştür. Yıllık ortalama emisyonu 11.0 mg/Nm3 (2004) olan 

yüksek fırında, 2004 yılının sonunda yapılan fırınları yeniden astarlama ve dökümhane toz 

giderme tesisi adapte ettikten sonra 2.2 mg/Nm3 (2005) seviyelerinde gerçekleşmiştir. Son verilere 

göre günlük ortalama emisyon değerleri; 3 - 10 mg/Nm3 aralığındadır. 

Voestalpine'de, 2005 yılı sonunda 5 ve 6 numaralı yüksek fırınlar için 355000 m3/saat kapasiteli 

torba süzgeçli dökümhane toz giderme tesisi kurulmuştur. Toz emisyonları sürekli olarak 

ölçülmektedir. Günlük ortalama değerlere dayanan son emisyon değerleri yaklaşık 1 mg/Nm3'tür 

(bkz. Bölüm 2.5.5). 

Alman tesisleri, torba süzgeçleri uygulayarak 0,3 - 1 mg/Nm3 (yıllık ortalama) ve 0.38 - 0.49 

mg/Nm3 (günlük ortalama) toz emisyonları elde etmektedir. 



Bölüm 6 

318  Demir Çelik Üretimi 

Tablo 6.18: YF dökümhanesinden gelen emisyon derişimi ve yüklenti toz filtreleme 

Parametreler Elektrostatik 

Toz tutucu 

Torba süzgeç 

Toz 10.4 0.3 – 1 

0.38 – 0.49 (1) 

Hg  <0.0001 

Hg, Tl  <0.0005 

Cd, Tl 0.00004 <0.0018 

As, Co, Ni, Se, Te 0.003  

As, Co, Ni  <0.003 

Pb, Co, Ni, Se, Te  <0.5 

Pb, Cr, Cu, Mn, V 0.014  

Pb, Cr, Mn  0.00434 

Sb, Cr, CN, F, Cu, Mn, V, Sn  <1 

(1) Günlük ortalama. 

Not: - Döküm ağzından gazların azaltılmasından ve yüklenti tozdan arındırılmasından elde edilen veriler. 

- mg/Nm3 cinsinden yıllık ortalamalar. 

Kaynak: [244, Plickert 2007]. 

 

Şekil 6.14, üç yüksek fırındaki dökümhane emisyonlarından elde edilen, üç ay boyunca günlük 

ortalama emisyon değerlerini göstermektedir. 
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Şekil 6.14: Voestalpine, Linz, Avusturya'daki yüksek fırınların döküm deliklerinde ve yolluklarında 

dökümhane toz giderme sistemlerinin günlük ortalama emisyon değerleri 

Çapraz medya etkileri 

Gazların tahliyesi ve arıtılması için güçlü fanlar gerektirdiğinden fazladan enerji tüketir. [65, 

InfoMil 1997] verisine göre, yaklaşık 0,007 GJ/t eriyik metal enerji tüketimi, 8640 işletme saatinde 

YF-7 tarafından yıllık 3 milyon tonluk eriyik metal üretimine dayanarak hesaplanabilir. 

Toplanan toz yüksek bir demir içeriğine sahiptir ve sinter tesisine geri dönüştürülebilir veya soğuk 

briketleme prosesinden sonra YF’ye geri gönderilebilir (bakınız Bölüm 2.5.4.4.4) veya uygun 

olduğu durumlarda tüyer seviyesinden doğrudan enjekte edilir [ 344, Eurofer 2007 ]. 

Operasyonel veriler 

Anlatılan teknik, pratikte önemli problemler olmadan çalıştırılmaktadır. 

Uygulanabilirlik 

Yollukların kaplanması ve buna müteakip tahliye ve temizlik yeni ve mevcut tesislerde 

uygulanabilir. 
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Ekonomi 

Hollanda'nın IJmuiden şehrinde bulunan Corus'ta, 690000 Nm3/h kapasiteli bir torbalı süzgeç 

sistemi için yapılan yatırımların 1 milyon - 2.3 milyon Avro aralığında olduğu bildirildi. Sadece 

torba filtre ekipmanını içerir. Yolluk kaplama ve tahliye düzeni masrafları yer almamaktadır. 

İşletme maliyetleri yılda, YF-7 ve 8640 işletme saatine göre, yıllık 3 milyon ton eriyik metal 

üretimi bazında 0,5 - 2,8 €/t eriyik metal olarak hesaplanabilir [65, InfoMil 1997]. 

Nominal üretim kapasitesi 3 milyon ton/yıl olan Voestalpine, Linz, Avusturya'nın yüksek fırın 

A'daki dökümhane torbalı süzgeç sisteminin kurulum maliyetleri yaklaşık 14,5 milyon Avro'dur. 

İşletim maliyetleri (enerji maliyetleri olmadan) yılda yaklaşık 0,42 milyon Avro 'dur. 

Bütün örneklerde para Birimleri 1996 yılında ECU'ya ve inceleme için EUR olarak 

dönüştürülmüştür. 

Corus, Scunthorpe, Birleşik Krallık'ta, yılda 1 milyon ton nominal üretim kapasitesine sahip bir 

yüksek fırında bir dökümhane toz giderme sisteminin kurulum maliyeti 1997 yılında yaklaşık 

olarak 4.0 milyon Avro 'dur. 

Uygulama için itici güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek tesisler 

Gazların tahliyesi ve arıtılması: 

Yüksek fırınlar 7, Corus, IJmuiden, Hollanda; yüksek fırınlar 5, 6 ve A, Voestalpine, Linz, 

Avusturya; yüksek fırın Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg-Schwelgern, Almanya; 

ArcelorMittal, Drbrowa Górnicza, Polonya; SSAB, İsveç ve Rivagroup, Taranto, İtalya. 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 353, Eurofer 2007 ] [ 241, Poland 2007 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 277, 

Wiesenberger 2007 ] 

 Sıvı pik döküm sırasında oluşan dumanı bastırma 
 

Açıklama 

Bölüm 6.3.1, dökümhane emisyonlarının geleneksel toz giderme sistemlerini açıklamaktadır. Bu 

sistemler oldukça karmaşık ve maliyetlidir. Yeni yaklaşımlar sıvı pikin atmosferdeki oksijenle 

reaksiyona girmesini engelleyerek “kahverengi duman” (duman bastırma) oluşturur. Reaksiyonun 

önlenmesi için, sıvı pik taşıma yolu, döküm deliğinden, çeşitli dağıtım ve aktarma noktalarından 

torpido arabasına, dikkatle tasarlanmış eleme yapıları ile kapatılmıştır. Erimiş metal ve kapaklar 

arasındaki boşluk mümkün olduğunca küçük tutulmuştur ve gerekirse, azotla (soy gaz) 

doldurulmaktadır. Entegre demir-çelik işletmelerinde, oksijenin üretimi için havadan ayrımında, 

azot bu amaçla kullanılabilir. 

Bu yeni yöntem, daha önce gerekli olan karmaşık ve pahalı egzoz ve filtre sistemlerinin 

kurulumunu ve işletimini ortadan kaldırır ve böylece önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlar. Filtre 

tozunun geri dönüşümü maliyeti de azalır. Bu yöntem, hem döküm deliğin de hem de torpido 

yükleme noktasında madenin kaplanması, nispeten kompakt olduğunda özellikle iyi çalışır. Bu 

koşullar altında, kapalı yapılar bu tekniğin uygulanmasını kolaylaştıran sınırlı sıvı madenden 

oluşturulabilir. Bununla birlikte, döküm deliğinde bir egzoz sisteminin kullanılması gerektiği ve 

torpidoya yükleme noktasının büyük bir hacme sahip olduğu görülmüştür. Örneğin. bir devirme 

oluğu kullanırken (boşta bir çıkış oluğunun aksine), azot bastırma sisteminin verimliliği yeterli 

değildir ve klasik egzoz emme sistemine geçmek gereklidir. Hem döküm deliği hem de torpido 

yükleme noktası egzoz sistemleri için ortak bir filtre kullanılabilir. 

Şekil 6.15, eriyik metalin akışına bağlı olarak sıvı pik yükleme sırasında (torpido seviyesine) azot 

inertizasyonuna sahip olan ve olmayan toz üretim karakteristiğini göstermektedir. Azot 

inertizasyonu kullanıldığında bu rakamlar yaklaşık 100 kat daha düşüktür. 
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Elde edilen çevresel faydalar 

Geleneksel döküm sırasında, 0.4 - 1.5 kg toz/t eriyik metal üretilir (bkz. Tablo 6.10). Bu miktar, 

toz bastırma ile yaklaşık 0.012 kg toz/t eriyik metale azalır [52, de Haas ve diğ. 1997]. Şekil 6.16, 

sıcak metalin torpido arabasına soy gazla toz bastırma ile yüklenmesini göstermektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 52, de Haas et al. 1997 ] 

 Şekil 6.15: Eriyik metalin akışına bağlı olarak sıvı pik yükleme sırasında (torpido seviyesine) azot 
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Şekil 6.16: Soy gaz ile toz bastırma prosesinde eriyik metalin torpido arabasına yüklenmesi 

Çapraz medya etkileri 

Sistem geleneksel toz giderme sistemleri ile kıyaslandığında, önemli bir Çapraz medya etkisi 

yoktur. Büyük miktarlarda nitrojen kullanıldığından, boğulma tehlikesi nedeniyle azotun 

dökümhane içinde birikmemesi sağlanmalıdır. 

Operasyonel veriler 

Bremen, Almanya'nın ArcelorMittal kentinde duman bastırma deneyimleri önemli bir sorun 

yaşamadan düzgün bir çalışma sistemini göstermektedir. Bununla birlikte, maden deliğinde ve YF 

prosesi içerisindeki torpido şarj noktasında meydana gelen değişiklikler nedeniyle, duman 

bastırma sistemine geleneksel bir egzoz emme sistemi eklenmiştir. 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir, ancak bastırılacak hacimlerin büyük olması 

durumunda sistemin verimliliği sınırlıdır. 

Ekonomi 

Maliyetlerin karşılaştırması Şekil 6.17'de gösterilmiştir. Yeni duman bastırma tekniği oldukça 

ucuzdur. ArcelorMittal, Bremen, Almanya'da 3 milyon ton eriyik metal/yıl üretimi ile kurulum, 

toz bastırma sistemi ve torba filtreli döküm deliği toz giderme sistemi 6.8 milyon Avro'luk bir 

yatırım gerektirdi 
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 Şekil 6.17: ArcelorMittal, Bremen Almanya'daki duman bastırma sistemi için yatırım, enerji ve 

bakım maliyetlerinin karşılaştırması 

Enerji maliyetleri yaklaşık 190.000 Euro/yıl'dır ve bakım maliyetleri 170 000 Euro/yıl 

civarındadır. Bu da geleneksel sistemlerden çok daha düşüktür. Bununla birlikte, azot maliyetleri 

yerel koşullara bağlı olarak değişebilir. 

Uygulama için etken güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek işletmeler 

ArcelorMittal, Bremen, Almanya'da, bu duman bastırma tekniği 1991'den beri faaliyet 

göstermektedir. 

Referans literatür 

[ 50, Grützmacher et al. 1991 ] [ 52, de Haas et al. 1997 ] [ 353, Eurofer 2007 ] 

 Katransız yolluk kaplamalarının kullanımı 

Açıklama 

Bir yüksek fırının dökümhanesindeki yolluk sistemi, refrakter bir dış tabakadan (örneğin beton) 

yapılır. Yolluklar, bir karbon matrisine gömülmüş alüminaya dayanan ısıya dayanıklı bir malzeme 

ile kaplanmıştır. Kömür katranı, bağlayıcı olarak kullanılabilir. 

Astarlar dış tabakayı, sıvı pik demirin sıcaklığına ve (özellikle) sıvı cürufuna karşı korurlar. 

Astarlar aşınmaya tabidir ve birkaç haftada bir yenilenir. Karbon matrisin kalitesi, yolluk 

astarlarının dayanıklılığında önemli bir faktördür. Zayıf bir matris alüminayı tutmaz ve astarların 

daha hızlı aşınmasına neden olur. 

Karışımın gerekli kuvveti ancak brülör ile birkaç saat ısıtıldıktan sonra elde edilir. Isıtma sırasında 

katran ayrışması, hidrokarbon emisyonlarına (ve PAH) neden olur. Emisyonların küçük bir kısmı 

cüruf ve sıvı pik demir dökümü sırasında meydana gelir. 

Katran içermeyen yeni bir yolluk astar türü geliştirilmiş ve başarıyla uygulanmaktadır. Yeni yolluk 

astarı ile, uçucu organik bileşikler (VOC) ve polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 
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emisyonları çok daha düşüktür. Yeni malzeme aynı cüruf mukavemetine sahiptir ve dayanıklılık 

geleneksel yolluk kaplamalarına göre daha iyi olabilir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tablo 6.19, katransız ray kaplamalarının kullanımından kaynaklanan emisyon azaltma değerlerini 

göstermektedir. Gösterilen rakamlar teorik bir modele dayanan tahminlerdir. 

Tablo 6.19: Katransız ray kaplamalarının kullanım 

Bileşen Geleneksel yolluk astarı (g/t 

yM) 

Katransız yolluk astarı 

(g/t HM) 

Emsiyon 

azaltılması 

Uçucu organik 

bileşikler (VOC) 

100 1 99 % 

Poliklik aromatik 

hidrokarbonlar (PAH) 

3.5 0.03 99 % 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 351, Eurofer 2007 ]. 

 

Çapraz medya etkileri 

Bu önlemin uygulanması çalışanların sağlığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir çünkü zararlı 

bileşenlere daha az maruz kalmaktadırlar. Başka bir çapraz medya etkisi bilinmemektedir. 

Operasyonel veriler 

Hollanda'daki Corus IJmuiden'de katransız yolluk kaplamaları halihazırda sorunsuz bir şekilde 

uygulanmakta ve hatta ilerleyen yolluk kaplama dayanıklılığına bile yol açmaktadır. 

Uygulanabilirlik 

Prensip olarak, katransız yolluk astarları hem yeni hem de mevcut yüksek fırınlarda uygulanabilir. 

Ekonomi 

Veri gönderilmedi. 

Uygulama için etken güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek işletmeler 

AB'deki pek çok yüksek fırın operatörü katransız yolluk astarları kullanmaktadır. 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] 

 Yüksek fırın gazı arıtma 

Açıklama 

Gazın tekrar kullanım gereksinimlerini karşılamak için yüksek fırın gazı temizlenmelidir. Yüksek 

fırından çıkarken, YF gazı (veya ‘üst gaz’) toz, siyanürler (HCN), amonyak (NH3) ve kükürt 

bileşikleri içerir (bkz. Tablo 6.7 ve Tablo 6.8). 

Yüksek fırın gazı genellikle üç aşamada temizlenir: ön kaba temizlik, temizleme prosesinin bir 

parçası olan soğutma ve ince temizleme. 

Ön temizlik, sonraki ince temizlemeyi kolaylaştıran ve demir içeren tozun tekrar şarja eklenmesini 

veya sinter tesisine geri dönüştürülmesini sağlayan kaba parçacıkları temizler (bkz. Tablo 6.13). 

Kaba temizlik, deflektörler, kuru siklonaj veya toz tutucular kullanılarak yapılır. Gazın hızı 

kanaldan aşağı doğru inerken azalır ve gazdaki toz parçacıkları yer çekiminin etkisi altında toz 

tutucunun alt kısmında biriktirilir. Gaz daha sonra toz tutucuyu terk eder ve ince bir temizlik yapan 

ekipmana bir borudan geçer. 
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İkinci aşamada, toz - çinko oksit (ZnO) ve karbon (C), - siyanür ve amonyak da dahil olmak üzere, 

yaş yıkıayıcı ile giderilir. Yıkayıcılar özel olarak tasarlanmış engel tipi, venturi veya halka 

şeklindeki boşluğa sahip yıkayıcılardır. Bazı durumlarda, ıslak elektrostatik çökeltme uygulanır. 

Modern tesislerde, gaz temizleme sisteminin basınç düşüşüne özellikle dikkat edilir, çünkü yüksek 

basınç düşüşü, tepe noktası gaz basıncı geri kazanımı türbininin enerji verimliliği üzerinde 

olumsuz bir etkiye sahiptir (bkz. Bölüm 6.3.13). Bu nedenle amaç, düşük miktarda basınç düşüşü 

ve yüksek bir gaz temizleme verimliliği ile gaz temizleme sistemleri inşa etmektir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

BF gaz temizleme sistemleri genellikle yüksek verimli olup, 1 - 10 mg/Nm3'lük bir artık toz 

konsantrasyonu elde edilir. Gaz temizleme sistemi tarafından yakalanmayan tozlar YF gazının 

yakma bölgesinde yayılır veya yakılır. 

Gaz temizleme sisteminin basınç düşüşü kullanılan ekipmanın türüne bağlıdır. İki modern sistemin 

bildirilen basınç düşüşü 0.07 ila 0.14 bar arasındaydı. Eski sistemlerde basınç düşüşleri 0.15 - 0.5 

bar arasında değişir. 

Çapraz medya etkileri 

Yıkayıcıların pis bir atık su akışı oluşturduğuna dikkat edilmelidir. Yüksek fırın sistemlerinin brüt 

su tüketimi 0,1 - 3,5 m3/t eriyik metaldir. Daha yüksek tuz içeriğine sahip hammaddeler, YF gazını 

temizlemek için gerekli olan daha fazla akışı sağlayabilir. Elde edilen su akışı, katı maddeler içerir, 

örn. karbon ve ağır metaller (Zn, Pb), siyanür bileşikleri ve amonyak. Genellikle, atık su ağır metal 

çökeltme ile arıtılır ve katı atık (çamur) oluşur. 

Yüksek fırın çamuru nispeten yüksek konsantrasyonlarda çinko (Zn) ve kurşun (Pb) içerir (bkz. 

Tablo 6.14). Bu, çamurun üretim sürecine geri dönüşümünü engeller. Çinko özellikle yüksek fırına 

bir “zehir” dir. Bu nedenle, bazı tesisler çamur akışını iki akışa ayırmak için hidrosiklon uygular; 

biri sinter tesisine geri gönderilebilen düşük çinko içeriğine sahip olan ve ikincisi saklanabilen 

veya imha edilebilen yüksek çinko içeriğine sahip olan (bkz. Bölüm 6.3.7). 

Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

Uygulanabilirlik 

Dünyadaki yüksek fırınlar YF gaz temizleme sistemlerini uyguluyor. Yeni tesislerde, düşük basınç 

düşüşü ve düşük su ve enerji tüketimi ile modern bir sistem uygulanabilir. Birçok eski yüksek 

fırınlar “eski moda” yıkayıcılar ile donatılmıştır. Bu yıkayıcılar, şebeke gazı gereksinimlerini 

karşılayabilir, ancak önemli miktarda su ve enerji tüketir ve nispeten büyük bir basınç düşüşüne 

sahiptir. Yıkayıcıyı daha modern olanla değiştirmek mümkündür, ancak bu, fırının işletme 

basıncına bağlı olarak, bir tepe noktası gaz basıncı türbininin uygulanmasıyla birlikte ele 

alınmalıdır (bkz. Bölüm 6.3.13). 

Ekonomi 

Veri gönderilmedi. 

Uygulama için etken güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek işletmeler 

BF gaz arıtma, dünya çapında yüksek fırınlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 105, Pazdej et al. 1995 ] [ 241, Poland 2007 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 

352,Eurofer 2007 ] 
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 Üst silo salınımı için gaz geri kazanım sistemi 

Açıklama 

Yüksek fırın yüklentisi (kok ve demir malzemeleri), fırın gazlarını atmosferden izole eden kapalı 

bir şarj sistemi vasıtasıyla üst kısımdan yüksek fırına (bkz. Bölüm 6.1.2) girer. Böyle bir sistemin 

kullanılması gereklidir, çünkü yüksek fırının içindeki basınç, atmosfer basıncından (0.25 - 2.5 bar 

aralığı) fazladır. Şarj sistemi bir çift çan düzenlemesi olabilir veya modern yüksek fırın 

operasyonlarında daha yaygın olan çansız bir sistem (Paul Wurth tarafından tedarik edilenler gibi, 

bkz. Şekil 6.18) de olabilir. 

Üst silonun doldurulması atmosferik basınçta yapılır. Yüksek fırına şarj edilebilmesi için, üst 

silodaki gazın basıncı, yüksek fırının içindeki gazla eşleştirilmelidir. Bu basınç eşitliğine ulaşmak 

için çeşitli yollar vardır; en yaygın olanı, kaba tozun çıkarılmasından sonra yüksek fırın gazı 

sisteminden alınan yarı-temiz yüksek fırın gazının kullanılması ve birincil dengeleyici valf 

vasıtasıyla bunkere yönlendirilmesidir. Küçük basınç kayıpları, azotlu bir ikincil valf vasıtasıyla 

eşitlenir. 

Bazı tesislerde, üst silolar yalnızca nitrojen gazı kullanılarak temizlenir ve basınçlandırılır. 

Silo, içeriğinin yüksek fırına boşaltılmasından sonra, fırından izole edilir ve basınç normal olarak, 

bir susturucu vasıtasıyla gazın havaya boşaltılmasıyla atmosfer basıncında dengelenir. Yüksek 

fırının büyüklüğüne bağlı olarak, yüklenti başına 40 ila 80 m3'lük kirli yüksek fırın gazı açığa 

çıkarma potansiyeli vardır. 

Üst silonun (gazların) basınç dengelenmesi sırasında yüksek fırın gazının atmosfere dağılması, 

gazların gaz geri kazanım vanası aracılığıyla temizleyiciden sonra, temiz gazın yönlendirildiği bir 

gaz geri kazanım sistemi ile önlenebilir. Şekil 6.19'da bir örnek gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 90, Köhler et al. 2009 ] 

Şekil 6.18: Birincil ve ikincil eşitleme valflerine sahip ve gaz geri gazanım sistemi olmayan tepe üst 

çansız silo diyagramı 
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Normal basınçta çalışan yüksek fırınlar için alternatif bir sistem olan, fırın üst bunkerlarını bir 

gazla basınçlandırılabilir, örn. Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın 5 ve 6 numaralı 

yüksek fırınlarında yazının yazıldığı (2010) sırada nitrojen veya buhar kullanılıyor. Elde edilen 

çevresel faydalar, üst silo salınımı için gaz geri kazanım sistemi ile hemen hemen aynıdır. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Şarj sırasında, üst gaz (CO ve H2) ve toz emisyonlarındaki azalma, tepe üstü silonun hacmi, günlük 

atık sayısı ve tepe gaz basıncı gibi faktörlere bağlıdır. Voestalpine Stahl GmbH, Blast Furnace A, 

Linz, Avusturya koşulları Tablo 6.20'de verilmiştir. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 90, Köhler et al. 2009 ] 

Şekil 6.19: Dengelemeli, salınımlı ve gaz geri kazanım sistemi ile çansız bir tepe sisteminin diyagramı 



Bölüm 6 

328  Demir Çelik Üretimi 

 

Tablo 6.20: Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'da Yüksek Fırın A için Koşullar 

Parametre Birimler Değerler 

Üretim t/gün 7500 

Eşdeğer EM t/şarj 49.34 

Masraflar Değer/gün 152 

Deşarjları değer/güm 304 

Silo hacmi m³ 55 

Üst basınç (mutlak) kPa 336 

Üst gaz sıcaklığı °K 373 

Referans sıcaklığı °K 273 

Referans basınç kPa 101 

Fırın kullanılabilirliği Bir yıldaki Gün 355 

 

Üst gaz emisyonu 

 

Nm³/atık 134 

Nm³/gün 40611 

Nm³/yıl 14416757 

Üst gazda CO % 23.53 

CO emisyonu Nm³/yıl 3392263 

 

Yüksek fırın proseslerinin askıya alındığı zamanlar olacaktır, örn. Yüksek fırın tepesinden bir 

miktar yayılmayı önlemek mümkün olmadığında, tesis bakımı için. Bununla birlikte, bu sistemin 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'daki yüksek fırın A'da uygulanması,% 70 ile 95 

arasında yayılan üst gaz emisyonunda bir azalmaya sebebiyet vermiştir. 

Çapraz medya etkileri 

Bilinen bir Çapraz medya etkisi yoktur. 

Operasyonel veriler 

Tablo 6.21'de gösterilen veriler, bu sistemin, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'daki 

yüksek fırın A'da uygulanmasının etkisini göstermektedir. Bu sistemin işletme maliyetleri bakım 

maliyetleri de dahil olmak üzere yaklaşık 0,01 EUR/ton eriyik metaldir. Bu nedenle, bu fırın için, 

maliyetler yılda yaklaşık 26600 Euro'dur. 

Tablo 6.21: Voestalpine Stahl GmbH, Yüksek Fırın A, Linz, Avusturya'da en iyi silo tahliyesi için gaz 

geri kazanım sistemi ile kaçak emisyonlarında azalma 

Bileşenler Toplam emisyon azalması Spesifik emisyon azaltımı 

Toplam YF tozu 6.19 t/yıl 1.73 g/t EM 

PM10 (50 %) 3.09 t/yıl 0.86 g/t EM 

CO 3262 t/yıl 911 g/t EM 

Pb 16.0 kg/yıl 4.5 mg/t EM 

Cr 1.09 kg/yıl 0.30 mg/t EM 

Hg 0.0105 kg/yıl 0.0029 mg/t EM 

Ni 0.22 kg/yıl 0.06 mg/t EM 

Cd 0.314 kg/yıl 0.088 mg/t EM 

V 1.36 kg/yıl 0.38 mg/t EM 

Zn 1.34 kg/yıl 0.40 mg/t EM 

HF 1.39 kg/yıl 0.39 mg/t EM 

HCl 0.026 t/yıl 0.007 g/t EM 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni tesisler ve mevcut tesisler için uygulanabilir ve fırının çansız bir şarj sistemini kullanmasını 

sağlar. Yüksek fırın gazı (ör. Azot) dışındaki gazların, fırın tepesi bunkerlarını basınçlandırmak 

için kullanıldığı işletmelere uygun değildir. Bununla birlikte, fırının tepesinin tamamen yeniden 
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yapılandırması yapıldığında veya ilk önce çansız bir üst montaj yapıldığında sermaye yatırımı en 

aza indirilecektir. 

Ekonomiklik 

2004 yılında Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya yüksek fırınında 2.75 milyon ton eriyik 

metal/yıl üretimi ile yatırım maliyetleri 1,2 milyon Euro oldu. Bakım maliyetleri dahil işletme 

maliyetleri yaklaşık 0,01 EUR/ton eriyik metaldir. On yıllık bir süre içinde toz salınımı açısından, 

bu yatırım, 62 ton tozun serbest kalmasını engelliyor. Öte yandan, CO ve H2 salınımındaki 

tasarruftan dolayı yatırımın geri kazanımının gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Bunların 

yaklaşık 151000 EUR/yıl olduğu düşünülmektedir., 

Uygulama için etken güç 

Prensip olarak, bu tekniği uygulamak için etken güç, kaçak toz emisyonlarında bir azalmadır. 

Örneğin, yüksek fırın ocaklarında geri kazanılan CO ve H2'nin kullanımıyla ilişkili enerji tasarrufu 

da olabilir. 

Örnek işletmeler 

Avrupa'nın hemen hemen tüm Yüksek Fırınlarında, birincil ve ikincil dengeleme sistemlerine 

sahip ve gaz geri kazanım sistemi olmayan çansız bir sistem uygulanmaktadır. Gaz sistemi geri 

kazanım uygulamasının bilinen tek örneği Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın Yüksek 

Fırın A'sındadır. 

Referans litaratür 

[ 90, Köhler et al. 2009 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] 

 Ovma suyunun arıtılması ve yeniden kullanılması 

Açıklama 

BF gazı genellikle özel olarak tasarlanmış engel tipli, venturi veya halka şeklindeki boşluklu 

yıkayıcılarda temizlenir (ayrıca bkz. Bölüm 6.3.4). Bu, askıdaki katılar (1 - 10 kg/t eriyik metal), 

ağır metaller, siyanürler ve fenoller içeren kirlenmiş bir su akışı üretir. Suya deşarjları en aza 

indirmek ve su tüketimini en aza indirmek için önlemler alınabilir. 

Kirletici maddeleri YF gazından temizlemek için yaklaşık 0,3 - 4,0 suyun biri/Nm3 gereklidir. Bu 

rakam, 0,4 - 8 m3/t eriyik metalin brüt su tüketimine karşılık gelmektedir. Bu suyun büyük bir 

kısmı işlenebilir ve geri dönüştürülebilir. 

İşlem genellikle dairesel çökeltme tanklarında yapılır. Çamurun tortulaşma özellikleri, genellikle, 

topaklaştırma maddeleri (anyonik polielektrolitler, karışık polimerler veya aktif silisik asitler) 

veya çamur prosese tesisleri ile iyileştirilir. PH değerine ve su sertliğine dikkat edilmelidir. 

Çökeltme aşamasının fazlası genellikle su sıcaklığını ayarlamak için bir soğutma cihazına (örneğin 

bir soğutma kulesi) alınır ve daha sonra tekrar kullanmak için ovma ünitesine geri alınır. 

Çözünmüş maddelerin zenginleşmesini önlemek için soğutma cihazlarından sonra taze su eklenir. 

Temizleme suyunun işlenmesi için yedi Alman çamur prosese tesisinden alınan operasyon verileri 

Tablo 6.22'de görülebilir. 
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Tablo 6.22: Temizleme suyunun işlenmesi için yedi Alman çamur prosese tesisinden alınan işletme 

verileri 

 

İşletm

e NO 

YF 

gaz 

akışı 

Su akışı Askıdaki katıların 

miktarı (mg/l) 

 

Flokülasyo

n tipi 

 

Madd

e 

dozu 

(mg/l) 

Çamur

un su 

miktar

ı (%) 

 

Elektrik 

tüketimi 

(kWh/1000

m3) 
(103 

Nm3/h

) 

 

(m3/h) 

İşlemden 

önce 

İşlemden 

sonra 

1 50 225 – 

375 

1000 – 

3000 

10 – 50 Aktifleşmiş 

silisik asit 

5 – 10 60 – 85 40 

2 250 1500 500 50 Karışık 

polimer 

0.4 85 – 90 17.8 

3 55 500 300 – 600 20 Aktifleşmiş 

silisik asit 

6 75 – 85 – 

4 550 50 100 – 300 20 – 30 Aktifleşmiş 

silisik asit 

– 85 – 95 8 

5 225 1100 260 10 Anyonik 

polielektroli

t 

0.13 63 27.5 

6 320 1400 430 13 Anyonik 

polielektroli

t 

0.13 60 21.5 

7 125 800 150 20 Karışık 

polimer 

10 60 – 

Kaynak: [ 136, Theobald 1988 ]. 

 

Yüksek fırının çalışma koşullarına bağlı olarak, özellikle boşaltma prosesleri sırasında siyanür 

prosese gerekli olabilir. Şekil 6.20, esas olarak tortulaşma öncesi su devresine formaldehit 

ilavesiyle gerçekleştirilen yüksek fırınlarda ovma suyunun, siyanür muamelesi için kullanıldığı bir 

prosesin şemasını göstermektedir. Formaldehit ilavesi, sedimantasyon ünitesinden önce su akışına 

bağlı bir kontrol devresi (redoks potansiyeli) ile sürekli kontrol edilir. Uzun süreli deneyim şunu 

gösterir: 

• optimum pH 8 - 9 arasındadır 

• pH 7'nin altında hiçbir reaksiyon yoktur 

• glikonitril, pH 12'nin üzerinde siyanür ve formaldehite ayrıştırılır. 

Silikonitril oluşturmak üzere siyanürün formaldehitle dönüşümüne ek olarak, çevresel etkiyi 

azaltmak için glikonitrilin oksidasyonu gerçekleştirilebilir. 

Bremen ArcelorMittal'da, temizleme suyu devresinden gelen atık suyu, daha fazla arıtma için bir 

çökelme Birimine götürülür. pH 10.2'ye kadar sodyum hidroksit çözeltisi ile ayarlanır ve 

glikonitrilin glikol aside oksitlenmesi için bir hidrojen peroksit çözeltisi (H2O2) eklenir. Yüksek 

pH ayrıca, alıcıya gönderilmeden önce atık temizleme devresindeki sularda ağır metallerin 

optimum şekilde ayrılmasını sağlar. 
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İnce partikül çökelmesinden kaynaklanan çamur, nispeten yüksek bir çinko içeriğine sahiptir (bkz. 

Tablo 6.14) ve hidroklonil vasıtasıyla işlenebilir (ayrıca bkz. Bölüm 6.3.7). 

Hollanda'nın IJmuiden şehrinde Corus'ta yeni bir atık su arıtma konsepti kullanılmaktadır. BIO 

2000 olarak adlandırılır ve COD ve azot bileşikleri emisyonlarını en aza indirgemek için kok fırını 

tesisinden, yüksek fırınlardan ve sinter tesisinden, nitratsızlaştırma ve nitrifikasyona sahip aktif 

çamur sistemindeki atık suyun kombine işlenmesinden oluşur. Bu sistem, Bölüm 5.3.21'de ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Temizleme suyunun yüksek geri dönüşüm verimliliği, sadece 0.1 m3/t eriyik metalden oluşan bir 

taşma ile elde edilebilir. Bu su, yüksek fırın çamuru ile sistemden çıkarılır ve daha ileri prosese 

tabi tutulabilir. Atık su arıtma tesisinde YF gaz temizleme suyu için elde edilen deşarj 

konsantrasyonları Tablo 6.23'te gösterilmiştir. 2006 yılında toplam su talebi 719713 m3'tür. 

3152134 tonluk sıvı pik metal üretimi ile bu, 0.23 m3/t eriyik metalden oluşan özel bir atık su 

miktarına eşittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 175, Eurofer 2009 ] 

Şekil 6.20: Yüksek fırınlarda temizleme suyunun siyanür ile muamele edilmesi için örnek proses 
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Tablo 6.23: ArcelorMittal, Bremen, Almanya'da arıtıldıktan sonra YF gaz temizleme suyu 

devresinden atık su için deşarj konsantrasyonu 

 

Parametre 

 

Birim 

 

Ölçüm 

sayısı 

 

Ortalam

a değer 

 

Medyan 

 

Maks. 

 

Min. 

 

Standart 

sapma 

Cd ]g/l 39 0.36 0.20 3.00 0.20 0.58 

Cr ]g/l 39 2.20 2.00 3.90 2.00 0.47 

Cu ]g/l 39 9.52 6.10 13.00 2.00 13.75 

Fe ]g/l 39 460.77 90.00 3700.00 13.00 861.79 

Ni ]g/l 39 12.93 8.90 39.00 2.00 10.10 

Pb ]g/l 39 24.93 8.00 390.00 <2.00 62.08 

Zn ]g/l 39 354.00 130.00 2600.00 20.00 582.73 

CN mg/l 39 0.84 0.22 9.80 0.01 2.05 

CN, kolaylıkla 

salınımı 

mg/l 39 0.25 0.04 5.50 0.01 0.89 

Cl mg/l 39 1000.21 854.00 1360.00 452.00 414.52 

AOX ]g/l 39 37.33 19.00 450.00 10.00 70.13 

Askıdaki katılar mg/l 39 21.91 9.60 166.00 0.60 31.79 

DOC mg/l 39 55.25 54.25 170.00 1.70 40.77 

TOC mg/l 39 55.66 45.00 174.00 2.20 42.06 

COD mg/l 28 144.12 145.50 280.00 <15 69.84 

Mineral yağ 

hidrokarbonları 

mg/l 39 0.16 0.18 0.56 0.10 0.08 

Balık yumurtası 

toksisitesi 

 12 6.58 4.00 32.00 1.00 8.16 

Not: Nisan 2000'den Kasım 2006'ya kadar olan rasgele örnek ölçüm verileri. İtalik değerler, tespit limitinin altındaki 

ölçüm değerlerinin tespit limiti olarak hesaplandığını gösterir. 

Kaynak: [ 260, Germany 2007 ] [ 358, Germany 2007 ]. 

 

YF gaz temizleme suyunun bileşimi ve yukarıda bahsedilen Corus, IJmuiden, Hollanda'daki atık 

su arıtımı için elde edilen deşarj konsantrasyonları Tablo 5.22 ve Tablo 5.25'teki Kısım 5.3.21'de 

gösterilmiştir. 

Çapraz medya etkileri 

Çok miktarda su yeniden dolaştırıldığında, verimli bir su arıtma sistemi kullanılmalıdır. Aksi 

takdirde, yıkayıcıları (tıkanma vb.) etkileyecek operasyonel problemler meydana gelecektir ve 

fırçalama verimliliği düşecektir. Su arıtma ve geri dönüşüm, (çinko bakımından zengin) bir çamur 

oluşturur. Minerallerin/tuzların birikmesini önlemek için devreden küçük bir taşma gereklidir. 

Temizleme suyu geri dönüşümü, önemli miktarda enerji gerektirir (bkz. Tablo 6.22). Ayrıca, 

flokülasyon öğelerin dozajı da düşünülmelidir. 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesisler, ovma suyunun arıtılmasını ve geri dönüşümünü uygulayabilir. 

Modern tesislerin önemli bir avantajı, tesis verimli bir su devresi ile tasarlanabilir. Yıkama 

suyunun tuz içeriği geri dönüşüm oranını etkiler. Bununla birlikte, daha eski tesislerde verimli bir 

su devresi kurmak da mümkündür. 

Ekonomiklik 

Veri gönderilmedi. 

Uygulama için etken güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek işletmeler 

ArcelorMittal, Bremen, Almanya; Corus, IJmuiden, Hollanda. 
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Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 136, Theobald 1988 ] [ 138, Theobald 1997 ] [ 260, Germany 2007 ] 

[ 358, Germany 2007 ] [ 379, Corus IJmuiden 2009 ] 

 

 Yüksek fırın çamurunun hidrosiklonması 

Açıklama 

Yüksek fırın üst gazı çok miktarda toz içerir (7 - 40 kg/t eriyik metal - bkz. Tablo 6.7). Bu tozun 

büyük bir kısmı, YF gaz arıtma sisteminin kuru ilk aşamasında çıkarılır. Tozun bu bölümü esas 

olarak yüksek demir ve karbon içeriğine sahip nispeten kaba malzemelerden oluşur ve sinter 

tesisine geri dönüştürülür. 

Kalan kısım (1 - 10 kg/t eriyik metal), ıslak ovma yoluyla YF gazından temizlenir. Çökeltikten 

sonra ton başına sıcak metalden 3 - 5 kg çamur üretilir. Bu çamurun nispeten yüksek bir çinko 

(Zn) içeriği vardır. Yüksek çinko içeriği, sinter tesisinde çamurun yeniden kullanılmasına engel 

teşkil etmektedir. 

Çamurun hidrosiklonlanmasıyla, toplam çamurdan çinko-zengini ve çinko-fakir bir çamur 

oluşabilir. Çinko esasen çok küçük parçacıklar olarak görünen çinko oksit (ZnO) formunda 

bulunur. Hidrosiklonaj, bu küçük partikülleri üstten taşma sırasında yoğunlaştırırken, çinko-zayıf 

fraksiyonu, siklonları alttan akmaktadır. Hidrosiklon veriminin, çamurun özelliklerine bağlı 

olduğu unutulmamalıdır. 

Alttan gelen çamur sinter tesisinde yeniden kullanılır. Bu yeniden kullanımın, yüksek fırındaki 

toplam çinko girdisi ile ilgili olarak görülmesi gerektiğini unutmayın. Taşma kaynaklı çinko 

zengin çamur depolanır veya açık alana yayılır. Malzemenin bir kısmı, çinko içeriği için örneğin 

geri dönüşüm ile başarılı bir şekilde geri kazanılmıştır (bakınız Bölüm 2.5.4.4.2). Özellikle ince 

kesitte bırakılan radyoaktif bileşenlerden ek problemler ortaya çıkabilir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tablo 6.24'te, hidrosiklonlanmış YF çamurunun çinko içeriği verilmiştir. 

Tablo 6.24: Hidrosiklonlanmış yüksek fırın çamuru örneği 

 Spesifik çamur 

üretimi (kg/t 

eriyik metal) 

Zn içeriği (%) Kuru bazda 

ağırlık (%) 

İşlem 

Arıtılmamış çamur 1.0 – 9.7 0.1 – 2.5 100 Hidrosiklonaj 

Hidrosiklonaj 

taşma 

0.2 – 2.7 1 – 10 20 – 40 Stokta depolanan 

yığın 

Hidrosiklonaj 

alttanakma 

0.8 – 7.8 0.2 – 0.6 60 – 80 Sinter tesisine geri 

döünüşüm 
Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 105, Pazdej et al. 1995 ]. 

 

Çapraz medya etkisi 

Siklonları çalıştırmak için küçük fakat ölçüsüz bir enerji tüketilir. 

Operasyonel veriler 

Sistem sorunsuz çalışıyor. 

Uygulanabilirlik 

Hidrosiklon, yeni ve mevcut tesislerde, ıslak toz giderme uygulandığında ve farklı tane 

boyutundaki Zn içerik dağılımının makul bir ayrışmaya izin verdiği durumlarda aktarım sonu 

teknolojisi olarak uygulanabilir. 

 

Ekonomiklik 
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[116, Rentz ve diğ. 1996], 20.000 ton/yıl kapasiteli üç aşamalı bir tesisin yatırımının 2 milyon 

Euro olduğunu ve işletme maliyetlerinin 25 EUR / ton olduğunu bildirdi. 

Örneğin, para Birimi 1994 yılında ECU'ya ve incelemeye EUR olarak dönüştürülmüştür. 

Uygulama için etken güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek işletmeler 

Corus, IJmuiden, Hollanda; Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, Almanya. 

Referans literatür 

[ 105, Pazdej et al. 1995 ] [ 116, Rentz et al. 1996 ] 

 Cürufun işlenmesinden oluşan dumanın yoğuşturulması 

Açıklama 

Bölüm 6.2.2.1'de belirtildiği gibi, cürufun işlenmesi H2S ve SO2 emisyonlarını oluşturur. Bu 

emisyonlar koku problemlerine yol açabilir. Bu problemi çözmek için bazı granülasyon tesisleri 

duman yoğunlaşmasıyla çalıştırılmaktadır (bakınız Şekil 6.21). Kondens ve cüruf susuzlaştırma 

suyu, tatlı su kullanıldığında soğutulduktan sonra da sirküle edilir. Cüruf granülasyonu ve duman 

yoğunlaşması için deniz suyu kullanıldığında suyun tekrar kullanılması söz konusu değildir. 

 

 
Şekil 6.21: Yüksek fırın cürufunun duman yoğunlaşması ile granülasyonu 

Elde edilen çevresel faydalar 

Duman yoğunlaşmasıyla, H2S emisyonları üretilen sıcak metal ton başına 1-10 g H2S aralığındadır. 

Çapraz medya etkileri 

Sirküle edilen suyun soğutulması, önemli miktarda enerji gerektirir. Enerji üretiminin kendisi 

genellikle kükürt emisyonları ile bağlantılıdır. Duman yoğunlaşması sırasında, azaltılmış sülfürün 

miktarı nispeten küçüktür ve enerji üretimi sırasında yayılan miktarla ilişkili olabilir. Bu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 111, Poth 1985 ] 
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Birimlerin tasarımında, özellikle hidrojen ile ilgili problemlerle ilgili güvenlik konuları dikkate 

alınmalıdır. 

Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Veri gönderilmedi. 

Uygulama için etken güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek işletmeler 

Almanya'daki birkaç cüruf granülasyon tesisi, bir duman yoğunlaştırma sistemi ile donatılmıştır, 

örn. Thyssen AG, Duisburg, Almanya, aynı zamanda Corber işletmeleri ve Port Talbot ve 

Scunthorpe. Bu tekniği kullanan diğer işletmeler Finlandiya'da bulunur. 

Referans literatür 

[ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 242, Caughlin 2007 ] [ 354, Eurofer 2007 ] 

 Yüksek kaliteli cevher kullanımı 

Açıklama 

Bu tekniğin fikri, tercihen yüksek demir içeriği ve düşük gang içerikli hammadde olarak sinter 

veya peletlerin kullanılmasıdır. Demir içeriği % 61-63.5 olan sinter ve % 66.6-66.8 aralığında 

demir içeriği olan peletler kullanılmaktadır. Diğer önemli faktörler, orta düzeyde kül içeriğine 

sahip kok ve enjeksiyon için düşük kül içeriğine sahip kömürdür. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Yüksek kaliteli cevherlerin kullanılması, demir üretim sürecinin verimliliğini ve enerji 

verimliliğini artırır. İndirgeyici maddelerin tüketimi daha düşüktür ve bu da CO2 emisyonlarının 

azalmasına yol açar. 3,4 ton/m3/gün verim ve CO2 emisyonlarının 15 - 80 kg/ton eriyik metal ile 

azaltılması sağlanabilir. Ek olarak, cüruf hacmi cüruf proseseden kaynaklanan emisyonları da 

düşüren yaklaşık, 150 - 200 kg/t eriyik metal, indirgenir. 

Çapraz medya etkileri 

Veri gönderilmedi. 

Operasyonel veriler 

Hammadde olarak demir açısından çok zengin olan sinter ve pelletlerin kullanılması prensip olarak 

diğer işletmelere uygulanabilir, fakat farklı demir cevherlerinin yüksek fırına etkilerini, yani düşük 

cüruf uygulamasıyla ilişkili bir etkiyi geliştirme ve temel bir anlayışa ihtiyaç duyar. yüksek fırın 

refrakterinin azaltılmış ömrü. 

Uygulanabilirlik 

Uygulanabilirlik, yüksek demir içeriğine sahip cevherlerin mevcudiyeti ile büyük ölçüde sınırlıdır. 

Ekonomiklik 

Ekonomik faydalar, artan üretkenlik, azalan enerji tüketimi ve indirgeyici maddelerin talebinin 

azalması ile bağlantılıdır. Demir açısından zengin cevherlerin varlığı sınırlıdır. Bu uygulamanın 

Avrupa yüksek fırınlarında tanıtılması, demir cevheri içeriği çok yüksek olan, serbest piyasa 

ilkelerine ve uygulanabilir ve adil rekabete aykırı madenlere yönelik tekellerin inşasına yol 

açacaktır. Üretim sıkıntısı, demir cevherinin bu nitelikleri için dünya çapında daha yüksek fiyatlara 

satılmasına neden olacaktır. 
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Uygulama için etken güç 

Verimlilik ve enerji verimliliğindeki iyileşme, bu tekniğin uygulanması için itici güçlerdir. 

Örnek işletmeler 

Sinter - Finlandiya'da Ruuki 

Peletler - SSAB, Oxelosund, İsveç 

Peletler - SSAB, Lulea, İsveç 

Referans literatür 

[ 208, Lindfors et al. 2006 ] 

 Yüksek fırınlarda enerji verimliliğinin artırılması 

Açıklama 

Yüksek fırın ocaklarındaki aşınmayı kontrol etmek için modeller kullanılabilir. Kullanımda iki 

ayrı model var: 

a) Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) kullanılarak ocak refrakter kaplamasındaki termal 

iletkenlik ve termokupl ölçümlerine dayanan 1150 °C izotermin yerini tahmin eden bir model. 

b) Isı iletkenliğine göre ocaktaki "dead-man" yüksekliğine yaklaşan bir model. 

Soğutma suyunun kapalı döngüde çalışması, iyi bir fırın yönetiminin sağlanmasına yardımcı olur. 

c) Sabit durumda düzgün kesintisiz çalışma. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Bu tekniğin kullanılması ile enerji verimliliğinde bir artış ve CO2 emisyonlarının azaltılması ve 

bakımda bir azalma (örneğin refrakterler) sağlanabilir. İndirgeyici maddelerin tüketimi, uzun 

vadede yaklaşık 5 kg/ton eriyik metal ile azaltılmaktadır. Bu, CO2 emisyonlarının yaklaşık 15-20 

kg/t eriyik metal ile azaltılması anlamına gelir. YF proses ömrü birkaç yıl uzayabilir. 

c) için: 

Düzgün kesintisiz çalışma sağlamak, emisyonları azaltmaya ve yüklenti kirliliği olasılığını 

azaltmaya yardımcı olur. 

Çapraz medya etkileri 

Veri gönderilmedi. 

 

Operasyonel veriler 

Yüksek kullanılabilirlik (ör.>% 99). 

Yüksek fırın çok iyi kontrol edilir. 

Modeller, yüksek fırın prosesinin kontrolü ve YF haznesinde aşınma için büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca, üretilen YF demirinin kalitesi, sabit ve arzu edilen seviyede, örn. C, Si- ve S 

içeriğine göre, süreç ve ocağın içindeki olaylar kontrol edilebilir. 

Uygulanabilirlik 

Enerji verimliliğini artıran sistemler genellikle tüm Avrupa'da yüksek fırınlarda uygulanır. 

Ekonomiklik 

Veri gönderilmedi. 

Uygulama için itici güç 

Faydaları, enerji tasarrufuna ve demir kalitesinde iyileşmeye yol açan süreç kontrolünün 

iyileştirilmesidir. 

Örnek işletmeler 

Ruukki, Finlandiya. 

SSAB, Lulea, İsveç. 

Ovako, Koverhar, Finlandiya. 

İngiltere işletmeleri. 
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Referans literatür 

[ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 220, Eurofer 2008 ] [ 242, Caughlin 2007 ] 

 Yüksek fırın gazının geri kazanımı ve kullanımı 

Açıklama 

Tipik bir yüksek fırın, bir ton eriyik metal için yaklaşık 1200 - 2000 Nm3 YF gazı üretir. YF gazı 

% 20-28 karbon monoksit (CO) ve% 1-5 hidrojen içerir (bkz. Tablo 6.7 ve Tablo 6.8). Karbon 

monoksit, yüksek fırındaki karbonun oksitlenmesi sırasında oluşur. CO'nun çoğu, yüksek 

fırınlarda CO2'ye oksitlenir. Karbon monoksit ve hidrojen potansiyel bir enerji kaynağını temsil 

eder ve bu enerjiyi geri kazanmak için dünyadaki tüm yüksek fırınlarda önlemler alınır. 

Bu nedenle, yüksek fırın tepe gazı temizlenir ve daha sonra yakıt olarak kullanılmak üzere gaz 

odalarında tamponlanır. Nm3 başına YF gazının düşük enerji içeriği göz önüne alındığında, 

genellikle yakıt olarak kullanılmadan önce kok fırını gazı, BOF gazı veya doğal gaz ile 

zenginleştirilir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

YF gazının enerji içeriği, karbon monoksit konsantrasyonuna bağlı olarak tipik olarak 2.7-4.0 

MJ/Nm3 arasında değişir. Bu, doğal gazın enerji içeriğinin sadece %10'udur. Bununla birlikte, 

üretilen YF gazının büyük miktarlarda enerji geri kazanma potansiyelinin çok yüksek olduğu 

anlamına gelir. Yüksek fırından toplam ihracat yaklaşık 5 GJ/t eriyik metaldir, bu da yüksek fırının 

brüt enerji tüketiminin %30'una eşittir. 

 

Çapraz medya etkileri 

BF gazı temizliği kaçınılmazdır ve atık su ve katı kalıntılarla sonuçlanır. 

Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

Uygulanabilirlik 

Tüm yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Enerji tasarrufu ile önemli ekonomik faydalar elde edilir. 

Uygulama için itici güç 

Enerji ve ekonominin verimli kullanımından faydalanır. 

Örnek işletmeler 

Dünyadaki birçok yeni ve mevcut yüksek fırınlarda uygulanır. 

Referans literatür 

[200, Komisyon 2001] 

 İndirgeyici maddelerin doğrudan enjeksiyonu 

Genel 

İndirgeyici maddelerin doğrudan enjeksiyonu, kokun bir kısmını tüyer seviyesinde fırına enjekte 

edilen başka bir hidrokarbon kaynağı ile değiştirmeyi ifade eder (bkz. Bölüm 6.1.3.1'de daha fazla 

bilgi). Bu hidrokarbonlar, ağır yağ, yağ kalıntıları, geri kazanılmış atık yağ, granül veya toz haline 

getirilmiş kömür, doğal gaz veya kok fırın gazı ve atık plastikler şeklinde olabilir. Kömür ve yağ, 

tüyer enjektanlarının en yaygın kullanılanıdır. Kok ihtiyacını azaltarak genel kirlilik ve enerji 

talebi azalır. 
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Bununla birlikte, fırının doğru çalışmasını sağlamak için yüksek fırınlarda belirli bir miktar kokun 

hala gerekli olduğu vurgulanmalıdır. Kok, yüksek fırın yüklentisini korumak için gerekli taşıma 

kapasitesini sağlar ve yeterli gaz penetrasyonu sağlar Tüyer hidrokarbon enjeksiyonu, fırın 

kanalındaki gerekli sıcaklıkları elde etmek için ilave bir oksijen enjeksiyonu gerektirir (tüyer 

enjeksiyon oranları arttıkça artan seviyelerde artış). Çok yüksek tüyer enjeksiyon oranlarında (ve 

dolayısıyla yüksek oksijen seviyelerinde) çok az tecrübe kazanılmış ve burada güvenlik, diğer 

şeylerin yanı sıra daha önemli bir konu haline gelmiştir. 

Şekil 6.22, Tablo 6.25 ve Tablo 6.26, mevcut yüksek fırınlardaki redüksiyon maddeleri için 

uygulanan enjeksiyon oranlarını göstermektedir. 

 

 

 

 
Tablo 6.25: Farklı seviyelerde toz haline getirilmiş kömürün doğrudan enjeksiyonunda kalan kok 

tüketimi ve toplam kömür tüketimi karşılaştırması 

 Enjeksiyon oranı (kg/t 

EM) 

Artık kok oranı (kg/t 

EM) 

Toplam kömür 

tüketimi(1) (kg/t EM) 

Hiçbiri 0 500 625 

Normal 150 – 180 310 538 – 568 

Daha yüksek elde ~240 270 – 300 577 – 615 
(1) Bir kg kok kömürünün 1,25 kg kömürden üretildiği varsayılmaktadır. 

Not: Şekiller kuru kok ve kuru kömür ile ilgilidir. 

Kaynak: [ 248, Eurofer 2007 ] [ 276, Italy 2007 ] [ 348, Eurofer 2007 ]. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 277, Wiesenberger 2007 ] 

Şekil 6.22: 26 yüksek fırınlarda kok oranları ve enjeksiyon oranları 
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Tablo 6.26: Farklı yüksek fırınlarda uygulanan indirgeyici maddeler 

İndirgeyici 

madde tipi 

YF1 YF2 YF3 YF4 YF5 YF6 YF7 YF8 YF9 YF10 (1) 

Kok 267 272 278 333 306 353 389 395 389  

İyi kalite kok 50 78 89 61 22 56  

Kömür 150 0 0 0 142 0 0 0 0  

Sıvı yağ 0 106 78 61 0 50 43 43 49 130 

Kok fırını gazı 0 0 0  0  46 43 0  

Diğerleri 0 0 0 28 0 22 0 0 19 (2)  

Genel Toplam 467 465 445 483 470 481 478 481 457 460 – 470 

(1) YF% 100 pelet ile çalışır. YF'nin çalışma hacmi: 600 m3; oksi-yağ enjeksiyonu uygulandı. 

(2) Katran. 

Not: EM ton başına kg cinsinden değerler. 

Kaynak: [ 208, Lindfors et al. 2006 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

 

Kömür enjeksiyonunun net enerji tasarrufu, enjekte edilen 3.76 GJ/ton kömürde hesaplanmıştır. 

180 kg/tonluk eriyik metal enjeksiyon oranında enerji tasarrufu 0,68 GJ/t sıcak metal veya yüksek 

fırının brüt enerji tüketiminin% 3,6'sı kadardır (bkz. Tablo 6.16). Bu enerji tasarrufu, azaltılmış 

kok tüketiminin bir sonucu olarak dolaylı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha yüksek giriş oranları 

daha yüksek enerji tasarrufu sağlayacaktır. 

Yeni ve mevcut yüksek fırınlarda, indirgeyici maddelerin doğrudan enjeksiyonu uygulanabilir 

 Kömür enjeksiyonu 

Açıklama 

Kok ile kömür enjeksiyonu değişimi, üretkenlik, kok özellikleri, istenen sıvı pik kalitesi, YF 

basıncı, tipi (ör. Antrasit) ve kömürün durumu (nem oranı) gibi faktörlere bağlıdır [11, Campell et 

al. 1992] [65, InfoMil 1997]. 

Kömürün tüyer seviyesinde yüksek bir fırına enjeksiyonu, kanal sıcaklığını düşürür. Sıcaklıktaki 

azalmanın kapsamı, enjekte edilen kömür miktarına bağlıdır ve bu sıcaklıktaki düşüş, yüksek fırın 

operasyonu üzerinde zararlı bir etkiye sahip olabilir. Geleneksel eritme indirgeme özelliğine sahip 

yüksek fırınlarda, izin verilen kömür enjeksiyonu, kararlı bir fırın prosesi sağlayan 150 kg/t eriyik 

metal ile sınırlıdır. 

Tüyer seviyesinde kömür enjeksiyonu için teorik maksimum 270 kg/t eriyik metal olduğu 

düşünülmektedir. Bu sınır, kokun taşıma kapasitesi ve fırındaki termokimyasal koşullar tarafından 

belirlenir. Uygun kanal koşullarını korumak ve aynı zamanda 260 kg/t eriyik metale kadar daha 

yüksek giriş oranlarına ulaşmak için sıcak havadaki oksijeni zenginleştirme ve tüyer seviyesinde 

oksi-kömür enjeksiyonunu (bkz. Bölüm 6.1.3.1) AB yüksek fırın tesislerinde uygulanmaktadır. 

Hollanda'nın IJmuiden şehrinde bulunan Corus'ta tozlaştırılmış kömür ticari bir ölçekte enjekte 

edilir. Eriyik metal ton başına standart 250 kg kömür oranı uygulanır. Toz haline getirilmiş 

kömürün karbon içeriğine bağlı olarak, 2006 yılında eriyik metal ton başına 210 ile 260 kg arasında 

kömür enjekte edildi (veriler, 2004 için dikkate alınan referans verilerden bu yana Tablo 6.1'den 

farklıdır). 

Elde edilen çevresel faydalar 

İndirgeyici malzemelerin doğrudan enjeksiyonu kok üretimine olan ihtiyacı azaltmaktadır. 

Böylece kok fırını tesisindeki emisyonlar önlenir. Enjekte edilen her bir kg kömür için yaklaşık 

0,85 - 0,95 kg kok üretiminden kaçınılır. 

Oksi-kömür enjeksiyonunun uygulanması enjeksiyon oranını yaklaşık% 20 arttırdı ve buna bağlı 

olarak kok oranını düşürdü. YF gaz temizliği için kullanılan ESP'nin performansı iyileşti. Yüksek 

fırında geçirgenlik ve geliştirilmiş kömür dağılımı üzerindeki olumlu etki ile birlikte, tüm yüksek 

fırın performansı iyileşmiştir. 
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Çapraz medya etkileri 

Ölçümler, enjekte edilen kömürün %1'inden daha azının yüksek fırın tepesinden kaçtığını 

göstermiştir. 

Operasyonel veriler 

Oksi-kömür enjeksiyonu durumunda, iki yüksek fırında hava sıcaklığına ve sıcak havanın oksijen 

bakımından zenginleştirilmesine ilişkin kısıtlamaları vardır. Bu nedenle, oksi-kömür enjeksiyonu, 

kömürün gazlaştırılmasını iyileştirmek için bir girdap tipi, koaksiyal, oksi-kömür borusu ile 

uygulanır. Oksi-kömür boruları, borunun tıkanmasıyla ilgili daha önce yaşanan problemleri 

ortadan kaldırmış ve böylece kömürün yüksek fırınların tüyerleri arasında dağılımını geliştirmiştir. 

Genel olarak, en yüksek seviyede kömür enjeksiyonu elde etmek için tam olarak hazırlanmış bir 

yüklenti gereklidir. 

Sürekli olarak yüksek fırın çıkış seviyelerinden, yüksek kömür enjeksiyon oranlarının 

uygulanması, bir “sadece kok” operasyonuna kıyasla yüksek fırındaki kok ve yükün kalma 

süresinde bir artışa neden olacaktır. Bu nedenle, kok ve demir yüklü malzemeler, yüksek fırın 

gazındaki halojenli alkali metal türlerinin etkisi altında daha uzun bir süre kalacaktır. Bununla 

birlikte, kömür enjeksiyonunun uygulanması, oksijen enjeksiyonu ile yüksek fırın üretkenliğini 

arttırmak için bir fırsat sağlar. 

Tercih edilmeyen kömür artığı partiküllerinin varlığı, eritilmiş demir içeren malzemelerin 

özelliklerini değiştirir, böylece yüksek fırındaki erime bölgesinin konumunu ve şeklini etkiler. 

Uygulanabilirlik 

Bu yöntem, tozlaştırılmış kömür enjeksiyonu ve oksijen zenginleştirmesi ile donatılmış tüm 

yüksek fırınlarda uygulanabilir. Yeni ve mevcut yüksek fırınlarda, indirgeyici maddelerin 

doğrudan enjeksiyonu uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Daha çok maliyet tasarrufları elde etmek için yüksek oranlarda kömür enjeksiyonunun 

kullanılması için ekonomik teşvikler vardır, özellikle de aksi takdirde kok fırınlarını yeniden inşa 

etmek için sermaye harcamaları ile karşı karşıya kalan veya kok satın almak zorunda kalan 

tesislerde. Ayrıca, kömür enjeksiyonu, koklaşabilir kömürlere kıyasla daha düşük kalitede 

kömürlerin kullanımına izin verebilir. Bu da maliyetleri düşürebilir. 

1988 yılında 10 €/GJ olan maliyetler rapor edilmiştir [65, InfoMil 1997]. Bununla birlikte, [11, 

Campell ve ark. 1992], düşük kok tüketimi nedeniyle maliyetlerin kaydedildiğini göstermektedir. 

Corus, İngiltere, 1997 yılında Port Talbot No 4 Yüksek Fırın’da kömür enjeksiyonunun sermaye 

maliyeti yaklaşık olarak 24 milyon Euro'dur (başka bir bölgeden bazı yedek parçalar dahil). 

Örnekler için, para Birimi 1996 ve 1997 yıllarında ECU'ya ve incelemeye EUR olarak 

dönüştürülmüştür. 

Sürekli olarak yüksek miktarda oksijen, mevcut tesislerdeki pulverizatörlere ek talep ve enjeksiyon 

ünitesi bakımı için ek gereksinimler sağlayan hava zenginleştirme için ek maliyetler ortaya 

çıkacaktır. 

Uygulama için itici güç 

Gelişmiş YF operasyonunun bir sonucu olarak maliyet tasarrufu, artan verimlilik ve CO2 

emisyonları ve çevresel faydalar, bu tekniğin uygulanması için itici güçlerdir. 

Örnek işletmeler 

Yüksek fırınlara kömür veya petrol enjeksiyonu, şu anda Avrupa'da ve dünya çapında yaygın 

olarak uygulanan bir tekniktir (örn. ArcelorMittal, Corus, Corus, IJmuiden, Hollanda'dan yüksek 

fırınlara kömür enjeksiyonu; Rivagroup, Taranto İtalya, Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, 

Almanya). 
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Oxy-kömür enjeksiyonu 1993 yılından beri İsveç'te SSAB Oxelösund AB'de kullanılmıştır. 

Referans literatür 

[140, Eurofer 2009] [208, Lindfors ve diğ. 2006] [348, Eurofer 2007] 

 Oksi-yağ enjeksiyonu 

Açıklama 

Yağların veya diğer sıvı hidrokarbonların enjeksiyonu, kömür enjeksiyonunda olduğu gibi kanal 

sıcaklığını düşürür. Konvansiyonel eritme indirgeme özelliğine sahip yüksek fırınlar için, yağ 

enjeksiyonunun, 65 °C/ton eriyik metal ile sınırlandırılmasından önce, kanal sıcaklığındaki düşüş, 

fırın stabilitesinde önemli bir kayba neden olmaktadır. Uygun oluk koşullarını sağlamak ve aynı 

zamanda daha yüksek giriş yağ oranlarına ulaşmak için 130 kg/t'ye kadar eriyik metal oksi-yağ 

enjeksiyonu uygulanır. Bu durumda, sadece ağır yağ kullanımı için tasarlanan tüm tüyerlerde oksi-

yağ kanalları monte edilir. Yağ ve oksijen ayrı ayrı beslenir ve yağ 220 °C'ye kadar önceden 

ısıtılmalıdır. Oksijen zenginleştirme miktarı %7-9'dur. 

Elektrikle çalışan plazma sıcak hava süper ısıtıcıları veya basınçlı sıcak havanın oksijen açısından 

zenginleştirilmesi ile sıcak havanın sıcaklığının artırılması gibi diğer seçenekler hakkında bilgi 

verilmemiştir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Oksi-yağ teknolojisi ile, enjekte edilen yağ miktarı iki katına çıkar. Kok tüketimi azaltılabilir ve 

CO2 emisyonları da azaltılabilir. Yağ, karbon ve hidrojenden oluşur ve 1:1,2 oranında kok giderir 

(1 kg yağ, 1.2 kg koka karşılık gelir). Oksi-yağ ekipmanının yardımı ile, yağ miktarı iki katına 

çıkar ve 130 kg/ton sıcaklığa ulaşır. Kokun tasarrufu bu nedenle yaklaşık 15 kg/t eriyik metaldir 

ve CO2 emisyonlarındaki azalma kabaca 50 kg/t eriyik metaldir. Böylece önemli oranda çevresel 

fayda ve enerji verimliliği kazanılır 

Çapraz medya etkileri 

Veri gönderilmedi. 

Operasyonel veriler 

Pratikte, oksi-yağ enjeksiyonu çok güvenilir bir şekilde çalışıyor. 

Uygulanabilirlik 

Yağ ve oksijenin beslenmesi için kullanılan ekipman oldukça elverişlidir. Oksi-petrol enjeksiyonu 

uygulama pratiğinin iyi olduğu kabul edilir. Yeni ve mevcut yüksek fırınlarda, indirgeyici 

maddelerin doğrudan enjeksiyonu uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Yağ enjeksiyonunun kullanımı, artan üretkenlik ile maliyet tasarrufu sağlar. Havanın 

zenginleştirilmesi için sürekli olarak yüksek oksijen miktarları ve enjeksiyon ünitesi bakımı için 

de ek gereksinimler sağlamak lazım olduğundan ek maliyetler ortaya çıkacaktır. 

Uygulama için itici güç 

Maliyet tasarrufu, artan verimlilik ve azalan CO2 emisyonları, daha iyi bir YF operasyonu 

sonucunda hem ekonomik hem de çevresel olan uygulama için itici güçlerdir. 

Örnek işletmeler 

Oxy-yağ teknolojisi 2000 yılından beri Ovako, Kovehar, Finlandiya'da kullanılmaktadır. 

Referans literatür 

[208, Lindfors ve diğ. 2006] 
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 Gaz enjeksiyonu 

Açıklama 

2002 yılından bu yana, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya, küçük yüksek fırınlarını (5 ve 

6), aynı zamanda ağır yakıt yağının %70'ini kok gazı(Coke Oven Gas(COG)) ile değiştirerek, 

standart operasyonel prosedür olarak eş zamanlı bir redüksiyon gazı ve ağır akaryakıt enjeksiyonu 

ile işletmektedir. 2004 yılında, bu fırınların ortalama 45.5 kg/t eriyik metal enjeksiyon oranı ve 

toplam eşdeğer 477,8 kg/ton eriyik metal kok oranına sahip kok gazı oranı 46,9 kg/t eriyik metal. 

Eta-CO, YF gazında yaklaşık % 8 H2 ile 43.5'di. 

Tüyer seviyesinde kok gazı enjeksiyonunun maksimum seviyesinin 100 kg/t eriyik metal olduğu 

düşünülmektedir. Bu sınır, fırındaki termokimyasal koşullar tarafından belirlenir. Kok gazı, kalıntı 

H2S ve organik sülfür bileşikleri içerir. Kok gazının gerçek girdisi çok daha düşüktür (bkz. Tablo 

6.1). Bu kükürt bileşiklerinin konsantrasyon seviyesi, kömürlerdeki sülfür seviyesine ve/veya 

işletmenin kükürt giderme etkinliğine bağlıdır. YF prosesinde kok gazının bir redüktör olarak 

kullanılması yerine prosesin başka yerlerinde bir yakıt olarak kullanılması, kükürtün bir kısmının 

YF cürufunda tutulacağından, kükürt emisyonlarında bir azalmaya neden olabilir. 

Kok gazı enjeksiyonu için bir düzen örneği Şekil 6.23'te gösterilmiştir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Veri gönderilmedi. 

Çapraz medya etkileri 

Veri gönderilmedi. 

Operasyonel veriler 

Kok gazı için replasman oranı 0.98 kg kok veya 0.81 kg ağır yağ için yaklaşık 1 kg gazdır. Ayrıca, 

COF gibi karbon-zayıf bir indirgeyici ile YF prosesinde kok ve ağır yağ gibi karbon açısından 

zengin bir indirgeyicinin değiştirilmesi, YF prosesinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının mutlak 

bir şekilde azalmasına yol açar. Yüksek fırınlarda kok gazı kullanıldığında, normalde yeniden 

ısıtma fırınlarında kullanılan YF gazı, BOF gazı veya doğal gaz ile desteklenmesi gerekir. 

Sıvı pik demirin sülfür içeriğinin azaltılması da mümkündür, çünkü kok gazı ağır yağ veya koka 

göre daha düşük bir kükürt girdisine sahiptir. Daha sonra sıvı pikin ön kükürt giderme prosesinde 

kükürt giderme maddlerinin (örneğin kireç, CaC2, Mg) tüketimi azaltılabilir. Kok gazı enjeksiyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak : [ 348, Eurofer 2007 ] 

Şekil 6.23: Kok gazı enjeksiyonu için düzen örneği 
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için bir kompresör ünitesi gereklidir, bu da yaklaşık 204 kWh/t kok gazı (2005 yılında bir referans 

tesisinde tüketime dayalı) ek enerji tüketimine neden olur. 

Uygulanabilirlik 

Kok gazının tüyer enjeksiyonu, hem yeni hem de mevcut yüksek fırınlarda da uygulanabilirken, 

aynı zamanda, entegre çelik işlerinde etkin bir şekilde kullanılabilen gazın kullanılabilirliğine de 

bağlıdır. Yeni ve mevcut yüksek fırınlarda, indirgeyici maddelerin doğrudan enjeksiyonu 

uygulanabilir. 

Ekonomiklik 

Veri gönderilmedi. 

Uygulama için itici güç 

Temel itici güçler, gelişmiş YF operasyonunun bir sonucu olarak hem ekonomik hem de çevresel 

faydalardır. 

Gaz enjeksiyon tesisi için Voestalpine Stahl GmbH şirketine yapılan yatırım, günde yaklaşık 5000 

ton sıvı pik üretimi için yaklaşık 10 milyon Euro'ydu. Toplam operasyonel maliyetler: 1.3 EUR/ton 

eriyik metal veya 12/1000 m³ kok gazı (2 400 000/yıl ve 200 milyon m³ kok gazı/yıl). 

Örnek işletmeler 

Yüksek fırınlara kok gazı enjeksiyonu, Avrupa'da Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'da 

uygulanan bir tekniktir. 

Referans literatür 

[348, Eurofer 2007] 

 Plastik enjeksiyon 

Açıklama 

Tüyer seviyesinde plastik enjeksiyon için maksimum seviyenin 70 kg/t eriyik metal olduğu 

düşünülmektedir. Bu sınır, kanal yolundaki termokimyasal ve kinetik koşullarla belirlenir. 

Plastikler, Cl ve Hg, Cd, Pb ve Zn gibi ağır metaller içerebilir. Bu elemanların plastiklerdeki 

konsantrasyon seviyesi, YF gazındaki gaz halinde ve parçacık olarak bağlı bileşiklerin bileşimini 

ve YF gaz temizleme sistemindeki toz ayırma davranışını etkiler. Dolasıyla, plastik bu elemanlar 

için belirli girdi kriterlerini karşılamalıdır. 

Elde edilen çevresel faydalar 

YF'de plastikler, kok gibi indirgeyici maddelerin bir kısmını ikame eder ve böylece kok üretimi 

ile ilişkili emisyonlar önlenir. 

Çapraz medya etkileri 

Plastikler için oran, enjekte edilen plastikten türetilebilen nispi miktardaki karbon ve hidrojene 

bağlıdır. Bir kilogram plastik yaklaşık 0.75 kg kokun yerini alabilir. Sıvı pik demir sülfür içeriğinin 

azaltılması mümkündür çünkü plastikler ağır yağ veya koka göre daha düşük bir kükürt girdisine 

sahiptir. Sıvı pik ön kükürt giderme prosesinde, kükürt giderme maddelerinin (örneğin kireç, CaC2, 

Mg) tüketimi azaltılabilir. 

Kullanılan atıkların bileşimine bağlı olarak, YF gazındaki Cr, Cu, Ni ve Mo miktarı artabilir. 

Operasyonel veriler 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 2005 yılında yılda 220000 ton plastik enjeksiyonu için 

izin aldı ve kapasiteyi 70 kg/ton eriyik metal seviyesine yükseltti. 2008 yılında plastik enjeksiyon 

oranı yüksek basınçlı hava kullanılarak 18 - 25 kg idi. Plastik belirli kompozisyon gereksinimlerini 

karşılamalıdır. Tablo 6.27, Voestalpine'da enjeksiyon için kullanılan plastikler hakkında 

gereklilikler sunmaktadır. 
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Tablo 6.27: Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'daki yüksek fırına enjeksiyon için kullanılan 

plastiklerin bileşimi için gereklilikler 

 

Parametre 

 

Konsantrayon 

(Ağırlıkça%) 

  

Parametre 

 

Konsantrayon 

(Ağırlıkça%) 

Cl <2 % Pb 250 

S <0.5 % Ni 500 

Co 1000 Hg 0.5 

Cr 500 Cd 9 

As 5 Zn 1000 

Not: Şekiller mg / kg kuru plastiktir. 

Kaynak: [211, Remus, Rainer 2008]. 

 

Her ikisi de Almanya'da bulunan ArcelorMittal, Bremen ve ArcelorMittal, Eisenhüttenstadt'daki 

plastik enjeksiyon tesisleri birkaç yıldan beri faaliyet gösteriyor. 2004 yılında Bremen'deki No 3 

fırını ortalama 52,3 kg/ton eriyik metal alırken, Eisenhüttenstadt'daki No 1 fırınının ortalaması 

67,4 kg/t sıcak metal plastik enjeksiyondu. Yazma sırasında (2010), her ikisi de ekonomik 

nedenlerle plastik enjeksiyonunu durdurdu. 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut yüksek fırınlarda, indirgeyici maddelerin doğrudan enjeksiyonu uygulanabilir. Bu 

tekniğin yerel koşullara ve piyasa koşullarına büyük ölçüde bağımlı olduğu belirtilmelidir. 

Ekonomiklik 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'daki plastik enjeksiyon tesisine yapılan yatırım, yılda 

220.000 tona kadar enjeksiyon kapasitesi için yaklaşık 20 milyon Euro'dur. Enjeksiyon ünitesi 

bakımı için ek maliyetler ortaya çıkacaktır. 

Uygulama için itici güç 

Bazı atık türlerinde, hidrokarbonların içeriğine getirilen kısıtlama nedeniyle artık düzenli 

depolama mümkün değildir. Bu nedenle, bu materyali prosesek için başka yollar bulunmalıdır. 

Örnek işletmeler 

Yüksek fırınlara plastik enjeksiyon, Avrupa'da Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'da 

uygulanan bir tekniktir. Dört yüksek fırınların parçalayıcı hafif fraksiyonu (~ 200 kt / yıl) 

prosesede deneyime sahip olduğu bildirilmiştir. 

Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter, Almanya Mart 2008'de plastik enjeksiyonuna başladı. 

Referans literatür 

[11, Campell ve diğ. 1992] [65, InfoMil 1997] [132, Steeghs ve diğ. 1994] [211, Remus, Rainer 

2008] [221, Thomas ve diğ. 2002] [222, Janhsen ve diğ. 2002] [238, Janke ve diğ. 1997] [276, 

İtalya 2007] [277, Wiesenberger 2007] [348, Eurofer 2007] [390, Atkinson ve diğ. 2004] 

 İndirgeyici madde ve katı demir kalıntıları olarak kullanılmış yağların, katı 

yağların ve emülsiyonların doğrudan enjeksiyonu 

Açıklama 

Kullanılmış yağ, katı yağlar ve kullanılmış yağ ve suların emülsiyonları endüstride üretilir. Bu 

tortular, kok kömürü ve kömür için kısmi bir ikame olarak tüyer seviyesindeki yüksek fırın içine 

enjekte edilebilir. Sıvıların geri kazanımları için doğrudan enjeksiyonun basitleştirilmiş bir şeması 

Şekil 6.24'te verilmiştir. Alternatif teknikler kimyasal veya termal ayrıştırmadır. 
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Şekil 6.24 : Yüksek fırına sıvı geri dönüşlerinin doğrudan enjekte edilmesinin basitleştirilmiş şeması 

Bu prosedürün en önemli noktası, yüksek fırın içine su enjeksiyonunun sıkı bir şekilde kontrol 

edilmesini sağlamak için emülsiyonlardaki su, yağ ve tozun ayrılmasıdır. Disk yığını santrifüjleri 

bu işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. 

Bu işlemin ayrılmaz bir parçası, santrifüj işleminde ayrılan suyun yüksek fırına enjekte edilen ağır 

yağa ilave edilmesidir. Bu su ilavesinin seviyesi, yolluk adyabatik alev sıcaklığını (raceway 

adiabatic flame temperature (RAFT)) kontrol etmek için kullanılabilir, yani su ekleme seviyesinin 

arttırılması RAFT'yi azaltır. Bu geri dönüş malzemelerini kullanmanın bir avantajı, spesifik fırın 

işleminde alev sıcaklığını istenilen seviyede ayarlamaktır. 

Yağ kalıntıları,% 20'ye kadar hidrokarbon ile kirlenmiş yüksek demir içeriğine sahip katı 

maddeden oluşur. Bu tür malzemenin kullanımındaki ilk adım, çoğu kez, yağın zenginleştirilmiş 

katılardan ayrıştırılmasıdır. Bu sistemde, yağ kalıntıları ve benzer artıklar boyut olarak küçültülür 

(örneğin ezilerek) ve kullanılmış yağlarla ve santrifüjde emülsiyondan ayrılan yağ fazıyla 

karıştırılır. Üretilen bu kalıntılar tuyères seviyisinden enjekte edilir. Hidrokarbonlar indirgeyici 

maddeler olarak hareket ederler, demir oksitler demire indirgenir ve erimiş çelik parçacıkları ile 

sıcak metale dönüşürler. 

Malzemenin (örneğin, yağlı kalıntılar) tuyère seviyesinde enjeksiyonu, dioksin ve PAH 

emisyonlarının, her iki durumda da kabul edilen sınırlar dahilinde iyi kaldığını ve yüksek fırın yük 

yolunda yağın tam bir reaksiyonunu gerçekleştirme kabiliyetini doğruladığını gösterdi. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Ayrılan yağ fazı ve ağır yağ arasındaki değişim oranı, 1'den biraz daha düşüktür, çünkü yağ 

fazından toplam suyun ayrıştırılması mümkün değildir. 

Yüksek fırındaki kok oranının azaltılması, enjekte edilen kalıntı miktarına bağlı olarak 3 ila 8.5 

kg/t eriyik metal arasında olabilir. Yüksek fırındaki devirdaim direncinin doğrudan enjeksiyonu, 

demir cevherlerinin bire bir ikamesini verir. 

Tablo 6.28: Tuyères içine enjekte edilen farklı materyaller için enjeksiyon oranları ve ikame faktörleri 

Material 
Injection rate 

(kg/t hot metal) 
Substitution factor 

Used oils and fats 4 – 12 0.9 

Heavy oil 3.5 – 78 0.8 

Coke (theoretical) 3 – 8.5 0.8 

Iron residues/iron ores  1 

Source: [ 211, Remus, Rainer 2008 ] [ 349, Eurofer 2007 ]. 
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Çapraz medya etkileri 

Kapsamlı araştırmalar, herhangi bir zararlı çapraz medya etkisi ortaya koymamıştır. Ağır yağ 

tüketimi, benzer miktarda ayrılmış yağ fazıyla ikame edilebilir. Kok tüketimi yaklaşık 3 ila 8,5 

kg/ton eriyik metal ile azaltılabilir ve bu nedenle kok miktarının üretimiyle ilişkili emisyonlar 

önlenir. 

Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut yüksek fırınlara doğrudan enjeksiyonu uygulanabilir. Bu sistemin sürekli 

çalışmasının, lojistik sistemlere ve kalıntıların depolanmasına bağlı olduğuna dikkat edilmelidir. 

Ayrıca, uygulanan taşıma teknolojisi, başarılı bir işlem için özellikle önemlidir. 

Ekonomi bilimi 

Kalıntı enjeksiyonunun karlılığı, kok ve demir cevherlerinin ikame edilmesi ve bertaraf 

maliyetlerinin düşürülmesi ile elde edilir. Doğrudan tortu enjeksiyonunun kurulumunun sermaye 

maliyeti yaklaşık 4 milyon-6 milyon Euro'dur. Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya tesisinin 

maksimum kapasitesi, günde yaklaşık 2500 ton sıcak metal üretimi ile yüksek fırın için 12 kg 

kalıntı / t sıcak metal veya 15000 ton tortu / yıl'dır. 

Uygulama için itici güç 

Veri gönderilmedi. 

Örnek tesisler 

Tarif edilen şekilde üretim kalıntılarının doğrudan enjeksiyonu, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, 

Avusturya'nın 5 ve 6 sayılı yüksek fırınlarında kurulmuştur. 

Referans literatür 

[ 349, Eurofer 2007 ] 

 

 Tepe gaz basıncından enerji geri kazanımı 

Açıklama 

Yüksek üst basınçlı yüksek fırınlar, ürettikleri büyük hacimli basınçlı üst gazdan enerji elde etmek 

için ideal bir fırsat sağlar. En iyi gaz temizleme cihazından sonra kurulan bir genleşme türbini ile 

enerji geri kazanılır. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Üst gaz basıncından geri kazanılabilen enerji miktarı, üst gaz hacmine, basınç gradyanına ve giriş 

sıcaklığına bağlıdır. Bu şekilde enerji geri kazanımı, YF gaz temizleme cihazı ve dağıtım şebekesi 

düşük basınç düşüşüne sahip olduğunda uygulanabilir. 

Modern yüksek fırınlarda en yüksek gaz basıncı yaklaşık olarak 0.25-2.5 bar ölçüsüdür. YF gazı 

toplama ana basıncı yaklaşık 0.05-0.1 bar'dır. Üst gaz basıncının bir kısmı gaz temizleme cihazı 

tarafından "tüketilir". 

Üretilen elektriğin 2-2.5 bar'lık bir üst gaz basıncı ile modern bir yüksek fırında 15 MW'a kadar 

olduğu bildirilmektedir. 

Enerji tasarrufu, 15 MW'lık bir türbin için 0,4 GJ/t eriyik metal kadardır. Tasarruf brüt yüksek fırın 

enerji talebinin% 2'sine karşılık gelmektedir. Yüksek fırınlarda üst gaz basıncı geri kazanımının 

uygulanması, yüksek üst basınca sahip fırınlarda yaygındır. 
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Çapraz medya etkileri 

Çapraz medya etkileri bilinmemektedir. 

 

Operasyonel veriler 

Tepe gaz basıncından enerji geri kazanma tekniği genellikle sorunsuz bir şekilde çalışır. Radyal 

türbinlerden daha verimli olan eksenel türbinler kullanılabilir. Kritik nokta, türbin kapatılmak 

zorunda kalındığında ve bu durumda basınç gradyanı gaz temizleme cihazına transfer edildiğinde 

ortaya çıkar. Gaz temizleme tertibatına ve/veya toplama cihazına zarar vermemek için her zaman 

özel güvenlik önlemleri alınır. 

Türbinlerin kullanımının BF gazının kapsamlı bir temizliğini gerektirdiğini belirtmek gerekir. Her 

şeyden önce yüksek bir alkali içeriği teknik sorunlara (korozyon) neden olur. 

Uygulanabilirlik 

En yüksek gaz basıncı geri kazanımı, yeni tesislerde ve bazı durumlarda mevcut tesislerde, daha 

fazla zorluk ve ek maliyetle de uygulanabilir. 

Yeni tesislerde, üst gaz türbini ve YF gaz temizleme tesisi, hem yıkama hem de enerji geri 

kazanımı için yüksek bir verim elde etmek amacıyla birbirine uyarlanabilir. 

Ekonomi bilimi 

Türbinin kârlılığı, artan gazın ve artan gazın basınç gradyanı ve artan enerji maliyetleri ile artar. 

Modern bir yüksek fırında, üç yıldan daha az bir geri ödeme süresi mümkündür, ancak yerel 

koşullara ve üst gaz basıncına bağlı olarak, bu 10 yıldan fazla olabilir. 

Uygulama için itici güç 

Bir üst gaz basıncı geri kazanımı türbini kurmak için ana itici güç ekonomik faydadır. 

Örnek işletmeler 

Üst gaz basıncı geri kazanımı, yüksek bir üst gaz basıncı ve hacmi ile modern yüksek fırınlarda 

dünya çapında uygulanır. 

Referans literatür 

[1, Arimitsu 1995] [42, EC 2003] [65, InfoMil 1997] [66, Joksch 1995] [350, Eurofer 2007] 

 Sobalarda enerji tasarrufu 

Açıklama 

Sıcak sobalar YF gazıyla ateşlenir (çoğu zaman zenginleştirilir). Sıcak sobanın enerji verimliliğini 

optimize etmek için çeşitli teknikler mevcuttur ve şunları içerir: 

1. enerji arzını fiili talebe adapte ederek ve zenginleştirici gaz miktarını en aza indirerek 

(zenginleşmenin gerçekleştiği durumlarda) gereksiz rezervleri önleyen bilgisayar destekli 

sıcak soba operasyonunun kullanılması 

2. soğuk hava hattı ve atık gaz bacalarının yalıtımı ile bağlantılı olarak yakıt veya yanma 

havasının ön ısıtılması. Baca gazından ısı, yakıt ortamının ön ısıtmasında kullanılabilir. 

Bunun fizibilitesi sobaların verimliliğine bağlıdır, bu durum atık gaz sıcaklığını belirler 

(örneğin 250°C'nin altındaki atık gaz sıcaklıklarında, ısı geri kazanımı teknik veya 

ekonomik açıdan cazip bir seçenek olmayabilir). Isı değiştirici, ekonomik nedenlerden 

dolayı tercihen bir ısıtma yağı devresinden oluşur. Bazı durumlarda, ithal ısı kullanılabilir, 

örn. mesafeler makul ise sinter soğutucu ısı. Önceden ısıtılmış bir yakıt ortamı enerji 

tüketimini azaltır. Zenginleştirilmiş yüksek fırın gazı kullanan tesislerde, yakıtın ön 

ısıtılması, zenginleştirmenin daha uzun süre gerekli olmayacağı anlamına gelebilir. 
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3. yanmayı iyileştirmek için daha uygun brülörlerin kullanılması 

4. hızlı O2 ölçümü ve yanma koşullarının müteakip adaptasyonu. 

Elde edilen çevresel faydalar 

[66, Joksch 1995] aşağıdaki enerji tasarruflarını bildirdi: 

1. bilgisayar destekli sıcak soba kullanımı %5'ten fazla soba verimliliğine sağlar. yaklaşık 

0.1 GJ/t eriyik metalden oluşan bir enerji tasarrufuna eşittir. 

2. yakıt veya yanma havasının ön ısıtılması da yaklaşık 0,3 GJ/t eriyik metal enerji 

tasarrufuna sağlayabilir. Yüksek fırın gazı ön ısıtması için yanma gazı kullanılarak önemli 

miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu teknikten elde edilen tasarruf yaklaşık 170 MJ/t 

ergimiş demirdir. Ulaşılabilen emisyon seviyeleri: NOX 20-25 g/t eriyik metal, SO2 70-

100 g/t eriyik metal, CO2 0.4- 0.5g/t eriyik metal. 

3. 3 ve 4 no'lu teknikler ile ilgili olarak, ilave yanma ve yanma koşullarının uyarlanması ile 

ek 0,04 GJ/t eriyik metal tasarrufu sağlanabilir. 

Tekniklerin bir kombinasyonu ile mümkün olan toplam enerji tasarrufu, 0.5 GJ / t sıcak metalin 

sırasına göre değişir. 

Çapraz medya etkileri 

Çapraz medya etkileri bildirilmemiştir [66, Joksch 1995]. Yakıt medyasının ön ısıtılmasının ve 

baca gazı sıcaklığının bildirilen bir artışının, sıcak sobalardan daha yüksek NOX emisyonlarına 

yol açması beklenebilir. Modern brülörlerin uygulanması NOX emisyonlarını azaltabilir. 

 

Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

 

Uygulanabilirlik 

Sıcak ocaklarda enerji tasarrufu için yukarıda belirtilen teknikler, hem tasarım izinlerinin hem de 

ön koşulların mevcut olduğu yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Bu önlemler ekonomik açıdan cazip olabilir çünkü enerji tüketimi azalır ve böylece para 

kaydedilir. Karlılık, tasarruf edilen enerji miktarına ve tedbirlerin yatırım ve işletme maliyetlerine 

bağlıdır. Isı geri kazanımı için tipik kurulum maliyetleri 1997'de ocak başına, yani yüksek fırın 

başına 6 milyon Euro'dur. 

Bilgisayar destekli kontrolün uygulanması, faydaları en üst düzeye çıkarmak için üç ocaklı (eğer 

mümkünse) yüksek fırınlarda dördüncü bir ocak yapılması gerektirebilir. 

Uygulama için itici güç 

Artan üretkenlik ve düşük enerji tüketimi ile bağlantılı ekonomik faydalar, bu tekniklerin 

uygulanması için itici güçlerdir. 

Örnek tesisler 

Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, Almanya 

Yüksek Fırın No 7; Corus, IJmuiden, Hollanda  

ArcelorMittal, Ghent, Belçika 



  Bölüm 6 

Demir Çelik Üretimi  349 

ArcelorMittal, Gijón, İspanya  

Ruukki, Finlandiya 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya  

Voestalpine Stahl GmbH, Donawitz, Avusturya. 

Referans literatürü: 

[66, Joksch 1995] [208, Lindfors ve diğ. 2006] 
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7 BAZİK OKSİJEN ÇELİK ÜRETİMİ VE DÖKÜMÜ 
 

Çelik üretiminde oksijenin hava ile değiştirilmesi, ilk olarak Henry Bessemer tarafından önerildi. 

1950'den beri, belirli bir üretim yöntemine bakılmaksızın, çelik üretiminde oksijen kullanılmıştır. 

Endüstriyel ölçekte bazik oksijen fırını (BOF) prosesinin maliyet-etkin kullanımı için bir ön koşul, 

teknik olarak saf oksijenin gerekli tonajının ve ayrıca oksijenin konvertöre sokulması için gerekli 

olan su soğutmalı boru teknolojisinin mevcudiyetidir. 

BOF(aynı zamanda oksijen konvertörü olarak ta adlandırılır)’nın ilk üretim ölçeği 1952 yılında 

Avusturya’nın Linz kentinde kuruldu. [ 363, Eurofer 2007 ]. 

BOF prosesi ve elektrik ark fırını(EAF), Thomas prosesi ve açık ocak prosesi(Siemens-Martin 

Prosesi) gibi daha az enerji verimliliği olan çelik üretim yöntemlerinin yerini almıştır. Avrupa’da 

son Siemens-Martin fırınları 1993 yılının sonlarında faaliyetten kaldırıldı. Avrupa’da çelik üretimi 

için yalnızca BOF prosesi ve EAF kullanılmaya başlanmıştır. BOF prosesi üretimin üçte ikisini 

oluşturur ve EAF prosesi kalan üçte birini oluşturmaktadır(EU-27, 2006. bkz. Şekil 1.2). 

Şekil 7.1’de bir BOF’ta sıcak metal yükleme anı gösterilmektedir. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

Şekil 7.1: Bazik oksijen fırınında sıcak metal yükleme 



  Bölüm 7 

Demir Çelik Üretimi  351 

7.1 Uygulamalı süreçler ve teknikler 
 

Oksijen çelik üretiminde amaç, sıcak metal besleme stoğunda bulunan istenmeyen kirleri 

yakmaktır (bir diğer deyişle oksitlemek). Nitekim oksitlere dönüşen ana elementler karbon, 

silikon, manganez ve fosfordur. [ 363, Eurofer 2007 ]. Sülfür içeriği esas olarak sıcak metalin ön 

prosesesi sırasında azaltılır. Bu nedenle, bu oksidasyon sürecinin amacı: 

 

• karbon içeriğini belirli bir seviyeye düşürmek (yaklaşık %4 – 5 aralığından genellikle 

%0.01 – 0.4 aralığına) 

• istenen yabancı unsurların içeriğini ayarlamak için 

• istenmeyen kirleri mümkün olan en büyük ölçüde uzaklaştırmak için. 

 

BOF prosesi ile çeliğin üretimi, aşağıdaki adımları içeren süreksiz bir süreçtir: 

 

• BF'den transfer ve deşarj 

• Sıcak metalin ön prosesi (desülfürizasyon, cüruf alma) 

• Transfer, tartım ve potadan potaya aktarma 

• BOF'ta oksidasyon (kirliliklerin dekarbürasyonu ve oksidasyonu) 

• İkincil metalurjik proses 

• Döküm (sürekli ve/veya külçe). 

 

Bireysel adımlar ve bunların bağlantılı emisyonları Şekil 7.2'de özetlenmiştir. 

 

 
Şekil 7.2: Tek tek emisyon kaynaklarını gösteren oksijen çelik üretim dizisi. 

 Sıcak metalin taşınması ve depolanması 
 

Sıcak metal, yüksek fırından çelik arabaya, transfer araçları veya torpido kepçeleri kullanılarak 

tedarik edilir. Kepçeler çelik ve refrakter malzeme arasında ek bir yalıtım ara tabakası ile korindon, 

mullit ve boksit veya dolomit tuğla ile kaplıdır. Torpido kepçesi, raylar üzerinde hareket eden bir 

sıcak metal mikser biçimi, baskın sistem haline gelmiştir. Karıştırma kabı her iki tarafta da 

desteklenir ve içeriklerini boşaltmak için döndürülebilir. Torpedo kepçeleri genellikle 100 ton ile 

300 ton arasında değişen kapasitelerde ve 400 tona kadar olan en büyük ünitelerle tasarlanmıştır. 
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Torpido pota tasarımı ısı kaybını en aza indirir. Torpido kepçesinin sıcak metal mikser olarak ikiye 

katlanması, ayrı bir sıcak metal depolama sistemi ihtiyacını ortadan kaldırır. 

Torpido kepçelerinin normal kullanımdaki kullanım ömrü 150 000 ile 400 000 ton arasında 

değişmektedir. Torpido kepçesindeki kükürt giderme, yeniden astarlama arasındaki potansiyel 

kullanım döngüsünü kısaltır ve refrakter malzemelerin seçiminde özel dikkat gerektirir. 

Üstü açık bir kepçe içinde taşırken, sıcak metal, bazı durumlarda mikserlerde saklanır. Bunlar, 

refrakter tuğla ile kaplanmış dönebilen yatay çelik konteynerlerdir. Yüksek fırın ve çelik üretim 

tesisinin, yüksek fırın sıcaklıklarının kimyasal bileşimini eşitlemek ve homojen sıcaklıklar 

sağlamak için üretim dalgalanmalarını telafi etmeye hizmet ederler. Modern sıcak metal 

karıştırıcıları 2000 tona kadar kapasiteye sahiptir. 

 

 Sıcak metalin ön prosesi 
 

Ön prosesin amacı, sıcak metalde sülfür, fosfor ve silikonun içeriğini azaltmaktır [ 363, Eurofer 

2007 ]. 

Avrupa'da, BOF prosesi için sıcak metal hazırlanırken sadece kükürt giderme adımı kullanılır. 

Hammaddenin defosforize ve desilikonize edilmesi, mevcut şartlar göz önünde 

bulundurulduğunda, öngörülebilir gelecekte asılsız görünen, maliyetli ve sofistike proses 

teknolojisini içerir. Bu proseslerin kullanılması, yüksek fırında kullanılan hammaddelere ve 

gerekli çelik kalitesine bağlıdır [ 363, Eurofer 2007 ]. 

Kok ve diğer indirgeme ajanları ile kükürt girdisinin azaltılması ve geliştirilmiş yüksek fırın 

metalurjisi daha düşük sıcak metal sülfür seviyeleri ile sonuçlanmıştır. Günümüzde, konverterde 

şarj için belirtilen kükürt konsantrasyonları (genellikle %0.001 ile %0.020 arasında), yaygın olarak 

çelik atölyesinde bulunan sıcak metal desülfürizasyon tesislerinde ayarlanmaktadır. Harici kükürt 

giderme ayrıca çevre koruma açısından da yararlar sağlar. Yukarı akışlı bir yüksek fırın prosesi 

ile, bunlar genellikle daha düşük kok ve sinter tüketimi, daha az sıcak metal kayıpları ve metalurjik 

cürufun iyileştirilmiş kalitesini içerir. Bu, refrakter astarlarının ve oksijenin tüketiminde bir 

azalmaya neden olur [ 363, Eurofer 2007 ]. 

Desülfürizasyon ajanları esas olarak kalsiyum karbürdür, aynı zamanda kireç, magnezyum, 

kalsiyum oksit ve soda külü içeren nadir materyallerdir. 

Bugün Avrupa'da kullanılan en yaygın sıcak metal desülfürizasyon yöntemi, atık bertarafı ve hava 

kalitesi yönetimi nedenleriyle önceki soda sürecinin yerini almış olan kalsiyum karbür esaslıdır. 

Kalsiyum karbür, magnezyum ve kireç karışımının kullanılması ile sıcak kükürtün, başlangıçtaki 

sülfür içeriğinden bağımsız olarak %0.0010'a kadar nihai seviyelere indirgenmesini sağlar. 

Dezavantajlar, desülfürizasyon maddesinin oldukça az tükenmesi ve desülfürizasyon maddesinin 

sıcak metal ile yoğun şekilde karıştırılması ihtiyacıdır. Özel bir fayda, prosesin kolayca 

çıkarılabilen bir parçalanma cürufuna yol açmasıdır. Kalsiyum karbürün yanı sıra magnezyum 

kullanımı da sadece kalsiyum karbürün kullanımı kadar yaygındır [ 363, Eurofer 2007 ]. 

Soda külü ile soda desülfürizasyon prosesi, ergime sıcaklığının düşük olması ve ürünün sıcak 

metal ile kolayca karışabilirliği nedeniyle kolay bir prosesdir. Dezavantajları düşük özgüllüğü ve 

üretilen soda cürufu için bir imha yolunu bulma ihtiyacını içerir. Bu cürufların kükürt içeriği, 

kullanılan prosese bağlı olarak %1-15 ve Na2O içeriği %5-40 arasında değişmektedir. Soda 

cürufunun tesis içinde geri dönüşümü, yüksek alkalinitesi nedeniyle pratik olmayan bir önermedir. 

Bugüne kadar uygun maliyetli, alternatif bir geri dönüşüm yöntemi tasarlanmamıştır. 

Süzüldüğünde, sodyum sülfit, su mevcudiyetine bağlı olarak sodyum hidroksit çözeltisine ve 

hidrojen sülfite ayrışır. Soda külü kullanımı sınırlıdır. Yüzeyden sıyırma prosesi sırasında az 

miktarda soda külü sınırlı bir ölçüde kullanılabilir. 

Kükürt giderme prosesi bir dizi farklı yöntem ve sistem ile gerçekleştirilir. Daha yaygın 

varyantlarda, desülfürizasyon aşağıda belirtilen yerlerde gerçekleşir: 

• yüksek fırın kömür yıkama tesisinde 

• dökme akışında 
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• transfer kepçesinde, veya 

• özel olarak tasarlanmış metalurjik kaplarda. 

 

Bilinen kükürt giderme ekipmanı, daldırma borusu, sifon kepçesi, döner ve salınımlı kapları ve 

kepçede kullanılmak üzere ajitasyon ekipmanını içerir. Kalsiyum karbür en yaygın olarak daldırma 

borusu ve karıştırma metodu ile birlikte kullanılır. Magnezyum, daldırılmış bir boru vasıtasıyla bir 

taşıyıcı gaz içinde toz halinde eklenir. Kükürt giderme prosesi ayrı proses istasyonlarında 

gerçekleştirilir. 

Bir uygulama örneği şu şekildedir: bir desülfürizasyon ajanı bir metal borunun içinden sıcak 

metalin içine azot veya kuru hava yardımıyla üflenir. Sülfür, sıcak metalin üstünde yüzen cürufa 

bağlanır. Cüruf daha sonra cüruf ayırma ünitesinde çıkarılır ve sıvı demir kepçeden tartım 

çukuruna beslenir. Gerekirse, bu çukurlara proses ajanları eklenir. Bazı durumlarda, cüruf 

kazıyıcılar kullanılarak ikinci bir cüruf giderme prosesi gerçekleştirilmektedir. Çoğunlukla pota, 

karşı ağırlıklı vinç ile tartılır. Tartıldıktan sonra sıcak metal konvertere yüklenir. [ 363, Eurofer 

2007 ]. Doldurulmuş pota ve boş pota arasındaki fark, dönüştürücüye doldurulmuş sıcak metalin 

doğru ağırlığıdır. 

 

 Bazik oksijen fırınında oksidasyon 
 

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için istenmeyen safsızlıklar, daha sonra çıkan gaz veya 

cürufun uzaklaştırılmasıyla oksitlenir. Tablo 7.1'de bazik oksijen fırınında (BOF) meydana gelen 

oksidasyon prosesi sırasında ana kimyasal reaksiyonları listelemektedir. İstenmeyen yabancı 

maddeler, çıkış gazı veya sıvı cürufu ile giderilir. Sıcaklığı yükseltmek ve giriş malzemelerini 

ergitmek için gerekli olan enerji ekzotermik oksidasyon reaksiyonu tarafından sağlanır, böylece 

ilave ısı girişi gerekmez. Diğer taraftan, ısıyı dengelemek için hurda veya cevher eklenmelidir. 

Bazı BOF ve kombine şişirme proseslerinde, gaz halindeki hidrokarbonlar (örneğin doğal gaz), 

tüyere soğutucuları olarak enjekte edilir (Şekil 7.4’te görülebilir). 

 
Tablo 7.1: Oksidasyon prosesi sırasında meydana gelen temel kimyasal reaksiyonlar 

Oksidasyon prosesi Kimyasal reaksiyon 

Karbon giderme [C] + [O] ↔ CO (çıkış gazı) 

 [CO] + [O] ↔ CO2 (çıkış gazı) 

Ekli ve sürtünme elemanlarının oksidasyonu  

- Desilikonizasyon [Si] + 2[O] + 2[CaO] ↔ (2CaO • SiO2) 

- Mangan reaksiyonu (Mn] + (O] ↔ (MnO) 

- Defosforizasyon 2[P] + 5 [O] + 3 [CaO] ↔ (3CaO • P2O5) 

  

Deoksidasyon  

Ferro-silisyum yoluyla artık oksijenin çıkarılması [Si] + 2[O] ↔ (SiO2) 

Alüminyum reaksiyonu 2[Al] + 3[O] ↔ (Al2O3) 
NB: — [ ] = Sıcak metal içinnde çözünmüş. 

— ( ) = Cüruf içinde. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 363, Eurofer 2007 ]. 

 

Bir BOF'un çalışma şekli yarı süreklidir. Tam bir döngü aşağıdaki aşamalardan oluşur: hurda ve 

erimiş sıcak metal, oksijen üfleme, örnekleme ve sıcaklık kaydı ve dokunma. Modern çelik 

işletmelerinde, 30 - 40 dakikalık bir döngüde 380 tona kadar çelik üretilmektedir. Süreç boyunca, 

çelik kalitesini uyarlamak ve cüruf oluşturmak için bir takım katkı maddeleri kullanılmaktadır. 

Şarj ve dokunma sırasında dönüştürücü eğilir. Oksijen üfleme sırasında, dönüştürücü dik 

pozisyonda yerleştirilir [ 363, Eurofer 2007 ]. 

Bazik oksijen çelik üretimi için kullanılan çeşitli tipte reaktörler vardır. En yaygın kullanılan tip, 
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düşük fosfor içeriğine sahip sıcak metal için uygulanan LD dönüştürücüsüdür (Linz-Donawitz). 

Dönüştürücü, içine suyla soğutulmuş bir oksijen borusunun alçaltıldığı armut şekilli, refrakter 

kaplı bir reaktördür. Bu boru vasıtasıyla, bir hava ayırma tesisinden gelen saf oksijen (>% 99) sıvı 

sıcak metale üflenir (bkz. Şekil 7.3). [ 363, Eurofer 2007 ]. 

 
Şekil 7.3: Bazik oksijen çelik üretimi konverteri 

Diğer çelik üretim reaktörleri, İngiliz dünyasında Q-BOP prosesi (bkz. Şekil 7.4) ve Loire-

Wendel-Sprunck (LWS) prosesi olarak bilinen oksijen altındaki Maxhuette (OBM) prosesidir. Bu 

prosesler LD dönüştürücüsünden farklıdır ve akışkanlar soğutma için hidrokarbonlar kullanılarak 

fırın tabanındaki su altı tüyerinden üflenir [ 19, EC BOF 1995 ] [ 312, Dr. Michael Degner et al. 

2008 ] [ 363, Eurofer 2007 ]. 

 

 
Şekil 7.4: Bir OBM (Q-BOP) konverterinin ceket modeli 

Birleşik üfleme teknikleri de geliştirilmiştir. Gerektiğinde, LD dönüştürücü prosesi, prosesin 

belirli safhalarında alt kaplamadaki gözenekli tuğlalardan argon gazı (Ar) veya azot (N2) ile "alttan 

karıştırma" ile güçlendirilebilir. En sık görülen tipler üfleme kabarcıklaşma dengesi (LBE) prosesi 

ve Thyssen üfleme metalurjisi (TBM) prosesidir. Bu sonuncunun bir örneği, Şekil 7.5'te üst üfleme 

ile bir kombine şişirme dönüştürücü sisteminin şematik gösterilmektedir. Alternatif olarak, alt 

tüyer dengesi (LTE) veya LD-HC tekniği gibi üfleme prosesleri sırasında saf oksijen veya diğer 

gazları enjekte etmek için kullanılabilir. Bu birleşik üfleme teknikleri, erimiş çeliğin daha yoğun 
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bir dolaşımını sağlar ve oksijen ile erimiş metal arasındaki reaksiyonu iyileştirir [ 363, Eurofer 

2007 ]. 

 

 
Şekil 7.5: Üst üfleme ile kombine bir üfleme konverter sisteminin şeması 

Tablo 7.2, AB'de kullanılan ve proses tipleri tarafından düzenlenen oksijen dönüştürücülerin 

sayısına genel bir bakış sunmaktadır. Açıkçası LD süreci baskın olanıdır. 

 
Tablo 7.2:AB'de faaliyet gösteren bazik oksijen fırınlarının (oksijen konverterleri) tipleri, sayısı ve 

nominal kapasiteleri 

İşlem Numaralar Nominal kapasite (kton/yıl) 

Year 1997 2004 1997 2004 

LD 17 5 12400 5400 

LD alttan karıştırma ile 44 36 64960 54300 

LBE 22 10 27550 12700 

OBM 5  2780  

KOBM 1  2200  

EOF 1  400  

TBM  5  10200 

LWS 2 2 2900 2200 

LET  2  4400 

Toplam 92 60 113190 89200 
Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 363, Eurofer 2007 ] [ 365, Eurofer 2007 ]. 

Tüketilen oksijen miktarı, sıcak metalin bileşimine (yani C, Si, P içeriğine) bağlıdır. 

Çelik üretim sürecinin ilerlemesi, ergimiş metal numuneleri alınarak ölçülür. Modern tesislerde, 

örnek olarak, bir alt çizgi kullanılarak oksijen üflemesini kesintiye uğratmadan gerçekleştirilir. 

Aynı sonuç süreç prosedürlerinin standartlaştırılması ve / veya yeterli dinamik modelleme ve 

izleme kullanılarak elde edilir. Bu uygulamalar eski konverter devirme sırasında kalite, üretkenlik 

ve duman emisyonlarını azaltmaktadır. Çelik kalitesi talepleri karşıladığında, oksijenli üfleme 

durdurulur ve ham çelik konvertörden bir potaya bağlanır. Ergimiş çelik daha sonra ikincil 

metalurjik prosesden sonra döküm makinesine taşınır. 

Oksitleyici reaksiyonlar ekzotermiktir ve böylece erimiş demirin sıcaklığını arttırır. Reaksiyonu 

soğutmak ve sıcaklığı yaklaşık olarak 1600 - 1700 °C'de tutmak için hurda, demir cevheri veya 
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başka soğutucu maddeler eklenir. Genellikle yaklaşık 190 kg/ton SÇ hurdadır, ancak 300 kg/ton 

SÇ ve hatta daha yüksek değerlere bazen ulaşılır. Yüklenen hurda miktarı, sıcak metale verilen ön 

proses ve gerekli sıvı çelik kılavuz çekme sıcaklığına bağlıdır [ 145, UBA Comments 1997 ]. 

Hurda piyasa değerindeki değişiklikler ve gerekli çelik özelliklerinin de etkisi vardır [363, Eurofer 

2007 ]. 

Oksijen üfleme sırasında üretilen gazlar (dönüştürücü gaz) büyük miktarlarda karbon monoksit 

içerir. Çoğu çelik üretim tesislerinde dönüştürücü gazı kurtarmak ve enerji kaynağı olarak 

kullanmak için önlemler alınmıştır. Açık yanma sistemleri, konvertör baca gazı kanalına havayı 

sokar, böylece karbon monoksiti kısmen veya tamamen yakar. Bastırılmış yanma sisteminde, 

oksijen üfleme sırasında dönüştürücü ağzın üzerine bir etek indirilir. Böylece ortam oksijeni baca 

gazı kanalına giremez ve karbon monoksitin yanması önlenir. CO açısından zengin baca gazı yakıt 

olarak sonraki kullanımlar için toplanabilir, temizlenebilir ve tamponlanabilir. Bastırılmış 

yanmanın ana avantajı, yanma meydana gelmediği ve ilave bir hava-nitrojen eklendiği için daha 

küçük baca gazı akışıdır. Bu, oksijen üfleme hızının artırılabileceğinden daha fazla üretkenliğe yol 

açar. Hem “açık yanma” hem de “bastırılmış yanma” sistemleri kullanılıyor. Açık yakmada 

üretilen ısı genellikle atık ısı kazanında geri kazanılır [ 363, Eurofer 2007 ]. 

Oksijen çelik üretim prosesi, hurda ve sıcak metalin yüklenmesi, üflenmesi ve cüruf ve sıvı çeliğin 

kesilmesi sırasında da önemli miktarlarda toz üretir. AB'deki tüm çelik imalat mağazaları toz 

emisyonlarını azaltmak için önlem aldı. 

Çelik üretimi sırasında BOF cürufu oluşur. Cüruf kontrolü, sıcak metalin kompozisyonunu 

ayarlamak ve istenen kalitede cüruf oluşturmak için tasarlanmıştır [363, Eurofer 2007]. Cüruf 

üretiminde ve soğuduktan sonra, BOF cürufunun kalitesini etkilemek için piyasa koşullarına bağlı 

olarak çeşitli önlemler alınır (bkz. Şekil 7.6). Genellikle kristalli cüruf, üretim sürecinin bir parçası 

olan ezilir ve elenir. Cüruf, çok yüksek kaliteli agregalar üretmek için silisyum eklenerek 

üretildikten hemen sonra hala sıvı olduğunda da muamele edilebilir. Tarımsal zemin koşullandırıcı 

üretmek için fosfatlar da eklenebilir. Cürufun teknik ve kimyasal özellikleri, onu sivil ve hidrolik 

mühendisliği ile tarımda da uygulamalara uygun hale getirmektedir [363, Eurofer 2007]. Bazen 

cüruf depolama alanlarına atılı
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Şekil 7.6: BOF cüruf prosesi
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 İkincil metalurji 
 

Konverterdeki oksitleme prosesi genellikle çeşitli metalurji prosesleri de dahil olmak üzere son 

prosesden geçirilir. "İkincil metalurji" olarak adlandırılan bu proses, artan kalite gereksinimlerine 

cevap olarak geliştirilmiştir ve metalurjik rafinasyon proseslerinin yükünü dönüştürücüden 

uzaklaştırarak önemli verimlilik artışlarına yol açmıştır. İkincil metalurjinin ana hedefleri 

şunlardır: 

 

▪ karıştırma ve homojenleştirme 

▪ analiz toleranslarını kapatmak için kimyasal bileşimlerin ayarlanması 

▪ akış aşağı döküm prosesi için zaman içinde sıcaklık ayarı 

▪ deoksidasyon 

▪ hidrojen ve azot gibi istenmeyen gazların uzaklaştırılması 

▪ metalik olmayan inklüzyonları ayırarak oksidik saflığın iyileştirilmesi. 

İkincil metalurji proseslerine genel bir bakış Şekil 7.7'de verilmiştir. Bu adımlar, pota veya pota 

ocağında, vakum sisteminde veya özel olarak tasarlanmış fırınlarda gerçekleştirilir. 
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Şekil 7.7: İkincil metalurji proseslerine genel bakış ve dokunma sırasında temizleme NB: VOD, 

paslanmaz çelik üretimi için kullanılan bir prosesdir (bkz. Bölüm 8). 

İkincil metalurjide önemli bir adım vakum prosesidir. Bu, esas olarak, 0,5 mbar'ın (50 Pa) altındaki 

bir vakumda çelikten gelen gaz halindeki hidrojen, oksijen, azot veya artık karbon 

konsantrasyonlarını uzaklaştırmaya yarar. Günümüzde, vakumlu arıtma prosesleri, alaşımsız 

çeliklerin dekarburizasyonu ve deoksidasyonunu, krom-alaşımlı kalitelerin dekarbürizasyonunu, 

kükürt ve inklüzyonların giderilmesinin yanı sıra çeşitli alaşımlama, homojenizasyon, sıcaklık 

yönetimi ve reoksidasyon önleme aşamalarını içermektedir. Vakum prosesi kullanılarak, hidrojen 

ve karbonun kütle içeriği, sırasıyla % 0.0002 ve % 0.0020 arasındaki içeriğe indirgenebilir. Vakum 

metalurjisi bize gelişmiş saflıkta, düşük gaz içeriğinde ve daha sıkı alaşım toleranslı çelikler verir 

[172, Fandrich ve diğerleri 2008]. 

Aşağıdaki vakum prosesi yöntemleri kullanılır: 
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• pota standı veya tank gazının giderilmesi ve 

• çevrimli gaz giderici. 

Bunlar arasında, artık gaz giderme devresi geniş çaplı kullanım alanına geri dönüyor olsa da, 

sirkülasyonlu gaz giderme bugün en çok kullanılan prosesdir. 

Kepçe gazının giderilmesinde, oksitlenmiş metal içeren kepçe, vakumlu bir kaba konulur. Bir 

karıştırma enerjisi girdisi daha yüksek reaksiyon hızları sağlar ve istenmeyen banyo bileşenlerinin 

son konsantrasyonunu azaltır. Bu çalkalama, eriyiğin bir mızrak vasıtasıyla veya bir indükleyici 

karıştırma prosesi ile homojenleştirilmesiyle kepçe dibindeki bir veya daha fazla gözenekli tıkaç 

yoluyla argonun enjekte edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bir tank degazörü söz konusu olduğunda, 

cüruf ve metal arasındaki çok kuvvetli bir karıştırma sayesinde nitrojeni belirgin şekilde azaltmak 

ve çok düşük sülfür seviyesine (10 ppm'den daha düşük) ulaşmak da mümkündür. 

Bireysel gereksinimlere bağlı olarak, uygun bir kombinasyonun uygulanmasıyla ergiyiğin 

sıcaklığını bu aşamada ayarlamak mümkündür: 

1. ergiyiklerin soğutulması için yüksek saflıkta hurda (soğutma hurdası) ilave edilmesi 

2. sıcaklığın yükseltilmesi için alüminyum ve üfleme oksijeninin eklenmesi 

3. grafit elektrotlarla elektriksel ısıtma [363, Eurofer 2007]. 

Çelik bileşiminin hassas bir şekilde ayarlanması için, ergiyiğe alaşım maddeleri (örn. Fe/Ni, 

Fe/Mo, Fe/Mn, Fe/Cr) eklenir. Bu alaşımlar, katı bir formda veya gerçek bir sistemden çözülmüş 

içi boş bir telle veya borularla toz enjeksiyonuyla kapatılmıştır. Karıştırma döngüsünün bitiminden 

önce, oksijen seviyesi özel bir prob yardımıyla belirlenebilir ve deoksidanlar eklenerek 

ayarlanabilir. Karıştırma prosesi boyunca, potadan yükselen toz/gaz karışımı hareketli bir 

davlumbaz ile çekilir [275, Kobelco 2005] [363, Eurofer 2007]. 

Sirküle edici gaz giderme prosesinde, erimiş metal sürekli olarak veya ayrı bölümlerde vakumla 

işlenir. Proses tasarımına bağlı olarak, DH (Dortmund-Hörder) tip vakum kaldırma gaz giderme 

ve RH (Ruhrstahl-Heraeus) tipi vakum çevrimli gaz giderme arasında bir ayrım yapılır. 

 

 Döküm 
 

Son çelik kalitesi elde edildikten sonra, çelik döküm makinelerine bir döküm potasında taşınır. 

Birkaç yıl önce, standart yöntem ergimiş çeliğin süreksiz bir prosesle kalıcı kalıplara (kalıcı kalıp 

veya külçe dökümü) dökülmesiydi. Bugün, tercih edilen yöntem sürekli bir döküm olup, çelik 

sürekli bir şerit halinde (yani farklı boyutlarda ince şeritler halinde) dökülür. 

 
 Sürekli döküm 

[ 373, Eurofer 2007 ] 

 

Şekil 7.8’de bir sürekli döküm tesisinin şematik diyagramını gösterilmektedir. 
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Şekil 7.8: Bir ıslatma fırını ve sıcak şarjlı bir haddehane ile sürekli döküm tesisinin planı 

Sürekli döküm, külçe dökümü ile kıyaslandığında birkaç önemli avantaj sunar: [363, Eurofer 

2007] 

• talaşlı değirmenler ve kütük fabrikalarının elimine edilmesi nedeniyle enerji tasarrufu, azaltılmış 

emisyonlar ve azalan su kullanımı 

• iyileştirilmiş çalışma koşulları 

• % 95'ten fazla yüksek verim oranları 

• Yüksek verimlilik. 

1960'lı yılların sonunda sürekli döküm sanayi ilk kez bir endüstriyel ölçekte sunulduğundan, 

toplam AB çelik üretimindeki payı yaklaşık %97'ye yükseldi. Dünya çapında, tüm çeliğin yaklaşık 

%90'ı artık sürekli yöntemle yapılmaktadır. Geleneksel ingot döküm prosesinin yanı sıra, sürekli 

döküm üniteleri de geleneksel sıcak haddeleme tesislerinin çiçek açma ve yarı finiş proseslerinin 

yerini almıştır. Günümüzde, haddelenmiş ürünlere yönelik neredeyse tüm çelik kaliteleri, sürekli 

döküm yolu ile işlenebilmekte, çünkü deoksidasyon ve gaz giderme gibi gerekli ön koşullar 

modern ikincil metalurji tarafından sağlanmaktadır. 

Çeşitli tipte sürekli tekerler mevcuttur ve konfigürasyonlarına bağlı olarak düşey tip, eğme ve 

doğrultma tipi, yay tipi ve oval yay tipi makineler olarak adlandırılır. 

Sıvı çelik, konverterden, ikincil metalurjiden sonra çeliği sürekli döküm makinesinin 'tandiş' 

talaşına taşıyan bir kepçeye dökülür. Bu kontrol edilebilir çıkışlı bir ara potadır. Kepçeler, tandişte 

sıcaklık tabakalaşmasını önlemek için sıvı çelik yükünü kabul etmeden önce önceden ısıtılır. 

Sıvı çelik istenilen sıcaklığa ulaştığı zaman, tandiş içine dökülür. Buradan, hava bulunmayan ve 

çeliğin yapışmasını engellemek için yukarı ve aşağı hareketler yapan, su soğutmalı kısa bir bakır 

kalıba geçilir. Kalıp, metale istenen şekli verir. Sürekli döküm, bir veya bir dizi çelik kepçenin bir 

kütüğün, kütük, çiçek, levha, kiriş boşluğu veya şeridin sürekli bir kordonuna dökülmesini 

sağlayan bir prosesdir. Kalıp yağlayıcı, toz formunda veya bitkisel yağda eklenir. Metal, döküm 

kalıbından çıktığı zaman, bir "cildin" katılaşmış çelik oluşmuştur ve çok sayıda tırtıl ("tutam-

rulo"), döküm çeliğini yatay bir konuma doğru hafif bir eğri ile yönlendirmektedir. Burada, sonsuz 

döküm bir meşale kesici ile parçalar halinde kesilir. Plakalar, blumlar ve kütükler bu şekilde 

dökülür. 

Kendinden destekli parçalar söz konusu olduğunda, katılaşmış yüzey bölgesi ve kırmızı-sıcak 

iplik, kabuğun ferrostatik basınca karşı desteklediği bir dizi sürülen ve çözülmemiş silindir 

boyunca hareket eder. Çekirdek hala sıvı olduğundan, dikkatli bir şekilde su ile püskürtülür ve 

tamamen katılaşana kadar (ikincil soğutma) soğutulur. Bu, hala çok ince olan iplik yüzey 
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alanındaki çatlakları önler ve ayrıca silindirleri aşırı ısınmadan korur. Destek, taşıma ve sürüş 

elemanları, iç ve dış soğutmalı avara silindirleriyle yaygın olarak kullanılır. İkincil soğutma 

bölgesinde, sıcaklık su spreyi ile düştüğünde, iç silindir soğutması dağıtılabilir hale gelir. Otomatik 

yağlama sistemine bir dizi yatak bağlanmıştır. İplik tamamen katılaştıktan sonra, tel veya makas 

ile hareket eden torçları keserek boyuta kesilebilir. Hızlı soğutma prosesi, çeliğe uygun teknolojik 

özelliklere sahip düzgün bir katılaşma mikroyapısı verir. Telekom katılaştırma mikro yapısı, aşağı 

akış havası veya su soğutmasından etkilenebilir. 

Telin şekli, kalıp geometrisi ile belirlenir. Mevcut kalıp tipleri dikdörtgen, kare, yuvarlak veya 

çokgen bölümleri içerir. Çelik şekillerin üretimi için, istenen ürünün yaklaşık enine kesitine 

benzeyen kalıpların kullanılması mümkündür. Sürekli dökümde tipik iplik boyutları 80 × 80 mm 

ve yaklaşık 310 × 310 mm, kütüklerde 600 mm (yuvarlak) ve çiçek sistemlerinde 450 × 650 mm 

arasında değişirken, döşeme tekerleri 350 mm kalınlığa kadar ve 2720 mm genişliğinde. Kütük 

tekerleri, aynı anda birkaç (şu anda sekiz adete kadar) iplikçiği işleyebilirken, slab dökümündeki 

iplik sayısı ikiyle sınırlıdır. 

 

 Nete yakın biçimde döküm 

 

1980'lerin sonundan beri, yassı ürünlerin imalatı için sürekli döküm geliştirilmiştir. Bu rota, 

doğrudan şerit döküm (DSC) ve ince şerit dökümü olarak da bilinen net şekilli şerit dökümü 

yakınında, ince levha dökümü içeren "nete yakın biçimde döküm" başlığı altında özetlenebilir. 

AB'de yaklaşık 7 milyon tonluk bu süreçlerin kurulu kapasitesi vardır. İnce şerit dökümü prosesi 

sıvı çelikten sıcak haddelenmiş tabakaya kısaltır, dolayısıyla genel enerji talebini azaltır ve 

malzeme verimliliğini arttırır ancak diğer ikincil metalurjik adımları gerektirir. İnce levha dökümü 

için tipik boyutlar, 15 ve 50 mm kalınlık arasında değişmektedir. Net şekilli şerit dökümü 

yakınında, 15 mm'nin altında bir şerit kalınlığına ve 5 mm'den daha az olan ince şerit dökümüne 

yol açar [312, Dr. Michael Degner ve diğerleri 2008]. 

Bu süreç, bu BREF'de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır, fakat aynı zamanda Demirli Metaller 

İşleme Endüstrisi BREF'de de yer almaktadır [188, European Commission 2001]. İnce bir şerit 

dökümü oluşturma kararı büyük ölçüde yerel koşullara ve gerekli ürün kalitesine bağlıdır. Net 

şekilli şerit dökümü kullanıldığında, özel ikincil metalürjik adımların gerekli olduğu dikkate 

alınmalıdır ve bu nedenle bu proseslerin SÇ üretimi ile ilgili emisyon ve enerji tüketimi diğer 

proseslere göre daha yüksek olabilir [363, Eurofer 2007 ]. Bu tür dökümler sırasında ölçek 

oluşumu tipik olarak geleneksel dökümden daha yüksektir [384, Max-Planck-Institut ve diğerleri 

2002]. 

 

 İngot dökümü 

 

Külçe dökümünde, sıvı çelik döküm kalıplarına dökülür. İstenen yüzey kalitesine bağlı olarak, 

külçe kalıp içinde döküm sırasında gaz giderici maddeler (NaF gibi) eklenebilir. Soğutulduktan 

sonra külçeler döküm kalıbından çıkarılır ve haddehanelere taşınır. Daha sonra, ön ısıtmadan sonra 

külçeler levhalara, çiçeklere veya kütüklere yuvarlanır. Birçok yerde, külçe dökümü sürekli döküm 

ile değiştirilmiştir. 2004 yılında, AB-15 çelik üretiminin% 3'ü külçe döküm olarak üretildi. Yeni 

Üye Devletler için (AB-10), bu yüzde yaklaşık% 4,2'dir. Dövme için ağır ağırlıklar üretilmesi gibi 

gerekli kaliteyi elde etmek için külçe dökümü gerektiren ürünler haricinde, ingot dökümün 

nihayetinde tamamen sürekli döküm ile yer değiştirmesi beklenmektedir [363, Eurofer 2007]. 

EAF'de külçe dökümü hala bazı sınıflar ve uygulamalar için uygulanmaktadır. 
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7.2 Mevcut emisyon ve tüketim seviyeleri 
 

 Kütle akışına genel bakış ve giriş/çıkış verileri 

Şekil 7.9, bazik oksijen çelik üretiminin girdi ve çıktı kütle akışlarına genel bir bakış sunmaktadır. 

Bu genel bakış, tek bir oksijenli çelik üretim tesisinden veri toplanması için kullanılabilir. 

 

 

Şekil 7.10, bazik oksijen çelik üretiminin genel süreç düzenini sunar ve girdi ve çıktı kütle 

Kaynak: [ 200, Commission 2001                

 

Soğutma suyu 

Soğutma suyu harici su 

Sıcak metal proses tozu 

Kaliteli BOF gaz tozu 

BOF gaz tortusu 

Metalurjik cüruf 

Sürekli döküm kademeleri 

Refrakterler 

Kaba BOF gaz tozu 

İkincil BOF gaz tozu 

BOF cürufu 

Hurdalar 

Sürekli döküm atıkları 

Üretim kalıntıları 

  (atık / yan ürünler) 
 

 

 

 

 
     Atık Su 

Toz, org C, VOC, SO2, NOx, CO, ağır metaller, PCDD / 

F, PAH sıcak metal ön prosesden, birincil havalandırma, 

ikincil havalandırma 

Plakalar 

Kütükler 

İngotlar 

BOF gazı 

Cüruflar 

Kaynaklar ve 

miktarlar 

Çıkış gazı 

    Atık ısı 

Ham malzemeler 

 
Sıcak metal 

Kok 

Hurda 

Demir cevheri 

Brüt metalik şarj 

Ürünler 

 

Proses adımları 

Gaz (COG, BOF, doğal gaz) 

Elektrik 

Eten 

Buhar 

Diğer 

Yıllık tüketim 

Kaynak/tedarik 

Demineralize su 

 
Desülfürizasyon eklentileri 

Alaşımlandırma eklentileri 

Flakslar 

Oksijen 

Nitrojen 

Argon 

Yağlama yağı 

Yardımcılar 

Su 

Enerji 

Şekil 7.9: Bazik oksijenli çelik üretim tesisinin toplu akışına genel bakış 
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akışlarının görselleştirilmesini sunar. 

 

 
Şekil 7.10: Bireysel prosesleri ve giriş ve çıkış kütle akışlarını gösteren bazik oksijen 

Bazik oksijen fırınları için spesifik girdi faktörleri ve spesifik emisyon faktörleri belirlenmiştir. Bu 

faktörlerin değerleri, farklı AB Üye Ülkelerinde bulunan bazik oksijen çelik üretim tesislerinden 

Tablo 7.3'de gösterilmiştir. 
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Tablo 7.3: Farklı AB Üye Ülkelerindeki mevcut 21 bazik oksijen üretim tesisinin girdi/çıktı verileri 

Girdi  Çıktı 

Ham malzemeler Ürünler (1) kg/ton SÇ 1000.0 

Sıcak metal (2) kg/ton SÇ 788 – 931 Kütükler (3)   

Hurda kg/ton SÇ 101 – 340 Levhalar   

Demir cevheri kg/ton SÇ 0.02 – 19.4 Kaba kütükler   

Diğer Fe 

malzemeler 

kg/ton SÇ 0 – 60 İngotlar   

Dökümhane   

Kok kg/ton SÇ 0 – 0.4  

Kireç kg/ton SÇ 30 – 67 Enerji 

Dolomit kg/ton SÇ 0 – 28.4 BOF gazı MJ/t SÇ (0 (4)) 350 – 700 

Alaşımlar (5) kg/ton SÇ 1.3 – 33 Buhar (6) MJ/t SÇ (0) 124 – 335 

  

Gazlar Emisyon 

Oksijen m3/ton SÇ 49.5 – 70 Toz (7), (8) g/t SÇ 14 – 143 

Argon m3/ton SÇ 0.55 – 1.1 Cr (7) g/t SÇ 0.01 – 0.075 

Nitrojen m3/ton SÇ 2.3 – 18.2 Fe g/t SÇ 45.15 

 Cu (7) g/t SÇ <0.01 – 2.72 

Energy (9) Pb (7) g/t SÇ 0.17 – 0.98 

Doğal gaz MJ/ton SÇ 44 – 730 Mn (7) g/t SÇ 0.3 – 1.56 

Elektrik MJ/ton SÇ 35 – 216 NOX g/t SÇ 8.2 – 55 (100) 

COG MJ/ton SÇ 0 – 800 CO (10) g/t SÇ 393 – 7200 

(18000) BF gazı m3/ton SÇ 1.84 – 17.6 

 CO2 (11) kg/t SÇ 22.6 – 174 

Sistem buharı MJ/ton SÇ 13 – 150 PAH (12) mg/t SÇ 10 

   PCDD/F µg I-TEQ/t SÇ 0.043 – 0.094 

Basınçlı hava Nm3/ton SÇ 8 – 26  

Üretim kalıntıları (atık / yan ürünler) 

 Desülfürden cüruf kg/t SÇ 3 – 40 

Su m3/ton SÇ 0.8 – 41.7 

 BOF cürufu kg/t SÇ 85 – 165 

İkincil metalurjiden 

cüruf 

kg/t SÇ 9 – 15 

Çıkarma kg/t SÇ 2.8 – 15 

Toz kg/t SÇ 0.75 – 24 

Sürekli dökümden 

cüruf 

kg/t SÇ 4 – 5.7 

Hadde tufalı kg/t SÇ 2.3 – 7.7 

Kaba taş kg/t SÇ 0.05 – 6.4 

 

Atık su m3/t SÇ 0.3 – 6 

Ürünlerin toplamı (levhalar, blumlar, kütükler ve külçeler). Bazı bitkilerde, çiçek, kütük veya külçe tekeri ile birlikte slab 

döküm ünitesi çalışır. Çıkış, bitki başına 1000'e normalize edilir. 

Yüksek fosfor (% 1.5 - 2.2 P) ve düşük fosforlu sıcak metal (% 0,08 - 0,25 P) arasında bir ayrım yapılabilir. 

Levhalar, BOF yolundan elde edilen en yaygın üründür. Kütük ve blum gibi uzun ürünler genellikle EAF'lerden üretilir. 

BOF gazının geri kazanılmaması durumunda sıfır. 

Önemli alaşım eklemeleri şunlardır: Fe-Ti, Fe-W, Fe-Ni, Fe-V, Fe-Si ve Fe-Mo. 

Basılan olmayan yanma ve baca gazlarından buhar ve sıcak su şeklinde ısı geri kazanımı durumunda yüksek değer; herhangi 

bir ısı geri kazanımı olmaksızın BOF gazının kantitatif geri kazanılması durumunda sıfır (buhar üretimi yok). 

Daha az yeterli ikincil tozsuzlaştırma durumunda daha yüksek değer. 

PM10 ve PM2.5 ile ilgili bilgiler genellikle günümüzde mevcut değildir. 

Çok çeşitli enerji girdileri, farklı alanlarda çeşitli enerji yönetimini göstermektedir. 

Rapor edilen geniş aralık, farklı gaz kullanımlarından kaynaklanmaktadır. 

Örnekleme yöntemleri, analiz yöntemleri, zaman aralıkları, hesaplama yöntemleri ve referans koşulları gibi verilerin 

belirlenmesi ile ilgili bilgi yeterince mevcut değildir. Tablodaki veriler yıllık ortalama değerlerdir ve 2004'e bakınız. Emisyon 

verileri azaltma sonrasında durumu yansıtır ve birincil ve ikincil havalandırmayı içerir. 

BOF gazının tam yanmasının kısmi olması durumunda yüksek değer - gösterge değeri. Emisyonlar ayrıca enerji girdisine ve 

bireysel enerji ve malzemeye de bağlıdır. 

Borneff 6 olarak PAH; Veriler sadece bir fabrikadan temin edilebilir. 

NB: — SÇ = sıvı çelik (ham çelik). 

— Parantezler arasındaki değerler özel koşulları veya anormal durumları temsil eder. BOF operasyonunun temsilcisi 

sayılmazlar. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 234, Polonya 2007 ] [ 359, Hollanda 2007 ] [ 363, Eurofer 2007 ] [ 365, Eurofer 2007 ] 
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 Bazik oksijen çelik üretimi için çevresel sorunlar 

Bazik oksijen çelik üretim süreci, esas olarak toz ve katı atıklar / yan ürünler ve atık su kaynağıdır. 

Emisyonları azaltmak için azaltma teknikleri uygulandığında, çapraz medya etkileri ortaya çıkar. 

Genel olarak, Bölüm 7.2.2.1'den 7.2.2.4'e kadar olan bölümler, oksijen çelik üretim sürecindeki en 

ilgili çevresel sorunları açıklamaktadır [ 363, Eurofer 2007 ]. 

 
 Havaya emisyon 

 

Aşağıda belirtilen süreçlerin / emisyon kaynaklarının hepsinden havale edilen emisyonlar, bir 

önceki bölümde Tablo 7.3'de özetlenmiştir. 

Tablo 7.4, Tablo 7.3'te görünmeyen diğer bazı hava kirleticilerini göstermektedir. 

 
Tablo 7.4: Diğer hava kirlilikleri 

Hava kirliliği Emisyon (mg/ton SÇ) 

SOX 3790 – 13400 

HF 116 – 760 

CH4 215 

Cd 200 – 2316 

Ni 572 – 2316 

Zn 66154 

Not: Değerler iki AB kuruluşuna karşı 

gelir. 

Kaynak: [ 234, Polonya 2007]. 

   

 

Çevreleyen hurdaya bağlı olarak, organik malzemelerin (yağlar, boyalar, yağlar veya plastikler) 

termal bozunmasına ait PCB ve klorobenzenler gibi diğer kirleticiler hurdaların yüklenmemiş 

olması gerekir. Bu kirleticilerin sertifikaları hakkında veri bulunmamaktadır. Bu değerlerin uygun 

şekilde taranması ve tespit edilen toksik kapak dengesi çok tavsiye edilebilir. 

Malzeme akışının ardından, havaya emisyonlar aşağıdaki proses aşamalarından meydana gelir. 

Sıcak metal ön prosesi 

• potaya aktarma ve cüruf alma 

• sıcak metal desülfürizasyonu BOF prosesleri: 

• BOF şarjı 

• BOF oksijen üfleme (konverter gaz ya da BOF gaz üretimi) 

• BOF'tan sıvı çelik ve cürufun kesilmesi (konverter) 

İkincil metalurji: 

• döküm prosesleri (ikincil metalurjide kullanılan kepçeler, pota fırınları, konvertörler ve 

diğer ekipmanlar) 

• gaz giderme 

• refrakter ön ısıtma (pota, tandiş, gaz giderici) 

• katkı maddelerinin ilavesi 

 

Döküm 

• ingot ya da sürekli döküm 

Yayma emisyonları 

• Yayılmış gazlar tam olarak yakalanmadığında, yukarıda bahsedilen tüm proseslerden 

yayma emisyonlar meydana gelir. 
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Genellikle BOF gazı (konverter gazı) birincil çıkış gazı olarak adlandırılır. Sonraki ekstraksiyon 

ve toz giderme, birincil tozsuzlaştırma sistemi olarak belirtilir. Yukarıda belirtilen BOF çelik 

üretim süreçleriyle ilgili diğer tüm kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar genellikle ikincil atık 

gazlar olarak adlandırılır ve ikincil tozsuzlaştırma sistemi tarafından kesilir. Bazen sıcak metal ön 

prosesinden kaynaklanan emisyonlar ayıklanır ve ayrı ayrı arıtılır. Genellikle ikincil 

tozsuzlaştırma sisteminin bir parçasıdırlar. 

 

7.2.2.1.1 Sıcak metal ön prosesinden kaynaklanan emisyonlar 

 

Söndürme, kükürt giderme ve kirletme sırasında toz emisyonları meydana gelir. Kükürt giderme 

prosesinde oluşan egzoz havası, daha sonraki cüruf ayrımı ve tartımı 10000 mg/Nm3 veya 1000 

g/ton çelik tozu ile yüklenir [19, EC BOF 1995] [76, Koeller 1995]. Sıcak metal ön prosesinden 

kaynaklanan emisyonların verimli bir şekilde toplanması, bu prosesler sırasında uygun 

davlumbazlar ve brülör odacığı uygulayarak elde edilebilir. Çıkış gazı daha sonra ıslak gaz 

yıkayıcılar veya torba filtreler veya ESP'ler (ikincil veya ayrı toz giderme sistemleri) gibi aynı 

sökme etkinliğine sahip diğer toz giderme sistemleri ile temizlenir [363, Eurofer 2007]. 

Toz verimli bir şekilde çıkarıldığında ve ardından bir torba filtreden (veya bir ESP'den) geçtiğinde, 

10 mg / Nm3'ten (1 g / ton SÇ) daha az emisyonlar elde edilebilir. 

Bazı durumlarda kükürt giderme prosesinde kalsiyum karbür kullanılmıştır. Toz emisyonlarını 

önlemek için suyun soğutma amacıyla kullanıldığı yerlerde ciddi koku problemleri 

gözlemlenmiştir. Bunun nedeni, muhtemelen sülfür ve artık karbür tarafından oluşturulan H2S ve 

organik sülfürlerin oluşmasıydı. Kalsiyum oksit yerine kalsiyum oksit kullanılmasıyla cüruf, 

havada daha az koku problemi ile soğutulabilir. 

Bir tesiste SO2 emisyonları sürekli olarak izlenmiştir. 2006 yılında SO2'nin günlük ortalama 

emisyon değerleri 20-100 mg/Nm3 aralığındadır (bkz. Şekil 7.21). Yarım saatlik ortalama SO2 

değerinin yaklaşık %85'i 100 mg/Nm3'ün altındadır (referans dönemi 1/2007 - 5/2007); Bununla 

birlikte, tek değerler anlamlı olarak daha yüksektir (340 mg/Nm3'e kadar) [277, Wiesenberger 

2007]. 

 

7.2.2.1.2 BOF proseslerinden kaynaklanan emisyonlar 

 

BOF prosesinden kaynaklanan emisyonlar şu durumlarda gerçekleşir: 

• BOF şarjı 

• BOF oksijen üfleme 

• oksijen üfleme sırasında dökülme 

• BOF (konverterler) 'den sıvı çelik ve cürufun dökülmesi. 

BOF (konverter) üfleme ve sıvı çelik ve cürufun dokunuşu sırasında yükleme, üfleme ve eğimden 

kaynaklanan emisyonlar, büyük bir önem taşır ve burada daha ayrıntılı olarak tarif edilir. 

BOF operasyonlarında ikincil havalandırma ve toz giderme sistemleri: 

Yukarıda bahsedilen proseslerin tümü sırasında hurda ve sıcak metalin yüklenmesi, oksijenin 

üflenmesi ve BOF'a dokunulması sırasında toz yayılır. Şarj veya kılavuz çekme prosesleri 

sırasında dönüştürücü eğilir. Bir "ikincil havalandırma" ve toz giderme sistemi, genellikle 

meydana gelen toz emisyonlarını azaltmak için kurulur. 

İkincil havalandırma sistemi genellikle, konvertörün hemen üzerinde eğimli bir konumda bir 

kanopi kapağından ve konvertörün geri kalan 3/4 etrafında bir köpek kulübesinden oluşur. Üfleme 

sırasında ikincil sistem, birincil havalandırma sistemi tarafından yakalanmayan emisyonların 

çoğunu çıkarır. Tahliye edilen gazların müteakip muamelesi genellikle bir torba filtre veya bir ESP 

vasıtasıyla gerçekleştirilir. 
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BOF operasyonlarında birincil havalandırma ve tozsuzlaştırma sistemleri 

Oksijen üfleme sırasında, dönüştürücü gaz dönüştürücüden serbest bırakılır. Bu gaz, karbon 

monoksit (CO) ve büyük miktarlarda toz (esas olarak ağır metaller dahil olmak üzere metal 

oksitlerden oluşur), nispeten az miktarda sülfür oksit (SO2) ve azot oksit (NOX) içerir. Ayrıca, çok 

az miktarda PCDD / F ve PAH yayılır (önceki bölümde bkz. Tablo 7.3). 

Genel olarak, konverter gazdan enerji elde etmek için iki sistem kullanılabilir: 

• kısmi/tam yanma 

• baskılı yanma. 

Tam (veya açık) yanma sisteminde, dönüştürücü fırından gelen proses gazı baca gazı kanalında 

yakılır. Konverter fırını ile birincil (veya konverter gazı) havalandırması arasındaki bir açıklık, 

ortam havasının girişine izin verir ve böylece dönüştürücü gazın kısmi veya tam yanmasına olanak 

tanır. Bu durumda, proses gazı, bir ton sıvı çelik için yaklaşık 15-20 kg toz ve bir ton sıvı çelik 

için yaklaşık 7 kg karbon monoksit içerir. Atık ısı kazanı içindeki hassas ısı kullanılarak enerji geri 

kazanılır. Açık yanma sistemlerinin, bastırılmış yanma sistemlerine (50 - 100 Nm3/ton SÇ) kıyasla 

büyük bir akışa (500 - 1000 Nm3/ton SÇ) sahip olduğunu unutmayın. Bu, BOF gazı (konverter 

gazı) kanalına hava girmesinden kaynaklanmaktadır. 

Bastırılmış yanma uygulandığında, geri çekilebilir suyla soğutulmuş bir etek dönüştürücünün 

ağzına indirilir. Bu şekilde baca gazı kanalında karbonmonoksit yanması bastırılır ve karbon 

monoksit geri kazanılabilir. Nitrojen yokluğu (havanın dışarıda tutulması durumunda), daha 

yüksek oksijen üfleme hızlarının mümkün olduğu ve böylece proses süresinin azaldığı anlamına 

gelir. 

Seçilen kurtarma türü emisyonları etkiler. 

BOF gazı (konverter gazı), kalorifik değeri ve Wobbe indeksi açısından yalın bir gaz olarak 

sınıflandırılmalı, ancak yanma özellikleri (ve özellikle yanma sıcaklığı) açısından 

düşünüldüğünde, zengin gazlar grubuna aittir. Konverter gazının bileşimi, kullanılan proses, geri 

kazanım yöntemi ve özellikle oksijen hacmi ile değişir (bkz. Tablo 7.5). 
Tablo 7.5: BOF gazının bileşimi ve özellikleri 

Parametre Birim Ortalama değer (1) Varyasyon aralığı 

Bileşim 

CO H2 CO2 

N2 + Ar 

vol-% vol-% vol-% 

vol-% 

72.5 

3.3 

16.2 

8.0 

55 – 80 

2 – 10 

10 – 18 

8 – 26 

Karakteristik 

Yoğunluk 

Düşük ısıtıcı değeri Teorik 

yanma sıcaklığı 

kg/Nm³ kJ/Nm³ 

°C 

1.33 

9580 

2079 (2) 

1.32 – 1.38 

7100 – 10100 

Özel hava ihtiyacı (ıslak) Nm³/Nm³ 1.81 1.34 – 1.90 

Özel çıkış gazı miktarı (ıslak) Nm³/Nm³ 2.43  
(1) Yanma gazı değerleri, gaz tutucunun akış aşağısında 15 ºC'lik bir sıcaklıkta, 60 mbar'lık bir gösterge 

basıncında, barometre seviyesi 1013 Pa'da ve% 100'lük bir nemde belirtilmektedir. 

(2) Toplam nem miktarı ve 0 ºC ile birlikte. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ]. 

 

Şekil 7.11, bastırılmış yanma durumunda BOF gazı birikimini göstermektedir. Kullanım için 

anahtar bir parametre olan BOF gazının CO içeriğinin zamanla nasıl değiştiğini göstermektedir. 

Düşük CO içeriği ve güvenlik nedenlerinden ötürü, başlangıçta ve üfleme sonunda oluşan BOF 

gazı (her biri birkaç dakika) toplanmamakta, ancak tozdan arındırıldıktan sonra alevlenmektedir 

[363, Eurofer 2007]. 
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Şekil 7.11: Bastırılmış yanma durumunda BOF gaz toplama 

Toz genellikle venturi yıkayıcılar vasıtasıyla BOF gazından değil, aynı zamanda kuru veya ıslak 

elektrostatik çökelticilerden de uzaklaştırılır. Bastırılmış yanma kullanıldığında, venturi 

yıkayıcıları ızgara gazında 5-10 mg/Nm3'lük bir toz konsantrasyonuna ulaşabilir (partikül 

büyüklüğü dağılımına bağlı olarak diğerleri arasında 50 mg/Nm3'e kadar daha yüksek 

konsantrasyonlar da mümkündür). Bu 1 g/ton SÇ'ye karşılık gelir. Geri kazanılan tozun demir 

içeriği %42-75'tir. Izgara gazındaki toz, ızgara gazı yakma sahasında yayılır [363, Eurofer 2007]. 

Üflenmeden önce ve sonra, Şekil 7.11 ve Şekil 7.23'te görüldüğü gibi, nispeten az miktarda 

toplanan çıkış gazı akışı söndürülmüştür. 

Tam yanma kullanıldığında, atmosfere verilen toz emisyonları, prosesden sonra 25-100 mg/Nm3 

aralığındadır. Açık yanma sistemlerinin daha yüksek baca gazı akışının bir sonucu olarak, bu 

rakam 180 g/ton SÇ'ye kadar olan toz emisyonlarına karşılık gelmektedir. Tablo 7.6, başka bir 

belirti yoksa, azaltma sonrası bastırılmış yanma ile BOF'tan gelen hava emisyonlarını 

özetlemektedir. 
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Tablo 7.6: Başka bir gösterge yoksa, azaltma sonrasında bastırılmış yanma ile bazik oksijen 

fırınından havaya özel emisyon değerleri 

Bileşen 
Özel emisyon 

değeri 
Birim 

Birincil (BOF gazı) 

havalandırma akışı 

Birincil(BOF gazı) 

havalandırma akışı 

Tam yanma 

Bastırılmış yanma 

65000 – 300000 

 

500 – 1000 

50 – 120 

Nm3/h Nm3/t SÇ Nm3/t SÇ 

Oksijen üfleme tozları 

Şiddetli 

 

Birincil toz giderme 

sonrası 

Filtreleme toz/atık 

15 – 20 

 

0.3 – 55 

 

12 – 23 

kg/t SÇ 

g/t SÇ kg/t SÇ 

İkinci havalandırma akışı 
1300 – 4800 

300000 – 3441000 

Nm3/t SÇ 

Nm3/h 

 

Şarj ve akıtmadan 

kaynaklanan toz 

Şiddetli 

 

İkincil toz giderme 

sonrası 

Yakalanamayan 

200 – 1000 

 

2 – 60 

 

8 – 120 

g/ton SÇ 

İkincil toz gidermeden 

gelen toz 
Filtreleme toz/atık 0.1 – 1.2 kg/ton SÇ 

(Ağır) metaller 
Al As Cd Cr Cu Fe 

Hg Mg Mn Pb Zn 

0.60 – 0.68 

0.00 – 0.02 

0.07 – 0.20 

0.00 – 0.04 

0.04 

2.8 – 83 

0.00 – 0.02 

1.45 – 2.40 

2.7 – 60 

1.5 – 2.9 

8.2 

g/t SÇ 

Sülfür oksit (SO2) 0.4 – 5.5 g/t SÇ 

Azot oksit (NOX) 5.0 – 20 g/t SÇ 

Karbonmonoksit (CO) 7.0 – 16 kg/t SÇ 

Hydrojen florür (*) 0.008 – 0.01 g/t SÇ 

PAH (Borneff 6) 0.08 – 0.16 mg/t SÇ 

PCDD/F <0.001 – 0.11 µg I-TEQ/t SÇ 

(*) Sıcak metal desülfürizasyonunda fluorspar (CaF2) eklendiğinde, florür emisyonları çok daha yüksek olabilir. 

NB: SÇ = (Ham) Sıvı çelik. 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 365, Eurofer 2007 ] [ 372, Czech TWG üyesi 2008 ]. 

Bastırılmış ve tam yanma arasındaki geçişlerin mevcut olduğunu unutmayın; Bazı bitkiler tam 

yanma uygularken, diğer bitkiler kısmen bastırılmış yanma kullanır ve diğer bitkiler de BOF gazı 

yanmasını tamamen bastırır. Bazı durumlarda BOF gazı geri kazanılmamakta, ancak 

alevlenmektedir. Bununla birlikte, bastırılmış yanma ve sonraki BOF gazı geri kazanımı en yaygın 

prosesdir. Bastırılmış yanma durumunda, kontrollü BOF gazı kalitesi ile sürekli kullanım için 

büyük bir gaz tankı gereklidir. Ayrıca, kurtarılan gazın yerel kullanımı da bulunmalıdır. Yukarıda 

belirtilen önkoşulların olmaması, AB'de hala BOF gaz geri kazanımı olmaksızın bazı bazik oksijen 

çelik üretim tesislerinin varlığını açıklamaktadır [363, Eurofer 2007]. 

Boru deliği, toz emisyonlarında önemli bir özelliktir. Oksijen borusunun geri çekilebilir olması 
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gerektiğinden, baca gazı kanalındaki toz, bina atmosferine ulaşan mızrak deliğinden dışarı 

kaçabilir. Buhar veya inert gazın korunması ve üflenmesi bu emisyonları önleyebilir. PAH 

emisyonları katransız refrakterler kullanılarak azaltılabilir. 

 

7.2.2.1.3 İkincil metalurji ve sürekli döküm de dahil olmak üzere BOF prosesinde 
diğer emisyon kaynakları 

 

BOF sürecindeki Bölüm 7.2.2.1.1 ve 7.2.2.1.2'de belirtilen diğer emisyonlar aşağıdaki gibi 

gerçekleşir: 

 

• döküm prosesleri (ikincil metalurjide kullanılan kepçeler, pota fırınları, konverterler ve 

diğer ekipmanlar)degassing 

• refrakter ön ısıtma (pota, tandiş, gaz giderici) 

• katkı maddelerinin ilavesi 

• sürekli döküm. 

Yukarıda bahsedilen proseslerin bazıları, ikincil havalandırma ve toz giderme sistemi ile 

bağlantılıdır. 

Çeşitli proseslerden çıkan tozlar 1-275 g/ton SÇ aralığındadır [38, EUROFER BOF 1997]. 

Azaltmadan sonra havaya salınan emisyonlar 0.1 - 50 g / t SÇ aralığındadır. 

Kurşunlu çeliğin üretimi ile ilgili olarak (bkz. Bölüm 7.3.2.3) emisyonlar, sıvı çelik içeren potaya 

kurşun eklenmesi sırasında meydana gelir. Elde edilen çıkış gazı emilir ve düşük bir tortusal toz 

içeriği (<5 mg / Nm3) elde etmek için özellikle bu atık gaz için bir torba filtresinde normal olarak 

işlenir. Ancak kepçenin kendisi gaz geçirmez değildir ve bu nedenle de yakalanmayan ancak 

önemli bir önemi olan kaçak emisyonlar da vardır. Akış ve Pb emisyonları hakkında bilgi mevcut 

değildir. Bu tür Pb emisyonları, otomatik, bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) kesme makineleri 

için Pb alaşımlı çeliklere sahip uzun ürünler için BOF tesislerinde tipiktir [363, Eurofer 2007]. 

 

7.2.2.1.4 BOF sürecinden kaynaklanan difüze emisyonlar 

 

Emisyonlar tam olarak yakalanmadığı zaman, yukarıda bahsedilen süreçlerin hepsinden difüze 

emisyonlar meydana gelir. Difüze emisyonlardan her halükarda mümkün olduğunca 

kaçınılmalıdır. Bu nedenle, birincil ve özellikle ikincil ekstraksiyon sistemi optimize edilmelidir. 

Genellikle ikincil tozsuzlaştırma sistemlerinin tahliye akışı oldukça yüksektir. Yaygın emisyonları 

önlemek veya azaltmak ve gerekli ekstraksiyon akışlarını sınırlamak için etkili bir önlem, 

emisyonları emisyon kaynağına mümkün olduğunca yakın tutmaktır. Çatıdaki ek bir ekstraksiyon 

cihazının, kaynakta ekstraksiyondan daha düşük maliyetli olduğu düşünülmektedir. Ancak daha 

önce de belirtildiği gibi, tüm tozları yakalamak her zaman mümkün olmamakta, bu nedenle, bir 

çelik tesisinden kaynaklanan toplam emisyonları azaltmak için bir çatı ekstraksiyon sistemi 

çevresel açıdan verimli bir seçenek olabilir. 

Tablo 7.7'de görüldüğü gibi, büyük gaz hacimleri nispeten düşük emisyon konsantrasyonları ile 

muamele edilmelidir. Bununla birlikte, dünya çapında, sadece birkaç bitki çatı ekstraksiyonu 

uygular. 

Yaygın şekilde yayılan parçacıklar, üretim salonlarında kısmen depolanır veya açık kapılar ve 

pencerelerden çatıdaki açıklıklar yoluyla yayılır. 

Günümüzde, çatı emisyonları için standartlaştırılmış bir ölçüm tekniği mevcut değildir, bu yüzden 

bu emisyonların tahmini büyük ölçüde değişmektedir. Tablo 7.7'de çatı üzerinden yayılan toz için 

VDI 2463 bölüm 7'ye göre ölçüm sonuçları gösterilmektedir. Her ne kadar emisyon kaynaklarına 

yakın bir kapağa ve 300 000 - 1000 000 m3 / sa'lık bir ekstraksiyon akışına sahip etkin bir ikincil 

havalandırma ve toz giderme sistemi kullanılsa da, çatı açıklıkları aracılığıyla önemli miktarda toz 
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yayılmakta. Ortalama çelik üretimi ile ilgili olarak, spesifik toz emisyonları yaklaşık 100 g / 

tondur. Genel olarak, çatı emisyonlarının 8 - 120 g / ton ham sıvı çelik aralığında olduğu tahmin 

edilmektedir. Bazı proses koşulları, ör. konvertörden eğim, geçici olarak daha yüksek emisyon 

değerlerine yol açabilir. Gerçek emisyonlar esas olarak yakalama verimliliği ve hurda ve sıcak 

metalin şarj sırasına bağlıdır [363, Eurofer 2007]. 

Tablo 7.7: Bazik oksijen çelik üretiminde çatı tozu emisyonlarının ölçülmesi 

Birim PM10 

(mg/m3) 

Toplam toz (mg/m3) Gaz akışı (m3/sa) Toplam toz kütlesi 

akışı (kg/sa) 

Şarj hazırlık bölümü üzerinde çatı (1) 

Çatı açılımı 1 1.8 3.7 1112000 4.1 

Çatı açılımı 2 1.5 4.4 1199000 5.3 

Çatı açılımı 3 2.2 4.5 1089000 4.9 

Ortalama: 1.8 4.2   

Toplam:   3400000 14.3 

Konverter üzerinde ki çatı 

Çatı açılımı 1; (iki 

konverter ile) 

 

NA 

 

2 – 13 

1430000 

– 

2120000 

 

5 – 26 

10 günlük değerlerin 

ortalaması 

NA 7.2 1980000 14.3 

Çatı açılımı 1; (bir 

konverter ile) 

 

NA 

 

2 – 22 

1430000 

– 

2120000 

 

5 – 46 

10 günlük değerlerin 

ortalaması 

NA 11.3 1980000 23.4 

(1) VDI 2463 bölüm 7'ye göre Temmuz ve Ağustos 2005'te yapılan ölçümler. 

NB: – Bu ölçümler, dönüştürücü salonu durumunda 10 günlük bir süre boyunca sürekli ölçümlerdi. Şarj hazırlama 

salonu için, iki günde altı saatlik periyotlarla örnekler alındı. 

– NA = Veri yok. 

Kaynak: [ 151, TÜV Güney Sanayi Servisi GmbH 2005 ] 

 

Bir ikincil tozsuzlaştırma sisteminin uygulanmadığı bir BOF fabrikasında, bir adet dökülen 

standda sıcak metal relaksasyon sırasında dağınık toz emisyonlarının yılda dört ton olduğu ve bir 

konvertörün şarj edilmesi ve çekilmesi sırasında yılda 56 ton olacağı bildirilmiştir [359, Hollanda 

2007]. 

 Atık su 

[ 363, Eurofer 2007 ] 

Su aşağıdaki amaçlar için kullanılır: 

o BOF gazı prosesinde su temizleme 

o Desülfürizasyon ve ıslak toz gidermede su temizleme 

o Vakum üretiminde 

o Sürekli veya ingot dökümünde. 

Entegre çelik fabrikalarında atık suyun kullanımını optimize etmek için tek akışlar karıştırılabilir 

ve daha sonra birlikte işlenebilir (bkz. Bölüm 2.4). Bu gibi durumlarda, tek bir üretim adımından 

atık su bileşimi hakkında bilgi mevcut olmayabilir [363, Eurofer 2007]. 

BOF gazı prosesinden gelen atık su 

BOF gazına ya ıslak ya da kuru olarak muamele edilir. Islak temizleme durumunda, normal olarak 

arıtmadan sonra geri dönüştürülen atık su üretilir. Bu proses sıklıkla iki aşamada gerçekleştirilir: 

iri taneciklerin (>200 µm tane büyüklüğü) ayrılması ve ardından dairesel çökeltme tanklarında 

sedimantasyon. Çöktürmeyi arttırmak için topaklaştırıcı maddeler eklenir. 

Elektriksel flokülasyonun amacı, küçük ve yavaşça çöken partikülleri bir elektrik alanı vasıtasıyla 
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ortadan kaldırmaktır. Aynı polariteye sahip olan parçacıklar birbirlerini itme eğilimi gösterirler, 

böylece çökelme prosesini yavaşlatırlar. Elektriksel flokülasyonda, parçacıkların yüzeyi, 

partiküllerin aglomerasyonunu sağlayan elektrik alanını geçerken boşalır. 

Elektriksel flokülasyon sistemi, atık su girişinin yakınındaki çökeltme tankının ortasına 

yerleştirilen birkaç parçadan oluşur. Her bölüm bir anot ve dört katot borusundan oluşmaktadır. 

Anottan katotlara atık su yoluyla bir DC akımı iletilir, böylece bir elektrik alanı oluşturulur. 

Çökeltme tanklarının kapasitesi önemli ölçüde artmıştır ve kimyasal topaklara gerek yoktur. 

Proses ayrıca, çökeltme tankının yüzeylerindeki partiküllerin çökelmesini önleyen bir anti-

ölçekleme etkisine de sahiptir [363, Eurofer 2007]. 

Çamur, döner vakum filtreleri, hazne filtre presleri veya santrifüjler aracılığıyla sudan arındırılır. 

Devredeki deşarj edilen (taşma) arıtılmış atık suyun akışı ve kalitesi ile ilgili temsili veriler mevcut 

değildir. 

Vakum üretiminden kaynaklanan atık su 

Vakum prosesi için, vakum üretiminden olağan spesifik proses suyu akışı, 5-8 m3/ton SÇ vakumla 

işlenir. Birkaç durumda, spesifik proses suyu talebi daha yüksektir; bir durumda 41 m3/ton SÇ 

(bkz. Tablo 7.3). Bu su neredeyse tamamen geri dönüştürülmüştür. Tüm sıvı çeliğin vakumla 

prosesden geçirilmemesi gerektiği belirtilmelidir. Bu nedenle, vakumla muameleden elde edilen 

ağırlıklı spesifik atık su çıkışı 1,3 m3/ton SÇ'dir. Kompozisyon ve tedavi veya geri dönüştürme ile 

ilgili veriler mevcut değildir [140, Eurofer 2009] [363, Eurofer 2007] [365, Eurofer 2007]. 

Genellikle bu atık su, doğrudan çevrede bulundukları haddeleme tesislerinden diğer akışlarla 

birlikte ele alınır. 

Sürekli dökümden kaynaklanan atık su 

Sürekli döküm makinelerinden gelen suya yönelik emisyonlar, doğrudan soğutma sistemi 

tarafından üretilir. Bu, plakaların, blumların, kütüklerin ve makinelerin doğrudan soğutulması için 

kullanılır. Atık su, değirmen ölçeği (1-3 g/lt) ve yağ/gres içerir. Bu su, çoğu zaman doğrudan 

çevrede bulundukları haddehanelerin atık sularıyla birlikte arıtılmaktadır. Atık su miktarı, yerel 

koşullara ve su yönetimine bağlıdır. Sürekli döküm için spesifik su talebi genellikle 5 ile 35 m3/ton 

SÇ arasındadır [72, N.N. 2005]. Sürekli dökümden kaynaklanabilecek atık su miktarı 2 m³/ton 

SÇ'ye kadardır. 
 Atıklar ve yan ürünler gibi proses kalıntıları 

Bazik oksijen çelik üretiminden kaynaklanan çeşitli katı kalıntılar, Tablo 7.8 [363, Eurofer 2007] 

'deki spesifik miktarlarıyla derlenmiştir ve Avrupa oksijen çelik üreticilerinin bir araştırmasının 

sonuçlarını göstermektedir. 

 
Tablo 7.8: Oksijen çelik üretiminin neden olduğu belirli türdeki katı artıklar 

Üretilen katı malzeme 

(atık/üretim ile/artık) 

Özel miktar (seviye) 

(kg/ton SÇ) 

Desülfürizasyon cürufu 3 – 21 

BOF cürufu 85 – 165 

İkincil metalurjiden kaynaklanan cüruf 9 – 15 

Sürekli dökümden kaynaklanan cürüf 4.0 – 5 

Çevrim 2.8 – 15 

İnce ve kaba tozlar 0.75 – 24 

Sürekli dökümde hadde tufalı 2.3 – 6.4 

Moloz 0.05 – 6 
NB: SÇ = Sıvı çelik. 

Kaynak: [ 363, Eurofer 2007 ] [ 365, Eurofer 2007 ]. 

 

Tablo 7.8'den aşağıdaki yüzdeler elde edilebilir: BOF cürufu: yaklaşık% 80, kükürt giderme 

cürufu: yaklaşık %10, ikincil metalurjiden cüruf: yaklaşık %7 ve sürekli dökümden cüruf: yaklaşık 

%3 [363, Eurofer 2007]. 

Bazik oksijen fırınındaki (BOF) cüruf Tablo 7.9'da gösterildiği gibi en büyük payı oluşturmaktadır. 



Bölüm 7 

374  Demir Çelik Üretimi 

Tablo 7.9: BOF ve ikincil çelik cürufu üretimi 

Çelik cürufu miktar 

(kiloton) 

(%) 

BOF cürufu 9424 87.3 

Kükürt giderme ve ikincil metalurji dahil ikincil çelik 

cürufu 

1368 12.7 

Toplam 10792 100 
NB: 2004'ten itibaren ve aşağıdaki AB ülkeleriyle ilgili veriler: AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, LU, NL, 

İngiltere, SE, SK. 

Kaynak: [ 174, Euroslag 2006 ]. 

 

Desülfürizasyon cürufu 

Desülfürizasyon cürufu sadece kısmen eriyen heterojen bir cüruftur. Kükürt giderme cüruflarının 

bileşimi kuvvetle kullanılan kükürt giderme maddelerine bağlıdır. Böyle bir cüruf bileşiminin bir 

örneği Tablo 7.10'da sunulmaktadır. 

 
Tablo 7.10: Sıcak metal desülfürizasyonundan cürufun kimyasal bileşimi 

Parametre Derişim 

(wt-%) 

 Parametre Derişim 

(wt-%) 

CaO 27.0 MnO ≤0.5 

SiO2 18.0 P2O5 ≤0.2 

Al2O3 8.0 Cr2O3 ≤0.1 

MgO 10.0 Serbest CaO ≤5 

Toplam Fe 20.0 S ≤4 

Metalik Fe 15.0 CaO/SiO2 1.5 
Kaynak: [ 363, Eurofer 2007 ]. 

Nispeten yüksek kükürt içeriği ve yetersiz mekanik özellikler, kükürt giderme cürufunu yeniden 

kullanım için ideal hale getirmez. Normalde entegre çelik yapıların sinter karışımına geri 

dönüştürülür veya kısmen depolama sahası inşaatında veya gürültü koruma bariyerlerinde 

kullanılır. Aynı zamanda arazi doldurulmuştur (bkz. Şekil 7.12) [363, Eurofer 2007]. Yeni 

araştırmalar, cürufun kükürt içeren toprak düzenleyiciler olarak kullanılabileceğini göstermiştir, 

bu nedenle bu tür cüruf için yeni bir uygulama olabilir. 

 

 

 

 

Şekil 7.12: AB'de sıcak metal desülfürizasyonundan cürufun son hali 

Kaynak: [ 30, Roederer ve diğ. 1996 ] 
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BOF cürufu 

BOF cürufunun kimyasal bileşimi kullanılan proseslere bağlıdır (bkz. Tablo 7.11). 

 
Tablo 7.11: BOF cürufunun kimyasal bileşim örnekleri 

Proses LD-AC LD1 LD2 LD3 LD4 

CaO 50.0 50.0 52.4 51.4 44.2 

Serbest CaO ≤7 ≤10 8.2 4.8 <0.2 

SiO2 9.0 15.0 12.6 14.8 23.7 

CaO/SiO2 4 2.5    

Al2O3 ≤2 ≤2 1.6 1.3 1.6 

MgO ≤3 ≤3 3.1 4.1 2.1 

Toplam Fe 12.0 16.0    

Metalik Fe ≤1 ≤1    

FeO   12.6 12.7 12.2 

Fe2O3   11.7 10.8 11.6 

MnO 2.0 ≤4 4.3 4.9 2.4 

Cr2O3 ≤1 ≤1 0.4 0.31 0.16 

TiO2   0.5 0.9 0.7 

V2O3   0.33 0.29 0.12 

P2O5 15.0 ≤2    

NB: — Ağırlıkça % değerler. 

— LD-AC = Linz-Donawitz-Arbed-CRM prosesi. 

— LD = Linz-Donawitz prosesi (dört örnek). 

Kaynak: [ 46, Geiseler 1991 ] [ 363, Eurofer 2007 ] [ 365, Eurofer 2007 ] 

[ 385, Malmberg ve diğerleri 2005 ]. 

 

Bu cürufların mineral bileşimi Tablo 7.12'de gösterildiği gibi farklı ve çok yere özgüdür. 

 
Tablo 7.12: Bu minerallerin bileşimi 

Mineral Trikalsiyum 

silikat 

Dikalsiyum 

silikat 

Dikalsiyum 

demir oksit 

Spinel Vüstit Kireç 

Formül: 3 CaO·SiO2 2 CaO·SiO2 2 CaO·Fe2O3 MeO·Me2O3 FeO CaO 

LD cüruf 1 0 40 30 0 20 10 

LD cüruf 2 20 35 25 0 15 5 

LD cüruf 3 0 70 0 20 10 0 
NB: Ağırlıkça % değer. 

Kaynak: [ 365, Eurofer 2007 ]. 

 

BOF cürufunun çoğu, yol yapımında asfalt karışımlarında ve su yolu yapımında (hidrolik 

mühendisliğinde, örneğin kıyıları stabilize etmek için) taban / alt taban olarak bir agrega olarak 

kullanılır. Ancak piyasa koşullarına bağlı olarak hala depolama alanına konulan BOF cürufunun 

bir yüzdesi de var. 

Çelik cürufu kısmen sinter karışımında veya doğrudan yüksek fırın yükünde veya BOF'ta (iç 

kullanımda) kireç kaynağı olarak da kullanılabilir. Bu, sıcak metalde izin verilen sınırlı miktarda 

fosfor nedeniyle kısmen kısıtlanmaktadır. Nispeten yüksek oranda serbest CaO içeriği nedeniyle 

önemli miktarda cüruf hâlâ tarımda gübre ve kireçleme maddesi olarak kullanılmaktadır [363, 

Eurofer 2007]. 
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Şekil 7.13: Avrupa'da 2004 yılında çelik cüruf kullanımı 

 

Sekonder metalurjiden kaynaklanan cüruf 

İkincil metalurji cüruf bileşimi oldukça farklıdır ve çok geniş bir bileşim yelpazesi bulunabilir 

çünkü bunlar üretim teknolojisine ve üretilen çelik türlerine bağlıdır. 

İkincil metalurjiden elde edilen cüruf, Tablo 7.9'da gösterildiği gibi çelik dükkanlarından gelen az 

miktarda tortuyu temsil eder. 

İkincil cürufların mineral bileşimi farklı ve bölgeye özgüdür. Tablo 7.14, ikincil çelik üretim 

cüruflarının bileşimi için aralığı göstermektedir. 

 
Tablo 7.13: İkincil metalurjik cürufların başlıca mineral bileşenleri 

İkincil metalurjik cüruf 

İsim Mineral Formül 

Beta dikalsiyum silikat Larnit β-Ca2SiO4 

Gama dikalsiyum silikat İngesonit γ-Ca2SiO4 

Kalsiyum magnezyum silikat Bredigit Ca7Mg(SiO4)4 

Kalsiyum florür silikat Kuspidin Ca4F2Si2O7 

 Spinel Me2+(Me3+)2O4 

Kalsiyum alüminyum oksit Mayenit Ca12Al14O33 

Magnezya Periklas MgO 

Kalsiyum oksit Kireç CaO 
NB: Me = Metallerin valans 2 ve 3 ile kombinasyonu (örn., Mg2+, Al3+). 

Kaynak: [ 365, Eurofer 2007 ]. 
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Tablo 7.14: İkincil çelik üretimi cüruflarının kimyasal bileşimi 

Parametre Alt limit 

(ağırlıkça-%) 

Üst limit 

(ağırlıkça-%) 

CaO 20 65 

FeO 0.1 20 

SiO2 1 40 

MgO 2 20 

Al2O3 0.5 40 

P2O5 <0.01 1 

Mn 0.03 7.7 

Ti 0.02 3 

Cr <0.01 2.6 

F <0.01 10 

S toplam <0.05 4 

Kaynak: [ 220, Eurofer 2008 ]. 

 

BOF gaz arıtımından kaynaklanan toz ve çamur 

Kaba toz ilk tozsuzlaştırma adımından ve ikincisinden gelen ince tozdan gelir. Kaba ve ince tozları 

ayırmak için farklı sistemler vardır. Bu prosesin kendisinde, örneğin tek tek yakalama ve ardışık 

toz giderme adımlarının tozunun ayrılması veya daha sonra toz/çamurun işlenmesiyle, örneğin 

kaba bir çamur bir ön yükleme tankında ve ikinci bir çökeltme tankında ince çamur olarak geri 

kazanılabilir. Kaba toz bileşimi, Tablo 7.15'te ince toz için olanla kıyaslandığında görülebilir. 

 
Tablo 7.15: Kaba ve ince toz ve çamur bileşimi 

Parametre Kaba toz İnce toz Birincil toz 

giderme 

İkincil toz 

giderme 

Çamur 

Toplam Fe 30 – 85 54 – 70 38 – 85 32 – 63 48 – 70 

Metalik Fe 72 20 Metalik içeriğin sadece zayıf bilgisi 

CaO 8 – 21 3 – 11 5.7 – 40 3.7 – 35 3.0 – 17 

Zn 0.01 – 0.4 1.4 – 3.2 0.1 – 1.5 (*) 0.5 – 13 0.2 – 4.1 

Pb 0.01 – 0.04 0.2 – 1.0 0.05 – 0.4 0.09 – 0.8 0.04 – 0.14 

S 0.02 – 0.06 0.07 – 0.12 0.02 – 1.3 0.1 – 1.1 0.03 – 0.35 

C 1.4 0.7 0.1 – 6.5 1.0 – 8 0.7 – 4.6 
(*)Ağırlıkça% 8,5'e kadar değerler mümkündür. NB: Ağırlıkça % değerler. 

Kaynak: [ 55, Harp ve diğ. 1990 ] [ 64, IISI 1985 ] [ 365, Eurofer 2007 ]. 

Hazırlandıktan sonra kaba tozlar genellikle oksijenli çelik üretim prosesine geri gönderilir veya 

sinter teline veya yüksek fırınlarda kullanılmak üzere soğuk bağlanmış briketlere geri 

dönüştürülür. AB'de, depolama alanına daha küçük bir yüzdelik gönderilmektedir (bkz. Şekil 

7.14). 

 
Şekil 7.14: Kuru BOF gaz arıtımından gelen tozun son durumu 

Tablo 7.15, kaba tozla karşılaştırıldığında ince tozun önemli ölçüde daha büyük miktarlarda kurşun 
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ve çinko içerdiğini göstermektedir. Bu ağır metallerin ana kaynağı genellikle BOF'a şarj edilir. 

Bazı durumlarda kurşunu ve özellikle çinko girişini hurda ile kontrol etmek mümkündür. Bununla 

birlikte, düşük bir çinko içeriği olan (örn. %1'den az) hurdanın bulunmasının, son yıllarda sürekli 

olarak azaldığı fark edilmiştir. Çinko içeriği nedeniyle, ince toz veya çamurun daha düşük bir 

kısmı geri dönüştürülemez, ancak depolama sahasına konur (bkz. Şekil 7.14) [363, Eurofer 2007]. 

Çamur, hidrosiklonaj sırasında ve/veya ovalanan katıların yıkama suyu devresinde çökeltilmesi 

sırasında üretilir. Bu tortu, demir ve çelik üretim prosesinde, hurda yoluyla çinko girişi, örneğin 

sinterleme tesisine veya soğuk briketleme prosesinden sonra BOF'a geri döndürülürse, katı olarak 

geri dönüştürülebilir (bkz. Bölüm 2.5.4.4.4). Dünyadaki diğer birçok çelik üretim tesislerinde, 

çamur kullanılamaz ve ya çimento yapım endüstrisinde harici olarak kullanılır veya depolanır ya 

da bertaraf edilir. 

Tükürme 

Ek parçalar, üfleme sırasında konverterde aşırı köpüklenmenin neden olduğu eğimden meydana 

gelir. Bu rakorlar, sinter tesisine ayrılan ve geri dönüştürülen yüksek bir demir içeriğine sahiptir. 

Cürufun geri kalanı (daha az demir ile) normal olarak topraklanır [363, Eurofer 2007]. 

 

Sürekli dökümden hadde tufalı 

Değirmen ölçeği bileşiminin aralığı Tablo 7.16'da gösterilmiştir. Bu yan ürünler normal olarak 

sinter teline geri dönüştürülür [363, Eurofer 2007]. 

 
Tablo 7.16: Hadde tufalı bileşimi 

Parametre Hadde tufalı 

Fetoplam 33 – 72 

Femetalik NA 

CaO 0.4 – 16 

C 0.1 – 0.8 

 

Oil 

Pratikte, ince değirmen ölçeğinin yağ içeriği 

genellikle <%1'dir. Ara sıra %8'e varan oranlarda 

içerik oluşabilir. 

Kaba hadde tufalı neredeyse hiç yağ içermez. 
NB: — Ağırlıkça % değerler. 

— NA = Veri yok. 

Kaynak: [ 150, Bakker, Wim 2008 ] [ 365, Eurofer 2007 ]. 

Oksijen çelik üretimindeki toplam toz / çamur ve değirmen miktarı 2004 yılında 2.23 milyon 

tondur (AB-15 üretiminin% 86'sını kapsamaktadır). 

 

 

 

Sinter tesisi 

%50 

Yüksek fırın 

%1 

İç kullanım 

%24 

Atık alanı 

%17 

Oksijen 

üretimi %8 

Kaynak: [ 365, Eurofer 2007] 

Şekil 7.15: Oksijen çelik üretiminde toz/çamur ve hadde tufalı kullanım 
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Kaba taş 

Kaba taş esas olarak harcanan refrakterlerden oluşmaktadır. Bu katı atık/yan ürünün kaderi 

hakkında hiçbir temsili veri bulunmamaktadır. Bazı çelik işlerinde, kısmen BOF'a geri 

dönüştürülür veya yeni refrakter malzemenin üretimi için tekrar kullanılır. Diğer durumlarda, 

depolama sahasına konulur [363, Eurofer 2007]. 

 
 Enerji tüketimi 

 

Bazik oksijen fırını (BOF) 

BOF'da (konverter), yakıt doldurma ve tamir edildikten sonra dönüştürücüler ön ısıtmak ve 

kurutmak için tüketilir. Bu termal enerji tüketimi yaklaşık olarak 0.051 GJ/ton SÇ'dir. Elektrik 

tüketimi 23 kWh/ton SÇ veya 0,08 GJ/ton SÇ olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam oksijen 

üretimini ve konverterlerin çalışmasını içerir. 

Konverterden gelen proses gazı büyük miktarlarda karbon monoksit (CO) içerir ve sıcaktır. BOF 

gazından enerji geri kazanıldığında (atık ısı geri kazanımı ve / veya BOF gazı geri kazanımı) BOF, 

net bir enerji üreticisi haline gelir. Modern bir tesiste, enerji geri kazanımı 0.7 GJ/ton SÇ kadar 

yüksek olabilir. 

Sürekli döküm 

Sıvı çeliği içeren pota ön ısıtmaya yönelik yakıt tüketiminin 0,02 GJ/ton SÇ olduğu tahmin 

edilmektedir. Döküm makinelerinin elektrik tüketiminin 0,04 GJ/ton SÇ olduğu tahmin 

edilmektedir [65, InfoMil 1997]. 
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7.3 MET’ın belirlenmesinde dikkate alınacak teknikler 

Bu bölüm, bu belgenin kapsamındaki faaliyetlerde yüksek düzeyde bir çevre korumasına ulaşma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülen teknikleri (veya bunların kombinasyonlarını) ve ilgili 

gözlemlemeyi açıklamaktadır. 

Proses entegre teknikler ve boru sonu ölçümlerini kapsar. Atık minimizasyonu ve geri dönüşüm 

prosedürleri de dahil olmak üzere atık önleme ve yönetimi de dikkate alınmaktadır. Dahası, 

hammadde, su ve enerji tüketimini azaltma teknikleri ele alınmaktadır. 

Direktifin Ek III'ü, MET’in belirlenmesi için bir takım kriterler içermektedir ve bu bölümdeki 

bilgiler bu hususları ele alacaktır. Mümkün olduğunca, Tablo 7.17'de gösterilen standart bir yapı, 

tekniklerin karşılaştırılmasını ve Direktifte verilen MET tanımına karşı değerlendirmeyi mümkün 

kılmak için, her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemek için kullanılır. 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilecek tekniklerin eksiksiz bir listesini sağlamamakta ve ayrı bir 

tesisat için MET'in belirlenmesi için düşünülebilecek başka tekniklerin mevcut olabileceği veya 

geliştirilebileceği anlamına gelmemektedir. 
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Tablo 7.17: Bu bölümde açıklanan her teknik için bilgi dökümü 

Dikkate alınan bilgi türü Dahil olan bilgi türü 

Açıklama Uygun şekilde resimler, diyagramlar ve akış sayfaları kullanarak kısa teknik 

açıklama. 

Elde edilen çevresel faydalar Tekniğin uygulanmasıyla elde edilecek başlıca potansiyel çevresel faydalar 

(enerji, su, hammadde tasarrufu, üretim verimi artışı, enerji verimliliği vb. dahil 

olmak üzere). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çapraz medya etkileri 

Tekniğin, çevrenin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla, 

tekniğin diğer etkilere göre çevresel etkilerinin detaylarını (varsa verilerin 

desteklediği avantajlar ve dezavantajlar) da içerecek şekilde diğer ortamlarda 

olası çevresel yan etkiler ve dezavantajlar. bir bütün olarak. Aşağıda ki gibi 

sorunlar içerebilir: 

 hammadde ve su tüketimi 

 enerji tüketimi ve iklim değişikliğine katkı 

 stratosferik ozon tükenme potansiyeli 

 fotokimyasal ozon yaratma potansiyeli 

 havaya emisyonlardan kaynaklanan asitlenme 

 Ortamda ki havada partikül madde (mikro partiküller ve metaller 

dahil) 

 Havaya veya suya emisyonlardan kaynaklanan toprak ve suların 

ötrofikasyonu 

 sudaki oksijen tükenme potansiyeli 

 Suda veya toprağa (metaller dahil) kalıcı / toksik / biyobirikebilir 

bileşenler 

 kalıntıların (atık) oluşturulması veya azaltılması 

 yeniden kullanım veya geri dönüşüm (atık) kalıntıları 

 gürültü ve / veya koku 

 kaza riski. 

 

Operasyonel veri 

Emisyon seviyeleri, tüketim seviyeleri (hammaddeler, su, enerji) ve üretilen 

atık miktarları hakkında gerçek performans verileri (referans koşulları, izleme 

süreleri ve izleme yöntemleri dahil). Tekniğin nasıl işletileceğine, 

sürdürüleceğine ve kontrol edileceğine dair diğer yararlı bilgiler. 

 

Uygulanabilirlik 

Tekniğin uygulanabileceği ya da uygulanamayacağı tesis tiplerinin ya da 

proseslerin tipinin belirtilmesi, belirli durumlarda, örneğin; tesis yaşı (yeni veya 

mevcut), uyarlamada rol oynayan faktörler (örn. yer kullanılabilirliği), tesis 

boyutu (büyük veya küçük), önceden kurulmuş teknikler ve ürünün türü veya 

kalitesi. 

 

 

Ekonomik nedenler 

Maliyetler (yatırım ve işletme) ve olası tasarruflar (örn. indirgenmiş hammadde 

veya enerji tüketimi, atık şarjı) veya bunların nasıl hesaplandığı/tahmin edildiği 

ile ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere bilgiler. Yeni kurulum ve mevcut 

kurulumlara uyarlama ile ilgili ekonomik bilgiler dahil edilecektir. Bu, 

mümkün olduğunda, tekniğin genel ekonomik etkisini tanımlamaya izin 

vermelidir. 

Uygulama için itici güç Bugüne kadar tekniğin uygulanmasını yönlendiren veya uyarmış olan spesifik 

yerel koşullar, gereklilikler (örn. Mevzuat, güvenlik önlemleri) veya çevresel 

olmayan tetikleyiciler (örn. verim artışı, geliştirilmiş ürün kalitesi). 

 

Örnek tesisler 

Tekniğin uygulandığı tesis(ler)e atıfta bulunulan kısımdan hangi bilgilerin 

toplandığı ve kullanıldığı. Tekniğin Avrupa'da veya dünya çapında kullanım 

derecesinin gösterilmesi. 

Referans literatür Bölümün yazılmasında kullanılan ve teknik hakkında daha detaylı bilgi içeren 

literatür veya diğer referans materyaller (örn. kitaplar, raporlar, çalışmalar, web 

siteleri). 
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 Birincil toz giderme 
 

Açıklama 

Oksijen üfleme sırasında BOF gazı üretilir. Bu gaz çok miktarda toz ile yüklenir. Yakıt olarak 

kullanılmak üzere BOF gazı geri kazanıldığında (bkz. Bölüm 7.3.7), gaz belirli gereksinimleri 

karşılamalıdır. Baca gazı kanalında BOF gazı yakıldığında baca gazı açığa çıkar ve yerel emisyon 

standartlarını karşılamalıdır. Günümüzde çoğu bitki BOF gazını bir yakıt olarak geri 

kazanmaktadır. Tam yanma sistemleri, ana havalandırma sisteminde BOF gazını yakmak için 

ortam havasını oluşturur. Bu büyük bir baca gazı akışına yol açar (2000 - 3000 Nm3/t SÇ); 

Bastırılmış yanma sistemleri sadece BOF gazı üretir (50 - 100 Nm3/ton SÇ) (bkz. Tablo 7.6). Bu, 

birincil tozsuzlaştırma tesislerinin boyutlarında önemli farklılıklar ile sonuçlanır. Bastırılmış 

yanma yöntemini karakterize eden azaltılmış atık gaz akış oranı, daha yüksek bir ham gaz kütle 

konsantrasyonu ile sonuçlanır, böylece toz geri kazanım sisteminin verimliliği, aynı temiz gaz toz 

yükü için arttırılmalıdır. Bu nedenle, toz geri kazanım açısından, bastırılmış yanma prensibi, yine 

de daha yüksek toz geri kazanım oranlarına ulaşması gereken daha küçük hacimsel akış oranları 

için tasarlanan tozsuzlaştırma sistemlerinin kullanılmasına izin verir. 

Birincil toz giderme genellikle venturi tipi yıkayıcılar (bitkilerin yaklaşık% 60'ı) veya kuru ve ıslak 

ESP ile gerçekleştirilir. Venturi veya ESP'den önce, kaba parçacıklar genellikle bir deflektör vb. 

ile kaldırılır. 

Oksijen borusu deliğinden toz emisyonuna özel dikkat gösterilmelidir. Bu delikten çıkan 

emisyonlar 50 g/ton sıvı çelik kadar büyük olabilir. Emisyonlar, oksijenin üflenmesi ve / veya inert 

gazın (N2/CO2) enjeksiyonu sırasında deliği kapatan hareketli bir "değirmen taşı" veya tozu tahliye 

etmek için mızrak deliğindeki buharla azaltılabilir. Boru deliği contalarının diğer tasarımları da 

mızrak temizleme cihazları ile verimli bir şekilde birleştirilmektedir. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Temel tozsuzlaştırma tekniklerinin her biri için elde edilen çevresel faydalar aşağıda verilmiştir: 

 

o kuru tozsuzlaştırma ve bastırılmış yanma: bir ESP uygulayarak, BOF gazındaki artık toz 

konsantrasyonları, 50 mg/Nm3'ün altında herhangi bir hızda 10 mg/Nm3'e (0.5 - 1.0 g / t SÇ'ye 

eşdeğer) kadar azaltılabilir. Gaz ESP'de prosesden geçirilmeden önce, bir defleksiyon bölgesinde 

kaba toz uzaklaştırılır ve gaz bir evaporasyon soğutucusunda şartlandırılır. 

o kuru tozsuzlaştırma ve açık yanma: BOF gazının toz emisyonları 20-50 mg/Nm3'e 

düşürülebilir. 

o gaz temizleme ve bastırılmış yanma: önce bir ıslak sistem uygulandığında, iri tanecikler 

ıslak bir ayırıcıda çıkarılır, daha sonra ince parçacıklar venturi yıkayıcıları tarafından uzaklaştırılır. 

Fırçalama sonrası BOF gazındaki toz konsantrasyonu genellikle 15 ila 50 mg/Nm3 arasındadır, 

ancak aynı zamanda 10 mg / Nm3'ten daha az olabilir 

o gaz temizleme ve açık yanma: BOF gazı baca gazı kanalında yakıldığında ve ventüri 

yıkayıcıları ile temizlendiğinde, kalan toz içeriği 10 ila 50 mg/Nm3 arasındadır. 

Tablo 7.18, ıslak hava azaltma teknikleri kullanıldığında elde edilen emisyon konsantrasyonlarını 

göstermektedir. 
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Tablo 7.18: Islak hava azaltma teknikleri kullanıldığında elde edilen emisyon konsantrasyonları 

Parametre Gaz temizleme ve 

ıslak ESP 

Gaz temizleme 

PM 32.5 <42 

CO 15 2 

NOX 25  

Hg  0.002 

Cd, Tl 0.003  

As, Co, Ni, Se, Te 0.02  

Pb, Cr, Cu, Mn, V 0.4  

Pb  0.3 

PCDD/F 0.04  

HF <0.5  
NB: Değerler, mg I-TEQ/Nm3'teki PCDD/F hariç, mg/Nm3'tür. Değerler 

yıllık ortalamalardır. 

Kaynak: [ 244, Plickert 2007 ]. 

 

Çapraz medya etkileri 

Ekstre edilen tozlar ve çamurlar yüksek oranda çinko içerebilir ve bu nedenle yeniden 

kullanımlarını engeller. Çinko yönünden fakir hurda kullanımı BOF çamurunun/tozunun sinter 

tesisine geri dönüşümünü mümkün kılabilir. Kuru ESP'leri kullanan tesisler katı atığa sıcak briket 

verebilir ve briketleri doğrudan çelik üretim sürecine geri dönüştürebilir (bkz. Bölüm 7.3.5). 

Ek olarak, ıslak toz giderme, kirlenmiş atık su akışının oluşumunu ima eder. 

Ayrıca, tozsuzlaştırma cihazının çalışması enerji tüketir. Bastırılmış bir yanma sisteminde, bu bir 

venturi yıkayıcı için 0,001-0,005 GJ/ton çeliğe ve kuru bir ESP için <0.001 GJ/ton çeliğe karşılık 

gelecektir. 

Açık bir yanma sisteminde bu, bir ventüri yıkayıcı için 0,04 ila 0,15 GJ/ton sıvı çeliğe ve kuru bir 

ESP için <0.005 GJ/ton çeliğe karşılık gelir. 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Birincil toz giderme hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. Bazı tesisler kuru ESP'leri 

uygular. 

 

Ekonomi 

Birincil tozdan arındırma için yatırım maliyetleri 1 Mton/yıl çelik üretim tesisi için 24 milyon ila 

40 milyon Euro arasındadır. Operasyon maliyetleri 2-4/ton SÇ'dir. 

Örnekler için para 1996'da ECU'ya ve incelemeye EUR olarak dönüştürülmüştür. 

Uygulama için itici güç 

Basılan yanma ile BOF gazını geri kazanmak için, yüksek verimli saflaştırma gereklidir. BOF 

gazının yanması ile geri kazanılması veya geri kazanılması durumunda, mevcut emisyon sınır 

değerlerini karşılamak için BOF gazı arıtılmalıdır. 

 

Örnek tesisler 

Farklı tozsuzlaştırma sistemleri için örnek tesisler: 

• kuru ESP ve bastırılmış yanma: 

• ThyssenKrupp Steel AG, Duisburg, Almanya 

• LD Melt Mağazası 3, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya 

• Voestalpine Stahl GmbH, Donawitz, Avusturya 

• Salzgitter AG, Salzgitter, Almanya 

• kuru ESP ve açık yanma: 

• ArcelorMittal Ruhrort GmbH, Duisburg, Almanya 
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• gaz temizleme ve bastırılmış yanma: 

• oksijen çelik tesisleri; birçok Avrupa çelik tesisleri, örn. Corus, IJmuiden, Hollanda 

• ArcelorMittal 

• ArcelorMittal Bremen, Almanya 

• ArcelorMittal, Dunkirk, Fransa 

• ArcelorMittal, Fos sur Mer, Fransa 

• ArcelorMittal, Florange, Fransa 

• ArcelorMittal, Ghent, Belçika 

• ArcelorMittal, Avilès, İspanya 

• Riva Group, Taranto, İtalya. 

 

Referans literatür 

[ 19, EC BOF 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 66, Joksch 1995 ] [ 76, Koeller 1995 ] [ 140, Eurofer 

2009 ] [ 241, Polonya 2007 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 İkincil toz giderme 
İkincil emisyonların tozsuzlaştırılması aşağıdaki proseslerde gerçekleşir: 

• torpido kepçesinden (veya sıcak metal karıştırıcıdan) sıcak metalin şarj kabına bağlanması 

• BOF'tan gelen ikincil emisyonların toplanması ve azaltılması, BOF (konverterler) ve 

kepçeler ile ikincil metalurjiden sıvı çelik ve cürufun kesilmesi (bkz. Bölüm 7.3.2.1) 

• sıcak metallerin potaya aktarılması, cüruf alma ve desülfürizasyon gibi sıcak metal ön 

prosesi (bkz. Bölüm 7.3.2.2) 

• katkıların ilavesi 

• ingot ve sürekli döküm (bkz. Bölüm 7.3.2.3). 

 
 İkincil emisyonların toplanması ve azaltılması 

 

Açıklama 

1970'li yılların başlarına kadar, ikincil toz toplama ekipmanı olmadan oksijenli çelik üretim 

tesisleri inşa edildi. Sonuç olarak, ikincil ve bağımlı birincil kaynak toz toplama kurulumlarının 

çoğu, uyarlamadır. Bu tür sistemlerin verimliliği yüksek oranda yerel koşullara bağlıdır. Bunlar, 

kurtarma sisteminin seçimi ve tasarımı söz konusu olduğunda (muhafazalar, davlumbazlar, vs.) 

özellikle önemli bir rol oynamaktadır. Atık gaz akış oranlarının belirlenmesi genellikle boru 

kesitlerinin muhtemel büyüklüğü ile birlikte, yerel koşullara ve boru sistemlerinin kurulması için 

mevcut alana bağlıdır. Hem yeni hem de mevcut kurulumlar için, kurtarma verimliliğini önceden 

kesin bir şekilde belirlemek neredeyse imkansızdır. Herhangi bir değerlendirme girişimi, 

sonuçların ölçülmesinde aşırı zorluk ile daha da karmaşık hale gelir. Tam bir teknik atık gaz 

toplama için optimum tasarım ve yüksek atık gaz akış oranları bile, oksijen çelik üretim süreci 

boyunca% 100 yakalama oranının uzun vadede tutarlı bir şekilde sağlanabileceğini garanti 

etmemektedir. Bitki binalarındaki olağandışı hava akışları gibi değişen veya atipik çalışma 

koşulları ve çevresel faktörler, çatı monitörleri aracılığıyla kaçınılmaz ikincil emisyonlar olarak 

kaçacak olan kurtarılamaz toz akışlarının salınmasına yol açabilir. 

Söz konusu BOF çelik üretim süreçlerine ilişkin bu kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar 

genellikle ikincil kapalı gazlar olarak adlandırılır ve merkezi ikincil havalandırma ve 

tozsuzlaştırma sistemi tarafından ayrılır. Bazen sıcak metal ön prosesinden kaynaklanan 

emisyonlar, BOF şarjı ve doldurma ve ikincil metalurji ayıklanır ve ayrıca arıtılır; genellikle ikincil 

toz giderme sisteminin bir parçasıdırlar [114, Remus, Rainer 2008] [182, Infomil 2009] [211, 

Remus, Rainer 2008]. 

İkincil emisyon miktarının tahminleri 2 ile 200 g/ton SÇ arasında değişmekte olup, ikincil 

tozsuzlaştırma sisteminin yakalama oranı %93 ile %99,6 arasındadır [363, Eurofer 2007]. BOF 

şarj ve kılavuz çekme prosesleri, bu toz emisyonlarına en çok katkıda bulunur. Verilen aralık Tablo 

7.3'de verilen rakamlardan farklıdır. Tablo 7.3'teki veriler yedi BOF tesisine dayanırken, yukarıda 

belirtilen veriler tüm BOF sektörü için bir tahmini yansıtmaktadır. Bunun ve geniş yayılma aralığı 

için başka bir açıklama, ikincil emisyonların herhangi bir kesinlik derecesiyle sınırlandırılmasının 
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zor olduğu ve kullanılan geri kazanım önlemlerinin çoğu zaman yeterince bilinmediği gerçeğinde 

bulunabilir. Bu, açığa çıkarılan maddeler hakkındaki veriler ile uygun off-gas tutma ve temizleme 

adımlarının uygulanmasını takiben gerçek emisyonlara ilişkin veriler arasında bir örtüşen gri 

bölgeyle sonuçlanır. 

Sıcak metalin yeniden ısıtılması ve sıcak metalin sökülmesi gibi sıcak metal ön prosesi 

Sıcak metalin torpido kepçesinden şarj kepçelerine aktarılması, kapalı standlarda gerçekleşir. 

Entegre kontrol odası düzenlemesi, transfer sürecinin doğrudan izlenmesine izin verir. Sıcak metal 

kepçe, bir transfer arabası üzerinde değirmen taban seviyesinin altına gider. Bu araç, sıcak metal 

dökme noktasında tonozun sızdırmazlığını sağlayan ve böylece kapalı bir oda oluşturan bir ön 

sızdırmazlık kalkanı taşır. Tam muhafazanın mümkün olmadığı durumlarda, pota üzerinde bir 

davlumbaz monte etmek mümkündür. 

Cüruf alma prosesi için, sıcak metali taşıyan pota, vinç veya devirme beşiği ile desteklenirken 

cüruf alma pozisyonuna eğilir. Davlumbazın serbest kesiti, daha yüksek emme hızlarına ulaşmak 

için uygun iç elemanlar tarafından sınırlandırılmıştır. Davlumbazlar, çeşitli cüruf alma 

pozisyonlarına hizmet edebilecekleri bir tipte olabilir. Desteleme ayakları normal olarak, bu proses 

için sadece yeterli harekete izin veren bölümler ile ayrılır. Açıklıklar, araca takılan sızdırmazlık 

kalkanları ile kapatılır. 

BOF (konverterler) ve kepçelerden alınan sıvı çelik ve cürufun BOF'tan doldurulması ve 

dökülmesi 

Sıcak metal ve hurda şarjı ve BOF'ın (konverter) tıkanması sırasında toz emisyonları meydana 

gelir. Kullanılan hurdanın kalitesine bağlı olarak, PAH, PCB ve PCDD / F gibi çeşitli organik 

kirleticiler, organik maddelerin (yağlar, boyalar, kayganlaştırıcılar veya plastikler) ısıl 

bozulmasından kaynaklanan, şarjdan kaynaklanan emisyonlarda mevcut olabilir. 

Ana havalandırma sistemi, sadece BOF konverter dikey konumda olduğunda oksijen üfleme 

sırasında tam çalışır. Şarj ve dökme sırasında oluşan emisyonlar, ikinci ekstraksiyon sistemi 

tarafından yakalanır. Şarj etme ve dökme, yalnızca dökme süresinin yaklaşık %10'unu oluşturan 

birkaç dakika sürer. 

BOF proseslerini oluşturan ikincil havalandırma, genellikle, dönüştürücü ağzının hemen üzerinde, 

eğik bir konumda ve konvertörün geri kalan 3/4 etrafında bir köpek kulübesinden oluşur (Şekil 

7.16). Kanopi başlığı tercihen mümkün olduğunca BOF'a yakın yerleştirilir. Bazı mevcut 

tesislerde, inşaat BOF'a yakın bir gölgelik kaputu sağlamaz. Bu durumda, kanopi tavanı, tavanın 

yakınına monte edilebilir, bu da, davlumbazın boyutu, çıkarılan hacim veya salondaki lokal akış 

koşulları gibi koşullara bağlı olarak daha düşük verime neden olur. 
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Şekil 7.16: BOF'a sıcak metal ve hurda şarjı sırasında ikincil emisyonların toplanması 

İkincil tozdan arındırma baca gazı akışı 300 000-3 441 000 Nm3/sa arasındadır ve kuru bir ESP 

kullanılmasına rağmen, temizlik genellikle bir torba filtre ile gerçekleştirilir. Uygulanan ikincil 

tozsuzlaştırma sistemlerinden bazı veriler ve emisyonların doldurulması ve kullanılması ile ilgili 

özellikler Tablo 7.19'da özetlenmiştir. 

Tablo 7.19: Uygulanan ikincil tozsuzlaştırma sistemlerinden elde edilen veriler ve emisyonların 

doldurulması ve çekilmesine yönelik özellikler 

Tesis Tank kapasitesi 
BOF 

numarası 
Aylık ısıtma sayısı 

Atık gaz hacmi 

(Nm³/sa) 

1 112 2 1658 1250000 

2 125 3 1983 372000 

3 156 3 2179 3441000 (1) 

4 240 2 866 300000 

5 295 2 2322 1300000 

6 330 2 974 1000000 

7 264 3 1885 2119457 

8 325 3 1698 720000 

9 330 3 1125 393500 

(1) Bu tesisin iki bağımsız ikincil toz giderme sistemi vardır ve verilen değer iki sistemin eklenmesidir. 

NB: Tablo, toplam tank kapasitesine göre sınıflandırılmıştır (tank kapasitesi × BOF numarası). 

Kaynak: [ 363, Eurofer 2007 ] [ 365, Eurofer 2007 ]. 

İkincil metalurji 

İkincil metalurjiden kaynaklanan emisyonlar aşağıdaki süreçlerde ortaya çıkabilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 38, EUROFER BOF 1997 ] 
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 döküm prosesleri (örn. potalar, pota fırını, konverterler ve ikincil metalurjide kullanılan 

diğer ekipmanlar) 

 gaz giderme 

 refraktör ön ısıtma (pota, tandiş, gaz giderici) 

 katkıların ilavesi 

İkincil metalurji proseslerinden kaynaklanan emisyonların ayrı ayrı alındığı ve torbalı filtreler 

tarafından kaldırıldığı iki tesis için ölçülen toz emisyon konsantrasyonları 10 mg/Nm³/saatin 

altındadır [182, Infomil 2009] [211, Remus, Rainer 2008]. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Emisyonlar, temel olarak, şarj ve kılavuz çekme sırasında oluşan tozun tahliye edildiği 

verimlilikten etkilenir. Tablo 7.20'de gösterildiği gibi bazik oksijenli çelik üretim tesislerinde 

ikincil kapalı gazlardan elde edilebilen toz toplama derecesi, atölye tabanından ve model 

testlerinden, hesaplardan ve deneysel gözlemlerden türetilir ve dikkate alınan emisyon kaynağına 

ve spesifik proses tekniğine göre değişebilir. Verilen aralıklar, relaksasyon ve kükürt giderme gibi 

sıcak metal ön proses prosedürleri için ve konverter üfleme sırasında, verimin neredeyse tam bir 

ekstraksiyona kadar çok yüksek olabileceğini göstermektedir. Buna karşılık, hurda ve sıcak metal 

şarjı sırasında emisyonların toplanması ve cürufun kesilmesi çok daha az verimlidir. 

Bazı tesislerde (örn. Japonya), bütün çatı kapalıdır ve emisyonlar boşaltılır ve toplam verimlilik 

%100'e ulaşır. 

Tablo 7.20: Bazik oksijenli çelik üretim tesislerinde ikincil çıkış gazlarından elde edilen toz toplama 

derecesi 

Sıcak metal ön prosesi BOF operasyonu (konverter) 

Potalama 

istasyonu 

Sıcak metal ön 

prosesi 
Hurda doldurma 

Sıcak metal 

doldurma 
Üfleme 

Sıvı çelik ve 

cürufun 

dökümü 

%94 – 99 %94 – 99 %24 – 64 %89 – 94 %89 – 99 %49 – 55 

NB: % 100'ün BOF prosesi sırasında açığa çıkan toplam tozu temsil ettiği varsayımı (teknik olarak neyin 

başarılabileceğini) daha düşük değer, genel olarak ulaşılabilir yüzdelik değerin ne olduğunu ve elde edilebilen 

maksimum yüzdelik değerin ne kadar yüksek olduğunu ifade eder. 

 

Kaynak: [ 38, EUROFER BOF 1997 ]. 

 

ESP'ler ve torba filtreler ile, yukarıda bahsedilen tekli hava emisyonlarının her biri için 5 g/ton 

SÇ'nin altındaki kaynak emisyonları elde edilebilir. Tablo 7.21'de gösterildiği gibi bu, 2-13 mg 

toz/Nm3 emisyon konsantrasyonlarına karşılık gelmektedir. 

Tablo 7.21: Bazik oksijen çelik üretim tesislerinde ikincil tozsuzlaştırma ile elde edilen emisyon 

seviyeleri 

Parametre ESP Torba filtre 

Toz 6 <2 – 13 

Pb, Cr, Cu, Mn, V 0.1  

PCDD/F 0.03  
NB: Değerler, ng I-TEQ/m3 olan PCDD/F hariç mg/Nm3'tür. 

Yıllık ortalama değerlerdir. 

Kaynak: [ 182, Infomil 2009 ] [ 244, Plickert 2007 ]. 

Çapraz medya etkileri 

İkincil toz giderme sırasında, ton çelik başına 0,5 kg katı atık üretilir (1,2 kg/ton'a kadar sıvı çelik). 

Bu demir açısından zengin katı atıkların yeniden kullanımı büyük ölçüde çinko içeriğine bağlıdır. 

Bazı bitkiler onu yeniden kullanabilir ve başkaları da bunları bertaraf edebilir. 

Bir havalandırma ve toz temizleme cihazının çalışması enerji gerektirir. İkincil havalandırma, 

yaklaşık 300 000 - 3 441 000 Nm3/saat'lik bir tahliye kapasitesine ihtiyaç duymaktadır. Bir örnekte, 

bir torba filtresi uygulandığında etkili enerji tüketiminin 13 MJ/ton sıvı çelik olduğu bildirilmiştir. 
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Rapor edilen diğer değerler, tedavi edilen 1000 Nm3 başına 0.72-7.2 MJ'dir. Enerji tüketimi esas 

olarak basınç düşüşüne ve ilgili fanın kapasitesine bağlıdır. Şekil 7.17, entegre çelik işlerinde farklı 

tozsuzlaştırma prosesleri için spesifik enerji tüketimini vermektedir. Görülebilen şey, ikinci tozdan 

arındırma için spesifik enerji tüketiminin diğer tozsuzlaştırma proseslerine kıyasla nispeten yüksek 

olmasıdır. 

 

 
Şekil 7.17: Entegre çelik işlerinde farklı tozsuzlaştırma prosesleri için özel enerji tüketimi 

Yüksek tahliye oranları nedeniyle, ikincil tozsuzlaştırma sistemleri gürültü emisyonlarına önemli 

ölçüde katkıda bulunabilir. Bu nedenle, fanlar için beton mahfaza, filtre içinde ekstra yalıtım ve 

yığındaki amortisör gibi gürültü koruması için ek önlemler gerekli olabilir. 

Operasyonel veri 

Hem torba filtreler hem de ESP'ler sorunsuzca çalıştırılabilir. İkincil tozsuzlaştırma prosesinin en 

zor yönleri tahliye verimliliği, kanallardaki patlamanın önlenmesi ve oluşan katı atıkların geri 

dönüşümüdür. 

 

Uygulanabilirlik 

İkincil toz giderme yeni ve mevcut tesislerde uygulanabilir. Mevcut tesislerde, tesisin tasarımı 

uygun tahliye imkânlarını kısıtlayabilir. 

Ekonomik 

İkincil emisyon tekniklerinin toplanması ve azaltılmasına yönelik toplam yatırım, 2004 yılında 

gürültü koruma önlemleri de dahil olmak üzere 29 milyon Euro'dur. 

Torba filtresi uygulandığında elektrik tüketimi yaklaşık 13 MJ/ton sıvı çeliktir. Böylece, elektrik 

fiyatına bağlı olan operasyonel maliyetler dikkate alınmalıdır. Bakım için ek maliyetler, örneğin 

filtre. Maliyetler 1996 yılında 0,8 - 4 EUR/ton sıvı çelik aralığında olacak şekilde tahmin 

edilmiştir. 
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İkincil çıkış gazlarının tozdan arındırılması için sermaye maliyetleri: 10 milyon - 30 milyon euro 

arasındadır. İkincil çıkış gazların tamamen tozdan arındırılması, mevcut bir çelik üretim tesisinde 

5 milyon ton sıvı çelikten (referans tesisi: ArcelorMittal, Ghent, Belçika) 30 milyon Euro'ya kadar 

mal olmaktadır. 

Uygulama için itici güç 

Ana itici güç, şarj vinçlerinin daha fazla güvenilirliğine katkıda bulunma ihtiyacı olan ilave bir 

itici güç ile dönüştürücü bölmesi içindeki daha iyi çalışma koşulları ve kılavuz çekme ve şarj etme 

sırasında görsel emisyonun önlenmesi olmuştur. 

 

Örnek tesisler 

Çoğu Avrupa ve dünya çapındaki IS tesisi ikincil tozsuzlaştırma uygular. 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın BOF tesisi, her biri 158 ton sıvı çelik kapasiteli üç 

BOF konvertöründen oluşmaktadır. BOF tesisinin toplam kapasitesi yılda 5.2 milyon ton sıvı 

çeliktir. 2006 yılının başında, mevcut ikincil tozsuzlaştırma Üniteleri 1 ve 2.1 (1 milyon 

Nm3/saatlik çıkarma hacmi) Ünite 2.2 (maksimum 1 milyon Nm3/saat çıkarma hacmi) kurulumu 

ile genişletildi. Bu nedenle ikincil tozdan arındırma, sıcak metal reçinesi, ön arıtma, deslagging, 

konvertörlerin, konvertör koridoru ve şarj odasının doldurulması ve doldurulması dahil olmak 

üzere çeşitli ekstraksiyon noktalarından çıkan havayı işleyen üç ayrı üfleyici ve filtreden 

oluşmaktadır (bakınız Şekil 7.18). Sistem, bir tozsuzlaştırma sisteminin arızalanması durumunda 

bile, çıkış gazlarının temizlenmesini garanti eder. Bu şekilde, bir sistem arızası durumunda, ilgili 

emisyonlar diğer ikinci tozsuzlaştırma sistemi tarafından yakalanabilir. Sonuç olarak, toz 

emisyonlarında yaklaşık 370 ton/yıl, PM10 emisyonlarında ise yaklaşık 300 ton/yıl azalma 

sağlanabilir. 
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Şekil 7.18: Çeşitli ekstraksiyon noktalarından çıkarılan havayı kullanan üç ayrı üfleyici ve filtreden 

oluşan ikincil tozsuzlaştırma sistemi örneği 

 

Tablo 7.22, yukarıda tarif edilen ikincil toz giderme sistemi için teknik anahtar rakamlarını 

vermektedir. 
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Tablo 7.22: Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın bazik oksijen fırınında Ünite 1 ve 2 için 

ikinci bir tozsuzlaştırma sisteminin teknik anahtar rakamları 

Filtre Ünitesi 2.1 Akış (milyon Nm3/sa) Filtre Ünitesi 2.2 Akış (milyon Nm3/sa) 

Toplam akış miktarı 1 Toplam akış miktarı 1 

Sıcak metal şarjı 1 Dökme 0.2 

Hurda şarjı 0.3 Pota fırını 0.12 

Oksijen üfleme 0.18 Şartlandırma standı 0.06 

Tahliye 0.35 Çatı dumanı egzoz 

sistemi 

0.6 

Cüruf sıçraması 0.15   

Fan gücü 2680 kW  2680 

Filtre ünitesi 

özellikleri 

9 bölme 

9770 m2 

 10 bölme 

10 850 m2 
Kaynak: [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 361, Sigmund 2007 ]. 

 

İkincil toz giderme toz emisyonları 1, 2.1 ve 2.2 Üniteleri sürekli olarak ölçülür. Ünite 1 için yıllık 

ortalama emisyon değeri 7.1 idi ve 2.1 için 3.7 mg/Nm3 idi, ancak Ünite 2.2 için, yıllık ortalama 

değerler mevcut değildir. 

Son ortalama günlük emisyon değerleri Ünite 2.1 için 0.3 - 10 mg / Nm3 ve Ünite 2.2 için yaklaşık 

0,5 mg / Nm3 aralığında olup, tek değerler 4 mg / Nm3'e kadar çıkmaktadır. Ağır metaller ve PCDD 

/ F emisyonları süreksiz olarak ölçülür. 

Şekil 7.19, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın üç aylık bir dönem boyunca bazik 

oksijen fırınında ikinci tozsuzlaştırma Ünitesinin günlük ortalama emisyon değerlerini 

göstermektedir. 
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Şekil 7.19: Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın bazik oksijen fırınındaki ikinci 

tozsuzlaştırma Ünitesinin günlük ortalama emisyon değerleri 

Referans literatür 

[ 19, EC BOF 1995 ] [ 38, EUROFER BOF 1997 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 244, Plickert 2007 ] 

[ 247, Hollanda 2007 ] [ 252, Fransa 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 363, Eurofer 2007 ] 

[ 365, Eurofer 2007 ] 

 
 Sıcak metal ön prosesinden kaynaklanan toz azaltma 

 

Açıklama 

Sıcak metal ön prosesinin üç aşaması sırasında (kükürt giderme, cüruf ayrımı ve sıcak metal 

transferi ve tartma), toz emisyonları meydana gelir. Özel toz emisyon faktörü (azaltma öncesinde) 

110 - 830 g/ton sıvı çelik arasında değişmektedir [38, EUROFER BOF 1997]. Bu emisyonlar 

yakalanır (bkz. Şekil 7.20) ve genellikle torba filtreler aracılığıyla arıtılır. Kükürt giderme ayakları 

büyük ölçüde kapalı tiptedir. Temel toz geri kazanım önlemleri arasında kepçe kapaklarının 

kullanımı, desülfürizasyon maddelerinin kontrollü olarak tanıtımı, entegre deslagging prosesleri, 

bir ekstraksiyon sistemi ile bir muhafazanın kullanımı ve prosesde hareket eden bir kapının 

kurulması yer almaktadır (bkz. Şekil 7.20). 
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Şekil 7.20: Sıcak metal desülfürizasyon standında toz tutulması 

Çıkarılan gazlar 10 000 mg/Nm3'e kadar toz ile yüklenir. Bazı durumlarda kuru elektrostatik 

çökelticiler uygulanır. 

Önemli bir özellik havalandırma sisteminin tahliye verimliliğidir. Emme başlıklarının konumu, iyi 

bir ekstraksiyon verimi elde etmek için optimize edilmelidir. Bağımsız toz giderme için baca gazı 

akışı 30 000 - 1 milyon Nm3/sa aralığındadır. Bağımsız toz giderme sistemleriyle, tozsuzlaştırma 

kapasitelerini daha iyi kontrol edebilir ve farklı tipte toplanmış tozları tekrar kullanabilir. 

Günümüzde, bazı bitkilerde, bir kükürt giderme cihazının tozdan arındırılması, merkezi bir ikincil 

tozsuzlaştırma sisteminin bir parçasıdır ve ayrı olarak karakterize edilemez. Bu sistemler 300 000 

ila 2 200 000 Nm3/sa arasında bir akış kapasitesine sahiptir. Bazı durumlarda, gerekli ekstraksiyon 

kapasitesi farklı proses koşullarına göre ayarlanabilir. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Toz verimli bir şekilde ekstre edildiğinde ve ardından bir torba filtreden (veya bir ESP'den) 

geçtiğinde, 1-10 mg/Nm3'ten daha az emisyonlar (yaklaşık 1 g/ton SÇ) elde edilebilir. 

Corus'ta, IJmuiden, Hollanda'nın tasfiye edilmesi ve kükürt giderme prosesi, çıkartılan kapalı bir 

odada gerçekleştirilmektedir. Emisyonlar bir torba filtreye yol açar. Toz emisyonları için spot 

ölçüm sonuçları 2001 yılında 2 mg / Nm3 ve 2004 yılında 1 mg / Nm3 olmuştur. 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'da bulunan bir tozsuzlaştırma ünitesi, yaklaşık 1 milyon 

Nm3 / h'lik bir ekstraksiyon hacmine sahiptir ve sıcak metal ön-prosesden, sıcak metal desülfürden 

arındırma, cüruf ayırma, sıcak metal prosese ve bir pota fırınından ekstraksiyon noktalarına 

sahiptir. Toz emisyonları sürekli olarak ölçülür. 2004 yılında yıllık ortalama toz emisyon seviyesi 

7,1 mg/Nm3'tür. Son günlük ortalama toz emisyon değerleri 0.2 - 1 mg/Nm3 aralığındadır. 

2006'dan bu yana SO2 emisyonları da sürekli olarak izlenmektedir. 2007 yılında 3 aylık bir sürede 

ölçülen SO2'nin günlük ortalama emisyon değerleri 20 - 100 mg/Nm3 aralığındadır. Toz ve SO2 

emisyonlarının üç aylık bir süre boyunca izlenmesi Şekil 7.21'de gösterilmektedir. Bununla 

birlikte, tek yarım saatlik ortalama emisyon değerleri 340 mg/Nm3'e kadardır. 
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Şekil 7.21: Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya'nın bazik oksijen fırınındaki ikincil 

tozsuzlaştırma Ünitesinin günlük ortalama emisyon değerleri 

 

Çapraz medya etkileri 

Emme pompaları enerji tüketir ve sinterleme prosesine (yüksek bir Fe içeriği ile) geri 

dönüştürülebilen katı atık üretilir. Ancak, bu sinterleme sürecinde daha yüksek kükürt emisyonları 

üretecektir. Sıcak metal desülfürizasyon ünitesinden gelen tozun bileşimi, kullanılan 

desülfürizasyon ajanına büyük ölçüde bağımlıdır. Alternatif olarak, toplanan tozlar, soğuk 

briketleme prosesinden sonra (bkz. Bölüm 2.5.4.4.4) veya çimento yapım endüstrisinde 

kullanılmak üzere BOF'a geri dönüştürülebilir. 

Operasyonel veri 

Hem torba filtreler hem de ESP'ler sorunsuzca çalıştırılabilir. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesislerde sıcak metal ön prosesden toz azaltma uygulanabilir. 

 

Ekonomik 

Bu tekniğin uygulanmasına yönelik yatırım yaklaşık 10 milyon Eurodur. Örneğin, para Birimi 

1996 yılında ECU'ya ve incelemeye EUR olarak dönüştürülmüştür. 

 

Uygulama için itici güç 

Sıcak metal ön prosesinden kaynaklanan toz azaltımının uygulanmasına yönelik ana itici güçler, 

emisyon sınır değerleri veya diğer yasal gereklilikler olmuştur. 

 

Örnek tesisler 

Sıcak metal ön prosesinde toz azaltma, dünya çapında birçok tesiste uygulanmaktadır. 
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Referans literatür 

[ 19, EC BOF 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 247, Netherlands 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] 

[ 363, Eurofer 2007 ] 

 
 Külçe ve sürekli döküm için toz azaltma 

 

Açıklama 

Erimiş akıntıyı oksijen kirliliğinden korumak ve duman üretimini önemsiz bir seviyeye indirmek 

için külçe döküm kefenleri kullanılmalıdır. Önemli duman oluşumu önlenemezse, duman toplama 

ve azaltma kullanılmalıdır. Sürekli döküm durumunda olduğu gibi, kurşunlu çelikler için özel 

duman çıkarma ekipmanı ve temizleme gereklidir. 

 

Paslanmaz çeliği keserken kullanılan oksi-gaz kesme ekipmanı demir tozuyla beslenir. Bu, torba 

filtreleri gibi armatür dumanı çıkarma ve azaltma ekipmanını doğrulamak için yeterli kahverengi 

duman üretir. 

 

Kurşunlu çelikler ya da kurşun eklemeler yapılırken, kepçenin tepesi ve tandiş kaplanabilir. 

Kurşun dumanını serbest bırakma riskini en aza indirgemek için enjeksiyon tesisi tasarımının 

dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Çekirdek dumanının işlenmesi için özel bir 

torba filtreye çekilerek, kalıp alanı ve ikincil çelik üretim Birimi için duman toplama 

sağlanmalıdır. 

 

Nozulu temizlemek için oksijen püskürtmesi kullanılıyorsa, duman diğer kurşun içeren dumanlarla 

birlikte sınırlandırılmalı ve ekstrakte edilmelidir. Kurşunlu çelik dökümden gelen tüm tozlar, özel 

torba filtre sistemleriyle yakalanmalıdır. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tablo 7.23, torba filtrelerin uygulanması ile iki döküm tesisi için elde edilen emisyon seviyelerini 

göstermektedir. 

 
Tablo 7.23: Torba filtre uygulaması ile iki döküm tesisi için elde edilen emisyon seviyeleri 

Parametre Külçe ve 

Sürekli döküm 

Sürekli Döküm 

Toz 0.5 0.5 

Ni <0.002 (1) 0.014 

Cr, Mn, V <0.004 (1) 0.016 

Ni, Cr, Mn, V <0.006 (1) 0.03 

Cr(VI) <1 (1) 0.014 
(1) Maksimum değerler yarım saatlik ortalama değerlere dayanır. 

NB: — Birimler mg / Nm3 cinsindendir ve yıllık ortalamalardır. 

— Veriler sadece paslanmaz çelik üretimi içindir. 

Kaynak: [ 244, Plickert 2007 ]. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri yok. 

 

Operasyonel data 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Mevcut ve yeni tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomik 

Veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 



Bölüm 7 

396  Demir Çelik Üretimi 

No data submitted. 

Örnek tesisler 

Döküm tesislerinde torba filtreler, paslanmaz çelik üretimi için iki Alman EAF tesisinde 

uygulanmaktadır. 

 

Bu teknik İngiltere’de kullanılmaktadır. 

 

Referans literatür 

[ 240, UKEA 2004 ] [ 244, Plickert 2007 ] 

 
 Yaygın ve kaçak ikincil emisyonları önlemek veya kontrol etmek için genel teknikler 

 

Açıklama 

İlgili BOF süreci ikincil kaynaklarından gelen yaygın ve kaçak emisyonları önlemek için genel 

teknikler şunlardır: 

 

1. BOF mağazasında her bir alt proses için bağımsız yakalama ve tozsuzlaştırma cihazlarının 

kullanılması 

2. hava emisyonlarını önlemek için kükürt giderme tesisatının doğru yönetimi 

3. kükürt giderme tesisatının toplam muhafazası 

4. sıcak metal kepçenin kullanılmadığı zamanlarda kapağı korumak için sıcak metal kepçeler 

düzenli olarak temizlenmesi 

5. bir çatı ekstraksiyon sistemi uygulanmazsa sıcak metal konvertörün konvertörün önünde 

sıcak metalin konvertöre konulmasından yaklaşık iki dakika sonra muhafaza edilmesiçelik üretimi 

prosesinin bilgisayar kontrolü ve optimizasyonu, böylece, eğimin (yani cürufun, kabından dışarı 

akacak şekilde köpürdüğü zaman) önlenmesi veya azaltılması 

6. dökme sırasında sıçrama, eğime neden olan elemanları sınırlandırarak ve anti sıçrama 

ajanların kullanımıyla azaltılabilir 

7. oksijen üfleme sırasında konverter etrafındaki odadan kapıların kapanması 

8. görünür emisyon için tavanın sürekli olarak kamera ile gözlemi 

9. çatı ekstraksiyon sisteminin kullanımı. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Teknik 1: Bu teknik, yakalama verimliliğini optimize etmeye ve yeniden kullanım olanaklarını 

teşvik etmeye yardımcı olabilir. Öte yandan, çoğu çelik fabrikasının işlettiği kombine ikincil 

tozsuzlaştırma sistemleri, ülkelerden birinde tek bir çözüm olan ayrı sistemler gibi aynı çevresel 

performansa sahiptir. Enerji tüketimi durumunda, kombine sistemlerin avantajları vardır. 

 

Teknik 2: Desülfürizasyon prosesinde reaktiflerin kalsiyum oksit yerine kalsiyum oksit 

kullanılması, PM ve koku emisyonlarının azalmasına ve üretilen cürufun farklı (daha kullanışlı) 

bir bileşimine neden olur (bkz. Bölüm 7.2.2.1.1). 

 

Teknik 3: Bu önlem, toz toplama sistemiyle havanın tamamen tahliye edilmesine izin verir. 

 

Teknik 4: Bu tekniği kullanırken, kepçeler daha az soğur ve bu nedenle daha az taşınım oluşur; 

duman potaları önlenir ve PM emisyonlarının azalmasına neden olur. 

 

Teknik 5: Bu önlem, bir çatı ekstraksiyon sistemi uygulanmazsa yayılabilecek dumanın 

çıkarılmasına izin verir. 

 

Teknikler 4, 5, 6 ve 8: Bu tekniklerin uygulanması ve değirmentaşından görülebilecek 

emisyonların yeterli bir şekilde kontrol edilmesi ile belirli bir durumda (bkz. Bölüm 7.3.1) 

torpidodan gelen 0.14 kg/HM'ın altındaki çatı emisyonları ve 10 g/ton SÇ'nin altındaki tüm BOF 

konverter prosesleri gerçekleştirilebilir [359, Hollanda 2007]. 

 

Teknik 9: Görünür emisyonlar için çatı sürekli olarak gözlemlendiğinde, meydana gelebilecek 

normal çalışma koşullarının değişmesi veya oluşması ve görünür emisyonların artmasına yol 
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açması kamera tarafından gözlemlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri yok. 

 

Operasyonel veri 

Veri yok 

 

Uygulanabilirlik 

Teknik 1: Veri yok. 

Teknik 4: Çatı emiş sistemi uygulanmadığında bu önlem uygulanabilir. 

 

Ekonomik 

Veri yok 

 

Uygulama için itici güç 

Sürekli izleme, ekonomik faydalara da sahip olabilen erken düzeltici faaliyet için bir seçenek 

sunar. 

 

Örnek tesisler 

Teknik 4, 5, 6 ve 8: Corus, IJmuiden, Hollanda 

Referans literatür 

[ 208, Lindfors ve diğ. 2006 ] [ 241, Polonya 2007 ] [ 247, Hollanda 2007 ] [ 249, Hollanda 

2007 ] [ 359, Hollanda 2007 ] [ 360, Sick-Maihak 2006 ] [ 361, Sigmund 2007 ] 

 

 Atık suyun ıslak tozdan arındırılması 
 

Açıklama 

Oksijen çelik üretim tesislerinin çoğunda, ana gaz akışından (BOF gazı) gelen hava emisyonlarını 

azaltmak için yıkayıcılar kullanılır (bkz. Bölüm 7.3.7). Bu, havadaki suya kirliliği potansiyel 

olarak transfer eder, böylece oluşan atık su genellikle deşarj edilmeden önce geri dönüştürülür ve 

arıtılır. 

 

Yıkayıcılardan gelen su esas olarak askıda katı maddeler içerir; çinko ve kurşun mevcut ana ağır 

metallerdir. 

 

Yıkama suyu devresindeki asılı katıların büyük bir kısmı, hidrosiklon ve/veya çökeltme yoluyla 

uzaklaştırılabilir. PH düzeltmesinden sonra suyun çoğu geri dönüştürülebilir. 

 

Tahliye edilmeden önce çökeltme ve/veya filtrasyon yoluyla muamele edilebilir. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tablo 7.24'te oksijenli çelik üretim tesislerinde ıslak tozdan arındırma sistemlerinden gelen suya 

spesifik emisyonlar için örnekler verilmiştir. 
Tablo 7.24: Oksijen çelik üretim tesislerinde ıslak toz giderme tesislerinden suya spesifik emisyonlar 

için örnekler 

Parametre Birim Bastırılmış yanma sistemleri 

Corus IJmuiden, 

Hollanda (1) 

Stelco LEW, 

Ontario, Kanada 

LTV Steel Cleveland Works, 

ABD 

Tahliye akışı m3/ton SÇ 0.52 1.1 0.002 

Askıda kalan katı g/ton SÇ 20 5.5 0.0083 

Çinko (Zn) mg/ton SÇ 73 210 0.36 

Kurşun (Pb) mg/ton SÇ 31 110 0.057 

(1) Hollanda'nın Corus IJmuiden'deki emisyonları 1994 değerleri ile ilgilidir. 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ]. 
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Atık su deşarjını en aza indirmek için en etkili önlemler şunlardır: 

 

1. Ovma suyunun sirkülasyon oranını arttırmak. Karbonatların çökelmesini arttırmak için 

ikinci çökeltme aşamasından önce karbon dioksit (CO2) enjeksiyonu ile yıkama suyu akışında iki 

aşamalı bir çökeltme prosesi vasıtasıyla yüksek bir yeniden dolaşım sağlanabilir. CO2 

enjeksiyonunun sadece bastırılmış yanmayı çalıştıran sistemlerde mümkün olduğunu unutmayın. 

2. Tahliye prosesi. Etkili yeniden dolaşım sağlanabilmesine rağmen, belirli 

minerallerin/tuzların birikmesini önlemek için bir kanama gereklidir. Tahliye, en önemli kirletici 

olarak askıda katı maddeleri (çinko, kurşun vb.) içerir. Tahliye sedimantasyon ve filtrasyon ile 

proses görür. 

 

Çapraz medya etkileri 

Çamur, hidrosiklonaj sırasında ve/veya ovalanan katıların yıkama suyu devresinde çökeltilmesi 

sırasında üretilir. Bu tortu, hurda yoluyla çinko girişi, örneğin sinterleme tesisine veya soğuk 

briketleme prosesinden sonra BOF'a geri döndüğü takdirde, sınırlı bir şekilde demir ve çelik 

üretim prosesinde %100 geri dönüştürülebilir (bkz. Bölüm 2.5.4.4.4). Dünyadaki diğer birçok 

çelik üretim tesislerinde, çamur kullanılamaz veya çimento yapım endüstrisinde harici olarak 

kullanılır veya depolanır ya da bertaraf edilir. 

 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesislerde yüksek bir sirkülasyon verimliliği ve ilave proses 

uygulanabilir. 

 

Ekonomik 

Veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Veri yok. 

 

Örnek tesisler 

Yüksek derecede devridaim ve tahliye prosesi olan tesisler için örnekler: 

 

Corus, IJmuiden, Hollanda; ArcelorMittal, Ghent, Belçika; AlcelorMittal, Cleveland, Amerika 

Birleşik Devletleri. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 138, Theobald 1997 ] [ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 Atık suyun sürekli dökümden arındırılması 
 

Açıklama 

Levhaların, kabakütüklerin ve kütüklerin doğrudan soğutulması için sürekli döküm makinelerinde 

su kullanılır. Bu nedenle kirli bir proses suyu akışı oluşur. Birçok durumda, bu atık su, sıcak 

haddeleme tesislerinden atık su akışlarıyla birlikte ele alınmaktadır. İşlemden sonra su yeniden 

sirküle edilir. 

Döküm kalıbı ve silindirlerin iç kısmı genellikle kapalı bir devrede su ile soğutulur ve burada 

dikkate alınmaz. 

Ana kirleticiler askıda katı ve yağdır. Suya deşarjı azaltmaya yönelik ana önlemler, sedimantasyon 

ve / veya kanamanın filtrelenmesi ile birlikte yüksek bir devri daim oranıdır. Yağın temizlenmesi 

için sıyırma tankları kullanılabilir. 

Sprey suyu, genellikle buharlaştırmalı bir soğutma kulesinde soğumadan önce veya sonra kum 

filtrasyonu ile çökeltilir. Kum filtrasyonu, döküm makinesinin ikincil püskürtme memelerinin 
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tatmin edici şekilde uzun süreli çalışmasını sağlamak için düşük seviyelerde parçacık ve yağ 

kirliliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Çözünmüş katıların seviyesini kontrol etmek için açık 

devreden boşaltma, askıda katı maddelerin ve herhangi bir yağ/gres kontaminasyonunun deşarjını 

en aza indirmek için kum filtrasyon tesisinin akış aşağısından alınmalıdır. Kum filtresinin 

tıkanmasını önlemek için kum filtrelerinden önce yağ kayması yapılmalıdır. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tablo 7.25'de sürekli dökümden gelen suya spesifik emisyonlar için örnekler verilmiştir. 
Tablo 7.25: Sürekli dökümde doğrudan soğutma sistemlerinden gelen suya spesifik emisyonlara genel 

bakış 

Parametre 
Corus IJmuiden, NL 

(1) 

Stelco LEW, 

Ontario, Kanada 

ArcelorMittal, 

Indiana 

Harbour Works, IN, 

ABD 

Tahliye akışı m3/ton döküm çelik 0.04 1.4 0.076 

Yeniden 

Sirkülasyon oranı 
% 98 78 99 

Askıda kalan katı g/ton döküm çelik 
0.8 

0.2 (2) 
26 1.4 

Çinko (Zn) g/ton döküm çelik <1 – 8.0 

Kurşun (Pb) g/ton döküm çelik <1 – 8.7 

Yağ g/ton döküm çelik 20 2000 160 

(1) Veri 2004 yılına aittir. 

(2) 2007 yılı verileri aşağı yönlü bir eğilime işaret etmektedir. 

Kaynak: [ 65, InfoMil 1997 ] [ 135, Busink, R. 2009 ]. 

ArcelorMittal, Bremen, Almanya'daki bazik oksijen fırınında arıtıldıktan sonra sürekli dökümden 

kaynaklanan atık sudaki kirletici madde konsantrasyonu örneği Tablo 7.26'da verilmiştir [362, 

Almanya 2007] [363, Eurofer 2007] 

Tablo 7.26: ArcelorMittal, Bremen, Almanya'daki bazik oksijen fırınında prosesden sonra sürekli 

dökümden kaynaklanan atık sudaki kirletici madde konsantrasyonu örneği 

 

Parametre 

 

Ölçüm sayısı 

 

Ana değer 

 

Orta değer 

 

Maks. 

 

Min. 

Standart 

sapma 

Pb (µg/lt) 33 3.03 2.00 16.00 <2.00 3.11 

Cr (µg/lt) 33 2.99 2.00 13.00 <2.00 2.17 

Cu (µg/lt) 33 6.03 5.70 15.00 0.50 2.74 

Zn (µg/lt) 33 87.12 62.00 340.00 <20.00 73.89 

Cd (µg/lt) 33 0.20 0.20 0.27 <0.20 0.01 

Fe (mg/lt) 33 0.59 0.14 8.50 0.05 1.63 

Ni (µg/lt) 33 21.88 22.00 37.00 11.00 6.15 

Nmineral 

(mg/lt) 

31 5.09 5.07 7.16 3.29 1.21 

AOX (µg/lt) 33 41.06 40.00 66.00 21.00 11.00 

Askıda ki 

katılar (mg/lt) 

33 2.77 1.00 19.00 0.80 4.37 

DOC (mg/lt) 33 5.31 5.00 10.00 4.30 1.11 

TOC (mg/lt) 33 5.68 5.40 10.70 4.60 1.22 

Mineral yağı 

hidrokarbon 

(mg/lt) 

 

31 

 

0.16 

 

0.18 

 

0.40 

 

<0.10 

 

0.07 

Toksisite 8 1.25 1.00 2.00 1.00 0.43 

NB: Tesadüfi örnek ölçüm verileri Şubat 2000 - Kasım 2006 arasıdır. İtalik değerler, tespit limitinin altındaki ölçüm 

değerlerinin tespit limiti olarak hesaplandığını göstermektedir. 

Kaynak: [ 260, Germany 2007 ] [ 362, Germany 2007 ]. 
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Çapraz medya etkileri 

Çökeltme adımları, sinter tesisinde geri dönüştürülebilen veya yüksek fırındaki tüyer yoluyla 

doğrudan enjeksiyon yapabilen demir içeren bir çamur oluşturur. 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesislerde yüksek bir sirkülasyon verimliliği ve ilave proses 

uygulanabilir. 

 

Ekonomik 

Veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Veri yok. 

 

Örnek tesisler 

ArcelorMittal, Indiana Harbour Works, Indiana, Amerika Birleşik Devletleri Corus, IJmuiden, 

Hollanda 

ArcelorMittal, Ghent, Belçika 

Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya. 

 

Referans literatür 

[ 65, InfoMil 1997 ] [ 240, UKEA 2004 ] [ 362, Almanya 2007 ] [ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 Harici yeniden kullanım için yüksek çinko konsantre peletlerin geri 
kazanımı ile toz sıcak briketleme ve geri dönüşüm 
 

Açıklama 

Kuru ESP, oksijen üflemesinden kaynaklanan bir BOF gazı temizleme aracı olarak 

uygulandığında, katı toz oluşur. Bu toz yüksek bir demir içeriğine (% 40 - 65) sahiptir ve tozlar 

briketlere bastırıldığında değerli bir hammadde olarak kullanılabilir. Kaba toz ve ince tozlar aynı 

tesislerde briketlense de, farklı özelliklerinden dolayı ayrı ayrı ücretlendirilirler (bkz. Tablo 7.15). 

Kaba tozdan briketler %70 oranında metalik demir içerir ve BOF'ta hurda yerine kullanılabilir. 

İnce tozlu briketler yaklaşık %7 - %20 oranında metalik demir içerir ve soğutma cevheri için bir 

katkı maddesi olarak kullanılabilir [2, Auth ve diğ. 1988]. Sıcak briketleme, sıcak briketleme 

tesisinde gerçekleştirilir (bkz. Şekil 7.22). İlk olarak, tozlar, hareketli bir yatak reaktöründe sıcak 

hava ve ototermik reaksiyonlarla 750 °C'ye kadar ısıtılır. İkinci aşamada, briketler silindirik bir 

preste oluşturulur. 
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Şekil 7.22: Bazik oksijenli çelik üretim tesislerinden gelen tozların sıcak briketlenmesi için tesis 

Toz geri dönüşümü çinko konsantrasyonunu aşamalı olarak zenginleştirir. Toz briketleri ağırlıkça 

en az %17'lik bir çinko içeriğine ulaştığında, çinko geri kazanımı için harici yeniden prosescilere 

nakledilir. Teknik ve ekonomik fizibilite için, çinko geri kazanımı %20 ila %24 arasında bir çinko 

içeriği, yani giriş malzemelerinin karıştırılmasıyla gerçekleştirilmelidir. 

 

Bu kapalı sistem içindeki tozdaki çinko çok düzensiz dağılmış olduğundan, ağırlıkça% 17'den 

fazla çinko içeriği olan tozlar da burada belirtilen döngüye girer. Bu, döngü içinde gereksiz 

miktarda taşınan önemli miktarlarda çinkoya yol açar ve art arda her devirde tekrar tekrar 

indirgenir, buharlaşır, oksitlenir ve briketlenir. 

 

Tozların art arda zenginleştirilmesi ve ortadan kaldırılması için bu testere dişi paterni BOF'ta 

büyük ölçüde dalgalanan briket yüküne yol açar. Bu da metalurjik çalışmaları etkilemekle kalmaz 

(atık gaz kanalında tortu birikmesi) ve aynı zamanda termal denge (sıcak metal / hurda) üzerinde 

de önemli bir etkiye sahiptir. Üretilen çelik ve cürufun kalitesinin, Zn içeriğindeki herhangi bir 

gereksiz artış nedeniyle bozulmamasını sağlamak için düzenli analitik kontrol gereklidir. 

 

Süreci optimize etmek için, tozda çinko seviyesini gerçek zamanlı olarak belirlemek için çevrimiçi 

bir teknik geliştirilmiştir. Bu teknoloji LIBS (lazer kaynaklı arıza spektroskopisi) olarak 

adlandırılmaktadır. Cihaz sürekli olarak konveyör üzerindeki tozun çinko içeriğini ölçer. Tozun 

çinko muhtevasını bilmek, - uygun olduğu yerde - çıkarılması, peletlenmesi ve yeniden prosesciye 

nakledilmesi için seçilebileceği anlamına gelir. 

 

Şekil 7.23, bazik oksijen fırınındaki tozun geri dönüşümünü optimize etmek için önlemlerin 

şematik bir görünümünü vermektedir. 
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Şekil 7.23: Bazik oksijen fırınındaki tozların geri dönüşümü optimize etmek için önlemlerin şematik 

genel görünümü 

İnce tozun peletlenmesinin nedeni, bağlayıcı maddeler kullanılarak bile briketlenememesidir. 

Ayrıca, peletler genellikle analiz, depolama stabilitesi, tozdan bağımsızlık, taşınabilirlik ve 

kullanım kolaylığı gibi müşteri gereksinimlerini daha iyi karşılar. Ek olarak, toz topakları, 

indirgeyici maddeler, diğer katkı maddeleri, vb. Ekleyerek daha fazla proses için optimize 

edilebilir. 

 

Sıcak briketleme ve harici yeniden kullanım için yüksek çinko içeriğine sahip peletlerin üretimi 

açıklanmaktadır. Teknik olarak, demirli metallerin bu çamurdan ve tozdan ayıklanması 

mümkündür, daha sonra demir içeren değerli temizlenmiş katı maddeler demir üretim prosesine 

geri dönüştürülebilir. Ekstre edilmeyen demir dışı metaller, demir dışı metal endüstrisi tarafından 

daha fazla işlenebilir. 

 

Aşağıdaki yöntemler uygulandı: 

 

• döner ocak fırın prosesleri 

• akışkan yatak prosesleri 

• sirküle eden akışkan yataklı reaktörler 

• yüksek türbülanslı karıştırıcı prosesleri 

• plazma prosesleri 

• çok katlı oksijen kupolu fırınları. 

 

Çinko bakımından zengin çamur / toz için dış süreçler ticari ölçekte mevcuttur. Bu teknik giderek 

daha yaygın hale gelmiştir. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Toz sıcak briketleme ve geri dönüşümü uygularken, katı atıkların depolanması önlenir ve değerli 

hammaddeler kaydedilir. İşlenen toz miktarı üretilen sıvı çelik ton başına yaklaşık 10-20 kg'dır. 

Toplam demir verimi yaklaşık %1 oranında artmıştır. %100'lük bir geri dönüşüm oranı elde 

edilebilir. 

Çapraz medya etkileri 

Sıcak briketleme tesisi enerji gerektirmekle birlikte hammaddeden tasarruf sağlar. 
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Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu yöntem, BOF gazını temizlemek için kuru bir elektrostatik çökeltme kullanıldığında 

uygulanabilir. Bazı deneyimler, brikiğin briket ile geri kazanılmasının, hidrojen oluşumunun 

(metalik çinko ve suyun reaksiyonundan) neden olduğu çökeltme tanklarındaki dengesiz 

sedimantasyon nedeniyle ıslak tozsuzlaştırma sistemlerinde bir çözüm olmadığını göstermiştir. Bu 

güvenlik nedenleriyle, çamurdaki çinko içeriği % 8 - 10 ile sınırlandırılmalıdır. 

 

Gelecekte, çamurların venturi yıkayıcılarından da arıtılması mümkün olabilir, ancak bu, suyun 

buharlaşması için ekstra enerji gerektirecektir. 

 

Ekonomik 

Veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Bu tekniğin uygulanması için ana itici güçler, sınırlı olasılıklar ve yüksek toz bertaraf 

maliyetleridir. 

 

Örnek tesisler 

• LD 3 Çelik üretim tesisi, Voestalpine Stahl GmbH, Linz, Avusturya (bu tesiste, yeniden 

kullanım için pelet şeklinde çinko geri kazanımı yapılmaktadır) 

• Çelik Fabrikası Gwangyang İşleri, POSCO Demir ve Çelik Şirketi, Kore Cumhuriyeti 

• Çelik Fabrikası Baoshan Demir ve Çelik Şirketi, Çin Halk Cumhuriyeti; 

• Dneprovsky Metalurjik Kombin (DK), Ukrayna 

• LD 1, LD 2 çelik üretim tesisleri, Thyssen Krupp Stahl AG, Duisburg, Almanya 

• BHP, Newcastle, Avustralya. 

 

Referans literatür 

[ 2, Auth ve diğ. 1988 ] [ 57, Heinen 1997 ] [ 116, Rentz ve diğ. 1996 ] [ 154, UN-ECE 1996 ] 

[ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 Hurdada ki çinko içeriğini azaltmak 
 

Açıklama 

Yüksek fırında yüksek bir çinko içeriği, doğru çalışma üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu 

nedenle, yüksek çinko içeriği olan malzemelerin geri dönüşümü sınırlandırılmıştır. BOF gaz 

tozsuzlaştırma cihazından toplanan tozlar ve çamurlar nispeten yüksek konsantrasyonlarda ağır 

metaller, özellikle çinko (Zn) içerebilir (bkz. Tablo 7.15). Bu çinko esas olarak BOF'a yüklenen 

hurdadan kaynaklanmaktadır. Çinko serbest bırakılması, dışarıdan çıkan hurda tipine ve üfleme 

koşullarına göre, bir dökümden diğerine kuvvetli bir şekilde dalgalanabilir. Aynı problem, ancak 

daha az ölçüde, kurşun (Pb), kadmiyum (Cd) için geçerlidir. 

 

Toz geri dönüşüm gereksinimlerini karşılamak için düşük çinko içeriği olan hurda kullanılabilir. 

Bu galvanizli ürünler içeren hurdayı kapsamamaktadır. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Bazı tesislerde düşük çinko içeriği olan hurda kullanımı konusunda sıkı bir politika uygulanır. 

BOF gazı tozsuzlaştırma prosesinden kaynaklanan çamur, yaklaşık% 0,1 - 0,3 oranında bir çinko 

içeriğine sahiptir ve bu da sinter tesisinde tozun% 100 geri dönüşümüne izin verir. 

Çapraz medya etkileri 

Bu çözüm yerel bir çözüm olarak görülmelidir. Çinko emisyonları üzerindeki toplam etki 

muhtemelen sıfırdır, çünkü çelik üretimi sürecinde çelik hurdaya dönüştüğünde nispeten yüksek 

bir çinko içeriği olan çamurların oluşmasına neden olacak şekilde büyük miktarlarda galvanizli 
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çelik üretilmektedir. BOF'lerin çoğunda çinko, oksijenin ilk birkaç dakikasında konverterden 

yayılır. 

 

Operasyonel veri 

Bu teknik sorunsuz çalışır. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesislerde uygulama mümkündür. Bununla birlikte, bu önlem Zn, Pb ve Cd'de 

düşük olan hurdaların kullanılabilirliğine ve bu tip hurdaların kullanılma ekonomisine bağlıdır. Bu 

nedenle, her durumda geçerli değildir ve güçlü bir şekilde hurda pazarına bağlıdır. Söz konusu 

Corus, Hollanda, IJmuiden örneğinde, proses, hurdanın düşük çinko içeriğine dayanmaktadır. 

Çinko kaplı hurda, YF'deki BOF'den gelen tozun geri dönüşümü nedeniyle kullanılmamaktadır. 

Bölüm 7.3.5'de açıklandığı gibi, tercihen toz geri dönüşüm sistemleri olmayan tesislerde 

uygulanmalıdır. 

 

Ekonomik 

Düşük çinko içeriği olan hurda daha pahalıdır ve üretilen ton SÇ başına maliyet fiyatını arttırır. 

Düşük çinko içeriğine sahip hurdanın elde edilmesi giderek zorlaşacaktır. Öte yandan, düşük çinko 

hurda kullanımı BOF gazı temizleme çamurlarının ve tozlarının geri dönüşümünü sağlar. 

 

Uygulama için itici güç 

Veri yok. 

 

Örnek tesisler 

Corus, IJmuiden, Hollanda; British Çelik, Scunthorpe, İngiltere. 

 

Referans literatür 

[ 13, Deckers ve diğ. 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 105, Pazdej ve diğ. 1995 ] [ 247, Hollanda 2007 

] [ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 BOF gazından enerji kazanımı 
 

Açıklama 

BOF gaz ölçüsünden enerji elde edilmesi, BOF gazındaki hem hassas ısının hem de kimyasal 

enerjinin verimli kullanılmasını içerir. Önceleri kimyasal enerjinin çoğu parlama yoluyla dağıldı. 

 

Oksijen üfleme sırasında oluşan BOF gazı, BOF konverter ağzından çıkar ve daha sonra birincil 

havalandırma tarafından yakalanır. Bu gaz yaklaşık 1200 °C'lik bir sıcaklığa ve yaklaşık 50-100 

Nm3/t'lik bir çelik akış hızına sahiptir. Gaz, BOF'tan ayrılırken yaklaşık %70-80 karbonmonoksit 

(CO) içerir ve yaklaşık 8,8 MJ/Nm3 ısıtma değerine sahiptir. 

 

Genellikle, BOF gazından enerji elde etmek için iki sistem kullanılabilir: 

 

1. BOF gazının konverter gaz kanalında yanması ve daha sonra buhar üretmek için atık ısı 

kazanı içindeki hassas ısının geri kazanımı 

Bu BOF gazı, birincil havalandırma sisteminin gaz kanalına ortam havasına izin vererek tamamen 

veya kısmen yakılabilir. Böylece, birincil havalandırma sistemindeki hissedilir ısı ve toplam gaz 

akışı artar ve atık ısı kazanı içinde daha fazla buhar üretilebilir. BOF gazı ile karıştırılan hava 

miktarı, üretilen buhar miktarını belirler. 

 

Tamamen bir çelik üretim döngüsünde (yaklaşık 30-40 dakika), oksijen üfleme yaklaşık 15 dakika 

sürer. Oksijen üfleme ile doğrudan ilgili olan buhar üretimi bu nedenle süreksizdir. 

 

2. BOF gazının yanması ve sonraki kullanım için BOF gazının bir gaz tutucuda 

tamponlanması 
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Birincil havalandırma sisteminde BOF gazının yanması, ortam havasının sisteme girmesini 

engelleyerek bastırılabilir. Bu genellikle dönüştürücünün ağzına su soğutmalı geri çekilebilir bir 

etek indirilerek yapılır. Bu şekilde, karbonmonoksit korunur ve BOF gazı diğer yerlerde bir enerji 

kaynağı olarak kullanılabilir. Gaz, ızgara gazı gereksinimlerini karşılamak için temizlenir ve bir 

gaz tutucusunda tamponlanabilir. Yanmayan bir BOF gazında bulunan duyulur ısıyı geri 

kazanmak için bir atık ısı kazanı monte edilebilir. BOF gazının, düşük CO içeriğine bağlı olarak, 

üflemenin başlangıcı ve bitiminde toplanmadığı belirtilmelidir. Birkaç dakika süren bu periyotlar 

boyunca, bunun yerine alevlenir (bkz. Şekil 7.11). 

 

BOF gaz geri kazanımının ardından bastırılmış yanmaya doğru bir eğilim vardır. Bunun iki temel 

sebebi var: 

 

• Bastırılmış yanma, baca gazı miktarını azaltır ve böylece fanların maliyetini ve toz 

giderimini azaltır. Bastırılmış yanmanın tipik olarak azaltılmış atık gaz akış oranı, daha yüksek 

kütle konsantrasyonuna sahip bir ham gaz ile sonuçlanır. Böylece aynı temiz gaz toz 

konsantrasyonu için daha verimli bir toz geri kazanım sistemi kullanılmalıdır (ayrıca bkz. Bölüm 

7.3.1). 

• Büyük hacimlerde buhar, tam yanma sistemlerinden elde edilir. Bununla birlikte, buhar 

kesintili olarak üretildiğinden, her zaman tam olarak kullanılamaz. Geri kazanılmış yanma ile geri 

kazanılmış BOF gazı kullanımı çok daha esnektir. Yüksek fırın gazı ve kok fırını gazı ile birlikte 

üçüncü bir gaz fazı fırın ürünü olarak kullanılan BOF gazının kullanılması, doğal gaz gibi önemli 

miktarlarda birincil enerji kaynaklarının değiştirilmesine izin verirse, önemli avantajlar sağlar. 

Bazı tesislerde, BOF gazı temel olarak yüksek fırın gazının yükseltilmesinde kullanılmaktadır [66, 

Joksch 1995]. Kok fırını gazı ve doğal gaz, karıştırma istasyonlarında sadece ikinci ve üçüncü 

öncelik olarak (kademeli kontrol) karıştırılmaktadır [66, Joksch 1995]. 

 

Tablo 7.27, BOF gazı kullanımı için özel bir önem taşıyan bastırılmış yanmanın avantajlarını ve 

dezavantajlarını göstermektedir. 

 
Tablo 7.27: BOF gaz kullanımı için özel olarak dikkate alınan bastırılmış yanmanın avantajları ve 

dezavantajları 

 

 

 

 

Avantajlar 

• Azaltılmış hacimsel atık gaz akış oranı 

• Davlumbazlarda daha düzgün hızlar elde etmek için gaz taşıyan bileşenlerin daha 

büyük boyutları 

• Atık gaz fanının azaltılmış enerji tüketimi 

• Çıkış gazı soğutması için azaltılmış su gereksinimi 

• Daha küçük hacimsel çıkış gazı akış oranları için toz geri kazanım sistemlerinin 

tasarımı 

• Çıkış gazı kullanım olasılığı 

• Farklı tasarımların sızdırmazlık eteklerinin düzenlenmesinden dolayı efervesan 

eriyik koşullarından daha az gaz çıkışı 

 

Dezavantajlar 
• İşgüvenliği mühendisliği standartları ile ilgili karmaşık ekipman teknolojisi 

• Ek bileşenlere ihtiyaç var 

• Ek işgüvenliği mühendisliği önlemleri gerekli 

Kaynak: [ 38, EUROFER BOF 1997 ]. 

Bastırılmış yanma durumunda BOF gazı bileşimi Tablo 7.6'da gösterilmiştir. Tam yanma 

uygulandığında, CO içeriği çok daha düşüktür ve CO2 içeriği buna göre daha yüksektir. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Tablo 7.28'de Thyssen Stahl AG, Almanya'nın bazik oksijen çelik üretim tesislerinde atık ısı 

kazanlarında buhar üretimi için örnekler verilmiştir. 
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Tablo 7.28: Thyssen Stahl AG'nin bazik oksijen çelik üretim tesislerinde buhar üretimi 

Parametre Birim Ruhrort Beeckerwerth Bruckhausen 

Kapasite (ton SÇ(sıvı 

çelik)/döküm) 

4 × 140 3 × 250 2 × 380 

Hava 

giriş faktörü (*) 

 

– 

 

>2.0 

 

0.4 

 

0.15 

Baca gazı akışı (Nm3/ton SÇ) 250 115 87 

Buhar 

üretimi 

(kg buhar/ton SÇ) 380 130 80 

(*)Hava giriş faktörü, baca gazı kanalında ne kadar havanın sokulduğunu gösterir, yani 2 çarpanı, verilen hava 

miktarının orijinal BOF gazı miktarının iki katı olduğu anlamına gelir. 

Kaynak: [ 66, Joksch 1995 ]. 

 

Atık ısı kazanı ile dolu bir yakma sisteminden enerji geri kazanımı, toplam çıkan ısının %80'i 

olarak bildirilmiştir. Bastırılmış yanma uygulandığında, atık ısı kazanında toplam enerji çıkışının 

sadece %10-30'u (0,1-0,3 GJ/ton SÇ) geri kazanılmaktadır [66, Joksch 1995]. Hava giriş 

katsayısına bağlı olarak BOF gazında %50-80 oranında kimyasal enerji (CO) olarak geri 

kazanılmaktadır. Gaz parladığında ve dolayısıyla geri kazanılmadığında, bu enerji kaybolur. 

 

Bastırılmış yanmayı uygularken toplam enerji geri kazanımında, BOF gaz geri kazanımı ve hassas 

ısı kullanımı için atık ısı kazanımı %90 kadar yüksek olabilir [1, Arimitsu 1995] [66, Joksch 1995]. 

 

BOF gazı geri kazanıldığında, parlama ile karşılaştırıldığında enerji tasarrufu 0,35-0,7 GJ/ton SÇ 

arasındadır. Nippon Çelik Şirketi tarafından geliştirilen sızdırmaz bir sistem, 0,98-1,08 GJ/ton 

SÇ'lik bir enerji tasarrufuna ve alevlenmeye kıyasla %0,4'lük artan bir erimiş çelik üretimine yol 

açmaktadır. 

 

Çapraz medya etkileri 

BOF gazının geri kazanılması, ızgara gazı gereksinimlerini karşılamak için ham gazın uygun 

şekilde temizlenmesini gerektirir. Tam yanma uygulandığında, baca gazı doğrudan atmosfere 

yayılır. Bastırılmış yanma uygulandığında genel hava emisyonları azalır. Buna ek olarak, tam 

yanma sistemlerinden daha büyük baca gazı akışı daha pahalı ve nispeten daha az verimli toz 

azaltma anlamına gelir. 

 

Enerji geri kazanımı, öncelikli olarak enerji kaynaklarının tasarrufuna neden olabilir. 

 

BOF gazının geri kazanımı potansiyel olarak tehlikelidir ve sıkı güvenlik önlemleri gerektirir 

(patlamalar, karbon monoksit sızıntısı, vb.). 

 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesislerde hem atık ısı geri kazanımı hem de bastırılmış yanma ile BOF gazı geri 

kazanımı uygulanabilir. Bazı durumlarda ekonomik olarak mümkün olmayabilir ya da uygun 

enerji yönetimiyle ilgili olarak, BOF gazının bastırılmış yanma ile geri kazanılması mümkün 

değildir. Bu durumlarda BOF gazı buhar üretimi ile yakılabilir. Yanma türü yerel enerji yönetimine 

bağlıdır. 

 

Ekonomik 

2007 yılında yapılması gereken yatırım 80.000 m3 gaz kazanı, üfleyici fanlar, gaz kanalları, gaz 

çıkışlı sistemlerde üç yollu vana, güvenlik önlemleri, montaj ve mühendislik vb. gereksinimlerle 

30.5 milyon Euro'dur. Yaklaşık %80 BOF gazı geri kazanılacak ve yıllık enerji tasarrufu 2600 

TJ/yıl = yaklaşık 12 EUR/GJ yatırım olacaktır. Geri ödeme, doğal gazın satın alınması, işletme 

maliyetleri, CO2 emisyonu kredileri, azaltılmış parlama kayıpları, elektrik üreticisine gaz satışı ve 

daha az buhar üretimi dikkate alınarak yaklaşık beş yıldır. 
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Uygulama için itici ghüç 

Veri yok. 

 

Örnek tesisler 

Tam yanma sistemleri veya bastırılmış yanma sistemleri sayesinde enerji geri kazanımı, dünya 

çapındaki oksijen çelik tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bastırılmış yanma 

sistemlerine, esas olarak tam yanma sistemlerine kıyasla lojistik avantajları nedeniyle bir eğilim 

söz konusudur. 

 

Referans literatür 

[ 1, Arimitsu 1995 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 66, Joksch 1995 ] [ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 Çevrimiçi örnekleme ve çelik analizi 
 

Açıklama 

Oksijen çelik üretimi toplu bir prosesdir. İstenen çelik kalitesi elde edilene kadar her sıcak metal 

sarfiyatı rafine edilmelidir. İlerlemeyi izlemek için, analiz için çelik banyodan örnekler alınır. 

Analiz sonuçları, gerekli çelik kalitesini elde etmek için gerekli olan ek oksijen üfleme süresini 

belirlemek için kullanılır. 

 

En son dinamik modelleme ve izleme sistemleri, gereksiz üfleme sırasında örnekleme yapan bir 

hassasiyete ulaşır. Dökme periyodu sırasında kontrol örneği alınır. Bu teknik, örneklemeden 

kaynaklanan emisyonları ortadan kaldırır. 

 

Numuneyi almak için oksijen üflemesini kesmek ve BOF'yi eğmek gerekliydi. Bu zaman alıcı bir 

süreçti ve BOF'tan emisyonları artırdı. Modern bir tesiste numuneler, bir alt mızrak veya benzer 

bir cihaz aracılığıyla oksijen üfleme sırasında çevrimiçi olarak alınır. Bu, numuneler analiz 

edilirken rafinasyon sürecinin devam etmesini sağlar. Bu üretim çevrim sürelerini kısaltır ve 

böylece verimliliği arttırır. BOF'un konumu değişmediğinden, önceki örnekleme yöntemine göre 

emisyonlar daha düşüktür. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Parti başına üretim süresi azaltılır, böylece üretkenlik artar. BOF'u eğmek gerekli olmadığından 

havaya emisyon azaltılır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Bilinen çapraz medya etkisi yoktur. 

 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik tüm yeni tesislerde uygulanabilir. Bu örnekleme sistemini kurmak için mevcut tesislerin 

bir uyarlaması gerekmektedir. 

 

Ekonomik 

Maliyetler, daha yüksek üretkenlik nedeniyle muhtemelen düşmektedir. 

 

Uygulama için itici güç 

Veri yok. 

 

Örnek tesisler 

Çoğu Avrupa fabrikası çevrimiçi örnekleme ve dinamik modelleme uygular. 

 

Referans literatür 
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[ 65, InfoMil 1997 ] [ 363, Eurofer 2007 ] 

 

 Çelik mağazasında otomasyon ile artan enerji verimliliği 
 

Açıklama 

Bu aşamada çelik mağaza otomasyonu için iki seçenek bulunmaktadır: 

 

a) Otomatik pota kapak sistemi 

b) Otomatik BOF devirme sistemi. 

 

Teknik a) Otomatik pota kapak sistemi 

Çelik potalar ikincil prosesler ve BOF konverterlerden sürekli döküm için sıvı çeliğin taşınmasında 

kullanılır. Normal uygulamada, potalar nakliye sırasında kapatılmaz, ancak sürekli döküm 

sırasında ekstra ısı kayıplarını önlemek için genellikle bir kapak kullanılır. Döküm ve potanın 

bakımından sonra, çalışmadaki potalar, genellikle bir sonraki ısı için sıcak tutmak için kok fırını 

gazı veya doğal gaz ile brülörlerle ısıtılır. 

 

Raahe Steel Works'te, sekiz ila dokuz pota aynı anda çalışıyor. Potalar, sadece BOF'un çekilmesi 

sırasında ve pota prosesleri sırasında çıkarılmış olan kapaklarla donatılmıştır. Pota bakımından 

sonra potaları sıcak tutmak için hiçbir brülöre gerek yoktur. BOF konverterleri ve ikincil metalurji 

istasyonları, kapağın otomatik olarak yerleştirildiği veya proses aşamasına bağlı olarak potanın 

çıkarıldığı kapaklarla donatılmıştır. Sistem, kapağı çıkarmadan dökümden sonra cürufun 

dokunmasını sağlayan bir “menteşeli kapak” sistemidir. 

 

Teknik b) Otomatik BOF devirme sistemi. 

Mevcut daldırma borusu sistemini kullanarak, konverteri yatay bir konuma yatırmak zorunda 

kalmadan çelik sıcaklığı ve bir karbon içeriği tahmini elde edilebilir. Bu nedenle, vurma, 

karıştırma sonrası zamana bağlı olarak, darbe bitiminden 2 - 3 dakika sonra başlatılabilir. 2004'te 

ısıların yaklaşık %75'i üç dakika içinde belirlenirdi. Operatör tarafından başlatılan dökme sırası, 

aşağıdaki otomatik adımlardan oluşur: 

 

• çelik dökme 

• cüruf kaplama, ve ayrıca gerekirse cüruf sıçraması 

• cüruf dökme. 

 

Çelik ve cüruf arasında ayrım yapmak için kullanılabilen bir kızılötesi kamera, cürufun musluk 

Kaynak:[208,Lindfors ve diğ. 2006] 

Şekil 7.24: Otomatik pota kapak sistemi 
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akımına girdiğinde çelik dökmeyi otomatik olarak ne zaman sonlandıracağını gösterir. 

 

Şekil 7.25, otomatik kılavuz çekme sisteminin bir şemasını göstermektedir. 

 

 
Şekil 7.25: Otomatik dökme sisteminin şeması 

Elde edilen çevresel faydalar 

Enerji verimliliği artırıldı (geliştirilmiş sıcaklık kontrolü) ve daha az toz oluşumu var. 

 

Teknik a) Otomatik pota kapak sistemi 

Pota döngüsü sırasında daha az ısı kaybedildiği için, ortalama dökme sıcaklığı 10 °C azalmıştır. 

Daha düşük dökme sıcaklıkları, ilave yakıt eklenmeden BOF'ta 8 kg/ton daha yüksek bir hurda 

oranı sağlar ve böylece daha yüksek verimlilik sağlar. Diğer bir olasılık ise, 8 kg/ton daha az sıcak 

metal ile çeliğin üretilmesidir ki bu da CO2 emisyonlarında 15 kg/ton azalma anlamına 

gelmektedir. Dökme sıcaklıklarının sapması, 4 °C daha düşüktür, bu da kararlı proses kontrolü 

için önemlidir. Çelik dökümleri, tüm çelik üretimi sırasında daha istikrarlıdır, bu da sürekli 

dökümde kesintili dökümleri azaltır. Potalar pratik olarak çelik ve cüruf kürsüsünden 

arındırılmıştır. Pota bakım alanlarında, çelik fırınındaki diğer uygulamalarda kok fırını gazının 

kullanılmasına izin veren fazladan bir enerjiye gerek yoktur. Kapaklar, nakliye sırasında çelik 

potalarından gelen toz emisyonlarını ve doğrudan ısı radyasyonunu azaltır. Konverterlerin ve 

potaların refrakter aşınması biraz gelişmiştir. 

Technique b) Otomatik BOF dökme sistemi 

Bu teknik, bazı önemli çevresel faydaları göstermektedir: 

 

• Çelik için hedeflenen dökme sıcaklığını yaklaşık 15 °C düşürür. Bu, artan bir hurda 

oranına izin verir, dolayısıyla yükte azalmış bir sıcak metal oranı sağlar. 15 °C'lik daha düşük bir 

dökme sıcaklığına sahip olarak, sıcak metal oranını, ham çelik ton başına yaklaşık 9 kg azaltarak, 

ham çelik ton başına 16 kg CO2 civarında CO2 üretimindeki olası toplam azalmaya eşdeğerdir. . 

• üflemenin sonunda örnekleme için konverterin yatay bir konuma eğilmesinden kaçınarak, 

sıcak gaz ve toz emisyonu azaltılır. 

• Çelik dökmenin sonlandırılmasının doğru zamanlaması ile, konverterde daha az çelik kalır 

ve cüruf ile birlikte potaya sıkıştırılır. Cüruf kabında daha az çelik, yalnızca stabilize bir proses 

verimiyle değil, aynı zamanda potalar boşaldığında daha az toz emisyonuna neden olur. 

• Daha yüksek bir cüruf kaplama derecesi, daha uzun bir astar ömrüne yol açar ve seramik 

malzemelere olan ihtiyacı azaltır. Kaba bir tahmin, otomatik kılavuzlamanın kendi başına, astar 

ömründe %20'lik bir artışa yol açmasıdır. 
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Enerji verimliliği, sadece çelik çekme arasındaki daha kısa süreler nedeniyle üretkenlikte genel bir 

artış ile değil, aynı zamanda, daha iyi bir çelik verimi ile birlikte hurda devridaimindeki bir artış 

için kullanılabilen bir azaltılmış dokunma sıcaklığı ile de geliştirilmektedir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Bu yeni uygulama ile olumsuz bir çapraz medya etkisi kaydedilmemiştir. 

 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Teknik a) 

Otomatik pota kapak sistemi prensip olarak mevcut tesislerin spesifik özelliklerini dikkate alarak 

tüm çelik tesislerine uygulanabilir. Kapaklar çok ağır olabilir, çünkü bunlar refrakter tuğlalardan 

yapılmıştır. Vinçlerin kapasitesi ve tüm binanın tasarımı mevcut tesislerdeki uygulanabilirliği 

daraltıyor. Sistemi bir çelik tesisinin özel koşullarına uygulamak için farklı teknik tasarımlar 

vardır. 

 

Teknik b) 

Otomatik BOF dökme uygulaması, üflemenin sonundaki çeliğin sıcaklığının ve karbon içeriğinin 

hızlı ve doğru bir şekilde kaydedilmesi için sistemlere sahip olan herhangi bir BOF tesisine ve 

aynı zamanda dökme sırasında cüruf tespitinde uygulanabilir. 

 

Ekonomik 

Teknik a) 

Otomatik pota kapak sistemi, çelik üreticisine üretim maliyetlerinde önemli bir azalma sağlar. 

 

Teknik b) 

Otomatik BOF dökme uygulaması esas olarak artan üretkenlik, azalan bakım maliyetleri ve 

azaltılmış refrakter aşınması ile ilgilidir. 

 

Uygulama için itici güç 

Teknik a) 

Bu tekniğin uygulanması için itici güçler artan üretim, daha iyi verim, daha yüksek enerji 

verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlar. 

Teknik b) 

Artan üretkenlik ve artan hurda tüketimi, otomatik BOF dökme uygulaması durumunda ortaya 

çıkar. Dökme uygulamasının artan otomasyon derecesine yönelik itici kuvvetleri şunları içerir: 

 

• Çelik üretimini stabilize etmek ve arttırmak ve artan zaman kullanımı 

• gelişmiş süreç kontrolü 

• geliştirilmiş çalışma ortamı 

• artan astar ömrü. 

 

Örnek tesisler 

A) ve b) tekniği için örnek tesislerden biri Ruuki, Finlandiya'dır. 

Teknik b) SSAB Tunnplåt AB'nin İsveç'te Luleå'daki çelik fabrikasında otomatik BOF kılavuz 

çekme uygulaması, 1990'ların sonlarında kademeli olarak uygulamaya konmuştur. İlk adım, hızlı 

ve doğrudan vurmanın (QDT) uygulanmasıydı, ardından cürufun kesilmesi dahil olmak üzere tüm 

kılavuzlama sekansının otomasyonu takip etti. 

 

Referans literatür 

[ 208, Lindfors ve diğ. 2006 ] 

 

 BOF’tan direk dökme 
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Açıklama 

Normalde, daldırma borusu veya DROP IN sensör sistemleri gibi pahalı tesisler, alınan 

numunelerin kimyasal analizini beklemeden (doğrudan dökme) kullanılır. Ovako, Koverhar, 

Finlandiya, bu tür tesisler olmadan doğrudan dokunmayı sağlamak için bir uygulama geliştirdi. 

Uygulamada, karbon doğrudan %0,04'e ve aynı zamanda banyo sıcaklığının makul bir şekilde 

düşük bir hedefe doğru üflenir. Dökmeden önce, diğer prosesler için hem sıcaklık hem de oksijen 

etkinliği ölçülür. 

 

Ovako, Koverhar, Finlandiya tesisindeki yeniden üretim oranı bugün yaklaşık %5'tir. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Doğrudan dökme sayesinde, artan enerji verimliliği sağlanır ve olumlu çevresel etkiler görülür. 

 

Doğrudan dökme uygulamasının avantajı, esas olarak enerji verimliliğini arttırmaktır. Üflemeden 

sonra banyo soğuması 20 °C azalmıştır. Aynı zamanda, dokunma adımı süresi %20 kısaltılmıştır. 

Bu, verimlilikte önemli bir artış anlamına gelir. Gelişmiş bir termal ekonomi nedeniyle, hurda 

hacmi, doğrudan olmayan dökme uygulamalarına kıyasla %5 artmıştır. Bu, CO2 emisyonunun 

yaklaşık 15 kg/ton azaltılması anlamına gelir. 

 

Astar ömrü yaklaşık %10 artmıştır. Artan astar ömrü ve daha fazla miktarda devridaim edilen 

malzeme (hurda) nedeniyle, azaltılmış çevresel etki de elde edilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri yok. 

 

Operasyonel veri 

Veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Uygulama esas olarak belirli ön koşullara sahip BOF tesislerinde uygulanabilir. Uygulamanın 

ekstra imkanlar olmadan gerçekleştirilmesi, birkaç yıllık gelişimsel çalışma anlamına gelir. 

Başarılı bir şekilde doğrudan dokunmak için, uygun bir sıcak metal analizörü ve cüruf durdurma 

tesisleri gibi bazı önkoşullar gereklidir. Bir pota fırınının bulunması, uygulamanın 

gerçekleştirilmesini kolaylaştırır. 

 

Ekonomik 

Ekonomik faydalar, artan verimlilik, daha az enerji tüketimi ve azaltılmış refrakter eşya ile 

bağlantılıdır. 

 

Uygulama için itici güç 

Artan enerji verimliliği bu tekniğin uygulanması için itici güçtür. Diğer sürücüler üretkenliği 

arttırır, maliyet tasarrufu sağlar ve çevresel etkiyi azaltır. 

 

Örnek tesisler 

Hemen hemen tüm çelik kaliteleri için 2001 yılından bu yana Ovako, Koverhar, Finlandiya'da 

doğrudan kılavuzlama kullanılmaktadır ve bazı özel çelikler hariç neredeyse tüm çelik kalitesiyle 

ilgilidir. Doğrudan dokunmanın payı bugün tüm eriyiğin %99'udur. 

 

Referans literatür 

[ 208, Lindfors ve diğ. 2006 ] 

 

 Net şekle yakın şerit dökümü 
 

Açıklama 

Net şekilli şerit dökümü yakınında, çeliğin sürekli dökümünün 15 mm'den daha az kalınlıkta 

şeritler halinde kesilmesi anlamına gelir. Döküm prosesi, geleneksel döküm teknikleri için 
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kullanılan bir ara yeniden ısıtma fırını olmaksızın, şeritlerin doğrudan sıcak haddeleme, soğutma 

ve sarılması ile birleştirilir, örn. Slabların veya ince levhaların sürekli dökümü. Bu nedenle, şerit 

dökümü farklı genişliklerde ve 2 mm'den daha az kalınlıkta yassı çelik şeritler üretmek için bir 

tekniği temsil etmektedir. 

 

Döküm prosesi farklı tekniklere bölünebilir. Bunların hepsi, döküm tozu kullanılmadan kalıpların 

hareket ettirilmesiyle karakterize edilir. Dikey döküm tekniği olarak ikiz rulo şerit döküm ve direk 

yatay şerit dökümü (doğrudan şerit dökümü olarak adlandırılır) en büyük endüstriyel ilgiye sahip 

olanlardır. 

 

İkiz merdane ve doğrudan yatay şerit dökümü proseslerine genel bir bakış ve daha ileri teknikler 

[141, Vapur, M. 2006] 'da verilmiştir (bkz. Şekil 7.26). 

Şekil 7.26: Şerit dökümü prosesleri için olası sınıflandırma şeması 

Elde edilen çevresel faydalar 

Enerji tasarrufu için elde edilebilecek fayda, esasen, sıcak haddeleme için azaltılmış çalışmalarda 

olduğu kadar, yeniden ısıtmanın gerekli olmadığı gerçeğine dayanır. Geleneksel levha dökümü ile 

karşılaştırıldığında, sıcak haddeleme için gerekli sıcaklığa ulaşmak için ek enerjiye gerek yoktur. 

Enerji tüketimi ile ilgili hesaplamalar geçmişte yapılmıştır. Farklı döküm teknikleri için birincil 

enerji tüketimi ve CO2 emisyonları arasındaki ilişki, Şekil 7.27'de [141, Ferry, M. 2006] ana proses 

adımlarıyla birlikte verilmiştir. Şerit dökümü için enerji talebinin yeniden değerlendirilmesi, 

çalışan bir BMBF (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı) projesinin bir parçasıdır [146, 

Schäperkötter, M. ve diğ. 2009]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: [ 142, Hendricks, C. 1995 ] 
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Şekil 7.27: Farklı döküm teknikleri için birincil enerji tüketimi ile CO2 emisyonları arasındaki ilişki 

(endüstriyel ölçekli tesislerin karşılaştırılması) 

Çapraz medya etkileri 

Çapraz medya etkileri bildirilmemiştir. 

 

Operasyonel veri 

Tüketim seviyeleri ile ilgili veriler mevcut değildir. 

 

Uygulanabilirlik 

Şerit döküm tekniği hem yeni hem de mevcut çelik tesislerinde uygulanabilir. İhtiyaç duyulan 

nispeten küçük alan (yaklaşık 100 m uzunluğunda), iyileştirme sırasında bir şerit dökümünü 

entegre etme potansiyeli sunmaktadır. 

 

Döküm prosesi her iki tip çelik fabrikasında, BOF ve EAF'de uygulanabilir. Diğer metalurjik 

teknikler, çelik kaliteleriyle ilgilidir, ancak şerit dökümü prosesiyle ilgili değildir. 

 

Uygulanabilirlik, üretilen çelik kalitelerine (örneğin: bu prosesle ağır levhalar üretemezsiniz) ve 

bireysel çelik tesisinin ürün portföyünede (ürün karması) bağlıdır. 

 

Ekonomik 

Şerit döküm tekniğini kurmak için üç ana ekonomik teşvik vardır: sermaye maliyetleri, enerji 

tasarrufu ve gerekli alan. Ek olarak, bu teknik çok çeşitli çelik kaliteleri için kullanışlıdır ve bir hat 

döküm haddeleme makinesinin üretim kapasitesi yaklaşık 1,5 milyon ton / yıl'dır. 

 

Uygulama için itici güç 

Bu tekniğin uygulanması için itici güçler çok yönlüdür: 

 

• malzeme kuvvetleri: yatay şerit dökümü, ürünün bükülmesi ve doğrultulması nedeniyle 

darbeyi önler. Özellikle, bu tekniği uygulayarak yüksek sıcaklıkta kritik süneklik özelliklerine 

sahip kaliteler üretmek avantajlıdır. Yüksek alaşımlı çelik kaliteleri (özellikle yüksek bir Al 

içeriğine sahip olanlar) üretilebilir çünkü döküm tozuyla hiçbir etkileşim olmaz 

• ekonomik ve çevresel güçler: temel ekonomik nedenler, yeniden ısıtma ve indirgenmiş 

sıcak haddeleme çalışmaları olmaksızın şeritlerin sıcak yüklenmesidir. Her iki öğe de emisyonların 

azalmasına yol açmaktadır. 
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Örnek tesisler 

Şerit dökümcüleri (ikiz makaralı dökümcü) ThyssenKrupp Nirosta, Bochum, Almanya'da (400000 

ton/yıl) çalışır; Nucor Crawfordsville, Indiana, ABD (400000 ton/yıl) ve Nippon Steel, Japonya. 

Yaklaşan projeler Nucor Castrip Blytheville, Arkansas, ABD (500 000 ton/yıl) ve Posco Postrip 

Pohang, Kore (600000 ton/yıl) [149, Kemper, G. 2008]. 

 

500000 ton/yıl kapasiteli endüstriyel yatay şerit kasnağı için planlanan başlangıç 2010'dur. 

 

Referans literatür 

[ 141, Ferry, M. 2006 ] [ 142, Hendricks, C. 1995 ] [ 146, Schäperkötter, M. ve diğ. 2009 ] [ 149, 

Kemper, G. 2008 ] 
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8 ELEKTRİK ARK OCAĞI ÇELİK ÜRETİMİ VE DÖKÜMÜ 

8.1 Uygulamalı süreçler ve teknikler 

Hurda gibi demir içeren malzemelerin doğrudan izabesi, en yeni çelik kuruluşlarında artan önemli 

bir role sahip olan elektrik ark ocaklarında (EAO) yürütülür. (bkz. Şekil 1.2) Bugün AB-27’de 

elektrik ark fırınlı çelik üretiminin bütün çelik üretimindeki yüzdesi %41.8’dir. [286, Stahl 2008]. 

İtalya’da %61 ve İspanya’da %77 oranlarıyla, EAO çelik üretimi, yüksekfırın/bazikoksijen fırını 

güzergahıyla yapılan çelik üretiminden önemli ölçüde yüksektir. (Sadece EAO çelik üretimine 

sahip Üye Ülkeler dikkate alınmadan) 

 

EAO için başlıca hammadde demir hurdasıdır, bu hurdalar çelik kuruluşları içerisindeki hurdadan, 

çelik ürün üreticilerindeki kesmelerden (örneğin araç üreticileri) ve temel ya da kullanılmış 

hurdalardan (örneğin ömrünü tamamlamış ürünler) oluşmuş olabilir. Hammadde olarak doğrudan 

indirgenmiş demir (DID) düşük topraksı artık içeriği, değişken hurda fiyatlarıve istenmeyen 

metallerin (örneğin Cu) düşük içeriğine bağlı olarak artan bir kullanıma sahiptir. Demirli 

önalaşımlar, demir esaslı olmayan metallerin istenen derişikliğini ayarlamak adına yüksek ya da 

düşük miktarlarda ilave hammadde olarak kullanılabilir. 

 

B.O.F.’ta olduğu gibi, çelikteki istenmeyen bileşenleri toplamak için kireçten bir cüruf oluşturulur. 

[260, Germany 2007] [373, Eurofer 2007]. EAO’da karbon çeliği üretimindeki cüruf, çelik hurda 

eritme sürecinde 1600C°Civarında eritkenler halindeki kireçtaşı ve/ya da dolomit eklenmesi ile 

üretilir. Yüksek alaşımlı çeliğin üretimi birçok cürufun yan ürün olarak üretildiği çeşitli 

süreçlerden oluşmaktadır. 

 

Şekil 8.1 bir EAO tesisini göstermektedir. Burada iki kabuklu EAO içeren bina, tozu, gaz ve ses 

emisyonlarını minimize etmek adına tamamen çevrelenmiştir. 
 

Şekil 8.2’de görüldüğü gibi, bir EAO genellikle açık fırın kazanları üzerinde asılı metal sepetler 

(doldurma kutuları) aracılığıyla hurdayla yüklenir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] 

Şekil 8.1:    Elektrik ark ocağı fabrikası 
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Şekil 8.2: Elektrik ark ocağı yüklemesi 

Şekil 8.3’te elektrikli çelik yapımı sürecinin genel taslağı verilmiştir. 

 
Şekil 8.3: Elektrik ark ocağı süreciyle ilişkili üretimin genel taslağı 

Nihai ürünlere göre, sıradan karbon çeliği ile birlikte düşük alaşımlı çelik üretimi ve yüksek 

alaşımlı/paslanmaz çelik üretimi arasında bir ayrım yapılması gerekmektedir. AB’de çelik 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 260, Germany 2007 ] 
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üretiminin %88’i karbon ya da düşük alaşımlı çelik üretimidir. [ 373, Eurofer 2007 ]. 

 

Karbon çeliği ve düşük alaşımlı çelik üretimi için aşağıdaki ana prosesler uygulanmıştır: 

 

• Ham madde sevki, ön proses (eğer varsa) ve depolama [ 373, Eurofer 2007 ] 

• Ocak yüklemesi 

• EAO hurda eritme 

• Çelik ve curuf akıtma 

• Kalite ayarlaması için pota ocağı prosesleri 

• Curuf sevki 

• Döküm. 

 

Yüksek alaşımlı ve özel çeliklerin üretiminde proses sırası daha karmaşık ve son ürüne özgüdür. 

Süreç iki basamağa ayrılır: EAO’da ertime ve argonlu oksijenli ya da vakumlu oksijenle 

karbonsuzlaştırma prosesi. 

 

Kabonsuzlaştırma sorasında çeşitli pota prosesleri uygulanır: 

 

• kükürtsüzleştirme 

• nitrojen ve hidrojen gibi çözünmüş gazları gidermek için gaz giderme süreci. 

 

 Hammadde sevki ve depolama 
 

Hurda metal genelde açık havada geniş, açık ve asfaltsız zeminde saklanır. Demir içerikli hurda 

metal sepetlere mıknatıs ya da vinç kepçesi yardımıyla yüklenir. Hurda, metalik olmayan içeriği 

minimize eden uluslararası özel şartnamelere göre satın alınmaktadır. Sevk prosesi taş, odun ve 

demir içermeyen metaller gibi istenmeyen materyallerin miktarını minimize eder. Bazı hurda 

çeşitleri metal depolama ve sevk süreçlerinde toprakta ağır metaller ve hidrokarbonlar gibi 

kalıntıların kalmasına sebep olabilir. 

 

İşlenen hurdanın kalitesi ve çeşidine bağlı olarak, sevk prosesleri belli hava koşullarında anorganik 

(toz) ve organik gaz salımına sebep olabilir. Ayrıca bazı hurda çeşitleri gürültü emisyonuna sebep 

olabilir. [220, Eurofer 2008]. 

 

Bazı hurda ayıklama prosesleri zararlı bulaşkanları içerme riskini azaltmak için uygulanır. İçeride 

oluşan hurda oksijen mızraklama kullanlarak kullanışlı boyutlara kesilebilir. Hurda, yükleme 

sepetlerine hurdalıkta yüklenebilir ya da eritme atölyesi içindeki geçici hurda bölümlerine sevk 

edilebilir. Bazı durumlarda, hurda bir maden kuyusunda ya da bir taşıyıcıda önısıtmaya tabi 

tutulabilir. (bkz. hurda önısıtma). Gelen hurdada bulunan radyoaktivite bazı durumlarda sorun 

teşkil edebilir. Please refer to Section 2.3.1 [260, Germany 2007]. 

 

 Hurda ön ısıtma 
 

Toz ve topaktaki eritkenler, kireç tozu ve karbon, alaşımlama katıkları, deoksidanlar ve refrakterler 

gibi diğer hammaddeler genellikle üstü kapalı şekilde muhafaza edilir. Hammade verildikten sonra 

sevk prosesi minimumda tutulur ve uygun durumda toz ayırma ekipmanı kullanılabilir. Toz 

materyaller kapalı silolar halinde depo edilebilir (kireç kuru saklanmalıdır) ve pnömatik biçimde 

taşınabilir ya da kapalı çuvallarla taşınabilir ve saklanabilir. 

Son birkaç yıl içinde, yeni ve varolan EAOların enerji geri kazanımı sağlamak adına çıkış gazı ile 

hurda önısıtma için gerekli sistemle donatılmasında artış gözlemlenmiştir. Hurda önısıtma Japonya 

gibi yüksek elektriğe sahip ülkelerde 40 yıldır başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Bu önısıtma 

prosesi hurda yükleme sepetlerinde ya da yükleme şaftında (dikeç fırın) uygulanır (örneğin 

CONSTEEL ve ESC süreci). Bazı durumlarda önısıtma sürecinde ilave fosil enerjisi bile eklenir. 

[373, Eurofer 2007]. 
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Şaft teknolojisi kademeli olarak geliştirilmiştir. 1988 yılında şimdiki adı SIMETAL olan Fuchs 

System Technik GmbH, hurda kovası önısıtıcılarındaki kayıpların üstesinden gelmek adına 

geliştirmelere başlamış ve EAO ların üst kısmına yerleştirimiş şaftın içine direk yüklemeyi tercih 

etmiştir. Sadece bir dikeç fırınla (şaft fırını), hurdaların en az %50’si önısıtmaya tabi tutulabilir. 

[125, Smith 1992]. 

 

Bir sonraki modifikasyon iki özdeş dikeç fırından (bir ikiz kabuk düzenlemesi) oluşan çift dikeç 

fırındır. Bu fırınlar birbirine bitişik yerleştirilmiştir ve elektrot kollarının tek seti tarafından 

çalıştırılır. Hurda kısmen çıkış gazı kısmen de kenar duvar bülörü tarafından önısıtmaya tabi 

tutulur. 

 

Baca fırın yüksek verimli bir dikeç fırın dizaynıdır. Baca fırın parmaklar yardımıyla hurda tutan 

özgün bir sisteme sahiptir ve bu sayede hurda miktarının %100ünün önısıtması sağlanabilir. [162, 

Voss-Spilker et al. 1996]. Önceki ısının tasfiye sürecinde ilk sepet önısıtmaya tabi tutulur ve ikinci 

sepet birincinin tümerime sürecinde önısıtılır. 1994’te ilk baca fırın Hylsa, Monterrey, Meksika’da 

faaliyete başlamıştır. Isı devresi esnasında ocak çıkış gazı kullanıldıkça, ocak kazanındaki son 

eritmeden hemen önce hurda 800 °C civarına önısıtılabilir. Bu dökümden döküme süresindeki 

önemli azalmayla birlikte kaydadeğer bir enerji ve maliyet tasarrafu demektir. 

 

Hurda önısıtma sürecindeki bir son gelişme şaft sisteminin -yüksek hurda önısıtma- faydalarıyla 

CONSTEEL sürecininkileri birleştiren COSS teknolojisidir. 

[364, Fuchs, G. 2008] 
 

 Yükleme 
 

Hurda genellikle cüruf oluşumu için eritken olarak kullanılan kireç ve dolomitli kireçle birlikte 

sepetlere yüklenir. Metalurjik iş ihtiyacını karşılayan karbon ihtiva eden materyalleri ayrıca 

yüklenir. Bazı fabrikalarda, karbon içeriği ayarlamak için parça kömür yüklemesi de yapılır. 

Emisyon ölçümleriyle doğrulanmamış olsa da bu benzen emisyouna sebep olabilir (ayrıca toluen 

ve ksilen). Ocak elektrotları tepeye yükseltilir, daha sonra yükleme için tepe ocaktan uzaklaşır. 

Başlangıçta ilk hurda sepetiyle hurdanın %50-60’ının yüklenmesi normaldir, daha sonra tepe ocağı 

yaklaştırılır ve elektrotlar hurdalara doğru indilirir. Hurdadan 200 – 300 mm yükseklikte, 

elektrotlar elektrik arkı(kıvılcımı) ateşlerler. İlk yükleme eritildikten sorna, hurdanın geri kalanı 

ikinci ya da üçüncü sepetle eklenir. [260, Germany 2007] [273, Eurofer 2007] [373, Eurofer 2007]. 

 

EAO’ya yüklenen hurdanın miktarı ocağın boyutlarıyla doğru orantılıdır. Örneğin, 6,7 metre 

çapındaki bir EAO 60 ton civarında hurda yüklemesi yapar. [260, Germany 2007] [273, Eurofer 

2007]. 

 

Ticari olarak elverişli bir sistem ocak çatısına entegre edilmiş dikey bacadan yükleme yapılmasını 

sağlayan bir dikeç fırın olarak bilinir. Bu sayede ocak çatısının erime süreci ortasında açılması 

engellenmiş olur. Şaftta bulunan hurda ocaktan gelen sıcak gazlarla önısıtmaya tabi tutulur. [373, 

Eurofer 2007]. 

Bazı operatörler tarafından benimsenmiş başka bir yeni yükleme sitemi yatay taşıyıcı sistemi 

tarafından sürekli beslenen hurdaların yer aldığı CONSTEEL sürecidir. Bu ayrıca ters akıntıdaki 

ocak çıkış gazı ile hurda önısıtmasına olanak tanır. 

 

 Elektrik ark ocağı eritme ve arıtma 
 

Erimenin başlangıç safhasında uygulanan güç, elktrotların hurdayı delmesine olanak tanırken ocak 

duvarları ve çatıda radyasyondan kaynaklanan zararı önlemek adına düşük tutulur. Arklar 

kendilerini çevreleyen hurdalar tarafından kaplanınca, güç erimeyi tamamlamak için arttırılır. 

Oksijen üfleme boruları ve /ya da oksijen yakıtlı yakıcılar erimenin ilk evrelerinde yardımcı olarak 

artarak kullanılır. Yakıtlar doğal gaz ve petrol içerir. Ayrıca, oksijen sıvı çeliğe EAO’nun kenar 

ya da alt duvarındaki özel nozül ile aktarılır. 
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Yalnızca metalürjik sebeplerden dolayı değil ayrıca artan üretim ihtiyaçları için de elektrik ocağı 

çelik yapımındaki oksijenin incelenmesi son 30 yılda artan öneme sahiptir. Oksijen kullanımının 

amacı çetilidir: 

 

• Taneli karbon ve oksijenin birleşik püskürtülmesi, CO kabarcıklarının oluşumu 

sayesinde, köpüklü curuf oluşumuna olanak sağlar. Karbon çelik yapımında geniş kullanıma sahip 

‘köpüklü curuf’ tekniği, ocak duvarlarını radyasyondan koruyacak korumayı arttırır ve arktan çelik 

banyosuna geliştirilmiş bir enerji transferi sağlar. [260, Germany 2007] 

• Metalurjik sebeplerden bahsedilirse, oksijen eriyiğin karbonsuzlaştırılmasında ve 

fosfor ve silikon gibi istenmeyen diğer elementlerin giderilmesinde kullanılır. 

• Duman ocağı terketmeden önce ekzotermik tepkimeler sonucunda oluşan ısıyı 

olabildiğince fazla şekilde zapt etmek adına, oksijen yakım sonrası CO ve hidrokarbonlar ile 

tepkimeye girmesi için ayrıca ocağın üstüne enjekte edilir [373, Eurofer 2007]. 

 
Oksijen enjekte edilmesi ocaktan çıkan gaz ve dumanda bir artışa sebep olur. CO ve CO2 gazları, 
son derece ince demir oksit tanecikleri ve diğer duman ürünleri oluşur. Yakım sonrası durumunda, 
CO içeriği hacimce %0,5 oranının altındadır. [ 373, Eurofer 2007 ]. 

 

Argon ve diğer asal gazlar banyo çalkanması ve sıcaklık dengesi sağlamak adına eriyiğe 

eklenebilir. Ayrıca curuf-metal dengesi bu teknikle geliştirilebilir. 

 

Eritme prosesinden oluşan duman ve gazlar duman gazı, baca gazı prosesi yapan fabrikada işlenir. 

Bu fabrikalar kirletici yayımını azaltmayı hedefleyen toplama ve proses cihazlarına sahiptir. 

 

 Çelik ve curuf akıtma 
 

Cürufun akıtmadan önceki ısının sonundaki oksitleme ve ısıtma süreçlerinde giderilmesi 

gerekebilir. Ocak akıtma kapısına doğru geriye yatırılır ve curuf boşaltılır ya da ocağın altındaki 

zemine veya bir potaya doğru eğim verilir bu da duman ve toz oluşumuna sebep olur. Özel çelikler 

için, ağırlıklı olarak alaşımlı çelikler için, metalürjik sebepten dolayı, curuf sıvı metalle birlikte 

pota içerisine akıtılır. Cürufun büyük kısmı, curuf alma bölgesinde çelikten uzaklaştırılır ve curuf 

potasına aktarılır. Orda oluşan duman çıkış sistemi tarafından yakalanmalıdır. 
 

 İkincil metalbilim 
 

Karbon Çeliği 

İkincil metalbilim (metalürji), ilk çelik yapımı fırınının akıtılmasından sonra erimiş çelik üzerinde 

döküm noktasına kadar uygulanır. 

Genellikle erimiş metal potada kaldığı süre boyunca pota prosesi bölgelerinde uygulanır. Bu 

proses bölgeleri genellikle döküm prosesi için son sıcaklığın ayarlanmasını sağlayan bir arklı 

ısıtma Biriminden (bir pota fırını) oluşur. İşlem, pazarlamalık çeliğin kimyasal bileşimini 

ayarlamak adına oksijen giderme etkenleri ve alaşım elementlerinin eklenmesini içerir. Bazı 

durumlarda, pazarlamalık çeliğin hidrojen, nitrojen ve oksijen gibi elemtlerinin konsantrasyonuna 

ilişkin özel ihtiyaçları karşılamak adına vakum prosesi Birimleri kullanılır. İyi bir 

homojenleştirmeye ulaşmak adına, asal gazlar (Ar or N2) karıştırma amacıyla potanın içine enjekte 

edilir. Bazı küçük pota prosesi bölgeleri(istasyonları) asal gazlar ya da toz enjeksiyon(püskürtme) 

ekipmanlarını baz alır. Şekil 8.4 çok sayıda ikincil metalürji proseslerini içeren blok diyagramı 

göstermektedir. Üretilen çeliğin çeşidine bağlı olarak, bu proseslerden biri ya da daha fazlası 

uygulanır. Bu proseslerin bazıları çelik potada iken uygulanır; diğerleri de ayrı bir proses kabına 

ihtiyaç duyar. Bazı prosesler vakum altında yapılır, diğerleri de asal gaz üfleme ile birlikte yapılır 

[373, Eurofer 2007 ].
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Kaynak: [ 147, UK EAF 1994 ] 

Şekil 8.4: Farklı çelik türleri (karbon, paslanmaz ya da yüksek alaşımlı) için muhtemel ikincil metlurjik/pota proseslerinin blok diyagramı 
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Kurşunlu çeliklerin üretiminde, yüksek kurşun içeren çıkış gazlarının özel bir prosese tabi 

tutulması gerekir (Bölüm 7.3.2.3’teki bazik oksijen çelik yapımında ikincil metalürji başlığı 

altındaki bilgiye bkz). 

Paslanmaz çelik 

Paslanmaz çeliğin ikincil metalürjisi ya potadavakum altında (VOD prosesi – vakumda oksijenle 

karbonsuzlaştırma) ya da AOD (argonlu oksijenle karbonsuzlaştırma) olarak isimlendirilen ayrı 

bir metalürjik kaptave sonraki pota prosesinde uygulanabilir. Üretilecek çeliğin çeşidine bağlı 

olarak, bazı operatörler AOD ve VOD’nin bir kombinasyounu kullanabilir [373, Eurofer 2007]. 

 

Bir AOD dönüştürücüsü içeren paslanmaz çelik eritme atölyesinde akış şeması Şekil 8.5’te 

gösterilmiştir. 
 

 

Alaşımlı çelikler 

Önemli ölçüde alaşımlama elementleri (karbon dışında) içeren ancak paslanmaz çelik 

kategorisinde yer almayan alaşımlı çeliklerin ikincil metalürjisi üretilecek çeliğin çeşidine bağlı 

olarak genellikle bir pota ocağı ve gerekirse bir vakum prosesinden oluşur. 

 

İkincil metalürji prosesleri sürecinde, curuflar proses esnasında oluşan metalik olmayan 

bileşenlerin yakalanmasında kullanılır. [ 373, Eurofer 2007 ]. 

 

 Curuf sevki ve işlenmesi 
 

Eğer curuf EAO’daki (ya da AOD veya VOD gibi ikincil metalürji tesisi) curuf potasında 

toplanırsa, katılaşma için curuf havuzunun dışına dökülmesi gerekir. Bazı şantiyeler cürufun son 

kalitesi ve boyut dengeliliğini geliştirmek adına, silika, alümin, boron (kolemanit ya da sodyum 

borat) ekleyerek ve soğutma süresini kontrol ederek curuf prosesini sıvı fazda yürütür. Bazı 

tesislerde farklı proseslergen gelen curuflarİlerleyen prosesler içinn daha uygun hale getirilmek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 369, Eurofer 2007 ] [ 373, Eurofer 2007 ] 

Şekil 8.5: Bir argonlu oksijenle karbonsuzlaştırma dönüştürücüsü içeren Paslanmaz çelik eritme 

atölyesinin materyal akışı 
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adına sıvı fazda karışıtırılır. 

Eğer curuf zemine dökülürse, ekskavatör ya da kürekli yükleyiciler kullanılarak katılaştırmadan 

sonra önkırıma tabi tutulur ve dışarıdaki depolama alanına götürülür. 

 

Belli bir zaman diliminden sonra curufa sonradan yapımdaki kullanımında gerekli olan kararklılığı 

vermek adına, curuf kırma ve eleme cihazlarında işlenir. Bu proses süresince curufta bulunan 

herhangi bir metalik tanecik çelik yapımı sürecinde kullanılmak üzere geri dönüştürülmek için 

manyetik olarak, elle, ya da kazma, kırma ve süzme kullanılarak ayrıştırılır. Curuflardan metallerin 

geri dönüşümü yüksek ticari değeri olan metaller için özellikle hassastır. Cüruf kırılması ve metal 

geri kazanımı toz emisyonları yaratabilir [373, Eurofer 2007]. 

 

Bazen su, mikroyapıyı iyileştiren ve daha iyi mekanik özellikler veren curufu soğutmak için 

kullanılır. Açık havuzlardan beyaz cüruf’ kullanılabilirken, örneğin kireç gübre olarak, bu ‘siyah 

elektrikli fırın’ cürufu, sokak ve yol yapım malzemelerine işlenir. [260, Germany 2007 ] [ 273, 

Eurofer 2007 ]. 

 

 Döküm 
 

EAO çeliğinin kontrollü katılaştırılması amacıyla, temel olarak BOF çeliği için aynı teknikler 

geçerlidir. Bölüm 7.1.5'deki açıklamalar geçerlidir. 

 

Genel eğilim kesintisiz dökümün ingot(külçe) dökümün yerini alması şeklindeyken, EAO çelik 

üretim tesislerinde üretilen bazı özel çelikler için külçe dökümü uygulanmaya devam edecektir. 
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8.2 Mevcut tüketim ve emisyon seviyeleri 

 Kütle akşına genel bakış ve girdi/çıktı verileri 
 

Şekil 8.6, elektrik ark ocaklarının girdi ve çıktılarına genel bir bakış sunmaktadır. Bu genel bakış, 

bir elektrik ark fırınından veri toplanması için kullanılabilir. 
 

Elektrik ark ocakları için spesifik girdi faktörleri ve spesifik emisyon faktörleri belirlenmiştir. Bu 

faktörler Tablo 8.1'de sunulmuştur. Veriler dipnotlarda belirtilen çeşitli kaynaklardan türetilmiştir. 

 

 
Şekil 8.6: Bir elektrik ark fırını kütle akışına genel bakış 
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 Tablo 8.1: AB içindeki elektrik ark ocakları için girdi / çıktı verileri 

 Girdi  Çıktı 

 Hammaddeler Ürünler 

 Metalik girdi:   Sıvı çelik  kg 1000 

Hurda kg/t SÇ 1039 – 1232  
Dökme demir kg/t SÇ 0 – 153 Hava emisyonları 

Sıcak sıvı 

metal (1) 

kg/t SÇ  Çıkış gazı akışı 
Milyon Nm3/h 1 – 2 

Nm3/t SÇ 8000 – 10 000 
DRI (HBI) kg/t SÇ 0 – 215 

Toz 
g/t SÇ 4 – 300 

 Kireç/dolomit (2) kg/t SÇ 25 – 140 mg/m3
 0.35 – 52 

Hg mg/t SÇ 2 – 200 

 Kömür (antrasit 

ve kok dahil 

olmak üzere) 

kg/t SÇ 3 – 28 
Pb mg/t SÇ 75 – 2850 

Cr mg/t SÇ 12 – 2800 

Ni mg/t SÇ 3 – 2000 

 Grafit elektrotlar 
 

kg/t SÇ 2 – 6 Zn mg/t SÇ 200 – 24000 

Cd mg/t SÇ 1 – 148 

 Refrakter astar 
kg/t SÇ 4 – 60 Cu mg/t SÇ 11 – 510 

HF mg/t SÇ 0.04 – 15000 
 Alaşımlar:   HCl mg/t SÇ 800 – 35250 
Kabon çeliği kg/t SÇ 11 – 40 

SO2 g/t SÇ 5 – 210 
Yüksek alaşımlı 
ve 

kg/t SÇ 23 – 363 
NO g/t SÇ 13 – 460 

ve paslanmaz 
çelik 

  

   g/t SÇ 50 – 4500 

 Gazlar CO2 kg/t SÇ 72 – 180 

 Oksijen m3/t SÇ 5 – 65 TOC g C/t SÇ 35 – 260 

 Argon m3/t SÇ 0.3 – 1.45 Benzen mg/t SÇ 30 – 4400 

 Nitrojen m3/t SÇ 0.8 – 12 Klorobenzenler mg/t SÇ 0.2 – 12 

 Buhar (3) kg/t SÇ 33 – 360 PAH (4) mg/t SÇ 9 – 970 

  PCB (5) mg/t SÇ 0.01 – 5 

 Enerji PCDD/F ]g I-TEQ/t SÇ 0.04 – 6 

  
Elektrik 

kWh/t SÇ 

MJ/t SÇ 

404 – 748 

 

1454 – 2693 

 
Üretim kalıntıları (atık / yan ürünler) 

Fırından 

cüruf 
kg/t SÇ 60 – 270 

 Yakıt(doğal 

gazlar ve sıvı 

yakıt) 

 

MJ/t SÇ 
 

50 – 1500 Potadan cüruf kg/t SÇ 10 – 80 

Tozlar kg/t SÇ 10 – 30 

  Atık refrakterleri 
kg/t SÇ 1.6 – 22.8 

 Su m3/t SÇ 1 – 42.8 

   
Gürültü dB (A) 90 – 133 

(1) Sıcak metal sadece çok özel durumlarda kullanılır (yaklaşık 275 kg/ton SÇ), daha sonra hurda miktarı daha düşüktür. 

(2) Tipik olarak kireç kullanılır, ancak birkaç durumda sadece dolomit kullanılır veya dolomit ve kireç kombinasyonları kullanılır 

(ör., Ağırlık oranı 63/37). 
(3) Buhar, genellikle, galvanik prosese ile ikincil metalurjisi olan tesisler hariç, EAF çelik üretiminde kullanılmaz. 

(4) Tutarlı bir veri tabanı yok, bazı sonuçlar 16 EPA PAHnın toplamını, diğerleri ise sadece bir bölümünü temsil eder. 

(5) Tutarlı bir veritabanı yoktur, değerler PCB'nin farklı seçimlerini temsil eder (bunlardan 2 tanesi yukarıda bahsedilen 
Ballschmiter PCB'ye, 3'ü WHO-TEQ'ya ithaf edilir ve 2'si için daha fazla endikasyon yoktur). 

NB: — Bazı ölçüm metodolojileri ülkeden ülkeye ve tesisten tesise önemli ölçüde değişebilir. Tüm salınan maddeler bütün 

tesislerde ölçülmez. Ölçüm programları izin gereksinimlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. 

— Veriler, üretilen 37.4 Mt çeliği temsil eden EAF eriyik atölyeleri (karbon çelik, alaşımlı çelik ve paslanmaz çelik) tarafından 
sağlanan bilgilerden derlenmiştir. Bu, AB'de 2004 yılında 11 farklı AB ülkesinde toplam EAF çelik üretiminin%50'sine 

yakınını temsil etmiştir. 
— SÇ = Sıvı çelik. 

Source: [ 140, Eurofer 2009 ] [ 200, Commission 2001 ] [ 220, Eurofer 2008 ] [ 234, Poland 2007 ] [ 367, Prüm et al. 2005 ] [ 371, 
Eurofer 2007 ] [ 372, Czech TWG member 2008 ]. 
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Bugüne kadar bir EAO için ana demir kaynağı hurdadır. Sıcak metal ve DİD, genellikle oldukça 

düzensiz bir şekilde, çok az sayıda operatör tarafından kullanılır. Bu nedenle, temsil eden aralıkları 

belirtmek zordur. Bazı özel çelik çeşitleri için bileşimi ayarlamak adına sıcak metal ve DİD 

kullanılabilir. Bazı durumlarda, DİD veya sıcak metal girişi de ekonomik nedenlerden 

kaynaklanabilir. HBI temelde sıcak briketli DİD'dir. Elleçleme ve nakliye için daha uygundur ve 

atmosferik oksidasyona daha az maruz kalmaktadır. 

 

Tablo 8.1'de belirtilen emisyon faktörleri bir anketin sonucudur. Bazı emisyon faktörleri için 

gözlemlenen geniş aralıklar aşağıdaki kökenlere sahip olabilir: 

• çevre koruma ekipmanlarının performanslarındaki farklılıklar 

• ulusal veya yerel makamlarca belirlenen emisyon sınır değerlerindeki farklılıklar 

• ölçümlerin kalitesindeki farklılıklar - frekans, kesinlik, örnekleme, laboratuvar 

metodolojileri vb. 

• girdi malzemesindeki farklılıklar 

• tesis özelliklerindeki farklılıklar 

• üretilen çeliğin türü (metal emisyonları) 

• tesis verimliliği. 

 

[220, Eurofer 2008 ] [ 373, Eurofer 2007 ] 
 

 Elektrik ark ocak çelik üretimi süreci için çevre sorunları 
 

Elektrik ark ocağı çelik üretim süreci, esas olarak toz ve katı atıklar / yan ürünler için bir kaynaktır. 

Enerji tüketimi de EAO çelik üretimi için önemli bir rol oynamaktadır. Emisyonları azaltmak için 

azaltma teknikleri uygulandığında, çapraz medya etkileri ortaya çıkar. Genel olarak, 8.2.2.1'den 

8.2.2.6'ya kadar olan bölümler, EAO sürecindeki en önemli çevresel sorunları açıklamaktadır. 

 
 Havaya yapılan salınım 

 

8.2.2.1.1 Birincil emisyonların toplanması 

Birincil çıkış gazları bir EAO'dan yapılan toplam emisyonların yaklaşık %95'ini temsil eder [22, 
EC EAF 1994]. Mevcut tesislerin çoğu birincil emisyonları 4. delikle (üç elektrot durumunda- 
alternatif akım fırınlarda (bkz. Şekil 8.7) veya 2. delikle (bir elektrot – doğru akım fırınlarında) 
çıkarmaktadır. Böylece bütün dökümden döküme döngü sürecinde toplam emisyonun %85-90’ı 
toplanabilir [22, EC EAF 1994]. Hala 4. delikli olmayan fakat yeterli gaz ekstraksiyonu ile fırının 
komple kaplanmasını sağlayan bir brülör odacığı içeren az sayıda tesis(fabrika) vardır. [373, 
Eurofer 2007]. 

 

8.2.2.1.2 İkincil emisyonların toplanması 

Atık gazlar, hurda taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında olduğu gibi, dumanlar gibi fırın 

açıklıklarından kaçanlar (yani elektrot açıklıkları ve kapılar), genellikle fırının üstünde bulunan 

bir gölgelik başlığı ile yakalanır. Birincil emisyonlar altında tanımlanan tüm kirletici maddeleri 

içerebilirler. 

 
En yeni fırınlar genellikle kapalı üst kısımlara sahip binaların içine ve çatı tavanında güçlü bir 
ekstrüzyona monte edilir. Binanın boyutlarına ve fırının kapasitesine bağlı olarak, ekstraksiyon 
sisteminin akış hızı 1 milyon m3 / s değerini aşabilir [373, Eurofer 2007]. 

 

Aşağıdaki koleksiyon yapılandırmaları uygulanır: 

• Fırında (2. ve 4. delik) birincil çıkış gazının çıkarılmasını içeren EAO ve açık bir çatı 

kesiti olan bir binaya monte edilen ikinci kapalı gaz akışının toplanması için bir davlumbaz Fırında 

(2. ve 4. delik) birincil çıkış gazının çıkarılmasını ve açık çatı kesitleri olan binaya monte edilen 

fırından çıkan tüm dumanları bir egzoz sistemine toplayan bir brülör odacığı içeren EAOikincil 
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çıkış gazı akışını toplayan tamamen kapalı bir çatıya sahip bir binaya monte edilen (2. ve 4. delik) 

fırında birincil çıkış gazının çıkarılmasını içeren EAO 

• bazı kurulumlarda sadece 2. veya 4. delik çıkışı. 

Şekil 8.7, 4. delik çıkarımı özelliğine sahip alternatif akım fırınları için başlıca üç tip çıkış gazı 

toplama sistemini göstermektedir 

  
Şekil 8.7: EAO’da toplama sistemleri 

Farklı tasarımlarda bir brülör odacığı inşa edilebilir. Şarj vincinin şarj sırasında kapalı tutulan ve 

davlumbaz olarak çalışan brülör odacığının üst kısmına girdiği (veya hemen hemen içine girdiği) 

büyük brülör odacıkları vardır. Diğer tip brülör odacığı, küçüktür ve şarj sırasında tamamen açıktır. 

Bu durumda, yükleme baca dumanlarını yakalamak için ek bir davlumbaz gereklidir. 

 

Eğer ikincil metalurji, EAO ile aynı binada gerçekleştiriliyorsa, bu emisyonlar, gölgelik 

davlumbazları ve çatı çıkarımları ile de toplanabilir [373, Eurofer 2007]. 

 

Tablo 8.2, elektrik ark ocağı çelik üretiminin ana faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları 

toplamak için kalitatif etkinlikleri özetlemektedir. 
 

Tablo 8.2: EAO tesislerinden kaynaklanan emisyonların toplanması için sistemler 

Emisyon 

Kaynağı Yükleme Erime (EAO) Akıtma 
İkincil 

Metalurji (1) 

Kesintisiz döküm 

(
1

) 

4. delik yok var yok 
Var, eğer 

donanımlıysa uygulanamaz 

Canopy hood kısmen 
 

var kısmen 
Var, eğer 

donanımlıysa 

Var, eğer 

donanımlıysa 

Doghouse 
Yalnızca 
kapalıysa var var 

Var, eğer 

donanımlıysa uygulanamaz 

Toplam bina 

boşaltılması var var var var var 

(1) Eğer aynı binaya yerleştirimişse 

(2) Genellikle brülör odacıkları, EAO'ya erişimi engelledikleri için şarj sırasında kapanmazlar.. 

NB: NA = Onaylanmış veri yok. 

Kaynak: [ 22, EC EAF 1994 ] [ 373, Eurofer 2007 ]. 

 

 

 
Şekil 8.8 AB'de 51 adet EAF örneğinde kullanılan atık gaz toplama sistemlerinin yüzdesini 
göstermektedir. Fırın çatısında birincil emisyonların 4. delik koleksiyonu neredeyse 
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genelleştirilmiştir. Tesislerin büyük çoğunluğunun ya gölgelik davlumbazları ya da toplam bina 
kaplaması vardır. Bazı tesisler hala sadece bir 4. delik çıkarımı ile çalışırlar. 

 
Şekil 8.8: AB'de 51 EAO'da mevcut toz toplama sistemlerinin yüzdesi 

Organoklorlu bileşikler, özellikle PCDD / F gibi mikro kirleticiler ile ilgili olarak, ikincil çıkış 

gazların kirletmesi (esas olarak EAO'dan gelen sızıntılar) genel emisyonlara katkıda bulunur. 

Toplam PCDD / F emisyonlarını en aza indirmek için ikincil emisyonlar da dikkate alınmalı ve 

böylece toplam bina tahliyesi ihtiyacı güçlendirilmelidir. 
 

8.2.2.1.3 Birincil ve ikincil emisyonlar ve prosesi 

 

EAF'deki birincil ve ikincil koleksiyondan çıkan gaz, toz, metaller, azot ve sülfür oksitler ve 

organik madde içerir (örn. VOC, klorobenzenler, PCB, PAH ve PCDD / F). Organik madde 

emisyonları esas olarak hurda kalitesine bağlıdır. Bazı hurdalar boyalar, yağlar ve diğer organik 

maddeler içerir [367, Prüm ve ark. 2005]. 

 

İkincil emisyonlar hakkında bilgi sınırlıdır. EAF'nin şarj edilmesinden, genellikle 0.3- 1 kg toz / t 

SÇ ve genellikle 0,2 - 0,3 kg toz / t SÇ salınımından (emisyon azaltmadan önce emisyonlar) 

salınmaktadır [22, EC EAF 1994]. EAF prosesleri sırasında duman sızıntıları için 0,5 ile 2 kg 

arasında toz emisyon faktörleri bildirilmiştir [30, Roederer ve ark. 1996]. 

 

Yukarıda bahsedilen üç kaynağın (şarj, kılavuz çekme, duman sızıntıları) toplamı olarak emisyon 

faktörleri, azaltmadan önce 1.4 ila 3 kg arasında toz / t SÇ'dir [30, Roederer et al. 1996]. Bu, 

birincil emisyonların ikincil emisyonlardan yaklaşık on kat daha yüksek olduğunun bir kanıtı 

olarak düşünülebilir. 

 

Genel olarak, farklı çıkış gazı akışlarının (yani birincil ve ikincil emisyonlar) muamelesi aynı 

cihazda, çoğunlukla torba filtrelerde gerçekleştirilir [373, Eurofer 2007]). Sadece birkaç durumda 

ESP'ler ve yaş yıkayıcılar(gaz) uygulanır. 

Tablo 8.3, torba filtreler veya ESP ile azaltma sonrasında EAO prosesinden elde edilen hava 

emisyonları konsantrasyonları için örnekleri göstermektedir. 
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Tablo 8.3: Azaltmadan sonra EAO prosesinden kaynaklanan hava emisyonları konsantrasyonları 

Parameter Bag filter 
Electrostatic 

precipitator (
1
) 

Birim 

Dust 0.35 – 3.4 1.8 mg/Nm
3

 

CO 88 – 256  mg/Nm
3

 

NOX 0.97 – 70  mg/Nm
3

 

SOX 8 – 17  mg/Nm
3

 

 

 

 
Metals: 

Hg 0.016 – 0.019 <0.0003 mg/Nm
3

 

Total (including Sb, Pb, 

Cr, CN, F, Cu, 
Mn, V, Se, Te, Ni, 

Co, Sn) 

 
0.006 – 0.022 

 
0.01 – 0.07 

 
mg/Nm

3
 

Cr (except Cr (VI) 0.013   
Mn 0.036   
Ni 0.003   

PAH <0.00001 <0.001 mg/Nm
3

 

PCDD/F 0.0015 – 0.1 (
2
)  ng/Nm3

 

HF 0.085 – 0.2  mg/Nm
3

 

HCl 3 – 5.4  mg/Nm
3

 

Cl2 <3  mg/Nm
3

 

(1) Values relate to one German stainless steel plant. 

(2) Upper end of the range relates to measurements carried out in 1997. 

NB: — Values are annual averages and relate to the central dedusting system. 

— PAH contain benzo(a)pyrene and dibenzo-(a,h)-anthracene. 

Kaynak: [ 244, Plickert 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ]. 

 

Toz 

Gaz azaltımından önce yüksek alaşımlı çelik durumunda 10- 30 kg toz / t sıvı karbon çeliği veya 

düşük alaşımlı çelik ve 10 - 18 kg toz / t içerir. Paslanmaz çelik için EAF'lerde, toz üretimi için 

maksimum değer 30 kg toz / t'dir. AOD gibi bir dönüştürücü ile, çıkış gazı (EAF ve AOD) 10- 46 

kg/t sıvı alaşımlı çelik içerir. Tozun bileşimi, torba filtrelerinde veya elektrostatik çökelticilerde 

(ESP) çıkan gazdan ayrılan tozun analizinden görülebilir (bkz. Tablo 8.10). Ağır metallerin çoğu, 

esas olarak tozla ilişkilidir ve bu nedenle, toz azaltma ile birlikte çıkan gazdan büyük ölçüde 

uzaklaştırılır. Gaz fazında mevcut olan ağır metaller, örn. cıva, filtrasyon veya ESP ile ortadan 

kaldırılamaz [373, Eurofer 2007]. 

 
Azaltmadan sonraki toz emisyon faktörleri aralığı Tablo 8.1'de görülebilir. Tozun yaklaşık %96'sı 
PM10'a aittir [83, Ehrlich, C. ve ark 2007] [288, IA 2006]. Toplama ve azaltma verimliliğinde 
büyük bir farka işaret eden aralık oldukça geniştir (üç büyüklük sırası). Konsantrasyon açısından, 
emisyonlar 0,5- 50 mg toz / Nm3 arasındadır (kurulumların çoğunluğu aralığın alt ucundadır). 
Normal olarak, bu emisyon faktörleri veya emisyon konsantrasyonları ikincil toz emisyonlarını 
içerir, çünkü birincil ve ikincil emisyonlar sıklıkla aynı ekipmanla işlenir [366, Dornseiffer ve ark. 
2007] [373, Eurofer 2007]. 

 

Ağır metaller 

Tablo 8.1'deki bazı emisyonlar geniş aralıkları göstermektedir. Daha yüksek değerler yüksek 

çevresel etkiye sahiptir. Çinko en yüksek emisyon faktörüne sahip metaldir. Krom ve nikel 

emisyonları, bariz nedenlerle, genellikle paslanmaz çeliğin üretiminde daha yüksektir [373, 

Eurofer 2007]. Kromun bir kısmı, altı değerli krom olarak oluşabilir. Bu en büyük öneme sahiptir 

çünkü inhalasyon ile kanserojeniktir. 

Üç AB EAF fabrikasında, arsenik için 0,025 ve 14 g / t arasındaki emisyon faktörleri ölçülmüştür 

[288, IA 2006] [234, Polonya 2007]. 

 

Merkür emisyonları, hurda bileşimi / kalitesine bağlı olarak yükten yüke değişebilir [137, 

Theobald 1995] [144, UBA-BSW 1996]. “Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlardan Çıkan Atık” 

yönetmeliği, “Kullanım Sonu Taşıtları” yönetmeliği, Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Tehlikeli 

Maddelerin Kısıtlanması Hakkındaki Yönetmelik ve pil yönetmeliği gibi çeşitli yönetmeliklerin 
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tam olarak uygulanmasını takiben, cıvaların aşamalı olarak kademelendirilmesi nedeniyle 

sektördeki cıva emisyonlarının azalması beklenmektedir. [273, Eurofer 2007]. Bununla birlikte, 

civa ELV'lerin ilgili aşırılıkları gözlenmiştir, bu da civa taşıyan bileşenlerin hala hurda 

kaynaklarında ortaya çıktığını göstermektedir ve görünüşe göre her zaman öğütücü girdiden 

çıkarılmamaktadır. Satın alınan hurdadaki cıvaları azaltma çabalarına rağmen, 170 mg / ton luk 

civa için emisyon faktörleri yıllık bazda gözlemlenmiş ve yerli ve ithal hurdadan kaynaklı çelik 

için oldukça benzer görünmektedir [81, Norveç TWG üyesi 2008]. 
 
Sülfür ve nitrojen oksitler 
SO2 emisyonları temel olarak kömür ve petrol girdisi miktarına bağlı olmakla birlikte, fazla ilişkili 
değildir. NOX emisyonları için de özel bir değerlendirmeye gerek duyulmaz. 
 

Diğer anorganik kirleticiler 

[288, IA 2006] 

Florür, klorür diğer ilgili inorganik kirleticilerdir, ancak daha fazla bilgi verilmemiştir. 

VOC 

VOC emisyonları, fırına yüklenen hammaddelere (ör. Çözücüler, boyalar) yapışan organik 

maddelerden kaynaklanabilir. Doğal kömür (antrasit) kullanılması durumunda, yanmadan önce 

benzen gibi bileşikler gaz olarak giderebilir [373, Eurofer 2007]. 

 

Poliklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) 

PAH için emisyon faktörleri de nispeten yüksektir (9- 970 mg / t SÇ - bkz. Tablo 8.1) ancak çok 
sayıda ölçüm yoktur. PAH ayrıca hurda girişinde zaten mevcuttur [120, Schiemann 1995], ancak 
EAF prosesi sırasında da oluşturulabilir. PAH'ın filtre tozuna yüksek oranda adsorbe etmesi 
beklentisi (aynı zamanda çıkış gazı sıcaklığına bağlı olarak) Lüksemburg'da yapılan araştırmalarla 
teyit edilemedi, burada PAH emisyonları düşük tortu tozu elde eden bir torba filtresinde 
azaltmadan önce ve sonra değişmeden kalmıştır; günlük ortalama değer olarak (<5 mg / Nm3) 
[167, Werner 1997]. PAH profili, naftalen, asenaften, antrasen ve fenantren gibi daha uçucu iki 
veya üç halka PAH tarafından domine edilmektedir [388, Fisher ve diğerleri 2005]. 

 

Kalıcı organik kirleticiler (KOK) 

1990'lı yıllardan bu yana KOK'lar artıyor. Analitik sonuçlar sadece sınırlı sayıda bileşik için 

mevcuttur. Klorobenzenler, PCB ve PCDD / F gibi organoklor bileşikleri ölçülmüştür. 

 

PCDD / F ve WHO-12 PCB konsantrasyonları arasında güçlü bir korelasyon vardır, PCDD / F'nin 

I-TEQ'si WHO-12 PCB'sinden yaklaşık 16,5 kat daha yüksektir. Bu, PCB ve PCDD / F'nin oluşum 

mekanizmalarının bağlantılı olduğunu göstermektedir [388, Fisher ve ark. 2005]. 

 

Birkaç EAF prosesinde klorobenzenler tespit edilmiştir (0,2- 12 mg / t SÇ- bkz. Tablo 8.1). Bir 

EAF tesisindeki ölçümlerden, hekzaklorobenzenin salınan çıkış gazında mevcut olduğu 

bilinmektedir [373, Eurofer 2007]. 

Poliklorlu bifeniller (PCB) 

Poliklorlu bifeniller (PCB), 209 bağlayıcıdan oluşan bir klorlu yarı uçucu organik bileşik sınıfıdır. 

"Dioksin benzeri" davranış sergileyen 12 PCB grubu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 

tanımlanmıştır. WHO-12 I-TEQ'nun ana katılımcısı PCB 126 idi. 

 

Diğer PCB konjenerleri, altı Ballschmiter konjeni olarak bilinen PCB 28, 52, 101, 138, 153 ve 

180'dir [388, Fisher ve arkadaşları 2005]. İki PCB kümesinin belirlenmesi için toksikolojik amaç 

aynı değildir. Toplam PCB'nin (209) yeterli bir tahmini için ortak bir yaklaşım, 6 Ballschmiter / 

DIN PCB'nin toplamını beş ile çarpmaktır. 

 

PCB emisyonları bazı EAO'larda tespit edilmiş ve ölçülmüştür. Bu ölçümler farklı konjenerlerin 

belirlendiğini göstermiştir. 0.01 mg / t SÇ kadar düşük ve 5 mg / t SÇ kadar yüksek değerler rapor 

edilmiştir. Ayrıca, proses sırasında ve / veya gaz çıkışı cihazları içerisinde PCB'nin de novo 
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senteziyle oluşturulup oluşturulamayacağı henüz bilinmemektedir. Bu belirsizlikler, EAF çıkış 

gazlarında PCB'nin oluşumu ve ayrıştırma süreçleri hakkında genel sonuçlar çıkarmanın imkânsız 

olmamasının zor olduğunu göstermektedir. 

 

Ölçülen emisyonlar için baskın kaynak olabilecek hurda girişinde PCB bulunabilir [120, 

Schiemann 1995]. Örneğin, ömrünü tamamlamış elektrikli ekipman yönetimi gibi yönetmelikler, 

PCB içeren ürünlerin kullanılmasını engellemeye büyük ölçüde yardımcı olmuştur (örneğin 

çamaşır makineleri, kurutucular, davlumbazlar, yağ yakıcılar, floresan lambalar gibi çeşitli teknik 

cihazlarda küçük kapasitörler) vb). Bir araştırma, PCB'nin torba filtrelerde pratik olarak 

azaltılmadığını göstermiştir [167, Werner 1997]. İsveç'te yapılan yakın tarihli bir çalışma, dioksin 

benzeri PCB ve PCDD / F arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir, ancak PCB'nin WHO-

TEQ açısından emisyonunun PCDD / F emisyonundan çok daha az önemli olduğunu göstermiştir 

[373, Eurofer 2007]. 

 

Genel olarak, tipik çıkış gazı temizleme sistemlerinin (örneğin, filtreler, ESP, temizleyiciler) 

PCB'den daha PCDD / F emisyonlarını gidermede daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bileşik-

spesifik farklılıklar, üç bileşik grubun konjenerleri arasındaki uçuculuk farkları ile açıklanabilir. 

Verimlilikteki değişkenlik aynı zamanda toz ayrıştırma verimliliği, gaz sıcaklığı ve tozun 

adsorpsiyon özellikleri arasındaki farklılıklardan da kaynaklanabilir [370, Öberg 2007]. 

 
Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve furanlar (PCDD / F) 

Boyalar, yağlar (örn. Kesme yağları), PVC (polivinil klorür) veya diğer organik maddeler içeren 

hurdaların ısıl prosesi sırasında PCDD / F atık gaz arıtımı sırasında salınır veya üretilir ve fırın 

dumanı ile birlikte atmosfere yayılır [367, Prüm ve ark. 2005]. Bu emisyonlar, sıcaklıklar hala 

düşük olduğunda, EAF'taki hurda eritme evresinin başlangıcında özellikle önemlidir. Aşağı akışta 

proses sıcaklıkları PCDD / F'yi yok etmek için yeterince yüksek olsa bile, bu başlangıç fazı 

sırasında üretilen PCDD / F, aşağı akım nesli üzerinde bir etkiye sahip olacaktır [375, IISI 1998] 

[388, Fisher et al. 2005]. 

 
PCDD / F, düşük sıcaklıklarda (250- 500 °C) yanma ile yanma yoluyla meydana gelir ve bunlar 
yükte bulunabilen organo klorlu bileşiklerin yanı sıra metallerle katalize edilen de novo senteziyle 
(örn. Cu ve daha az ölçüde Fe) oluşur. Bulgular, sıcaklık profilinin, atık gazdaki PCDD / F 
konsantrasyonunun belirlenmesinde ortalama sıcaklıktan daha önemli olduğunu göstermektedir 
[388, Fisher ve arkadaşları 2005]. PCDD / F ile ilgili olarak, 0.04- 6 g I-TEQ / t SÇ arasında 
[220, Eurofer 2008] emisyon faktörlerini gösteren birçok ölçüm mevcuttur (bkz. Tablo 8.1). 0,02 
ve 9,2 ng I-TEQ / Nm3 arasındaki konsantrasyonlar ölçülmüştür [367, Prüm ve ark. 2005]. Şekil 

8.9, bir ikiz kabuklu EAF'nin çıkış gazı içindeki PCDD / F homologlarının, azaltma prosesinden 
önce ve sonra hurda ön ısıtmayla dağılımının bir örneğini göstermektedir. Dört ve beş klor atomlu 
PCDD / F homologları hakimdir. 
 

Şekil 8.9: PCDD / F homologlarının bir ikiz kabuklu EAO'nun gazdan arındırılmasından önce ve 

sonra hurda ön ısıtmayla dağılımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kaynak: [ 167, Werner 1997 ] 



  Bölüm 8 

Demir Çelik Üretimi  431 

Salt, mutlak PCDD / F emisyonları ile ilgili olarak, kapalı gaz sıcaklığı (bkz. Şekil 8.10) ile toz 

içeriği arasında bir ilgileşim vardır (bkz. Şekil 8.11) [366, Dornseiffer ve ark. 2007] [375, IISI 

1998]. 

 

Şekil 8.10, temiz gaz sıcaklığı 75 °C'nin altında olduğu zaman, PCDD / F emisyonlarının 1 ng I-
TEQ / Nm3'ün altında kalacağını belirtir. Bunun fiziksel açıklaması, PCDD / F'nin volatilitenin 
azalan sıcaklıkla azalmasıyla ilgilidir [126, Spencer ve ark. 1992]. Düşük sıcaklıklarda PCDD / F, 
filtre tozuna artan oranda adsorbe eğilimi gösterir. 

 

Şekil 8.11: 85 °C'nin altındaki sıcaklıklarda bir EAO'nun çıkış gazında bir torba filtresinde 

azaltmadan sonra artık toz içeriğinin ve PCDD / F konsantrasyonlarının korelasyonu 

Toz ve PCDD / F emisyonları arasında yakın bir bağlantı olduğu gözlemi, çıkış gazı sıcaklığına 

bağlı olmalıdır. Toz içeriği esas olarak torbalı filtrenin boyutuna ve kalitesine değil, aynı zamanda 

çıkış gazı söndürme ya da deniz kenarındaki lokasyon durumlarında yüksek olabilen çıkış 

gazındaki bağıl neme bağlıdır (bkz. Şekil 8.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [167, Werner 1997] 

Şekil 8.10: PCDD / F emisyonlarının ve bir EAF'nin torba filtresinde azaltmadan sonra çıkan 

gazın sıcaklığının korelasyonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Bölüm 8 

432  Demir Çelik Üretimi 

 

PCDD / F, normal olarak, NATO / CCMS, 1988'e göre Uluslararası Toksisite Eşdeğerleri (I-TEQ) 

olarak ifade edilir. Bu, mevcut mevzuat ve fiili izinler için de geçerlidir. Belçika'nın Walloon 

Bölgesi'ndeki IS tesisleri için revize edilmiş IPPC izinleri, PCDD / F için TEQ ve “dioksin 

benzeri” PCB'de artı 5 toplam değerin 5 × toplamı ile hesaplanan 'toplam PCB' için belirli bir sınır 

değeri olarak formüle edilmiştir. / DIN PCB (kütle konsantrasyonunda). 

 

1998'de WHO, PCDD / F (WHO-TEQ) için yeni toksisite eşdeğerleri geliştirdi. Bu 

değerlendirmeye entegre edilen 12 adet dioksin benzeri PCB'dir [219, Van den Berg ve arkadaşları 

1998]. 

 

2005 yılında yeniden değerlendirilen toksisite eşdeğerleri (WHO 2005-TEQ) WHO tarafından 

sunulmuş ve kabul edilmiştir [366, Dornseiffer ve ark. 2007] [315, Van den Berg., Et al, 2006]. 

Şekil 8.13, dioksin benzeri PCB de dahil olmak üzere WHO-TEQ'ya kıyasla I-TEQ olarak ifade 

edilen ölçüm sonuçlarını göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 23, EC EAF 1997 ] [ 106, Pedersen et al. 1996 ] 

Şekil 8.12: Bir EAO'nun çıkış gazı içinde bir torba filtresinde azaltmadan sonra su buharı ve artık 

toz içeriğinin korelasyonu 
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Şekil 8.13: Dioksin benzeri PCB dahil I-TEQ ve WHO-TEQ olarak EAO'dan PCDD / F emisyonları 

WHO 2005-TEQ olarak ifade edilen PCB dahil olmak üzere toplam PCDD / F seviyesi, I-TEQ 

olarak ifade edilen PCDD / F'den %11 ile 21% arasında değişir. Sunulan tüm ölçümlerin 

ortalaması, PCB dahil olmak üzere PCDD / F değerleri, PCDD / F olarak I-TEQ olarak PCDD / F 

ile karşılaştırıldığında %2 daha düşüktür. 

 

WHO 1998-TEQ'ya göre WHO 2005-TEQ olarak ifade edildiğinde PCB dahil PCDD / F'nin 

toplam seviyesi %12- 24 daha düşüktür [80, Dornseiffer, P. 2008] [315, Van den Berg., ve 

diğerleri., 2006]. 

 

Eurofer tarafından sağlanan bilgilere göre, paslanmaz çelik üretimindeki dioksin emisyonları 

karbon çeliği durumunda olduğundan daha düşüktür. Bununla birlikte, bu onay sadece birkaç 

tesiste doğrulanmıştır [209, EC 2005]. 

 

Tablo 8.4, 2005 yılında üretimden tahmin edilen İsveçli EAO'ların çelik tesislerinden çıkan PCDD 

/ F ve PCB emisyonlarının spesifik ve yıllık emisyonlarını göstermektedir. Rapor edilen değerler, 

WHO'nun [315, Van den Berg., ve diğerleri, 2006] hem PCDD / PCDF hem de dioksin benzeri 

PCB'yi içerir. Dioksin benzeri PCB'nin katkısı çoğunlukla %10- 20 aralığındadır. TEQ, bazı zehirli 

konjenerlerin tespit limitinin altında olduğu bir aralık olarak rapor edilir. 
 

Tablo 8.4: İsveçli EAF çelik tesislerinden gelen özel PCDD / F ve PCB emisyonları 

Plant 
PCDD/F 

(µg TEQ/t SÇ) 

PCDD/F 

(g TEQ/yr) 

PCB 

(µg TEQ/t SÇ) 

PCB 

(g TEQ/yr) 

A 0.67 0.29 0.22 0.096 

B 0.41 0.025 0.04 0.002 

C 0.091 0.008 0.015 0.0013 

D 0.080 0.015 0.02 0.0034 

E 3.7 1.8 0.42 0.21 

F 0.056 0.015 0.012 0.0032 

G 2.4 1.0 0.28 0.12 

H 0.17 0.003 0.56 0.01 
NB: SÇ = Liquid steel. 

Kaynak: [ 370, Öberg 2007 ]. 

 

 



Bölüm 8 

434  Demir Çelik Üretimi 

8.2.2.1.4 Kesintisiz döküm ve ikincil metalürji proseslerinden kaynaklanan 
emisyonlar 

İkincil metalurji (esas olarak toz emisyonları) ve sürekli dökümden kaynaklanan emisyonlar 

hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. [30, Roederer ve diğ. 1996], yedi adet AOD / VOD arıtma 

tesisinin 6 ila 15 kg toz / ton SÇ ve tek bir düşük 1,35 kg toz / ton SÇ değerinin azaltılmasından 

önce toz emisyon faktörlerini rapor eder. Bu yedi tesis, EAF'lerin tozdan arındırılmasından 

bağımsız bir toz giderme cihazına sahiptir. Tablo 8.1'de rapor edilen emisyon faktörleri, ikincil 

çelik üretiminden kaynaklanan emisyonları içermektedir. 

 

İkincil metalurjiden toplanan çıkış gazı akışlarının prosesi, çoğunlukla birincil ve ikincil 

emisyonlar olarak torba filtrelerde aynı tip cihazda uygulanır. Tablo 8.5, azaltma sonrasında ikincil 

metalurjinin farklı bölümleri için bazı emisyon konsantrasyon değerlerini göstermektedir. 

 
 

Tablo 8.5: Azaltmadan sonra ikincil metalurjinin farklı bölgelerinden gelen emisyonlar 

 

Parameter 

Primary dedusting of 

ladle metallurgy units 
Ingot casting and 

continuous casting (
1
) 

Vacuum treatment and 

oxygen blow unit 

PM 0.6 – 1 0.5 4.1 – 13.2 

Pb, Co, Ni, Se, Te 0.006   
Sb, Cr, CN, F, Cu, Mn, V, 

Sn 
0.01 0.01 – 0.03 

 

(1) For stainless steel production only. 

NB: Values are annual averages and in mg/Nm3. 

Kaynak: [ 244, Plickert 2007 ]. 

 

8.2.2.1.5 Hurda önısıtmadan kaynaklanan emisyonlar 

 

Hurda ön ısıtması, çok elverişsiz koşullar altında ön ısıtma sırasında yakılan muhtemel organik 

maddeleri içeren hurdaya bağlı olarak, önemli bir organik kirletici oluşumuna yol açabilir. Bu, 

artan VOC ve PCDD / F emisyonlarına neden olabilir. Bu durumda, çıkış gazlarının daha sonraki 

proses sonrası, yani yanma sonrası proseslere gereksinimi vardır. 
 

8.2.2.1.6 Curuf proseseden kaynaklanan emisyonlar 

 

Cüruf EAO'daki cüruf potasında toplanırsa, katılaşma için dış cüruf havzalarına dökülmesi gerekir. 

Cürufun soğutulması, dumanla sonuçlanan su spreyleri ile arttırılabilir. Cüruf serbest CaO 

içeriyorsa bu dumanlar yüksek alkali olabilir (bkz. Tablo 8.7). Bu çoğu zaman karşılaşılan 

durumdur. Dumandan alkali depozitleri tesis civarındaki yerleşim yerlerinde sorunlara neden 

olabilir. 

Cüruf zemin üzerine dökülürse, ekskavatörler veya kürek yükleyicileri kullanılarak katılaşmadan 

sonra önkırmaya tabi tutulur ve daha sonra bir dış depolama alanına getirilir. 

 

Belirli bir süre sonra, cüruf, cüruftan metallerin ayrıştırılması ve ilerki yapım süreçlerinde 

kullanımı için istenen kıvamı elde etmek amacıyla kırma ve eleme cihazlarında işlenir. Cüruf 

kırılması ve metal geri kazanımı toz emisyonları yaratabilir. Kırma ve eleme emisyonları 

çıkarılmalı ve daha sonra temizlenmelidir. Konveyör bantlarına aktarma noktalarına su püskürtme 

yapılabilir. İşlenmiş cüruf depolanırsa, yığınlar ıslanabilir. Kırılmış cürufun yüklenmesi sırasında, 

toz emisyonlarını en aza indirmek için su sisleri kullanılabilir [85, VDI / DIN 2006] [260, Almanya 

2007] [273, Eurofer 2007] [373, Eurofer 2007]. 
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 Atık su 

Su aşağıdaki amaçlar için kullanılır 

• EAO’nun soğutulması 

• sıcak çıkış gazların hızlı söndürülmesi 

• yaş toz giderme uygulanırsa ovalama suyu 

• vakum üretimi 

• sürekli veya külçe dökümünde doğrudan soğutma. 
 

Tüm atık suların en uygun şekilde arıtılmasını amaçlayan su yönetimine göre, farklı atık su 

akışlarının karışımı birlikte ele alındığı için, tek üretim adımlarının akış ve arıtılmış atık suları 

hakkında bilgi bulunmamaktadır (bkz. Bölüm 2.4) [363, Eurofer 2007]. 

 

Soğutma suyu 

Duvar panelleri ve çatıyı soğutmak ve elektrotları püskürtmek için EAF ünitesinde su kullanılır. 
EAO'nun soğutulması için kullanılan su yaklaşık 5- 12 m3 / (m2h) 'dir. 70 t / s'lik bir üretim 
kapasitesine sahip bir EAO için soğutma suyu talebi 1000 m3 / s'dir. Su kapalı bir soğutma 
döngüsünde çalıştırıldığı için atık su oluşmaz. Soğutma suyunun kalitesinde herhangi bir eksiklik 
olmaması durumunda, sirkülasyon olmadan da soğutma sistemi kullanılabilir. Bu, pompalama ve 
yeniden kaplama üzerine enerji tasarrufu sağlar. 

 

Çıkış gazı temizlemeden kaynaklanan atık su 

AB'de bazı durumlarda, çıkış gazları ıslak bir yıkayıcıda işlenir. Uygulanan arıtma teknikleri ve 

çıkarılan miktarlar ve bunların kirliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. 

 

Sürekli ve külçe dökümden kaynaklanan atık su 

EAO prosesinde sürekli döküm, temel oksijen fırın prosesine benzer. Daha fazla bilgi için bkz. 

Bölüm 7.2.2.2 ve 7.3.4. Giriş / çıkış miktarları hakkında özel bilgi mevcut değildir. Genellikle bu 

atık su, haddeleme tesislerinden diğer akışlarla birlikte ele alınır. 

 

Vakum üretiminden kaynaklanan atık su 

Vakum prosesi için, vakum üretiminden olağan spesifik proses suyu akışı, 5-8 m3 / t SÇ vakumla 
işlenir. Bazı nadir durumlarda spesifik proses suyu talebi daha yüksektir, bir durumda talep 42.8 
m3 / t SÇdir (bkz. Tablo 8.1). Bu su neredeyse tamamen geri dönüştürülmüştür. Tüm sıvı çeliğin 
vakumla prosesden geçirilmemesi gerektiği belirtilmelidir. Kompozisyon ve tedavi veya geri 
dönüşüm hakkında bilgi mevcut değildir [140, Eurofer 2009] [363, Eurofer 2007] [365, Eurofer 
2007]. 

 

Su vermeden kaynaklanan atık su 

Hızlı söndürme için su kullanılır. Bir bitkiden, yaklaşık 870 000 m3/saat söndürmek için 25 

m3/saat kullanıldığı bildirilmektedir. Kullanılmış su, çoğunlukla buharlaştığı 

ve atık hava akışıyla prosesden ayrıldığı için atık su oluşmaz. Küçük bir parça prosesi, tozun kalan 

nemi ile bırakır. 

 

Hurdalıktan çıkan drenaj suyu 

EAF'ın ana hammaddesi olan farklı türdeki hurdalar, çoğunlukla, asfaltsız hurdalarda 

depolanmaktadır. Özellikle dönemeç gibi yağ / emülsiyon içeren hurdalarda drenaj suyu kirlenmiş 

olabilir. Drenaj suyunun miktar ve kirliliği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Genellikle en azından 

taburcu edilmeden önce bir yağ ayırıcıda proses görür. 
 

 Atıklar ve yan ürünler gibi proses kalıntıları 

 

Atıkların veya EAF çelik üretiminin yan ürünleri gibi çeşitli katı kalıntıların Tablo 8.6'daki spesifik 

miktarları ile birlikte derlenmesi sağlanmıştır. 
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Tablo 8.6: Elektrik ark ocağı çelik üretiminden belirli çeşit ve miktarda katı atıklar / yan ürünler 

Katı atık/yan ürün 
Belirli miktar (aralık) (kg/t 

SÇ) 

Karbon çeliğinden / düşük 

alaşımlı çelik üretiminden 

elde edilen cüruflar: 

Slag from EAF 100 – 150 

10 – 30 Slag from ladle 

Yüksek alaşımlı çelik 

üretiminden elde edilen 

cüruflar: 

Slag from EAF 100 – 135 

Slag from ladle 30 – 40 

AOD slag Yaklaşık 160 

Karbon çeliğinden / düşük alaşımlı / yüksek alaşımlı 

çelik üretiminden tozlar 
10 – 46 

Refrakter tuğlalar 2 – 25 

NB: SÇ = Sıvı çelik. 

Kaynak: [ 46, Geiseler 1991 ] [ 116, Rentz et al. 1996 ]. 

Avrupa EAO tesisleri için daha yeni veriler, Tablo 8,1’de bulunabilir. 
 

8.2.2.3.1 Karbon çeliği / düşük alaşımlı çelik / yüksek alaşımlı çelikten üretilen 
cüruflar 

İlk olarak cüruf oluşturucuların eklenmesiyle bir EAO içinde çelik hurdasının eritilmesi prosesi 

sırasında bir cüruf üretilir. Bir veya daha fazla proses sırasında, EAF'de üretilen ham çelik, 

dönüştürücüler ve / veya kepçelerdeki sonraki proseslerden geçecektir. Bu proseslerde ferroallolar 

sıvı metale eklenir ve bazı katkı maddeleri (örneğin kireç) ile birlikte temel cüruflar oluşur. Karbon 

çeliği üretiminden kaynaklanan EAO cürufunun aksine, paslanmaz çelik üretiminden kaynaklanan 

EAF cürufları, örneğin, örn. alaşım eki olarak kullanılır. 

 

Karbon / düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz / yüksek alaşımlı çelik üretiminde EAF cüruflarının 

kimyasal bileşimi Tablo 8.7'de görülebilir. 
 

Tablo 8.7: Karbon / düşük alaşımlı çelik ve paslanmaz / yüksek alaşımlı çelik üretiminde EAF 

cürufunun kimyasal bileşimi 

 Carbon/low alloyed steel (1) Stainless/high alloyed Steel (2) 

Component (wt-

%) 

Typical 

concentration 
Lower limit Upper limit Typical 

concentration 
Lower limit Upper limit 

CaO 28 15 64 50 17 68 

SiO2 19 4 26 23 2 42 

MgO 7 0.5 15.5 6 1.5 25 
Al2O3 7 1 16.5 2.5 <0.1 30 
FeO 32 10 63 2 <0.1 39 
Cr2O3 1.8 <0.1 11 2 <0.1 22 
F    2 <0.1 9 
MnO 5 0.5 19.5 1 <0.1 21 
TiO2    0.8 <0.1 3.5 
Zn    <0.1 <0.1 2 
P2O5 0.4 <0.01 2    
Na2O 0.2 <0.01 2    
K2O 0.14 <0.01 2.5    
(1) Carbon/low alloyed steel: EAF C EINECS No: 294-410-9 CAS No: 91722-10-0. 

(2) Stainless/high alloyed steel: EAF S EINECS No: 294-410-9 CAS No: 91722-10-0. 

NB: — The analytical information on ferrous slags is usually given in the form of oxides although components may occur in different 

mineral phases and different oxidation states. 
— Components which usually have maximum concentrations <1 wt-% are not specified. 
— The analysis relates not to aqua regia dissolution but to total digestion (see e.g. EPA 3052 or EN 13211:2001). 

— In traces, other elements such as Pb, As, Sb, Hg, Cl, F and hexavalent chromium may also be present. 

Kaynak: [ 37, Motz 2009 ]. 

 
Arazi doldurma veya geri dönüşüm oranı, yasal gerekliliklere, depolama alanlarının 

mevcudiyetine, vergiler, piyasa durumu, işlenmiş cürufları yeniden kullanma maliyetlerine ve 

olanaklarına bağlı olarak farklı Üye Devletlerde değişiklik göstermektedir. AB'de karbon ve düşük 



  Bölüm 8 

Demir Çelik Üretimi  437 

alaşımlı çelik üretiminden kaynaklanan artan miktarda cüruf, başta yol inşaatı olmak üzere birçok 

uygulamada altyapı önlemleri için ikincil hammadde olarak kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik 

üretiminden elde edilen cüruflar genellikle bu tür kullanımlar için daha az uygundur ve arazi 

doldurulması gerekmektedir. Yüksek alaşımlı çeliklerin üretiminden cürufların yerinde geri 

dönüşümünün yüzdesi, karbon ve düşük alaşımlı çelik üretiminden elde edilen cüruflardan önemli 

ölçüde daha yüksektir. Fakat yine de üçte biri arazi doldurmada kullanılır ve depolanır (bkz. Tablo 

8.8) [373, Eurofer 2007]. 

 
Tablo 8.8: AB’de EAO cüruflarının geleceği 

Kind of steel 
Total slag 

quantity 

(kt/yr) 

On-site recycling 
External use Sold 

Landfilled and 

stored 

(kt/yr) (%) (kt/yr) (%) (kt/yr) (%) (kt/yr) (%) 

Carbon steels (
1
) 

958 – – 164 17.1 362 37.8 432 45.1 

Carbon steels (
2
) 1796 45.1 2.5 494.8 27.6 13.7 0.8 1242 69.2 

Low alloyed 

steels (
2
) 

444 – – 61.6 13.9 108.0 24.4 261 58.9 

High alloyed 

steels (
2
) 

461 81.4 17.7 68.0 14.8 160.0 34.7 156 33.9 

Total EAF slags 

(
2
) 

2701 126.5 4.7 624.4 23.1 281.7 10.4 1659 61.4 

Total EAF slags 

(
3
) 

4408         

(1) Data from 11 plants producing 958 kt/yr of slags (131.7 kg/t SÇ) in 2008. 
(2) Data from 57 plants producing 2.7 million t/yr of slags (133 kg/t SÇ) in 1996. 

(3) Data from 2004 and related to the following EU countries: AT, BE, DE, DK, ES, FR, FI, LU, NL, UK, SE, SK. 

Source: [ 30, Roederer et al. 1996 ] [ 195, Werner 2010 ] [ 365, Eurofer 2007 ]. 

 

 Dört adet EAO tesisinden elde edilen cüruflar PCDD / F ve PCB için analiz edilmiştir. Tablo 8.9, 

hurda malzemesinin hammadde olarak kullanıldığı bu çelik fabrikaları için cürufta PCDD / F ve 

PCB'nin konsantrasyonlarını ve yıllık kütle akışını göstermektedir. Bulunan konsantrasyonlar, 

kalıcı organik kirleticiler için yönetmelikte belirtilen 15 g TEQ / kg sınır değerinin altındadır. 

 
Tablo 8.9: Hammadde olarak hurda kullanan çelik tesislerinden cürufta PCDD / F ve PCB kütle 

akışları ve yıllık kütle akışı 

Tesis 
PCDD/F 

(µg TEQ/kg) 

PCDD/F 

(g TEQ/yr) 

PCB 

(µg TEQ/kg) 

PCB 

(g TEQ/yr) 

A <0.004 <0.56 0.0002 0.029 

B 0.014 – 0.015 0.053 – 0.058 0.0014 0.0069 

I 0.002 0.14 0.0004 0.027 

J 0.002 0.09 0.00005 0.002 

Kaynak: [370, Öberg 2007 ]. 

 

8.2.2.3.2 Çıkış gazı proseslerinden kaynaklanan tozlar 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, çıkış gazlarının (çoğunlukla birincil çıkış gazları ile birlikte ikincil 

çıkış gazları) arıtılması, torba filtrelerinde sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Karbon, düşük alaşımlı 

ve yüksek alaşımlı çelik üretimindeki tozların kimyasal bileşimi Tablo 8.10'da görülebilir. 
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Tablo 8.10: Karbon çelik / düşük alaşımlı çelik ve yüksek alaşımlı çelik / paslanmaz çelik üretiminde 

EAO tozlarının kimyasal bileşimi 

Bileşen 

Karbon / düşük alaşımlı 

çelik üretimindeki toz 

(Ağırlıkça%) 

Alaşımlı çelik üretiminden 

toz  

(Ağırlıkça%) 

Paslanmaz çelikten 

üretilen toz (% wt) 

Fetot 10 – 45 17 – 37 20 – 65 

SiO2 0.6 – 5.1 1.7 – 5 3 – 9 

CaO 3 – 17 2 – 16 8 – 20 

Al2O3 0.3 – 3 1 – 4 0.4 – 2 

MgO 0.5 – 6 1.2 – 3 1 – 5 

P2O5 0.1 – 0.37 0.01 – 0.1 0.03 – 0.1 

MnO 1.1 – 6 1.5 – 6.9 2.2 – 6.3 

Cr2O3 0.13 – 2 0.12 – 6 9 – 20 

Na2O 0.3 – 3 NA 0.6 – 2 

K2O 0.5 – 2.3 NA 0.7 – 3 

Zn 21 – 43 2 – 15 2 – 25 

Pb 0.4 – 10 0.05 – 3.6 0.2 – 4.5 

Cd 0.02 – 0.18 0.01 – 0.04 0.01 – 0.08 

Cu 0.08 – 0.5 0.01 – 0.8 0.015 – 0.5 

Ni 0.01 – 0.8 0.01 – 0.5 1 – 8 

V 0.01 – 0.09 0.01 – 0.2 0.05 – 0.12 

W NA 0.5 – 1.5 NA 

Co 0.001 – 0.01 0.01 – 0.2 0.02 – 0.04 

As 0.001 – 0.02 0.001 – 0.01 0.01 

Hg 0.0001 – 0.005 0.05 – 0.7 0.0002 – 0.015 

Cl 0.8 – 5 0.7 – 1.7 0.8 – 1 

F 0.02 – 0.9 0.01 – 0.65 0.3 – 2.4 

S 0.1 – 3 0.25 – 1.42 0.2 – 0.5 

C 0.4 – 3.3 0.5 – 3.1 0.05 – 1.3 

Basicity 2.0 – 6.5 NA NA 

Moisture 6 – 16 NA NA 

NB: NA = Veri mevcut değil. 

Kaynak: [ 39, EUROFER EAF 1997 ] [ 62, Hoffmann 1997 ] [ 134, Strohmeier et al. 1996 ] [ 277, Wiesenberger 

2007 ] [ 376, Eurofer 2007 ] [ 391, Tavernier et al. 2004 ]. 

 

 Altı tesisten gelen toz PCDD / F ve PCB için analiz edildi. Tablo 8.13, demir hurdalarının 

hammadde olarak kullanıldığı bu bitkilerin dördü için toz halinde PCDD / F ve PCB'nin 

konsantrasyonlarını ve yıllık kütle akışını göstermektedir. 
 

Tablo 8.11: Hammadde olarak hurda kullanan dört çelik tesisinden gelen tozlarda PCDD / F ve 

PCB'nin konsantrasyonları ve yıllık kütle akışı 

Tesis 
PCDD/F 

(µg TEQ/kg) 

PCDD/F 

(g TEQ/yr) 

PCB 

(µg TEQ/kg) 

PCB 

(g TEQ/yr) 

A 0.16 1.0 0.014 0.089 

B 0.21 0.11 0.015 0.0075 

I 0.035 0.20 0.0020 0.011 

J 0.16 1.0 0.0042 0.026 

Kaynak: [ 370, Öberg 2007 ]. 

 
Son yıllarda, atık yönetimi ile ilgili yönetmeliğin ardından, düzenli depolama alanlarına giren 

tozun oranı önemli ölçüde azalmıştır. Tozun büyük bir çoğunluğu (2010) demir dışı metaller için 

geri kazanım proseslerine getirilen (2010) ve karbon çelik tozları başta olmak üzere Zn ve Pb ve 

paslanmaz çelik tozlar durumunda Cr ve Ni'dir [373, Eurofer 2007]. 

 

%18- 35 çinko içeren EAO tozunun işlenmesinde farklı teknolojiler mevcuttur. Bunlar, demir dışı 

metal üretim endüstrilerinde kullanılan iyi bilinen süreçlerdir. Bununla birlikte, çinko endüstrisi 



  Bölüm 8 

Demir Çelik Üretimi  439 

normalde daha yüksek bir çinko konsantrasyonuna sahip olan ham maddeleri kullanır. Sonuç 

olarak, EAF tozu çinko geri kazanılmadan önce başka bir prosese tabi tutulur. Bu süreçler çinko 

içeriğini %55- 65'e çıkarmaktadır [274, Eurofer ve diğ. 1999] [284, EC 2001]. 

 

2006 yılında 36 adet EAO tesisi ve 34 adet 2949 ton toz içeren bir ankete göre, EAO tozu temel 

olarak Şekil 8.14'te gösterildiği gibi üç farklı şekilde kullanılmıştır. 

 
Şekil 8.14:  EAO tozunun kullanımı 

8.2.2.3.3 Refrakter tuğlalar 

 

Refrakter tuğlalar farklı gemilerde astarlama için kullanılır. [30, Roederer ve ark. 1996] harcanan 

refrakter tuğlalar toprağa verildi. Son yıllarda, kullanılabilir magnezyadolomit ve alümina 

tuğlaların geri kazanımı sağlanmış ve yalnızca dolgu için uygun olmayan fraksiyonlar için 

depolama kullanılmıştır [373, Eurofer 2007]. Tuğlalar çoğunlukla çelik üretiminde aynı amaç için 

veya böyle yüksek kaliteli bir tuğla gerektirmeyen başka bir amaç için yeniden kullanılır. Yılda 

yaklaşık 400000 ton paslanmaz çelik kapasiteli bir EAF fabrikasında, harcanan refrakter yılda 

yaklaşık 9000 tona kadar çıkmaktadır [386, Cores ve diğ. 2005]. Tablo 8.12, farklı süreç 

adımlarına ilişkin yıllık miktarı göstermektedir. 

 
Tablo 8.12: Bir kurulumda harcanan refrakter malzemenin yıllık miktarı örneği 

 
 Enerji tüketimi 

 

Elektrik ve doğal gaz, EAO proseslerinde en önemli enerji kaynaklarıdır. 

Eritme prosesi sırasında aşağıdaki bazı enerji çeşitleri: 

• elektrik arkından termal enerji 

Refrakter 

kullanılan 

 

EAO 

 

Çelik pota 

Kepekli fırın 

RH gaz giderici 
Strand caster Külçe döküm 

manyezit 1200 3800 600 (
1
) 2400  

Dolomit  600    
Mullit (kil)     500 
(1) Krom manyezit. 

NB: Yıllık ton olarak değerler. 

Kaynak: [ 386, Cores ve diğ. 2005 ]. 
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• doğal gazın veya diğer gaz veya sıvı yakıtların yakılmasından kaynaklanan termal 

enerji 

• metal oksidasyonu ile fırında meydana gelen ekzotermik reaksiyonlardan 

kaynaklanan kimyasal enerji. 

 

Fırının enerji tüketimi, yukarıda bahsedilen üç girdinin denkliğidir. [364, Fuchs, G. 2008] 'de, 

benzer şekilde 380 kWh / t lık elektrik enerjisinin düşük bir girişine sahip bir EAO, toplamda SÇ 

690 kWh / t değerine karşılık gelen yakıt yakma için 210 kWh / t ve metal oksidasyonu için 100 

kWh / t'lik bir örnek olarak gösterilmiştir. Bu girdiden, cürufun eritilmesi ve süper ısıtılması için 

370 kWh / t değerine ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır, cürufun sıvılaştırılması ve süper ısıtılması 

için 37 kWh / t, fırın kayıpları için 100 kWh / t ve çıkış gazının hissedilir ısısı için 140 kWh /t. 

 

Çıkış gazında 140 kWh / t'lik hissedilebilir ısının kullanımı son 40 yılda gelişmiştir ve bugün EAF 

operasyonlarındaki toplam enerji gereksinimlerini azaltmak için kanıtlanmış bir araçtır. Bir 

seçenek hurda ön ısıtma için mantıklı ısı kullanmaktır. Hurda, fırın kabındaki erime prosesinden 

önce yaklaşık olarak 800 °C'ye ısıtılabilir, bu da toplam enerji tüketimini 100 kWh / t SÇ'ye kadar 

düşürür. 

 
 Gürültü emisyonları 

[ 260, Germany 2007 ] [ 273, Eurofer 2007 ] 
 

EAF çelik işlerinde ana gürültü kaynakları şunlardır: 

 

• EAO dahil olmak üzere eritme atölyesi 

• hurdalık 

• birincil tozsuzlaştırma 

• çatı tozsuzlaştırması 

• su yönetimi ekipmanı 

• cüruf potaları taşınımı 

• ürünlerin taşınması, örn. tekerlekli yükleyicilerle 

• kırıcılar, manyetik ayırıcılar ve eleme cihazlarında cüruf prosese. 

 
Geleneksel EAO'lar, <10 t fırınlar için> 10 t ve LWA = 108 - 115 dB (A) fırınlar için LWA = 118 
- 133 dB (A) ortalama ses seviyelerini (erime ve prosese) göstermektedir; Özel transformatör gücü, 
gürültü emisyonlarının seviyesini belirler. Elektrik çelik işlerinde, LWA = 127 dB (A) 'ya kadar 
ses seviyeleri ortaya çıkabilir (ölçüm erime ve prosese içerir). Gürültü emisyonlarının ana payı, 
EAF, hurda ve birincil tozsuzlaştırma dahil olmak üzere eritme atölyesi tarafından 
desteklenmektedir. 

 
 Toprak kirlenmesi 

 

Birçok durumda, hurda asfaltlanmamış ve açığa çıkarılmıştır (bkz. Bölüm 8.1.1). Toprağın 

kirlenmesi, madeni yağ / emülsiyonlar veya diğer bileşikler tarafından kirletilmiş hurdaların 

depolanmasından kaynaklanabilir. Bu toprak kirliliğinin derecesi ve etkisi hakkında bilgi 

bulunmamaktadır [260, Almanya 2007]. 
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8.3 MET’ın belirlenmesinde dikkate alınacak teknikler 

Bu bölüm, bu belgenin kapsamındaki faaliyetlerde yüksek düzeyde bir çevre korumasına ulaşma 

potansiyeline sahip olduğu düşünülen teknikleri (veya bunların kombinasyonlarını) ve ilgili 

izlemeyi açıklamaktadır. 

 

İşlem entegre teknikler ve boru sonu ölçümlerini kapsar. Atık minimizasyonu ve geri dönüşüm 

prosedürleri de dahil olmak üzere atık önleme ve yönetimi de dikkate alınmaktadır. Dahası, 

hammadde, su ve enerji tüketimini azaltma teknikleri ele alınmaktadır. 

 

Direktifin Ek III'ü, MET'ın belirlenmesi için birtakım kriterler içermektedir ve bu bölümdeki 

bilgiler bu hususları ele alacaktır. Mümkün olduğunca, Tablo 8.13'te gösterilen standart bir yapı, 

tekniklerin karşılaştırılmasını ve Direktifte verilen MET tanımına karşı değerlendirmeyi mümkün 

kılmak için her bir teknikle ilgili toplanan bilgileri özetlemek için kullanılır. 

Bu bölüm, sektörde uygulanabilecek tekniklerin eksiksiz bir listesini sağlamamakta ve bu durum 

bireysel bir kurulum için MET'ın belirlenmesinde düşünülebilecek başka tekniklerin mevcut 

olabileceği veya geliştirilebileceği anlamına gelmektedir. 
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Tablo 8.13: Bu bölümde açıklanan her teknik için bilgi dökümü 

Dikkate alınan bilgi türü 
Dahil olan bilgi türü 

Açıklama 
Uygun şekilde resimler, diyagramlar ve akış sayfaları kullanarak kısa teknik 

açıklama. 

Elde edilen çevresel 

kazanımlar 

Tekniğin uygulanmasıyla elde edilecek başlıca potansiyel çevresel faydalar 

(enerji, su, hammadde tasarrufu, üretim verimi artışı, enerji verimliliği vb.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Çapraz medya etkileri 

Tekniğin uygulanmasından kaynaklanan başka ortama olası çevresel yan 

getkiler ve tekniğin dezavantajları, tekniğin çevreye etkisini bir bütün olarak 

değerlendirmek adına diğerleriyle kıyaslama yapılarak elde edilen çevresel 

etkilerin detaylarını içerir. Bu aşağıdaki konuların benzerlerini içerebilir: 

 

• Hammadde ve su tüketimi 

• Enerji tüketimi ve iklim değişikliğine katkı 

• stratosferik ozon tükenme potansiyeli 

• photochemical ozone creation potential 

• fotokimyasal ozon yaratma potansiyeli 

• Ortam havasında partikül madde (mikro partiküller ve metaller dahil) 

• Havaya veya suya emisyonlardan kaynaklanan arazi ve suların 

ötrofikasyonu 

• sudaki oksijenin tükenme potansiyeli 

• Suda veya karada (metaller dahil) kalıcı / toksik / biyoakümüle olabilen 

bileşenler 

• (atık) kalıntılarının oluşturulması veya azaltılması 

• (atık) kalıntılarının yeniden kullanım veya geri dönüşüm yeterliliği 

• gürültü ve/veya koku 

• kaza riski 

 

Operasyonel veriler 

Emisyon seviyeleri, tüketim seviyeleri (hammaddeler, su, enerji) ve üretilen 

atık miktarları hakkında gerçek performans verileri (referans koşulları, izleme 

süreleri ve izleme yöntemleri dahil). Tekniğin nasıl işletileceğine, 

sürdürüleceğine ve kontrol edileceğine dair diğer yararlı bilgiler. 

 

Uygulanabilirlik 

Tekniğin uygulanabileceği proseslerin veya tesis çeşitlerinin belirtilmesi, aynı 

zamanda belirli durumlardaki sınırlamalar, örneğin; tesis yaşı (yeni veya 

mevcut), donanım iyileştirilmesinde rol oynayan faktörler (ör. yer 

kullanılabilirliği), tesis boyutu (büyük veya küçük), önceden kurulmuş 

teknikler ve ürünün türü veya kalitesi dikkate alınarak belirtilmesi. 

 

 

Ekonomi bilimi 

Maliyetler (yatırım ve işletme) ve olası tasarruflar (örneğin, azaltılmış 

hammadde veya enerji tüketimi, atık ücretleri) veya bunların nasıl hesaplandığı 

/ tahmin edildiği ile ilgili ayrıntılar dahil olmak üzere bilgiler. Yeni kurulum ve 

mevcut kurulumlara uyarlama ile ilgili ekonomik bilgiler dahil edilecektir. Bu, 

mümkün olduğunda, tekniğin genel ekonomik etkisini tanımlamaya izin 

vermelidir. 

 

Uygulama için itici güç 
Bugüne kadar tekniğin uygulanmasını yönlendiren veya tetiklemiş olan 

spesifik yerel koşullar, gereklilikler (ör., Mevzuat, güvenlik önlemleri) veya 

çevresel olmayan tetikleyiciler (örneğin verim artışı, geliştirilmiş ürün kalitesi). 

 
Örnek tesisler 

Tekniğin uygulandığı tesisten hangi bilgilerin toplandığı ve ilgili bölümdeki 

yazımda kullanıldığının referans verilmesi. Tekniğin Avrupa'da veya dünya 

çapında kullanım derecesinin gösterilmesi. 

 

Referans literatürü 
Bölümün yazılmasında kullanılan ve teknik hakkında daha detaylı bilgi içeren 

literatür veya diğer referans materyaller (ör. Kitaplar, raporlar, çalışmalar, web 

siteleri). 
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 EAO sürecinin optimizasyonu 
 
Açıklama 

EAO süreci optimize edilmek ve spesifik enerji tüketimindeki azalmayla ilişkili olan üretkenliği 

artırmak için sürekli olarak iyileştirilmiştir. Bu bölümde kısaca anlatılan en önemli önlemler/ 

teknikler [312, Dr. Michael Degner ve ark. 2008]: 

 

• (ultra) yüksek güç prosesi (UHP) 

• su soğutmalı yan duvarlar ve çatılar 

• oksijen yakıtlı brülörler ve oksijen mızraklama 

• tabandan dökümlü sistem 

• köpüren cüruf uygulaması 

• pota veya ikincil metalurji 

• otomatik örnekleme ve alaşım elementlerinin eklenmesi 

• artan enerji verimliliği 

• bilgisayar tabanlı süreç kontrolü ve otomasyon 

 
(Ultra) yüksek güç prosesi 

Dökümden döküme süresini azaltma çabaları, daha güçlü fırın transformatörlerinin kurulmasına 

yol açmıştır. UHP fırınları için belirleyici özellikler, kurulu güç kaynağı, ortalama güç verimliliği 

(≥0.7) ve transformatörün zamanında kullanımıdır (≥0.7). UHP çalışması daha yüksek üretkenlik, 

azalmış özgül elektrot tüketimi ve azaltılmış spesifik atık gaz hacmi ile sonuçlanabilir, aynı 

zamanda fırın astarının daha fazla aşınmasıyla da sonuçlanabilir [57, Heinen 1997]. 

 

Su soğutmalı yan duvarlar ve çatılar 

1980'den bu yana fırın duvarları ve çatıları su soğutmalı panellerle kaplanmış, refrakter 

malzemeden tasarruf etme olanağı sağlanmıştır. Bu uygulama UHP fırın teknolojisini kullanmak 

ve aynı zamanda enerji geri kazanımı için ölçüm uygulamasıyla atık ısının yeniden kullanımını 

sağlamıştır. Bununla birlikte, enerji geri kazanımının ekonomik uygulanabilirliği tesis bazında bir 

tesiste kontrol edilmelidir. Prensip olarak, iki soğutma sistemi ayırt edilebilir. ‘Soğuk veya ılık 

soğutma’, boru demetlerinden akan soğutma suyu sıcaklığının artmasıyla güç kayıplarını çeker. 

Buharlaşma soğutması, elektrik ark prosesinin neden olduğu radyasyon ısısını çıkarmak için 

soğutma suyunun buharlaşması yoluyla çalışır. Su soğutmalı yan panelleri termal zorlanmalardan 

korumak için, özellikle cürufun işlenmesi (aşağıya bakınız) mümkün olmadığında, erime 

prosesinin bilgisayar kontrollü bir düzenlemesi, mekanik gerilimin neden olduğu panellerdeki 

yırtılmaların önlenmesine yardımcı olur ve aynı zamanda refrakter malzemeden tasarruf sağlar 

[75, Knoop ve diğ. 1997]. 

 

Oxsijen yakıtlı brülörler ve oksijen mızraklama 

Oksijen yakıtlı brülörler, hurdaların muntazam bir şekilde erimesini sağlar. Ayrıca, maksimum 

talep kontrolünün elektrik tedariki üzerindeki etkisini kısmen dengelemektedir. Genellikle, oksijen 

yakıtlı brülörleri ve oksijen mızraklama ile ek enerji girişi, gereken toplam enerji girdisinde bir 

azalmaya neden olur. 

 
Tabandan döküm sistemi 

Tabandan döküm uygulaması 1983'den beri kullanılmaktadır ve günümüzde yaygın olarak 

benimsenmektedir, bu da akıtma süresince mümkün olduğu kadar potaya taşınan yükseltgen curuf 

miktarını azaltmaktadır. Aynı zamanda, daha hızlı bir vurma ve daha az enerji kaybı için gerekli 

olan refrakter malzemenin düşürülmesi için de maliyet tasarrufu sağlar. Ayrıca, dumanların 

yakalanmasını kolaylaştırır. 

 

Genellikle karbon çeliği için yeni EAO'ların birçoğu tabandan döküm sistemleri ile donatılmıştır. 

Bununla birlikte, bazı eski fırınların yanı sıra çoğu paslanmaz çelik fırınları hala pota ağızlarıyla 

donatılmıştır. Bu durumun birçok sebebi vardır. Pota ağızları, tüm eriyiğin ya da bir kısmının 

akıtılmasına olanak tanır. Döküm(akıtma) prosedürü iyi kontrol edilir ve basit yapısı sayesinde 
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pota ağzının bakımı kolaydır. Paslanmaz çelik ve cürufun yüksek derecede azaltılmasıyla, cüruf 

alma prosesinden hemen önce cüruf alma bölgesinde Cr’un bir kısmı cüruftan geri 

dönüştürülebilir. [77, Austrian TWG üyesi 2008] [177, Eurofer 2009].Köpüklü cüruf uygulması 

Fırın içinde köpüklü bir cüruf oluşturmak, yüklü girdilere ısı transferini iyileştirir ve aynı zamanda 

refrakter malzemeyi fırının içinde korur. Daha iyi ark stabilitesi ve daha az radyasyon etkisi 
nedeniyle, köpüren cüruf uygulaması enerji tüketiminde, elektrod tüketiminde, gürültü seviyesinde 
ve üretkenlikte bir artışa neden olur. Aynı zamanda, çeşitli metalurjik reaksiyonlar üzerinde 
(örneğin cüruf ve eriyik) pozitif etkilere neden olur. Köpük cürufunun yoğunluğu, FeO (2.3 t/m3'e 
kıyasla 1.15- 1.5 t / m3) içeren yaygın EAO cürufundan daha düşüktür. Bu nedenle çelik üretimi 
sırasında ortaya çıkan cüruf miktarı artar ve daha büyük cüruf kovaları gerektirebilir. 
Akıtmadan(döküm) sonra cüruf kısmen yeniden gazlaşır. Köpüklü cüruf uygulamasının cüruf 
kullanılabilirliği üzerindeki olumsuz etkileri ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Köpüklü cüruf 

kullanımının, paslanmaz çelik ve diğer yüksek alaşımlı çelikler gibi bazı çelik çeşitleri için 
mümkün olmadığına dikkat edilmelidir. 

 

Pota ya da ikincil metalürji 

Bazı üretim aşamalarının, EAO’da gerçekleştirilmeye ihtiyacı yoktur ve diğer kazanlarda (kükürt 

giderme, alaşımlama, sıcaklık ve kimya homojenizasyonu gibi) daha verimli bir şekilde 

gerçekleştirilebilir. Spesifik aktivitelerin potalara, pota fırınlarına veya diğer gemilere 

kaydırılması tekniği ortaya çıkmıştır.c. 1985 [36, EPRI 1992] [57, Heinen 1997]. Bu gelişmenin 

rapor edilen faydaları enerji tasarrufları (10- 30 kWh / t net tasarruf), yaklaşık 5- 20 dakikalık 

musluk-tapa sürelerinin azaltılması, verimliliğin artması, sıcaklığın çelik sıcaklığının daha iyi 

kontrolü sürekli döküm, elektrot tüketiminde olası bir azalma (0.1- 0,74 kg/t'ye kadar), alaşım 

tasarrufları ve EAF'nin kendisinden kaynaklanan emisyonlarda azalmadır [36, EPRI 1992]. Hava 

kirliliği kontrolü ile ilgili olarak potaların veya diğer kazanların kullanılmasının muhtemel bir 

dezavantajı, emisyon kaynaklarının sayısındaki artıştır ve hava kirliliği kontrol ekipmanı için 

davlumbaz gibi ilave duman yakalama cihazları olarak daha yüksek yatırımlar gerektirir. 

 

Artan enerji verimliliği 

EAO güç talebi (elektriksel voltaj) 1995'ten bu yana önemli ölçüde artmıştır, bu da elektrik 

şebekelerinin giderek daha fazla rahatsız edilmesine neden olmakta ve bu da elektrik enerjisi 

kayıplarını göstermektedir. Elektrik enerjisi girdileri, gerekli haraketi sağlamak adına önemli bir 

vasıtadır. Verimli güç elektroniği ile güç kaynağının iyileştirilmesi, üretkenliği artırmaya ve genel 

enerji talebini azaltmaya olanak tanır. ArcelorMittal, Esch-Belval, Lüksemburg'da 100 MW DC 

EAF ile 360 kWh / t özel elektrik tüketimi sağlanmıştır. AC EAF'ler için bir çalışma, geliştirilmiş 

güç kaynağının, yaklaşık %7'lik bir verimlilik artışı ve enerji verimliliğindeki ilişkili kazanımlara 

yol açabileceğini göstermiştir [252, France 2007]. 

 

Bilgisayar tabanlı süreç kontolü ve otomasyon 

EAO'larda bilgisayar tabanlı kontrol gerekli hale gelmiştir ve 1982'den beri yaygın olarak 

kullanılmaktadır, çünkü yüksek verim, hammadde seçimi, EAO, pota ocağı ve sürekli dökümde 

ortaya çıkan malzeme ve veri akışlarını yönetmek için verimli kontrol sistemleri gerektirmektedir. 

Özellikle verimli kontrol sistemleri, fırındaki enerji girdilerinin optimizasyonunu sağlar ve 

verimlilikte bir artışa ve ayrıca toz emisyonlarında da bir düşüşe izin verir [86, Linninger et al. 

1995] [312, Dr. Michael Degner ve diğ. 2008]. 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Elde edilen çevresel faydalar, yukarıdaki açıklama başlığı altında belirtilmiştir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Oksi-yakıt brülörleri, çıkış gazı akışını arttırırken, diğer yandan genel enerji talebini azaltırlar. 
 

Su soğutmalı yan duvarlar ve çatılar, yaklaşık 10- 20 kWh / t'lik ek bir enerji tüketimine ihtiyaç 

duyarlar, ancak bu enerji tesis alanının uygunluğu ve bakım koşullarındaki avantajlar ile telafi 

edilebilirler. Su soğutmalı yan duvarlar ve çatılar diğerlerinin yanı sıra, yüksek güç veya UHP 

fırınları gibi modern teknolojilerin uygulanmasına olanak tanımıştır. 
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Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

 

Uygulanabilirlik 

Tarif edilen teknikler hem yeni hem de mevcut tesislere uygulanabilir, ancak bir tesiste tesis 

bazında kontrol edilmelidir. 

 

Ekonomi bilimi 

Veri gönderilmedi. 

 

Uygulama için itici güç 

Yüksek pazar rekabeti ve verimliliği arttırmak / maliyetleri düşürmek ihtiyacı, açıklanan 

tekniklerin kullanılmasını zorunlu kıldı. 

 

Örnek tesisler 

AB'deki birçok tesis tarif edilen tekniklerle donatılmıştır ve optimize edilmiş koşullar ile 

çalıştırılmaktadır. 

 

Referans literatür 

[16, Rentz 1997] [ 252, France 2007 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 273, Eurofer 2007 ] [ 312, Dr. 

Michael Degner ve diğ. 2008] 
 

 Hurda ön ısıtma 

Açıklama 

Çıkış gazındaki ölçülebilir ısının (yaklaşık 140 kWh / t SÇ) kullanımı son 40 yılda gelişmiştir ve 

bugün EAO operasyonlarındaki toplam enerji gereksinimlerinin azaltılmasında kanıtlanmış bir 

etmendir. Hurda ön ısıtma için ölçülebilir ısının kullanımı bir seçenektir. Hurda sürekli olmayan 

sistemler ile yaklaşık 800- 1000 °C'ye ısıtılır ve EAO, eritme prosesinden önce sürekli sistemlerde 

300- 400 °C'ye kadar ısıtılır ve bu da toplam enerji tüketimini 100 kWh/t SÇ'ye kadar düşürür. 

 

Böyle bir ön ısıtma ya hurda yükleme sepetlerinde ya da EAO'ya ilave edilen bir yükleme şaftında 

(şaft fırını) ya da eritme prosesi sırasında sürekli olarak yüklenebilmesini sağlayan özel olarak 

tasarlanmış bir hurda taşıma sisteminde gerçekleştirilir. Bazı durumlarda, ön ısıtma prosesine ek 

fosil enerjisi de eklenir [373, Eurofer 2007]. 

 

Şaft teknolojisi kademeli olarak geliştirilmiştir. 1988 yılında, SIEMENS VAI Metals Technologies 

firması olan Fuchs Systemtechnik GmbH, hurda kovalarının ön ısıtıcılarının eksikliklerinin 

üstesinden gelmek için bir geliştirme başlatt ve hurdaların EAO çatısına yerleştirilen bir şafta 

doğrudan yüklenmes tercih edildi. Tek şaft fırını ile hurdanın %100'ünün ön ısıtması sağlanabilir. 

[125, Smith 1992]. 

 

Bir başka modifikasyon ise, bir çift yan yana yerleştirilmiş ve tek bir elektrot kolu seti tarafından 

servis edilen iki benzer şaft fırını (çift kabuk düzenlemesi) içeren çift şaft fırınıdır. Hurda kısmen 

çıkış gazı ve kısmen yan duvar brülörleri tarafından ön ısıtmaya tabi tutulur. 

 

Çok verimli bir şaft fırını tasarımı, baca fırınıdır. Baca frını tasarımı, parmakların, hurda miktarının 

%100'ünün ön ısıtılmasını sağlayadığı benzersiz bir hurda tutma sistemi kullanır [162, Voss-

Spilker ve diğ. 1996]. Bir önceki ısının arıtılması sırasında ilk sepet ön ısıtılır ve ikincisinin erimesi 

sırasında ikinci sepet önısıtılır. 1994 yılında Meksika'nın Monterrey kentinde ilk parmak mil fırını 

Hylsa'da faaliyete başladı. Isı döngüsü sırasında fırın çıkış gazının kullanılması yoluyla, hurda fırın 

kabındaki son eritme prosesinden önce yaklaşık 1000 °C'lik bir sıcaklığa kadar önceden ısıtılabilir. 

Bu, dökümden döküme süresinde önemli bir azalma ile hatırı sayılır enerji ve maliyet tasarrufu 

anlamına gelir. Siemens VAI ön ısıtma Şaft teknolojisinin 4. nesli Ocak 2008'de Stahl 

Gerlafingen'de daha iyi bir hurda ön ısıtmasının yanı sıra şafta daha 

verimli bir yükleme yapacak yükleme sistemi ile kuruldu. Bu sistem için ortalama ek enerji 
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tasarrufu, SÇ ton başına 10 kWh civarındadır. 

 

Hurda ön ısıtma sistemlerinden meydana gelen tüm emisyonlar, ayrı bir akıntı yönünde bulunan 

yanma odasında yakılabilir. 

 

2000 yılından bu yana, sürekli hurda ön ısıtma ve besleme çok popüler hale geldi, ör. CONSTEEL 

(bkz. Şekil 8.15) [84, Grasselli, A. ve Raggio, C. 2008]. Hurda, özel bir konveyör bandındaki 

vinçlerle yüklenir. Ön ısıtma bölümünde yük, fırını terk eden çıkış gazlarından ısı alır. Hurda akışı, 

EAO'nın güç girişine ayarlanır. Yükleme prosesi erimenin doğrudan elektrik arkından gelen ısının 

transferi ile sağlandığı geleneksel yüksek hızlı EAO'nun aksine, erimiş bir havuza daldırılarak, 

elektrik arklarından gelen enerji ile ve eriyiğin içinde yer alan kimyasal reaksiyonlarla ısıtılarak 

eritilir. Banyo kontrollü karbon ve oksijen enjeksiyonu ile sürekli olarak desteklenen köpüklü bir 

cürufla kaplıdır. 

 

Yakın zamanda geliştirilen bir diğer sürekli beslenen hurda ön ısıtma prosesi COSS teknolojisidir 

(bkz. Tablo 8.15) [364, Fuchs, G. 2008]. 
 

 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Şaft fırınlarında, 800- 1000 °C'ye kadar çok yüksek hurda ön ısıtma sıcaklıkları elde edilebilir. 

Önceden tanımlanmış hurda ön ısıtma teknikleri ile 70- 100 kWh / t SÇ enerji, toplam elektrik 

girişinin yaklaşık %10- 25'i saklanabilir. Birincil enerji temelinde hesaplandığında, enerji arzının 

verimliliği göz önüne alındığında tasarruf daha yüksek olabilir. Buna ek olarak, iki hurda ön ısıtma 

çözümü, musluğun şarj edilmesi için daha az elektrik enerjisi gereksinimi ve kesinti süresinin 

azalması nedeniyle dökümden döküme süresini azaltır. 

 

Gelişmiş bir çıkış gazı prosesi ile birlikte, hurda ön ısıtması, sadece verimlilikle değil, aynı 

zamanda emisyonların en aza indirilmesiyle de EAF çeliğinin optimizasyonunda önemli bir rol 

oynar. 

Bir yan etki olarak, hurda ön ısıtma, ham gaz emisyonlarını yaklaşık %20 azaltır, çünkü çıkış gazı 

filtre görevi gören hurdadan geçmelidir. Bu azalma, çinko geri dönüşümünü destekleyen tozdaki 

çinko içeriğindeki artışla ilişkilidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 84, Grasselli, A. and Raggio, C. 2008 ] 

Şekil 8.15:  CONSTEEL sürecinin şeması 
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Sürekli besleme sistemleri ile hurda, ortalama 300 °C'ye kadar ısıtılabilir, böylece fırının verimi 

artar ve enerji tüketimi azalır. Ancak sürekli beslenmenin daha düşük gürültü emisyonları gibi bazı 

ek avantajları vardır. 

 

Tüm CO ve H2'nin eritme prosesinden elde edildiği ve ön ısıtıcı içinde CO2 ve H2O'ya yakıldığı 
kabul edilir. Sürecin sürekliliği, PCDD / F'nin tamamen yok edilmesini sağlayan, % 8- 10 oksijen 
fazlası ile, 800- 1100 °C arasında sabit bir çıkış gazı çıkış sıcaklığının elde edilmesine izin verir. 

Çıkış gazlarının 200 ila 250 °C'nin altına hızla soğutulması şartıyla, de novo sentezi ile PCDD / F 
oluşumu riski önemli ölçüde azalır. 

 
Bununla birlikte, en az iki sürekli yükleme tesisatından elde edilen deneyler, PCDD / F için 0.1 ng 
I-TEQ / Nm3 değerini aşan yüksek emisyon konsantrasyonları göstermiştir [67, TSW GmbH 
2005]. Bu, PCDD / F'nin 0.1 ng I-TEQ / Nm3'ün altında emisyon konsantrasyonlarının sağlanması 
için PCDD / F'nin azaltılması için ilave önlemlerin, duruma göre sürekli şarj teknikleri için de 
gerekli olabileceği anlamına gelir. Tablo 8.14, sekiz yıllık bir işletme dönemi için bir kurulumdan 
sürekli bir kirlilik ölçümünün ölçüm sonuçlarını göstermektedir. 

 
Tablo 8.14: Sekiz yıllık bir işletme periyodu için bir kurulumdan kirlilik ölçümleri 

Parametre Birimler 1999 – 2007 

Çıkış gazı akışı Nm
3
/h 750000 – 800000 

CO mg/Nm
3

 142 – 400 

NOX mg/Nm
3

 5 – 50 

PCDD/F ng I-TEQ/Nm
3

 0.05 – 0.20 

Dust (PM10) mg/Nm
3

 0.40 – 0.86 

Kaynak: [ 84, Grasselli, A. ve Raggio, C. 2008 ]. 

 

2008 yılında Mo i Rana'da bir EAO’da CONSTEEL fırın gözlemlenmiştir. Torba filtresinin akış 

yönündeki toz, dioksin ve cıva emisyonlarını azaltmak için bir karbon filtre kurulmuştur. Consteel 

fırınının uygulanmasından önce ve sonra yapılan ölçümler, dioksinlerin ve cıvaların %90'dan fazla 

azaldığını göstermektedir. 

 

Çapraz medya etkisi 

Hurda ön ısıtma, enerji yönetimi açısından çok cazip görünmektedir. Ancak hurda ön ısıtması, 

hurdadaki organik maddelerin varlığı nedeniyle önemli bir organik kirletici oluşumuna yol 

açabilir. Hurda kolonundaki prosese özgü düşük sıcaklıklar nedeniyle, yağ ve gres gibi hurdaya 

yapışan organik bileşenler sadece buharlaştırılır, ancak termal olarak yok olmaz; buradan 

çıkarılacak bir sonuç uçucu organik klorlu hidrokarbon bileşikleri ve PCDD / F'nin prekürsörünün 

oluşumudur [367, Prüm et al. 2005]. 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, poliklorlu dibenzo-p-dioksinler ve furanlar (PCDD / F), 
klorobenzenler, poliklorlu bifeniller (PCB) ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve diğer 
kısmi yanma ürünleri gibi yüksek aromatik organohalojen bileşikleri boyalar, plastikler, 
yağlayıcılar veya diğer organik bileşiklerle kirlenmiş hurdadan oluşabilir. Geleneksel hurda ön 
ısıtmalı bir EAO'da, 9.2 ng I-TEQ / Nm3'e kadar olan değerler ölçülmüştür. 

 

Bu emisyonlar, fosil yakıt brülörleri ile donatılmış özel olarak tasarlanmış bir yanma odasındaki 

çıkış gazının yanmasıyla en aza indirilebilir. Çıkış gazında bulunan KOK'ları (kalıcı organik 

kirleticiler) yok etmek için ulaşılması gereken yüksek sıcaklığa bağlı olarak, gerekli olan enerji 

miktarı ve hurda ön ısıtmanın sağladığı enerji tasarrufunun büyüklüğü önemlidir. 

 

Operasyonel veriler 

Çalışmaya başladıktan sonra hiçbir CONSTEEL fırını durdurulmadı. Aşağıdaki tablo, EAO 

fırınlarına uygulanan seçilmiş hurda ön ısıtma sistemleri için bazı işletim verilerini göstermektedir.
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Tablo 8.15: EAO fırınlarına uygulanan seçilmiş hurda ön ısıtma sistemlerinden proses verileri 

 

Özellikler Birim 
Consteel Tesis 1 Consteel Tesis 2 Consteel Tesis 3 Fuchs-Coss 

Tesisi 

SIMETAL 

Baca Fırın Tesisi 1 

SIMETAL 

Baca Fırın Tesisi 

2 

Fırın çeşidi  DC AC AC  AC DC 

Isı seviyesi t SÇ 109 187 73 120 126.5 80 

Trafo gücü MVA 90 130 50 100 85 56 

Metalik yükleme 

karışımı 
 %100 hurda 

%80 hurda %15 

dökme demir 

%80 hurda %20 

dökme demir 

%80 hurda %20 

sıcak metal 

%100 hurda 

(
1
) 

%100 hurda 
%80 hurda %20 

dökme demir 
%100 hurda 

Akıtma sıcaklığı 
°C 1650 1630 1600 NA 1620 1673 1630 

Ortalama güç MW 55 82 37 33 NA 57 63 35 

Katkı maddeleri kg/t SÇ 26 32 41 60 58 50 48 NA 

Açıkken zaman min 41 50 43 35 40 40 30 38 

Kapalıyken zaman min 8 15 7 7 NA 10 17 12 

Elektrik tüketimi 
kWh/t SÇ 343 365 362 265 300 300 248 278 

Oksijen tüketimi 
Nm

3
/t SÇ 35.5 33 34 35 38 34 37 44 

Elektrot tüketimi 
kg/t SÇ 0.8 0.9 1.4 1.2 1.2 1.3 1.1 0.8 

Hurda önısıtma verimliliği 

Ön ısıtma sonrası 

hurda sıcaklığı 
°C 200 – 300 300 – 400 800 – 1000 

Hurda ön ısıtma 

verimliliği 
kWh/t SÇ 15 NA 80 – 100 

(1) Teorik olarak ulaşılabilir. Operasyondaki Coss tesisi %60 hurda ve %40 sıcak metal kullanmaktadır. 

NB: NA = Veri yok. 

Kaynak: [58, Kaestli, P. 2009 ] [ 84, Grasselli, A. and Raggio, C. 2008 ] [ 364, Fuchs, G. 2008 ]. 
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Uygulanabilirlik 

CONSTEEL süreci hem yeni hem de mevcut tesisler için geçerlidir. Mevcut tesislerde, bu tür bir 

tekniğin kurulumunu bazen engelleyebilecek olan, konveyör tesisatı ve hurda konumlandırması 

için yer kullanılabilirliği ve sınırlamalarla ilgili yerel koşullar dikkate alınmalıdır. Hurda ön ısıtma 

sistemleri, geleneksel EAO’nun ihtiyacı olandan daha fazla özel boyutlu hurda gerektirmez. 

Hurdalık zeminleri kova işletme fırınlarıyla kıyaslandığında aynıdır. 

 

Ekonomi bilimi 

Baca fırını EAO'ları ile verimli bir hurda ön ısıtması olmaksızın EAO’ya kıyasla 10 - 15 dakika 

daha kısa olan yaklaşık 35 dakikalık dökümden döküme süreleri elde edilir. Bu, bir yıl gibi çok 

kısa bir sürede geri ödeme sağlar 

 

Örnek olarak, yılda yaklaşık bir milyon ton üretim yapan yeni bir çelik tesisi için, Consteel 

uygulaması genellikle toplam yatırımın yaklaşık %10-15'ini temsil etmektedir. 

 

Yenileme maliyeti 5 milyon- 10 milyon Euro arasındadır ve fırının büyüklüğüne, düzenlemeye ve 

gerekli değişikliklerin derecesine göre büyük değişiklik gösterir. 

 

Yıllık 1 milyon tonluk bir eriyik fabrikası için CONSTEEL süreci ile elde edilebilecek toplam 

maliyet tasarrufu ton SÇ başına 9,5 EUR civarındadır. 

 

Uygulama için itici güç 

Ana itici güç, verimliliği artırmak, daha düşük bir çevresel etki ile birlikte daha yüksek bir yükleme 

alanına ve düşük dönüştürme maliyetlerine ulaşmaktır. Bazı durumlarda, bir baca fırını vasıtasıyla 

hurda ön ısıtma, gelişmiş çıkış gazı prosese ile birlikte kurulmuştur. 

 

Diğer bir ana sürücü, elektrik güç kaynağı şebekesinin bir sorun olduğu tesislerdeki elektriksel 

bozulmaların azaltılmasıdır. 

 

Örnek tesisler 

 

• Bir şaftta entegre ön ısıtma ile çift gövdeli şaft fırını: ASW, Montereau, Fransa 

• Two-finger shaft furnaces and one shaft furnace, Zhangjiagang, P. R. China 

• Three-finger shaft furnaces Severstal AG, Russia 

• Two-finger shaft furnaces Habas, Aliaga, Turkey 

• Finger shaft furnace, Stahl Gerlafingen, Switzerland 

• Finger shaft furnace, SUEZ Steel, Egypt 

• TSW, Trier, Almanya’da CONSTEEL 

• Celsa Mo i Rana, Norveç’te CONSTEEL 

• ORI Martin, Brescia, Italya’da CONSTEEL 

• Acciaierie Arvedi, Cremona, Italya’da CONSTEEL 

• Sovel Hellenic Çelik Şirketi, Yunanistan’da CONSTEEL. 

 

2009 yılı Ocak ayında dünya çapında 31 adet baca fırını ve 35 adet sürekli çalışan CONSTEEL 

sistemi, yapım aşamasında olan tesisler de dahil olmak üzere kurulmuştur. 

 

Şekil 8.16, 1988 ve 2009 yılları arasında kurulu baca, CONSTEEL ve ESC fırınlarının sayısını 

göstermektedir. 
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Şekil 8.16: EAF'de ön ısıtma tesisatı sayısı 

Referans literatürü 

[ 54, Haissig 1997 ] [ 84, Grasselli, A. and Raggio, C. 2008 ] [ 91, Memoli, F. and Ferri, M. 

2007 ] [ 94, Mc Manus 1995 ] [ 125, Smith 1992 ] [ 162, Voss-Spilker ve diğ. 1996 ] [ 208, 

Lindfors ve diğ. 2006 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 273, Eurofer 2007 ] [ 287, MVAE 2005 ] [ 364, 

Fuchs, G. 2008 ] [ 367, Prüm ve diğ. 2005 ] [ 373, Eurofer 2007 ] [ 388, Fisher ve diğ. 2005 ] 
 

 Cüruf proseseden kaynaklanan toz emisyonlarının azaltılması 
 
Açıklama 

Cüruf EAO'daki cüruf potasında toplanırsa, katılaşma için dış cüruf havzalarına dökülmesi gerekir. 

Cürufun soğutulması, dumanla sonuçlanan su spreyleri ile geliştirilebilir. 

 

Cüruf zemine dökülürse, ekskavatörler veya kürekli yükleyiciler kullanılarak katılaşmadan sonra 

önkırma prosesine tabi tutulur ve daha sonra bir dış depolama alanına getirilir. 

 

Belirli bir süre sonra, cüruf, cüruftan metallerin ayrıştırılması ve yapımında daha fazla kullanım 

için istenen kıvamı elde etmek amacıyla kırma ve eleme cihazlarında işlenir. Cüruf kırılması ve 

metal geri kazanımı toz emisyonları yaratabilir. 

 

Toz emisyonlarını en aza indirmek için kırma ve eleme cihazları kapatılıp çıkarılabilir. Kırma ve 

eleme emisyonları daha sonra bir torba filtre ile temizlenir. Konveyör bantları kapalı olmalıdır; 

transfer noktaları ıslatılabilir. İşlenmiş cüruf depolanırsa, yığınlar ıslatılmalıdır. Kırılmış cürufun 

yüklenmesi sırasında, toz emisyonlarını en aza indirmek için su sisleri kullanılabilir [85, VDI / 

DIN 2006] [260, Almanya 2007] [273, Eurofer 2007] [373, Eurofer 2007]. 

 

Elde edilen çevre kazanımları 

Bu teknikle <10- 20 mg / m3'lük bir artık toz konsantrasyonu elde edilebilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Onaylanmış veri yok. 

Operasyonel veriler 

Onaylanmış veri yok. 

Uygulanabilirlik 
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Bu teknik yeni ve var olan tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Ana itici güç parçacık emisyonunun azaltılmasıdır. 

 

Örnek tesisler 

BSW, Kehl, Germany Georgsmarienhütte, Osnabrück, Germany 

Lech-Stahlwerke (SÇW), Meitingen, Germany 

 

Referans literatürü 

[ 85, VDI/DIN 2006 ] 

 Gelişmiş emisyon toplama sistemi 
 
Açıklama 

Havaya salınan birincil ve ikincil emisyonlar önemlidir (bkz. Bölüm 8.2.2.1). Hem birincil hem 
de ikincil emisyonlar, tercihen çıkış kaynağında mümkün olduğunca toplanmalı ve daha sonra 
giderilmelidir. 4. delik (üç elektrot durumunda, örneğin AC) veya 2. delik (bir elektrot durumunda, 
örneğin DC) kombinasyonu, canopy hood sistemleri (veya fırın muhafazaları) veya toplam bina 
boşaltılması ile doğrudan ekstraksiyon tercih edilen sistemlerdir. 

4. veya 2. delikle (bkz. Şekil 8.7), erime ve rafinasyon dönemlerinde üretilen birincil emisyonlar 

neredeyse tamamen toplanabilir. Bu tip doğrudan ekstraksiyon teknolojisi, birincil emisyonların 

toplanması için modern EAO çelik üretiminde son teknolojidir. Ayrıca ikincil metalurji 

potalarında uygulanabilir. 

Canopy hood sisteminde (bkz. Şekil 8.7), fırın üzerinde bir veya daha fazla davlumbaz, yükleme, 

eritme, cüruf giderme ve eriyik akıtma aşamaları sırasında fırından kaçan dumanları dolaylı olarak 

toplar (birincil emisyonların %90'ına ve ayrıca ikincil emisyonlara [22, EC EAF 1994]). Hood 

sistemleri yaygın olarak elektrikli EAO endüstrisinde kullanılmaktadır. Doğrudan ekstraksiyon 

sistemleriyle birleştirildiğinde, birincil emisyonların toplama verimliliği ve ayrıca ikincil 

emisyonların da verimliliği %98'e kadar artmaktadır. Sekonder metalurji potaları, hazneler ve 

konveyör bantlarında ortaya çıkan emisyonları toplamak için davlumbazlarda monte edilir. 

Ayıca brülör odacıkları(bkz. Şekil 8.7) olarak adlandırılan fırın mahfazaları, genellikle fırını, 

sallanır çatıyı kaplar ve ayrıca fırın kapısının önünde bir miktar çalışma alanı bırakır. Tipik olarak, 

atık gazlar, mahfazanın duvarlarının birinin üstüne yakın olarak çıkarılır ve taze hava, çalışma 

zeminindeki açıklıklardan içeri girer [36, EPRI 1992]. Zaman kayıplarına ve muhtemelen daha 

yüksek yatırımlara neden olan daha karmaşık taşıma adımları (örneğin, fırını yüklemek ve 

boşaltmak için ek kapı açma ve kapatma mekanizma ve prosedürlerine duyulan ihtiyaç) bu tip 

toplama teknolojisinin dezavantajlarıdır. Brülör odacıklarının toplama oranları ,hood 

complementary delik kombinasyonlarına benzer veya genellikle biraz daha yüksektir. Fırın 

muhafazalarının olumlu bir etkisi, uygun bir şekilde inşa edildiğinde gürültü seviyesinde meydana 

gelen bir azalmadır. Ses koruma mahfazaları ile bir EAO tesisinde gürültü azatlımındı, ortalama 

ses basıncı seviyesi 10 ila 20 dB (A) arasına azaltılabilir [79, Kuhner ve diğ. 1996]. Fırın 

muhafazaları ikincil metalurji proseslerinde de uygulanabilir [22, EC EAF 1994]ancak yankıları 

gidermek için mağaza duvarları iyileştirilmeli. İkincil emisyonları fırından ve diğer tesisatlardan 

toplamak için diğer bir yol, tüm tesislerin tek bir kapalı binada tam bir muhafazasıdır. 

Bu gibi binaların montajı ve tamamen tozdan arındırma proseslerinin gerçekleştirilmesi için 

gerekli olan büyük çapta toz giderme tesisleri, operatörlere önemli maliyetler getirmektedir. Bu 

sebepten ötürü, bu seçenek dikkate alınmadan her özel tesis için maliyet ve faydaların dikkatle 

tartılması gerekmektedir. Bu önlemin olumlu bir etkisi, dışarıdan nüfuz eden gürültü seviyesinde 

bir azalmadır. Genellikle, kapalı binadaki basınç, ara sıra kapı açıklıklarında dumanların kaçmasını 

önlemek için atmosfer basıncının altındadır. 
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Yüksek bir toplama oranı için, yeterli bir ekstraksiyon hacmi sağlanmalıdır. Toplama sistemine 

bağlı olarak, gaz boşaltım hacimleri genellikle 600000- 1,2 milyon m3 / saat aralığındadır. 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Doğrudan duman çıkarma ve davlumbaz sistemi kombinasyonu sıklıkla kullanılır. Bu 

kombinasyon, birincil emisyonların yaklaşık %98'ini toplar. Buna ek olarak, yükleme ve 

döküm(akıtma) (ikincil) emisyonlarının önemli bir kısmı da toplanabilir, ancak bu, davlumbazların 

tipine ve sayısına bağlıdır [22, EC EAF 1994]. Doğrudan ekstraksiyon cihazı ve fırın 

muhafazasının bir kombinasyonu, toplam toz emisyonlarının %97 ila %100'ünü toplama oranına 

bile ulaşabilir [57, Heinen 1997]. Toplam bina boşaltımı da pratik olarak %100 emisyon toplama 

oranı sağlamaktadır. 

 
Bir durumda, emisyon toplama sistemi yeni tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Bu, egzoz gazı 
hacminin 630 000'den 1 250 000 Nm3 / saate yükselmesini, çelik yapıların çatılarının yeni bir 
astarını ve eritme atölyesini, EAO'dan çıkan ana atık gaz kanalının yenilenmesini ve ek olarak bir 
torba, filtre, üç fan ve yeni bir yığın eklenmesini içeriyordu. 

 

Güçlendirme prosesinden önce ve sonra çelik yığından gelen toz emisyonlarının karşılaştırması 

Tablo 8.16'da gösterilmiştir. 
 

Tablo 8.16: Güçlendirme proseslerinden önce ve sonra çelik yığından çıkan toz emisyonlarının 

karşılaştırılması (Almanya'da bir çelik işi) 

Parametre 
Ölçülmüş veriler 

Konsantrasyon Kütle akısı 

Çelik yığından çıkan toz emisyonları, günlük ortalama 

değerler Ağustos 2006'ya kadar 
4.5 – 5 mg/m³ 3.25 kg/h 

Çelik yığından çıkan toz emisyonları, Eylül 2006'dan günlük 

ortalama değerler 
0.35 mg/m³ 0.44 kg/h 

Güçlendirme ile elde edilen iyileştirme - 93 % - 87 % 

Kaynak: [ 355, Plickert 2007 ]. 

 

Bu önlem, çalışma ortamını da önemli ölçüde iyileştirdi ve çatı fanları aracılığıyla yayılan toz 

emisyonlarını 6,35 mg / m3'ten 2,5 mg / m3'e düşürdü ve bu da yaklaşık %60'lık bir düşüşe karşılık 

geldi [355, Plickert 2007]. 

 

Çapraz medya etkileri 

Emisyon toplama sistemleri, özellikle de fanlar için enerjiye ihtiyaç duyar 

 

Operasyonel veriler 

Onaylanan veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut tesisler için geçerlidir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanan veri yok. 

Uygulama için itici güç 

Ana itici güç parçacık emisyonunun azaltılmasıdır. 

 

Örnek tesisler 

Avrupa'daki birçok tesis doğrudan çıkış gazı ekstraksiyon ve davlumbazlarının bir 

kombinasyonuna sahiptir. 
 
Aşağıdaki Alman tesisleri, yalnızca brülör odacıkları veya bir brülör odacığı ve doğrudan delik 
çekme ile donatılmıştır: Benteler AG, Lingen; ThyssenKrupp Nirosta, Bochum; ThyssenKrupp 
Nirosta, Krefeld; Mannesmannrohr GmbH, Bous / Saar; TSW, Trier; Stahlwerke Thüringen 
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GmbH, Unterwellenborn, Elbe ve Stahlwerke Feralpi, Riesa. 
 
Toplam bina tahliyesi: ArcelorMittal, Schifflange; Lüksemburg'daki Differdange ve Belval. 

 

Referans literatür 

[16, Rentz 1997] [22, EC EAF 1994] [57, Heinen 1997]. [208, Lindfors ve diğ. 2006] [ 366, 

Dornseiffer ve diğ. 2007] [373, Eurofer 2007] 
 
 

 Elektrik ark ocaklarından havaya birincil ve ikincil emisyonlar için 
azaltım teknikleri 
 

EAO'lardan havaya birincil ve ikincil emisyonların azaltılması için teknikler (örneğin hava 

emisyonundaki PCDD / F konsantrasyonları) toplam birincil ve ikincil emisyonlara işaret eder. 

 

Bu nedenle, birincil ve ikincil emisyonlar ayrı ayrı ele alınırsa, elde edilebilir performans olarak 

gösterilen konsantrasyon, her ikisi de toz toplama sisteminin aşağı akışında ölçülen birincil ve 

ikincil emisyonların ağırlıklı ortalama konsantrasyonları ile karşılaştırılmalıdır. 
 

 Torba filtresi ve elektrostatik çökeltici ile toz azaltma 

 
Açıklama 

Elektrik ark ocağı (EAO) operasyonlarındaki en yaygın toz azaltma tekniği, özellikle EAO'da 

üretilen toz tipine uygun torba filtredir (torba ev olarak da adlandırılır). Torba filtreleri, tüm 

partiküle bağlı kirleticileri, örneğin ağır metaller ve özellikle yüzeyde toplayıcı madde 

kullanıldığında PCDD/F gibi organikler kirleticileri yakalamada çok etkilidir. (bkz. Bölüm 

8.3.5.3). 

 
Birincil ve ikincil gaz boşaltımdan çıkış gazı akış, toplama sistemine bağlıdır. Yorucu hacimler 
genellikle 600000- 1,4 milyon m3 / saat aralığındadır. Genellikle EAO çelik üretim tesislerinde 
ihtiyaç duyulan büyük torba filtreler için, yaklaşık 6 m uzunluğunda ve yaklaşık 200 mm çapında 
boru şeklindeki kumaş torbalara sahip bir tasarım seçilir. Torba filtreleri için çok önemli bir 
tasarım parametresi, EAO süreci durumunda, genellikle 1 ile 1.3 (m3/dk/m2) arasında olan hava-
kumaş oranıdır. 

 

EAO uygulamasında kullanılan tipik bir filtre malzemesi, kıvılcım dirençli bir polyester veya 

PTFE kaplı iğne keçesidir. Bununla birlikte, bir ses torbası filtre operasyonu için önemli bir sorun, 

akkor partiküllerin filtreleme ortamına ulaşmasını ve böylece ortamın içine delikler açmasını 

önlemektir. Bu amaçla, siklonlar gibi kıvılcım tutturma cihazları genellikle ham gaz kanallarına 

monte edilir. 

 

Kumaşın temizlenmesi, yani kumaş yüzeyinde biriken tozun periyodik olarak uzaklaştırılması ya 

mekanik sallama ya da sürekli, tam otomatik online puls jetli (basınçlı hava) temizleme sistemi ile 

gerçekleştirilir, bu da temizleme sırasında proses akışının devam ettiği anlamına gelir. Torbalardan 

düşen toz kekler torbaların altındaki toz kutularında toplanır ve bir taşıma sistemi ile filtrenin 

dışında taşınır. Bazı nadir EAO tesislerinde, biraz daha az performans hafifletme verimliliği ile 

ESP'ler kullanılır. 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Şekil 8.17, bir EAO tesisinden çıkan üç yıllık (2004- 2006) toz emisyon profilini göstermektedir. 
Veriler, iyi tasarlanmış ve iyi çalışan torba filtrelerle, yıllık 1 mg / Nm3 toz emisyon değerlerinin 
elde edilebileceğini göstermektedir. İyi tasarlanmış ve bakımlı bir torba filtre, 5 mg / Nm3'ten 
(günlük ortalama) daha az bir artık emisyona sahiptir.  
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Yukarıda bahsi geçen üç adet EAO tesisindeki sürekli toz ölçümlerinden elde edilen detaylı 

sonuçlar, Tablo 8.17'de gösterilmiştir. 

 
 

Tablo 8.17: Üç adet EAF tesisinden günlük ortalama toz emisyonları (2004- 2006 

Ölçüm sonucu EAO A EAO B EAO C Birim 

Ortalama 0.84 0.85 0.53 mg/Nm
3

 

Standart sapma 0.47 0.40 0.58 mg/Nm
3

 

Minimum 0.30 0.05 0.01 mg/Nm
3

 

Maximum 7.82 4.35 7.36 mg/Nm
3

 

Number of values 902 716 1054  
Kaynak: [ 366, Dornseiffer ve diğ. 2007 ]. 

 

 
Tablo 8.18, Hollanda'da iki tane ve Almanya ve Avusturya'da birer tane olmak üzere yedi toz ve 

ağır metal ölçümünün sonuçlarını göstermektedir. 
 

Tablo 8.18: Azaltmadan sonra dokuz EAO tesisinden kalan toz ve ağır metal konsantrasyonları 

Parametre Torba filtresi 
Elektrostatik 

çöktürücü (
1
) 

Birim 

Toz 0.35 – 3.4 1.8 mg/Nm
3

 

 

 

 
Metaller: 

Hg 0.001 – 0.019  mg/Nm
3

 

Sum of Sb, Pb, Cr, CN, 

F, Cu, Mn, V, 

Se, Te, Ni, Co, Sn 

 

0.006 – 0.022 
 

<0.0003 mg/Nm
3

 

Cr (except Cr (VI)) 0.013 0.01 – 0.07 mg/Nm
3

 

Mn 0.036  mg/Nm
3

 

Ni 0.003  mg/Nm
3

 

(1) ESP paslanmaz çelik üretiminde uygulandı. 

NB: — Değerler yıllık ortalamalardır ve merkezi toz giderme sistemi ile ilgilidir. 

— PAH, benzo (a) piren ve dibenzo (a, h) antraseni içerir. 

Kaynak: [ 191, Infomil 2010 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 355, Plickert 

2007 ]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 366, Dornseiffer ve diğ. 2007 ] 

Şekil 8.17:  Bir EAO tesisinden üç yıl boyunca çıkan günlük ortalama toz emisyonları 
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Çapraz medya etkisi 

Torba filtreleri esasen, filtreleme sıcaklığında partiküller olarak bulunan tüm ağır metalleri ve 

bunların yanı sıra PCDD'ler ve PCDF'ler dahil tozlara emdirilmiş organik maddeleri içeren tozları 

yakalar. Torba filtreleri, Bölüm 8.3.5.2 ve 8.3.5.3'te açıklandığı gibi PCDD / F azaltımında önemli 

bir rol oynar. 

 

Operasyonel veriler 

Örneğin, torba filtrelerinin parçaları tahrip olduğunda daha yüksek emisyonlar oluşabilir. Bu, toz 

emisyonlarının sürekli izlenmesi ve tüm tahrip torbası filtrelerinin değiştirilmesinden oluşan iyi 

bir prosesle önlenebilir. İyi tasarım, iyi boyutlandırılmış torba odalarından oluşur ve böylece 

mekanik aşınma en aza indirilir, kıvılcım önleyiciler ve sıcaklık kontrolü ve aşırı toz birikimlerinin 

algılanması sağlanır. 

 

Filtre torbalarının üretiminde kullanılan farklı kumaş türleri vardır. Bazıları maksimum 125- 130 

°C sıcaklıklara izin verir, diğerleri 250 °C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir. Düşük sıcaklıkta 

filtrasyon için uygun kumaşlar daha yüksek azaltma verimliliğine sahip olma eğilimindedir. Çıkış 

gazı akışı uygun sıcaklığa kadar soğutulmalıdır. Bu genellikle birincil ve ikincil akışları 

karıştırarak yapılır. Ortaya çıkan sıcaklık hala çok yüksekse ve birincil ve ikincil akışın ayrı 

filtrelenmesi durumunda, birincil gaz dışı akışa ilave soğutma cihazlarının kurulması gerekir. 

 

Elektrik tüketimi yaklaşık olarak torbalı filtreler ve tüm bina boşaltımı için 20- 28 kWh / t sıvı 

çeliktir. 

 

Uygulanabilirlik 

Yeni ve mevcut tesisler için bir torba filtreli atık gaz arıtımı uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Onaylanmış veri yok. 

 

Örnek tesisler 

Çoğu Avrupa EAO çelik fabrikası, toz azaltımı için kumaş filtreler kullanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen tekniğin örnekleri Tablo 8.19'da verilmiştir. 
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Tablo 8.19: Toz azaltma teknikleri kullanan örnek tesisler 

Örnek tesisler Açıklama 

Lüksemburg Three EAFs plants 

 
Böhler Edelstahl, 

Kapfenberg 

Avusturya 

EAO tesisi, yıllık toplam 180000 ton kapasiteli yüksek alaşımlı çelik üretmektedir. 
Çelik işçiliğinde, şarj başına 50 tonluk bir EAO, bir AOD konvertörlü pota metalurjisi 
ve vakumlu arıtma ve yeniden eritme üniteleriyle özel bir çelik işi bulunmaktadır. 
Birincil toz giderme için, ana emisyon kaynakları (EAO ve AOD dönüştürücü) 
eklenmiştir. Her iki emisyon kaynağından çıkan atık gaz, bir torba filtre ile muamele 
edilir. Atık gaz hacmi yaklaşık 900000 Nm3 / h 

 
Marienhütte, Graz, 

Avusturya 

EAO tesisi, çelik çubuklar ve takviye çeliğine işlenen yaklaşık 365000 ton / yıl karbon 
çeliği üretmektedir. EAO, 35 ton kapasiteye sahiptir. Eritme prosesi sırasında, birincil 
emisyonlar EAO'nun 4. deliğinden çıkarılır. İkincil emisyonlar bir çatı davlumbazı 
ekstraksiyonu ile toplanır. Birincil ve ikincil emisyonlar bir karıştırma haznesi 
aracılığıyla yürütülür ve bir torba ev filtresinde birlikte prosese tabi tutulur. Toplam 
atık gaz hacmi yaklaşık 1 milyon Nm3 / h'dir. 

Elbe Stahlwerke 

Feralpi, Riesa, 

Almanya 

Çıkış gazı hacmi yaklaşık 1250000 Nm3 / sa'dır; filtre alanı 19270 m2'dir 

BSW, Kehl, Almanya Çıkış gazı hacmi yaklaşık 1800000 Nm3 / saattir; filtre alanı 38000 m2'dir 

 

Ovako Imatra, 

Finlandiya 

Çıkış gazı hacmi yaklaşık 620000 Nm3 / saattir, filtre alanı 9400 m2'dir. Filtre 
malzemesi:PTFE kaplı iğneli keçe, nabız püskürtme ile filtre temizleme 

sistem ve sürekli olarak iki sistemle izleme: SINTROL® ve optik ölçüm sistemi 

SICK®'in tribumetrik ölçüm sistemi 

Kaynak: [ 208, Lindfors ve diğ. 2006 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 360, Sick-Maihak 2006 ] [ 366, Dornseiffer ve diğ. 
2007 ] [ 355, Plickert 2007 ]REFERENCE_BOOKMARK_8669. 

 
 

Referans literatürü 

[ 140, Eurofer 2009 ] [ 208, Lindfors ve diğ. 2006 ] [ 244, Plickert 2007 ] [ 277, Wiesenberger 

2007 ] [ 355, Plickert 2007 ] [ 366, Dornseiffer ve diğ. 2007 ] [ 367, Prüm ve diğ. 2005 ] [ 375, 

IISI1998 ] [ 388, Fisher ve diğ. 2005 ] 
 
 

 PCDD/F’ nin torba filtreyle kombinasyon halinde yanma sonrası ve söndürmeyle 
azaltılması 

 

Açıklama 

Bir yanma odasındaki yanma sonrası, esas olarak, gaz temizleme ekipmanında kontrol edilemeyen 

reaksiyonların önlenmesi için çıkış gazında kalan CO ve H2'nin tam yanmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

İkinci olarak, bu yanma sonrası, iyi optimize edildiğinde (yani sıcaklık ve kalan süre yeterli 

olduğunda) PAH, PCB veya PCDD / F gibi organik ve organoklorin bileşiklerinin emisyonunu 

azaltır. Organik mikro kirleticileri en aza indirgemek amacıyla ek yanma sonrası yanma yeterli bir 

tutuşma süresine, türbülansa ve sıcaklığa (üç Ts) ihtiyaç duyar. 

 

Bu yanma ile üretilen ısı, soğutma suyundan kurtarma mümkün olmadıkça genellikle geri 

kazanılmaz. 

 

PCDD / F'nin de novo sentezini önlemek için, tüm de novo sentezi riskinin hariç tutulduğu, yanma 

sonrası 250 °C'nin altındaki bir sıcaklığa kadar mümkün olan en kısa zamanda dumanın hızlı bir 

şekilde soğutulması (su verme) gereklidir. Bazı durumlarda, bu ikincil devrenin seyreltilmesiyle 

elde edilebilir; çoğunlukla, bu soğutma bir söndürme kulesinde su enjeksiyonu ile elde edilir. Şekil 
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8.18, bir sonraki hızlı soğutma ile bir EAF'den birincil çıkış gazının yanmasını gösterir. 

 

Şekil 8.18: Bir sonraki hızlı soğutma ile bir EAO'dan birincil çıkış gazının yanması 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Şekil 8.19, yanma sonrası iki EAF'de ölçülen PCDD / F konsantrasyonlarını ve hızlı söndürmenin 
0.102 ile 0.7 ng I-TEQ / Nm3 arasında olduğunu göstermektedir. Gözlemlenen bu güvenilirliğin 
temel nedenleri şunlardır: 

• EAO eritme prosesinin ilk birkaç dakikasında yakım sonrası odasında yetersiz sıcaklık 

seviyesine ulaşılır, bu tam olarak muhtemel en yüksek organik kirlilik yükünün fırından getirildiği 

süredir. 

• Yanma odası ve su verme kulesi arasındaki mesafe, güçlendirme(yenileme) durumuna bağlı 

olan bu özel durumda, fazladır ve dolayısıyla de nove sentezleri için kalıcı bir potensiyel 

mevcuttur. Yanma-sonrası odasının hemen yanındaki bir su verme sistemi büyük olasılıkla daha 

iyi sonuçlar verecektir. 
 

 
Şekil 8.19: Yanma sonrası ve hızlı soğutma ile iki EAF'dan ortalama yıllık dioksin emisyon 

konsantrasyonları (1997 - 2000) 

Tablo 8.20, Almanya ve Avusturya'da ortaya konan yedi toz, PAH ve PCDD / F ölçümlerinin 
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sonuçlarını göstermektedir. 

 
Tablo 8.20: Azaltmadan sonra toz, PAH ve PCDD / F emisyon konsantrasyonları 

Parametre Torba filtresi Birim 

Toz 0.35 – 3.4 mg/Nm
3

 

PAH <0.00001 mg/Nm
3

 

PCDD/F 0.0015 – 0.1 (
1
) ng I-TEQ/Nm3

 

(1) Aralığın üst sınırı 1997'de yapılan ölçümlerle ilgilidir. 

NB: — Değerler yıllık ortalamalardır ve merkezi toz giderme sistemi ile ilgilidir. 

— PAH benzo (a) piren ve dibenzo (a, h) antrasen içerir. 

Kaynak: [ 244, Plickert 2007 ] REFERENCE_BOOKMARK_8669[ 277, 

Wiesenberger 2007 ] [ 355, Plickert 2007 ]. 

 

Genel olarak uygun bir yanma sonrası, hızlı soğutma (hava veya su ile su verme ile seyreltme) 
sonucunda, <0.1 ng I-TEQ / Nm3'den daha düşük bir PCDD / F emisyon konsantrasyonları elde 
edilebilir. Bazı durumlarda, yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı daha yüksek PCDD / F 
konsantrasyonları oluşabilir. 
 
Aşağıdaki Tablo 8.21, Almanya'da yanma sonrası ve hızlı söndürme ile dört EAF'den toz ve PCDD 
/ F ölçümleri için ek sonuçları göstermektedir. 
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Tablo 8.21: Dört Alman EAO'da yanma sonrası ve hızlı soğutmanın performansı 

TESİS 

 EAO 1 EAO 2 EAO 3 EAO 4 (
1
) 

Özellikler 

Tapping weight (t) 105 138 85/85 150 

Power supply (MVA) 105 96 57/68 135 

Collection of emissions 4
th 

hole, hood 4
th 

hole, hood 4
th 

hole, hood 
4

th 
hole, (prim.) 

doghouse with two exhausts (sec. 1 and 2) 

Post-combustion (PC) 
PC chamber (air) 

PC in duct 
PC chamber (air) 

PC in duct 

 

Waste gas cooling 
Injection of water Water conditioning of waste 

gas 

Spray cooling 

system (quenching) 
Air-cooled heat exchanger 

Off-gas cleaning system Bag filter Electrostatic precipitator 
Bag filter (1 for 

both) 
Bag filters 

Number of measurements at 

the plant 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Gas concentrations: (
2
)              

Dust in crude gas (prim.) 3398 14246 4200 12500 3600 – – – – –    
Dust in crude gas (sec.) 148 273 Prim. and sec. together         
Dust in clean gas (prim.) 0.76 1.05 15 15 18 1.45 1.1 <1.1 

Dust in clean gas (sec.) Average (
3
) Average (

3
) Average (

3
) 

0.54 (
4
) 

1.8 (
4
) 

PCDD/F (prim.) – – – – – – – 0.09 0.047 0.084 0.022 0.02 0.08 

PCDD/F (sec.) – – – – – – – – 
0.025 

0.015 

0.043 

0.024 

0.009 

0.08 

0.013 

0.04 

0.013 

0.08 

PCDD/F (Mix, prim. and 

sec.) 
0.016 0.021 0.01 0.02 0.01 0.13 0.1 – – – – – – 

(1) Measurements were carried out in 2008. 

(2) Crude and clean gas dust concentrations in mg/Nm3; PCDD/F concentration in ng I-TEQ/Nm3. 

(3) Average of two measurement spots. 

(4) Two values refer to secondary 1 and secondary 2. 

NB: – = Not relevant or no information available. 

(prim.) = Concentrations after dedusting device for primary off-gases. (sec.) = Concentrations after dedusting device for secondary off-gases. 

Source: [ 16, Rentz 1997 ] [ 137, Theobald 1995 ] [ 177, Eurofer 2009 ] [ 189, N.N. 2008 ]. 
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Çapraz medya etkileri 

İlave brulörler ile yanma sonrası, önemli miktarda enerji tüketir (30 kWh / t sırasına göre). Sıcak 

çıkış gazlarının PCDD / F de novo sentezini önlemek için söndürülmesi gerektiğinden, enerji geri 

alınamaz. 

 

Operasyonel veriler 

Su verme için su tüketimi saatte 40 tona kadar çıkabilir. 

 

Su verme öncesi termal yanma, yanma sonrası odalarda doğal gaz brülörleri ile elde edilebilir. 

 

Uygulanabilirlik 

BSW, Kehl, Almanya'daki yanma sonrası ünitesi, önemli bir sorun olmadan çalışır. 

 

Prensip olarak, yanma sonrası hem yeni hem de çıkış yapan tesislere uygulanabilir, ancak mevcut 

olanlarda, yerel koşullar ve imkanlar (mevcut alan, off-gas kanal sistemi vb. Gibi) bir tesiste tesis 

bazında kontrol edilmelidir. 

 

Ekonomi bilimi 

Bir söndürme kulesi için yatırım maliyetleri 1997 yılında yaklaşık 1.2 milyon Avro'dur. Daha fazla 

ekonomik veri mevcut değildir. Bu, bir adsorpsiyon sürecine kıyasla daha yüksek bir yatırımı 

temsil eder (bkz. Bölüm 8.3.5.3). 

 

Uygulama için itici güç 

Yanma sonrası ve sonraki hızlı soğutmanın uygulanması için ana itici güç, PCDD / F 

emisyonlarının azaltılması için çevresel ve sağlık kaygılarıdır. 

 

Örnek tesisler 

BSW, Kehl, Germany; Salzgitter AG, Peine, Germany; B.E.S., Brandenburg, Germany; HSE. 

Henningsdorfer Stahl Engineering GmbH, Henningsdorf, Germany; DEW, Witten, Germany; 

ArcelorMittal, Hamburg, Germany; Gerlafingen Stahl AG, Gerlafingen, Switzerland; 

ArcelorMittal, Differdange and Esch-Belval, both in Luxembourg. 

 

Referans literatürleri 

[ 68, Karcher ve diğ. 1996 ] [ 73, Knapp 1996 ] [ 167, Werner 1997 ] [ 366, Dornseiffer ve diğ. 

2007 ] [ 367, Prüm ve diğ. 2005 ] [ 373, Eurofer 2007 ] [ 375, IISI 1998 ] 
 
 

 PCDD / F'nin torba filtrelerle kombinasyon halinde yüzeye tutunan materyaller ile 

azaltılması 

 

Açıklama 

Kalıcı organik kirleticileri, özellikle de PCDD / F'yi azaltmak için, toplam çıkış gazında (birincil 
ve ikincil emisyonlar), adsorbanlar (örn. Aktif karbon, öğütülmüş aktive edilmiş linyit kokusu 
veya bunların kireç ile karışımları) egzoz kanalına dozlanabilir. Toz azaltma cihazından önce. 
Gerekli miktar, adsorbanın tipine ve büyüklüğüne bağlıdır. Genellikle 20 ile 150 mg / Nm3 off-
gas arasındadır. Pulverize aktif linyit kokunun boyutu tipik olarak 0 ile 0.4 mm arasında, ortalama 
olarak 0.63] m'dir. Öğütülürken, ortalama boyut yaklaşık 24 um'dir ve bu da daha düşük dozlama 
oranlarına yol açar. Kullanılan karbonlu adsorbanların ortalama tane boyu yaklaşık 25] m'dir. 
 

Adsorpsiyon üç aşamada gerçekleşir; ilk olarak, adsorpsiyon maddesinin akışı ham gaz akışına 
çarptığında, ikinci olarak adsorban bakımından zenginleştirilmiş ham gaz filtreleme cihazına 
gittiğinde ve üçüncü olarak (özellikle torba filtrelerin kullanılmasıyla), gaz fazı adsorbanla 
zenginleştirilmiş tozu geçerken filtre ortamındaki kaplama tabakasında [63, Wirling, J. 2007]. 

PCDD / F moleküllerinin adsorbe edildiği karbon, sonraki torba filtrelerdeki ham gazda bulunan 

EAO tozuyla birlikte gaz fazından ayrılır. 
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Şekil 8.20, bir adsorban enjeksiyon sisteminin bir şemasını göstermektedir. 
 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Uygulamada 0.01- 0.1 ng I-TEQ / Nm3 kalan PCDD / F emisyon konsantrasyonları elde edilebilir. 
Bölüm 8.2.2.1.3'te verilen faktörleri kullanan bazı hesaplamalar, bu emisyon değerlerini 0.01- 0.14 

ng WHO-TEQ PCDD / F'ye (dioksin benzeri PCB dahil) karşılık geldiğini göstermektedir. 

Temizleme verimliliği oldukça istikrarlı ve güvenilirdir. 

 

PCDD / F adsorpsiyonunun yanı sıra, aktif karbon ve toz haline getirilmiş aktif linyit kokları, ağır 

metallerin ayrılması ve gaz fazından cıva çıkarılmasında belirli bir etkinliğin yüksek verim 

gösterdiğini göstermiştir. Tablo 8.22, pulverize aktive linyit kok enjeksiyonunun bir sonucu olarak 

PCDD / F indirgemesini göstermektedir. 
 

Tablo 8.22: Pulverize aktif linyit kok enjeksiyonunun bir sonucu olarak PCDD / F indirgemesi 

 

 

 

 
EAO 

tesisi 

 

 
Gaz akışı (1000 

Nm
3
/h) 

 
Linyit kök 

yüzdesinin 

eklenmesi (kg/h) 

Adsorbent 

enjeksiyonu 

olmadan PCDD / F 

emisyon 

konsantrasyonu (ng 

I-TEQ / Nm3) 

Adsorban 

enjeksiyonlu PCDD / 

F emisyon 

konsantrasyonu (ng 

I-TEQ / Nm³) 

 

A 

 

750 

100 (
1
) 

35 (
2
) 

25 (
2
) 

 

0.178 – 1.44 

0.085 – 0.226 

0.003 – 0.008 

0.023 – 0.092 

B 850 40 (
2
) 0.072 – 0.722 0.007 – 0.032 

C 770 50 (
2
) 0.040 – 0.714 0.005 – 0.075 

D 690 15 (
2
) <2.0 <0.05 

E 840 20 (
2
)  0.002 – 0.007 

F 1250   0.015 – 0.04 

(1) Standart kalitede linyit koku; parçacık boyutu 63] m (300 m2 / g). 

(2) parçacık boyutu 24] m (1200 m2 / g) olan Supermilled aktive edilmiş linyit koku;; yüksek bir piroforik indeksin 

olduğu kabul edilir. 

NB: veriler 1999 – 2004. 

Kaynak: [ 260, Germany 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 367, Prüm ve diğ. 2005 ] [ 368, Prüm ve diğ. 2004 ] 

[ 375, IISI 1998 ]. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kaynak: [ 375, IISI 1998 ] 

Şekil 8.20: Bir adsorban enjeksiyon sisteminin şeması 
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Tablo 8.23, torba filtresinden önce toplama kanallarında aktif kömür için ikinci bir enjeksiyon 
sisteminin kurulmasıyla bir EAO tesisinin azaltma sisteminin kademeli olarak uyarlanması ve 
optimizasyonundan sonraki ilerlemeye göre dioksin ölçümlerinin sonuçlarını göstermektedir. 
Tükenmiş atık gazın hacmi yaklaşık olarak 1250000 Nm3 / s'dir. 

 
Tablo 8.23: İkinci bir karbon enjeksiyon sisteminin kurulumundan sonra PCDD / F azaltımında 

ilerleme 

 PCDD/F Emisyon 

konsantrasyonu 

Aktifleştirilmiş kömür için ilk enjeksiyon sisteminin başlatılmasından sonra 

Eylül, Ekim ve Kasım 2006'da üç ölçümden ortalama konsantrasyon 
0.04 ng I-TEQ/Nm³ 

Aktif kömür için ikinci enjeksiyon sisteminin başlatılmasından sonra 

Ölçüm 06 - 08 Mart 2007 
0.015 ng I- TEQ/Nm³ 

Kaynak: [ 355, Plickert 2007 ]. 

 
Araştırmalar, PCDD / F gibi aktif organik kirletici maddelerin, aktifleştirilmiş linyit kokuna 

adsorbe edildiğini, yüksek bağlanma kuvvetlerinden ötürü geri dönüşümsüz olarak bağlandığını 

ve tozun ısıl prosesi sırasında güvenilir bir şekilde tahrip edildiğini veya katalitik olarak ayrıştığını 

göstermektedir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Pulverize aktif linyit kok dozajı için gereken enerji miktarı önemli değildir. Filtre tozu, linyit kok 

tozu ve biraz daha yüksek PCDD / F miktarlarını içerir, ancak bu, demir içermeyen metallerin geri 

kazanımı için toz proseslerine müdahale etmez. 

 

Operasyonel veriler 

Torba filtresinde bulunan toz karışımının nihai karbon içeriğine dikkat edilmelidir. Ateşleme 

riskini önlemek için, EAF tozunun karbon içeriği %4'ün altında kalmalıdır. 

 

Aktif karbon veya linyit kokunun kullanımı tane büyüklüğüne ve etkili adsorpsiyon yüzey alanına 

ve dolayısıyla gerekli enjeksiyon miktarına göre değişir. Aktif kömür, en yüksek spesifik serbest 

yüzeye sahiptir ve çok iyi bir emicilik gösterir. Aktive edilmiş linyit kokları, aktive edilmiş 

koklardan daha ekonomik bir alternatiftir ve 0.024 mm'lik bir çapa sahip supermillenmiş linyit 

kokusu da çok iyi bir adsorptif verim gösterir ve standart linyit kokuna kıyasla gerekli dozlama 

oranlarının yarısına yol açar [367, Prüm et al. 2005]. Enjekte edilen karbon esaslı malzemelere 

tutuşmayı önlemek için bazen geçici inertler eklenmelidir. Tablo 8.24, farklı adsorbanların ve 

emici materyallerin özelliklerini göstermektedir. 
 
 

Tablo 8.24: Farklı adsorban ve absorpsiyon materyallerinin özellikleri 

Adsorpsiyon ve adsorpsiyon 

materyalleri 

Tane boyutu 

(mm) 

Yüzey alanı BET 

(
1
) 

(m
2
/g) 

Çöktürücü 

kirleticiler 

Standart toz aktive linyit kok 
Karbon 0.063 300 – 400 

 

 
Organikler ve ağır 

metaller 

Supermilled toz aktive linyit 

kok 
Karbon 0.024 1200 

Toz aktive (kömür) karbon 
Karbon 

 
500 – 1600 

Zeolit Z  4 – 90 

(1) BET: Kısaltmalar, gaz moleküllerinin katı bir yüzey üzerinde fiziksel adsorpsiyonu için bir kural olarak bu 

kuramı geliştiren insanların aile isimlerinin baş harflerinden oluşturulmuştur. 

 

Kapsamlı araştırmalar, PCDD / F'nin aktif linyit koklarına adsorbe olması için sadece çok kısa bir 
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temas süresinin gerekli olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, ayırma verimliliği sorbent ve 

kirletici molekül arasındaki temas olasılığına bağlıdır. Adsorbanın atık gaz akışındaki dağılımı 

burada önemli bir rol oynar. Optimum ayırma verimliliğinin elde edilmesi için önemli bir önkoşul, 

homojen ve aynı zamanda, ilk kirletici ayırma basamağının gerçekleştiği enjeksiyon noktasında 

hali hazırda bulunan türbülanslı karışımın varlığıdır. Adsorbanların seçiminde önemli bir faktör, 

kirletici molekülün adsorpsiyonu için optimum gözenek yarıçapı dağılımıdır. 

 

Muhtemel parlaklık yangınlarını önlemek için kıvılcımların torba filtrelerine ulaşmasını önlemek 

için önlemler alınmalıdır, çünkü ayrılan tozun artan karbon içeriği tutuşabilirliğini artırabilir. 

Patlama riskinin düşük olduğu değerlendirildi. Yangın ve patlama koruması, önleme tedbirlerinin 

bir kombinasyonu (ör. Adsorbent inertisation, kıvılcımların girişini önleme, filtre tozundaki 

adsorban miktarını sınırlama) yoluyla sağlanır. Uygulanan bazı teknikler, kıvılcım detektörleri, 

azotlu taşkın sistemleri, torbalı evlerde sıcaklık gözetimi ve torba evinin toplama haznelerindeki 

toz birikimlerinin tespit edilmesidir. Filtre tozunun kendiliğinden tutuşma reaksiyonları, sıcak gaz 

akışlarına maruz kalan tesis bölümündeki büyük hacimli tortuların tutarlı şekilde önlenmesi 

yoluyla güvenilir bir şekilde önlenir. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Yaklaşık 1 Mt çelik / yıl üreten bir EAF tesisinden toplam çıkış gazı akışı (birincil ve ikincil off-

gaz) için yatırım yaklaşık 500.000 Euro'dur. 

Uygulama için itici güç 

PCDD / F'nin azaltılması için bu tekniğin uygulanmasına yönelik ana itici güçler çevresel ve 

sağlıkla ilgili kaygılar ve Almanya'nın Riesa bölgesindeki Feralpi durumunda üretim 

kapasitesindeki artış. 

Örnek tesisler 

Bu teknik 1997'den beri çeşitli Avrupa EAO tesislerinde uygulanmaktadır. 

 

ArcelorMittal, Esch-Belval, Differdange and Schifflange, Lüksemburgtakilerin hepsi; Swiss Steel, 

Gerlafingen, İsviçre; Stahlwerk Thüringen, Unterwellenborn, Almanya; Elbe Stahlwerke Feralpi, 

Riesa, Germany; ArcelorMittal, Genk, Belçika. 

 

Referans literatürü 

[ 260, Germany 2007 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 355, Plickert 2007 ] [ 366, Dornseiffer et 

al. 2007 ] [ 367, Prüm ve diğ. 2005 ] [ 368, Prüm ve diğ. 2004 ] [ 373, Eurofer 2007 ] [ 375, IISI 

1998 ] 
 

 Atık suların sürekli dökümden arıtılması 
 

Açıklama 

Slabların, blumların ve kütüklerin doğrudan soğutulması için sürekli döküm makinelerinde su 

kullanılır. Bu nedenle kirli bir proses suyu akışı oluşur. Birçok durumda, bu atık su, sıcak 

haddeleme tesislerinden atık su akışlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Tedaviden sonra su yeniden 

sirküle edilir. 

 

Döküm kalıbı ve silindirlerin iç kısmı genellikle kapalı bir devrede su ile soğutulur ve burada 

dikkate alınmaz. 

 

Ana kirleticiler askıdaki katı maddeler ve yağdır. Suya deşarjı azaltmaya yönelik ana önlemler, 

sedimantasyon ve / veya kanamanın filtrelenmesi ile birlikte yüksek bir devri daim oranıdır. Yağın 

temizlenmesi için sıyırma tankları(skimming tank) kullanılabilir. 

 

Sprey suyu, genellikle buharlaştırmalı bir soğutma kulesinde soğumadan önce veya sonra kum 

filtrasyonu ile çökeltilir. Kum filtrasyonu, döküm makinesinin ikincil püskürtme memelerinin 
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tatmin edici şekilde uzun süreli çalışmasını sağlamak için düşük seviyelerde parçacık ve yağ 

kirliliğinin sağlanmasına yardımcı olur. Çözünmüş katıların seviyesini kontrol etmek için açık 

devreden boşaltma, askıda katı maddelerin ve herhangi bir yağ / gres kontaminasyonunun deşarjını 

en aza indirmek için kum filtrasyon tesisinin akış aşağısından alınmalıdır. Kum filtresinin 

tıkanmasını önlemek için kum filtrelerinden önce yağ kayması yapılmalıdır. 

 

Atık döküm suyunun sürekli dökümden arıtılmasına yönelik teknikler, Bölüm 7.3.4'te 

açıklananlara benzer olarak değerlendirilebilir. 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Sürekli döküm ve sıcak hadde makinesi sürecinde doğrudan soğutmadan çıkan atık suya bir örnek 

verilmiştir 

Tablo 8.25: Atık suların bileşimi, atık su arıtma prosesinden sonra BSW, Kehl, Almanya'da doğrudan 

soğutmadan akar (2008) 

 Birimler Kum 

filtrasyonundan 

sonra sürekli 

döküm (1) 

Kum 

filtrasyonundan 

sonra sıcak 

haddeleme tesisleri 

(1) 

Akı m
3
/h 421 802 

Sıcaklık °C 39 30 

Askıdaki katı madde mg/l 30.8 4.8 

TOC mg/l 1.33 1.85 

AOX mg/l <0.01 <0.01 

Fe mg/l 0.053 <0.1 

Çinko mg/l <0.05 <0.05 

Ni mg/l <0.02 <0.02 

Bakkır mg/l <0.02 <0.02 

Madeni yağ 

hidrokarbonları 

(mg/l) 

 

mg/l 

 

<0.1 

 

<0.1 

(1) 24 saatlik rasgele örnekleme. 

Kaynak: [ 178, N.N. 2008 ]. 

 

Çapraz medya etkileri 

Onaylanmış veri yok. 

 

Operasyonel veriler 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Hem yeni hem de mevcut tesislerde yüksek bir devridaim oranı ve kanamanın tedavisi 

uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itic güç 

Onaylanmış veri yok. 

 

Örnek tesisler 

BSW, Kehl, Almanya TSW, Trier, Almanya. 

 

Referans literatürü 

[178, N.N. 2008 ] 
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 Kapalı döngü su soğutma sistemi 
 
Açıklama 

Genel olarak, su sadece temas etmeyen soğutma ile bağlantılı olarak EAO çelik üretim 

süreçlerinde kullanılır ve sadece çıkış gazı temizlemesi için ıslak fırçalama tekniği kullanılır. Islak 

ovma sadece birkaç durumda uygulandığından, bu konu bu bölümde daha fazla araştırılmamıştır. 

Burada dikkate alınan suyun en uygun kullanımı, fırının elemanlarının soğutulması için 

kullanımıdır. Ek olarak, atık gazın soğutulması veya ikincil metalurji basamağında bir miktar su 

kullanılabilir. Soğutma elemanları için gerekli su 5- 12 m3 /m2h'dir [16,Rentz,1997].Elde edilen 

çevresel kazanımlar 

Bu tekniğin uygulanmasıyla atık su çıkışı meydana gelmez. 

 

Çapraz medya etkileri 

Kapalı döngü sistemi, su pompalama ve suyun yeniden soğutulması için ek enerjiye ihtiyaç duyar. 

 

Operasyonel veriler 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Yasal gereklilikler ve sınırlı soğutma suyu mevcudiyeti bu tekniğin uygulanması için itici 

güçlerdir. 

 

Örnek tesisler 

Preussag Stahl AG, Peine, Almanya; BSW, Kehl, Almanya ve AB’deki diğer tesisler. Almo 

Hemen hemen tüm AB EAF tesisleri kapalı döngü su soğutması kullanmaktadır. 

Referans literatürü 

[ 16, Rentz 1997 ] 
 

 Ağır metallerin geri kazanımı için EAO toz prosese 
 
Açıklama 

Üretilen çeliğin türüne bağlı olarak, yaklaşık 10- 30 kg/t çelik tozu, gazdan ayrılmaktadır (bkz. 

Tablo 8.1). 

 

Gaz temizleme tesislerinden elde edilen ayrılmış tozlar genellikle ağır metallerin önemli bir 

kısmını içerir. Karbon çeliği durumunda, esas olarak çinko ve daha az bir ölçüde, kurşun bulunur 

(Tablo 8.10'a bakınız) ve paslanmaz çelik durumunda, çinko dışında önemli miktarlarda krom ve 

nikel bulunur. 

 

Çinko geri kazanımı ve diğer ağır metallerin geri kazanımı veya çıkarılması için prosesler, en az 

bir kez çıkarılmış ve işlenmiş değerli kaynakların geri kazanılması için uygun seçenektir. Prensip 

olarak çinko geri kazanımı için pirometalurjik ve hidrometalurjik seçenekler mevcuttur. Karbon / 

düşük alaşımlı çelik üretimindeki tozlar için farklı teknikler mevcuttur ve çoğunlukla demir dışı 

metal üretim sektörüne yakın bağlantıları olan şirketler tarafından işletilmektedir. 

 

EAO tozlarının geri kazanımı için, yüksek konsantrasyonda ağır metallerin ekonomik olarak 

çalışabilmesi arzu edilir. Tozlarının çinko içeriğini arttırmak için, bazı EAO operatörleri üretilen 

tozun bir kısmını fırına geri dönüştürmektedir. 
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Elde edilen çevresel kazanımlar 

Bu ağır metaller zehirlidir ve sızabilir, daha ileri prosese ve muhtemelen tozların toplanması için 

özel bakım gerektirir. 

 

Tozun kantitatif geri kazanımı ve ağır metallerin geri dönüşümü sağlanabilir. Tarif edilen 

seçenekler, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kontrol edilmesi amacını yerine getirme 

potansiyellerine göre farklı derecelerde tercih edilir. Tozun demir ve ağır metal içeriğinin 

kullanımı, depolama ile karşılaştırıldığında tercih edilir.Çapraz medya etkileri 

Çinko zenginleştirme için EAO tozlarının EAO'ya geri döndürülerek geri dönüşümü, artan enerji 

tüketimi gibi çelik üretim süreci üzerindeki belirli etkilerle sonuçlanır. Ayrıca, fırına toz ekleme 

yöntemi, fırının performansını etkileyebilir. 

 

Nakliye / geri dönüşümden önce tozun peletlenmesi durumunda, peletleme ve ek toz emisyonları 

meydana gelebileceğinden ilave enerji gereklidir. 

 

Operasyonel veriler 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Bu tekniğin uygulanması için ana itici güçler, düzenli depolama için sınırlı alan, arazi doldurma 

için katı standartlar ve arazi doldurulmuş atıklarda vergiler gibi maliyet unsurlarıdır. 

 

Örnek tesisler 

AB'de, harici tesislere toz geri kazanımı örnekleri olan birçok tesis vardır. 

 

Bunun bir örneği EAO Marienhütte, Graz, Avusturya'dır ve burada yılda yaklaşık 6.9 ton toz 

EAOs atık gaz arıtımından kaynaklanmaktadır. Çinko içeriği yaklaşık %38 olan toz, çinko elde 

etmek için dışarıdan muamele edilir. 

 

Referans literatürü 

[ 16, Rentz 1997 ] [ 69, Kemeny 1994 ] [ 116, Rentz ve diğ. 1996 ] [ 373, Eurofer 2007 ] [ 391, 

Tavernier ve diğ. 2004 ] [ 394, Colletta ve diğ. 2002 ] 
 
 

 EAO cüruf prosese 
 
Açıklama 

Bir EAO işletmesinde, metalürjik çalışma gerçekleştirmek amacıyla, sıkı bir spesifikasyona göre 
ton başına yaklaşık 60 - 270 kg cüruf üretilmektedir (bkz. Tablo 8.1). Karbon çelik üretiminden 
katılaştırılmış EAF cürufu, doğal kayaya benzer bir şekilde, kayaç demir oksitleri (FeO), kireç 
(CaO), silikon dioksit (SiO2) ve diğer oksitlerden (MgO, Al2O3, MnO) oluşan yapay bir kaya 
olarak kabul edilebilir. Tablo 8.7'ye bakınız. EAF cürufları yüksek mukavemet, iyi hava 
koşullarına karşı dayanıklılık ve ayrıca aşınmaya karşı yüksek direnç ile karakterizedir. Ayrıca 
hidrolik mühendisliğinde kullanım için uygun olan özelliklere sahiptir [57, Heinen 1997]. Genel 
olarak EAF cürufunun kullanımı için önemli bir kriter, serbest kireç varlığına bağlı olarak 

hacimdeki kıvamdır. 

Düşük karbonlu çelik cinsinden cürufların çoğu, serbest kireçte nispeten düşüktür (bkz. Tablo 8.7) 
ve yol yapımı, toprak dolgu ve hidrolik mühendisliği gibi çeşitli uygulamalar için uygundur. 
Karbon çeliğinden üretilen EAF cürufları tipik olarak inşaatta kullanılan agregaların özelliklerini 



  Bölüm 8 

Demir Çelik Üretimi  467 

karşılamaktadır. Bu kullanımlara ilişkin karar verici faktörler çevresel kabul edilebilirlik ve yapısal 
uygunluktur. İnşaatta kullanım için gerekli yasal şartlar sağlandığında, EAF cürufu ezilmeli, 
elenmeli ve kullanım için boyutlandırılmalıdır. Demir cüruf bileşenleri manyetik ayırıcılar ile 

ayrılır. İşlenmiş cüruf çeşitli yapı amaçlarında, ayrıca tane büyüklüğüne bağlı olarak kullanılır. 
Şekil 8.21, cüruf hazırlama için bir Alman tesisi için bir prosese şemasını göstermektedir. 1994 
yılında, bazı EAF'lerde alaşımsız ve orta alaşımlı çelik üretimi ile üretilen EAF cüruflarının 
yaklaşık% 90'ı kullanılmıştır [57, Heinen 1997]. 

Yüksek dereceli çelik üretiminde ortaya çıkan cüruflar, şu ana kadar sadece sınırlı bir ölçüde 

kullanılmaktadır. Bir hazırlık prosesinden sonra olası kullanımlar yol yapımında da olabilir. 

 

Örneğin, Böhler Edelstahl, Kapfenberg, Avusturya'da üretilen ton çelik başına yaklaşık 270 kg 

cüruf ortaya çıkmaktadır. Bu EAF cürufu, cüruf bileşimi ve özellikleri (örneğin cürufun 

genleşmesi) nedeniyle inşaat endüstrisi için uygun olarak kabul edilmez. Cürufun çoğu, EAF'den 

(yaklaşık%70) ve AOD dönüştürücüsünden (yaklaşık %30) kaynaklanmaktadır. EAF ve AOD 

cürufları iç depolama sahasında bertaraf edilir. 

 

Bununla birlikte, özellikle yapısal olarak tasarlanmış daha düşük gereksinimlere (örneğin, gürültü 

koruma bermi) sahip olan durumlarda, paslanmaz çelik cürufun parçalarının ve hatta toplam 

miktarının bir inşaat malzemesi olarak kullanıldığı örnekler de vardır. 

 

Cürufların yüksek alaşımlı çelik veya paslanmaz çelik üretiminden geri dönüştürülebilirliği, ya bu 

tür cürufun özelliklerine bağlı olarak daha iyi bir değerlendirme ya da bazı özel proseslere ihtiyaç 

duymalıdır (örneğin genleşebilirlik) (ayrıca bkz. Bölüm 8.3.10). 

 

Geniş çaplı ikincil metalurji cüruflarının kullanımı için seçenekler sınırlıdır. Tane büyüklüğü ve 

genleşme katsayıları ikincil metalurji cüruflarının kullanımı için belirleyici faktörlerdir. Bazen 

inşaat alanında kullanılabilirler. Ancak ortaya çıkan cürufların önemli bir kısmı, önleme, azaltma 

ya da kullanım için herhangi bir seçenek bulunmadığından, toprak doldurulmalıdır. 
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Şekil 8.21:  Cüruf hazırlama için bir tesisin proses şeması 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Karbon veya düşük alaşımlı çelik üreten EAO'dan elde edilen cüruflar, yol yapımında müteakip 

geri dönüşüm ile arıtılabilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Cürufların işlenmesi enerji gerektirir. Cüruf serbest CaO içerdiğinde alkali dumanlara dikkat 

edilmelidir (bkz. Bölüm 8.2.2.1.6). 

 

Operasyonel veriler 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik hem yeni hem de mevcut karbon çelik tesislerine uygulanabilir. İleriki prosesler, inşaat 

malzemesi olarak kullanım için daha uygun olabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Ana itici güçler, düzenli depolama ve araziyi dolduran atıkklar için vergiler gibi maliyet unsurları 

ve sınırlı alanlardır. 

 

Örnek tesisler 

BSW, Kehl, Almanya (inşaat amaçlı müteakip kullanımlar ile cüruf prosese). 
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Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte, Almanya (yol yapımında müteakip kullanım ile 

harici hazırlık için cüruf satışı; EAF ve ikincil metalurji cürufu karıştırılır); Salzgitter Stahl AG, 

Peine, Almanya (inşaat sektöründe arıtma ve kullanım) 

 

Schifflange, Differdange ve Belval'daki ArcelorMittal, hepsi Lüksemburg'da (yüksek performanslı 

yol kaplama, hidrolik mühendisliği ve diğer uygulamalar). 

 

Referans literatürü 

[ 16, Rentz 1997 ] [ 277, Wiesenberger 2007 ] [ 373, Eurofer 2007 ] 
 

 Yüksek alaşımlı ve paslanmaz çelik EAO cüruflarının arıtılması 
 
Açıklama 

Cüruf tedavisi için bazı teknikler aşağıa verilmiştir: 

 

a) Al2O3 içeren tortularla akıtma(döküm) sırasında sıvı cürufun tedavisi. 
b) alüminyum ile akıtılırken cürufun azaltılması 

c) oksijen üfleme optimizasyonu ve bazı indirgeme ajanlarının kullanımı 

d) cüruf tencerelerini boşaltırken toz oluşumunu önler. Paslanmaz çelik fabrikalarından elde 
edilen oldukça temel cüruf, soğutma sırasında bir faz dönüşümüne maruz kalan Ca2S içerir. 
Dönüşüm, hacimde belirli bir artış içerir. Cürufu söndürerek, faz dönüşümü bastırılabilir ve 
tozlanma meydana gelmez. Sandvik Malzeme Teknolojisi, Sandviken, İsveç'te, toz oluşumu ile 
ilgili sorun, sıcak ve kısmen sıvı cürufla dolu cüruflu kapların bir istifleme dike ile çevrelenmiş 
bir kutu içine boşaltılmasıyla çözülmüştür. Daha sonra cüruf üzerinde 12 m3 su akar. Küçük 
partiküllerin su ile bağlanması ile birlikte hızlı bir şekilde düşme, tozun geniş alanlara yayılmasını 
önlediğini kanıtlamıştır. Su, bir havza ile yeniden sirküle edilir. 
e) Paslanmaz çelik cürufu teknikleri: 

◦ tozlaşmayı önlemek için cürufun stabilize edici bir ajan kullanılarak stabilizasyonu 

◦ cüruf bileşiminin kontrolü 

◦ cüruf malzemelerinden kromun süzdürülmesinin en aza indirgenmesi, elüatta 

neredeyse hiç Cr oluşmaz (0,01 mg / l'lik tespit limiti değerinin altında Cr) 

◦ cüruf soğutmanın kontrolü 

◦ kırma, eleme, yer çekimi ve manyetik ayırma ile metal ayırma. 
 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Bu teknikler, stabil bir cüruf kafesi içinde kromu sabitleyerek EAO cüruflarının özelliklerini 

geliştirebilir ve elüattaki Cr içeriğini azaltabilir. 

 

Teknik için d) tekniğin erken uygulanmasından elde edilen tahminlere göre, tozlanma %90'dan 

fazla azalmıştır. Sadece tencereden çıkan potadaki cüruf en uygun şekilde işlenmediğinden, 

tozlamadaki azalma muhtemelen %100'e yakındır. 

 

Tozlama probleminin bir ölçüm endeksi olarak, temizlenecek olan bitkinin etrafındaki araçların 

veya teknelerin sayısı kullanılmıştır. 2002 yılında toplam 80 araba ve tekne temizlenmelidir. 

2004'ün yeni tekniği ile, cüruf tencerelerinin boşalmasından gelen tozlardan hiçbir otomobil ya da 

tekne etkilenmedi. Şimdiye kadar elde edilen sonuçlar çevresel ve iyi niyetle ilgili hususlar 

açısından göze çarpmaktadır. 

 

Teknik için e) damping istasyonu ve cüruf sahasındaki tozlama çalışmaları azaltılabilir, atık 

miktarı önemli ölçüde azalır ve doğal kaynak kurtarılabilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Teknik d) için devridaim edilen su miktarı artırılır. 

Teknik e) için prosesde ilave stabilizasyon ajanlarına ihtiyaç vardır. 

 

Operasyonel veriler 
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Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulanabilirlik 

Teknik d) için, tarif edilen teknik, cüruf henüz toz oluşturma fazı transformasyonuna maruz 

kalmamışken yeterince sıcak olduğunda kullanılabilir (yani, tüm cüruflu kaplar, EAF ve AOD için 

kullanılır; sürekli teker boşaldı). Sonuç olarak, üretilen cürufun %90'ı açıklanan teknik 

kullanılarak işlenir. 

 

Teeming potadan cüruflu kaplar, sulama ekipmanına konur, yani tencere su ile doldurulur ve daha 

sonra soğutulur ve cüruf ıslanana kadar bırakılır. 

 

Teknik e) hem yeni hem de mevcut tesislerde uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Teknik e) ile enerji tüketimi ve tüm çevresel etkiler azaltılabilir. Etkili bir malzeme akışı nedeniyle, 

düşük bir çiçek stok seviyesi ve artan bir üretkenlik vardır. 

 

Örnek tesisler 

Teknik d): Sandvik Materials Technology, Sandviken, Sweden Teknik e): Outokumpu Stainless 

Tornio Works, Tornio, Finland. 

 

Referans literatürü 

[ 208, Lindfors ve diğ. 2006 ] [ 245, Kuhn ve diğ. 2004 ] 

 Kesine yakın biçimde şerit dökümü 
 

Elektrik ark çeliği üretimi için sürekli kesine yakın biçimde şerit döküm teknikleri, temel oksijen 

çelik üretimi için Bölüm 7.3.11'de açıklananlara benzerdir. 

 
 

 Gürültü emisyonlarını engellemek için teknikler 
 
Açıklama 

Gürültü emisyonlarını önlemek için uygulanan bazı yapısal ve operasyonel teknikler aşağıdakileri 

içerir: 

 

• bazı gürültülü etkinlikleri gece kısıtlamak (örneğin hurda sahası, tesislere hurda taşıma) 

• ses azaltıcı bilgiyi düzenlemek ve vinç operatörlerini eğitmek 

• hurda sahasındaki (hurdalık) gürültüyü düzenli gözlemlemek 

• EAO binasını, fırın operasyonundan kaynaklanan mekanik şoklardan kaynaklanan 

gürültüyü emecek şekilde inşa etmek 

• mekanik şokları önlemek adına yükleme sepetlerini taşımak için kullanılan vinçleri 

üretmek ve kurmak 

• EAO binasının hava kaynaklı gürültüsünü önlemek için iç duvarların ve çatıların özel 

akustik yalıtımını oluşturmak 

• EAO binasından gelen yapı kaynaklı gürültüyü azaltmak için fırını ve dış duvarı ayırmak 

• Fiziksel önleyiciler inşa etmek 

• hurda metalin tahliyesindeki gürültü ve toz emisyonlarını azaltmak için hurdalığın serbest 

düşüş yüksekliğini azaltmak 

• hurda stok yığınlarını üstünü kapatmak 

• sürekli hurdayı beslemek ve eritmek. 

 

Toz giderme sistemlerinde gürültü azaltma ölçümleri 
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Yeni toz giderme sistemi, yüksek gürültü azaltma gereksinimlerini karşılamak zorundaydı. Bu 

tekniğin örnekleri aşağıdakileri içerir: 

 

• ses yalıtımına sahip fanların kurulumu 

• güçlendirilmiş betonarme odalarda(chambers) fanların ek yakalanması 

• yeni filtre evinde gürültü emici sandviç elemanlarının kurulumu 

• mevcut filtre evinin profilli levhasının sandviç elemanları ile değişimi 

• maksimum gürültü seviyelerinin tek tek tesis Birimlerine özel tanımı. 

• mevcut toz filtresinde gürültü azaltıcı önlemler. 

 

Elde edilen çevresel kazanımlar 

Yukarıda tarif edilen teknikler ile, 37 ila 50 dB (A) Leq (1h) arasındaki değerler elde edilebilir. 

EAO binasından 150 m'deki ölçümler 34 dB (A) Leq (1h) altındadır. 

 

Sürekli hurda besleme ve CONSTEEL gibi eritme sistemleri ile gürültü seviyesi azaltılabilir. 

 

Çapraz medya etkileri 

Onaylanmış veri yok. 

 

Operasyonel veriler 

EAO binasında kullanılan bazı yalıtım parametrelerinin örnekleri, duvarlar için 56 dB'lik ve çatıda 

55 dB’lik (DIN 55210 Bölüm 3'e göre değerler) olan malzemelerdir. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknikler tüm EAO tipi tesislere uygulanabilir. 

 

Ekonomi bilimi 

Onaylanmış veri yok. 

 

Uygulama için itici güç 

Uygulamaya yönelik itici güç, tesisin komşu bölgesindeki gürültü emisyonlarının önlenmesidir. 

Konut alanlarına yakın konumdaki tesisler gürültüyü önlemek için uygulanan tekniklere sahip 

olma eğilimindedir. 

 

Örnek tesisler 

Arbed Esch-Belval, Lüksemburg Feralpi, Riesa, Almanya. 

 

Referans literatürü 

[ 83, Ehrlich, C. ve diğ. 2007 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 280, Aguado-Monsonet 2007 ] [ 355, 

Plickert 2007 ] [ 364, Fuchs, G. 2008 ] [ 366, Dornseiffer ve diğ. 2007 ] 
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9 DEMİR ÇELİK ÜRETİMİNE YÖNELİK MET SONUÇLARI 

KAPSAM 

 

MET sonuçları, 2010/75/EU sayılı Direktifin EK 1’inde tanımlanmış olan aşağıdaki faaliyetler ile 

ilgilidir: 

 

• Faaliyet 1.3: Kok üretimi 

• Faaliyet 2.1: sülfür cevheri de dâhil olmak üzere metal kavurma ve sinterleme 

• Faaliyet 2.2: saatte 2,5 tonu aşan bir kapasiteye sahip kesintisiz döküm tesislerini içeren 

birincil ve ikincil füzyon pik demirden ya da çelik üretimi 

MET sonuçları, özellikle aşağıdaki prosesleri kapsar: 

• Dökme hammaddenin yüklenmesi, boşaltılması ve işlenmesi 

• Hammaddelerin harmanlaması ve karıştırılması 

• Demir cevherinin sinterlenmesi ve peletlenmesi 

• Koklaşabilir kömürden kok üretimi 

• Cüruf prosesenin de dâhil olduğu yüksek fırın prosesi ile sıcak metal üretimi 

• İşlem öncesi potada kükürt giderme, proses sonrası pota metalürjisi ve cüruf prosesi de 

dahil olmak üzere bazik oksijen prosesini kullanarak çelik üretimi ve rafinasyonu 

• İşlem sonrası pota metalürjisi ve cüruf prosese de dâhil olmak üzere elektrikli ark ocakları 

ile çelik üretimi 

• Sürekli döküm (İnce yassı kütük / ince şerit ve doğrudan sac dökümü (yakın biçim)) 

Söz konusu olan MET sonuçları, aşağıdaki faaliyetlere ilişkin değildir: 

• Çimento, kireç, magnezyum oksit üreten Endüstrileri kapsayan tuğla pişirme fırınlarında 

kireç üretimi (CLM) 

• Demir dışı Metal Endüstrileri BREF (NFM) kapsamına giren demirli alaşımların üretimi 

ve elektrikli ark fırını tozu gibi demir dışı metalleri yeniden kazanmak amacıyla tozların işlenmesi 

• Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar – Amonyak, Asit ve Gübre Endüstrilerinin (LVIC-

AAF BREF) kapsamına giren kok fırınlarındaki sülfürik asit tesisleri. 

 

MET sonuçları ile ilgili olan diğer aktivitelerin referans dökümanları şunlardır: 

 
Referans Dokümanları Faaliyet 

Büyük yakma Tesisleri (LCP) 
50 MW ve/ya daha fazla ısıl girdisi olan yakma 

tesisleri 

Demirli Metal İşleme Endüstrisi (FMP) 

 

Haddeden geçirme, dağlama ve kaplama gibi proses 

sonrası prosesler 

 

İnce yassı tomruk / İnce şerit ve doğrudan levha 

dökümü 

 

 

Depolama kaynaklı Emisyon BREF (EFS) Depolama ve taşıma 

Endüstriyel Soğutma Sistemleri BREF (ICS) Soğutma sistemleri 

İzlemenin Genel İlkeleri (MON) Emisyon ve tüketimi izleme 

Enerji Etkinliği (ENE) Genel enerji etkinliği 

Ekonomik ve Çapraz Medya Etkileri (ECM) 

 

Tekniklerin ekonomik ve çapraz medya etkileri 
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MET sonuçlarında listelenen ve tanımlanan bu teknikler yerleşik ya da ayrıntılı değildir. En 

azından çevresel korumaya denk bir seviyede olduğunu kanıtlayan başka teknikler de 

kullanılabilir. 

 

GENEL HUSUSLAR 

 

MET ile ilgili olan çevresel performans seviyeleri sadece değerlerinden farklı olarak sırayla 

verilmiştir. Söz konusu olan sıralama, MET uygulanırken elde edilen çevresel performanslarda 

sonuçlanan nihai ürünün sınıfı/saflığı ve kalitesindeki farklılıklar ile işletmenin tasarımı, inşası, 

büyüklüğü ve kapasitesindeki farklılıklar gibi varyasyonlar, verilen türdeki bir işletmedeki 

farklılıkları yansıtabilir. 

 

MEVCUT EN İYİ TEKNİKLERLE İLGİLİ EMİSYON SEVİYELERİNİN (MET-AEL) 

İFADE EDİLMESİ 

 

Bu MET sonuçlarında, havaya salınan emisyonlarla ilgili olarak MET-AEL, aşağıdaki 

maddelerden biri ile ifade edilir: 

• g/Nm3, mg/Nm3, μg/Nm3 ya da ng/Nm3 gibi Birimlerle ifade edilip, su buharı içeriğinin 

çıkarılmasının ardından normal şartlar altında (273,15 K, 101,3 kPa), atık gazın hacmi başına 

yayılan madde kütlesi, 

• kg/t, g/t, mg/t ya da μg/t Birimleriyle ifade edilen tüketim ve emisyon etkenleri gibi 

üretilmiş ve işlenmiş ürünlerin kütle Birimi başına yayılan madde kütlesi, 

 

Ayrıca MET – AEL’nin suya yayılan emisyonlara yönelik MET-AELs’ler şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

 

• g/l, mg/l veya µg/l Birimleri ile ifade edilen, atık su hacmi başına yayılan madde kütlesi 

 

TANIMLAR 

 

Mevcut MET sonuçlarının amaçları için; 

 

• 'Yeni tesis': Söz konusu MET sonuçlarının basımını takiben mevcut tesis temelleri üzerine 

tamamen yeniden kurulan tesistir. Bunun yanısıra MET sonuçlarının basımının ardından işletme 

alanında açılan tesis anlamında, 

• 'mevcut tesis': Yeni olmayan bir tesis anlamında 

• 'NOX': NO2 olarak ifade edilen bir miktar azot oksit (NO) ile azot dioksit (NO2) 

• 'SOX': SO olarak ifade edilen bir miktar kükürt dioksit (SO2) ve kükürt trioksit (SO3) 

• 'HCl': HCl olarak ifade edilen tüm gaz klorürleri 

• 'HF': HF olarak ifade edilen tüm gaz florürlerdir. 
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9.1 Genel MET Sonuçları 

Aksi belirtilmediği sürece, bu bölümde anlatılan MET sonuçları genel olarak uygulanabilir 

niteliktedir. 

Bu bölümde anlatılan genel MET’e ek olarak, 1.2 –1.7 arsındaki bölümlerde yer alan sürece 

özgü MET de uygulanır. 

 Çevre Yönetim Sistemleri 

1. MET, aşağıda belirtilen tüm maddeleri bünyesinde toplayan bir çevresel yönetim sistemini 

(EMS) uygulamakta ve söz konusu olan sisteme bağlı kalmaktadır: 

 

I. Üst düzey yönetim Birimi de dâhil olmak üzere, tüm Birimlerin yönetime bağlılığı 

II: Yönetim tarafından yürütülen işletmenin sürekli gelişimini kapsayan çevresel politikanın 

tanımı, 

III. Gerekli prosedürler, amaçlar ve hedeflerin mali planlama ve yatırımla ile bir arada planlanması 

ve belirlenmesi 

IV. Aşağıdaki unsurlara özellikle dikkat edilerek prosedürlerin uygulanması: 

i. Yapı ve sorumluluk 

ii. Eğitim, farkındalık ve yetkinlik 

iii. İletişim 

iv. Çalışan katılımı 

v. Belgelendirme 

vi. Etkin süreç kontrolü 

vii. Bakım programı 

viii. Acil duruma hazır olma ve cevap verme 

ix. Çevre mevzuatına uygun koruma; 

V. Aşağıdaki unsurlara özellikle dikkat ederek performansın kontrol edilmesi ve tespit edilen 

hataların düzeltilmesine yönelik faaliyetlere başvurulmalıdır: 

i. İzleme ve ölçüm (ayrıca bakınız İzlemeye ilişkin Genel İlkelere yönelik Referans 

Dokümanları) 

ii. Hataları düzeltme ve hatalardan kaçınma faaliyetleri 

iii. Kayıtların tutulması-korunması 

iv. Çevre Yönetim Sistemlerinin planlanan düzenlemelere uyup uymadıklarını, düzgün bir 

şekilde uygulanıp uygulanmadıklarını ve sürdürülüp sürdürülmediklerini belirlemek 

amacıyla bağımsız iç ve dış denetleme (uygulanabileceği durumlarda); 

VI. ÇYS’lerin, en üst düzey yöneticiler tarafından sürekli uygunluklarının, yeterliliklerinin ve 

etkinliklerinin gözden geçirilmesi; 

VII. Daha fazla çevre dostu olan teknolojide meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi; 

VIII. Yeni bir tesisin tasarlanması aşamasında ve bu tesisin işletime açık olduğu süre boyunca 

işletmenin hizmetten alınmasının ortaya çıkaracağı çevresel etkilerin düşünülmesi; 

IX. Sektörel olarak karşılaştırma prosesinin düzenli olarak uygulanmasıdır. 

Uygulanabilirlik 

ÇYS’nin kapsamı (detay seviyesi) ve standartlandırılmış ve standartlandırılmamış ve buna benzer 

niteliği; genel olarak işletmenin niteliği, boyutu ve karmaşıklığının yanı sıra söz konusu olan 

işletmenin sahip olabileceği çevresel etkilerin çeşitliliği ile ilgilidir. 

 Enerji Yönetimi 

2. MET, aşağıda belirtilen tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak, termal enerji 

tüketimini teşvik edecektir: 
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I. İşlem parametresine yakın bir şekilde işleyen, düzgün ve sabit bir prosese elde etmeye yönelik 

iyileştirilmiş ve optimize edilmiş sistemler aşağıdaki unsurları içerir; 

(i). Bilgisayar tabanlı otomatik kontrol sistemlerini içeren proses kontrolünün optimize edilmesi 

(ii). Modern, gravimetrik katı yakıt besleme sistemleri 

(iii). Mevcut proses konfigürasyonu göz önünde bulundurarak mümkün olan en iyi seviyede 

önısıtma 

II. Özellikle proseslerin soğutma bölgelerinden elde edilen fazla ısıyı geri kazanma 

III. Optimize edilmiş buhar ve ısı yönetimi 

IV. Makul olan ısının entegre edilmiş tekrar kullanımı prosesine mümkün olan her fırsatta 

başvurulması 

Enerji yönetimi şartları için bakınız Enerji Etkinliği BREF (ENE). 

I.i sayılı MET’in Tanımı 

Aşağıda belirtilen maddeler, entegre edilmiş çelik tesisleri adına genel enerji verimliliğini artırmak 

için önemlidir: 

• Enerji tüketimini optimize etmek 

• Enerji kayıplarını önleyip anında bakım yapılabilmesi, kesintisiz üretim sürecinin elde 

edilmesi için tüm gaz alevlerinin izlenmesi ve tesisteki en önemli enerji akışlarını ve yanma 

süreçlerini çevrim içi izleme 

• Her bir prosesin ortalama enerji tüketimini kontrol eden raporlama ve analiz araçları 

• İlgili prosesler için özgül enerji tüketim seviyelerini tanımlama ve bunları uzun vade 

bazında karşılaştırma 

• Uygun maliyetli enerji tasarrufu fırsatlarını tanımlama ve enerji denetimlerini, Enerji 

Verimliliği BREF’inde tanımlandığı şekliyle yapmak. 

II – IV sayılı MET’in Tanımı 

Çelik üretiminde enerji verimliliğini artırmak adına geliştirilmiş ısı geri kazanımı için kullanılan, 

prosese entegre teknikler şunları içermektedir: 

• Atık ısı geri kazanımı ile ısı eşanjörlerini kullanarak kombine edilmiş ısı ve güç üretimi. 

Bunların çelik fabrikasının diğer bölümlerine ya da uzakta bulunan bir ısıtma ağına dağıtımı 

• Buhar kazanlarının ya da uygun olan sistemlerin büyük yeniden ısıtma fırınlarına 

yerleştirilmesiyle fırınların, buhar ihtiyacının bir kısmını karşılayabilmesi 

• Atık gazın içindeki azot oksitte ortaya çıkabilecek artış gibi olumsuz etkileri göz önünde 

bulundurmak. Yakıttan tasarruf etmek amacıyla fırınlar ve diğer yakma sistemlerinde yakma 

havasında ön ısıtma 

• Buhar ve sıcak su borularının yalıtımı 

• Isının, sinter gibi ürünlerden geri kazanımı 

• Çeliğin soğutulmasının gerektiği yerlerde hem ısı pompalarının hem de güneş panellerinin 

kullanımı 

• Fırınlarda baca gazı kazanlarının yüksek sıcaklıklarda kullanılması 

• Standart ısı eşanjörleri arasında enerji alışverişini sağlayacak oksijen buharlaşması ve 

kompresör soğutması 

• Yüksek fırında üretilen gazdaki kinetik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi için 

tepe basıncı geri kazanım türbinlerinin kullanılması 
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• II – IV sayılı MET’ın Uygulanabilirliği 

Kombine edilmiş ısı ve güç üretimi, ısı talebini yeterince karşılayabilip kentsel alanlara yakın olan 

tüm demir ve çelik tesislerinde uygulanabilir. Özgül enerji tüketimi, Bazik Oksijen Fırınındaki 

(BOF) vakumda arıtma miktarı, tavlama sıcaklığı ve ürünlerin kalınlığı örneklerinde olduğu gibi, 

prosesin kapsamına, ürünün kalitesi ve uygulamanın türüne bağlıdır. 

MET birincil enerji tüketimini, enerji akımlarının optimizasyonu ve kok fırını gazları, 

yüksek fırın gazları ve bazik oksijen gazları gibi proseslerden elde edilen gazların en uygun 

şekilde kullanılması yoluyla azaltmaktır. 

Tanım 

Proses gaz kullanımını optimize ederek entegre çelik işlerinde enerji etkinliğini artırmak amacıyla 

kullanılan prosese entegre teknikler, şunları içermektedir: 

• Tüm yan ürün gazları için gaz depolarının veya kısa süreli depolama ve basınç depolama 

tesisleri için diğer uygun sistemlerin kullanılması 

• Alevlerde enerji kaybı olduğu takdirde kullanım oranında ortaya çıkan artışla sonuçlanan 

proses gazını daha fazla kullanmak amacıyla gaz ağındaki basıncın artırılması 

• Proses gazlarıyla gazın zenginleştirilmesi ve farklı tüketiciler için farklı kalori değerleri 

• Proses gazlarıyla ateş fırınlarını ısıtma 

• Bilgisayar tarafından kontrol edilen kalori değeri kontrol sisteminin kullanımı 

• Kok gazı ve baca gazı sıcaklıklarının kayıt edilmesi ve kullanılması 

• Proses gazları için enerjinin geri kazanımına yönelik işletmelerin kapasitesinin yeterli 

bir biçimde, özellikle de proses gazlarının değişkenliği ile ilgili olarak boyutlandırılması 

Uygulanabilirlik 

Özel enerji tüketimi prosesinin kapsamına, Bazik Oksijen Fırınındaki vakumda arıtma miktarı, 

tavlama sıcaklığı ve ürünlerin kalınlığı örneklerinde olduğu gibi, ürün kalitesine ve işletmenin 

türüne göre değişiklik gösterir. 

4. MET, üçüncü bir tarafın talebi var ise dâhili veya harici ısıtma ağları için atık ısısı fazlasını 

kullanmaktır. Bu ısı fazlasıyla buhar, elektrik ve/veya ısı üretmek amaçlanır. MET Ayrıca 

kazanlarda veya kombine ısı ve enerji santrallerinde kükürtten ve tozdan arındırılmış kok 

fırını gazı fazlası, tozdan arındırılmış yüksek fırın gazı ve bazik oksijen gazının birleşik veya 

ayrı kullanılmasıdır. 

Uygulanabilirlik 

Üçüncü bir tarafın işbirliği ve anlaşması, operatörün kontrolü dâhilinde olmayabilir ve bu nedenle 

de bu iznin kapsamında olmayabilir. 

5. MET, aşağıda belirtilen tekniklerden birinin ya da bu tekniklerin bir kombinasyonunu 

kullanarak elektrik enerjisi tüketimini en az miktara indirgemektir. 

I. Güç yönetim sistemleri 

II. Öğütme, pompalama, havalandırma ve taşıma ekipmanı ve yüksek enerji verimliliği olan diğer 

elektrik tabanlı ekipmanlar 

Uygulanabilirlik 

Pompaların dayanıklılığı, prosesin güvenliği için zaruri önem taşıdığı takdirde frekans kontrollü 

pompa kullanılamaz. 
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 Malzeme yönetimi 

6. MET, dahili malzeme akışlarının yönetimi ve kontrolünü, kirlilik ve bozulmayı önlemek, 

yeterli girdi kalitesini sağlamak, yeniden kullanım ve geri dönüşümü mümkün kılmak, 

proses verimliliğini ve metal üretiminin optimizasyonunu iyileştirmek amacıyla optimize 

etmektir. 

Tanım 

Girdi malzemelerinin ve üretim kalıntılarının uygun bir şekilde depolanması ve işlenmesi, stok 

sahaları ve transfer noktalarında taşıma bantlarından kaynaklanan havada uçuşan toz emisyonlarını 

en aza indirmektir. Ayrıca toprak, yeraltı suyu ve akan su kirliliğinden kaçınma konularında 

yardımcı olabilir (ayrıca bakınız MET 11). 

Diğer işletme ve sektörlerden gelen atıklar da, entegre çelik tesislerinin ve kalıntılarının uygun bir 

şekilde yönetimi, hammaddelerin dahili ve/ya harici kullanımını en yüksek seviyeye çıkarmaya 

imkân tanır (ayrıca bakınız MET 8, 9 ve 10). 

Malzeme yönetimi, hiçbir ekonomik getirisi olmayan çelik tesislerinden açığa çıkan kalıntıların 

genelinin, küçük parçalar halinde ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesi prosesini içermektedir. 

7. MET, hurda ve diğer hammaddeleri, ilgili kirleticilere yönelik düşük emisyon seviyelerine 

ulaşmak adına en uygun kalitede seçmektir. Hurda söz konusu olduğunda, ağır metaller, 

özellikle de cıva içerebilecek veya PCDD/F ile PCB oluşumuna sebep olabilecek, görülebilir 

kirleticilere yönelik uygun denetimin üstlenilmesidir. 

Aşağıda yer alan teknikler, hurda kullanımını iyileştirmek için münferit olarak veya 

kombinasyon halinde kullanılabilir: 

• Hurda satın alma siparişlerindeki üretim profiline uygun kabul kriter şartnamesi 

• Hurdanın kaynağını yakından izleyerek hurda bileşimi hakkında iyi bir bilgi sahibi 

olunması; istisnai durumlarda eritme testi, hurdanın bileşimini nitelendirmede yardımcı olabilir 

• Yeterli sayıda hurda kabul tesisine sahip olmak ve teslimatları kontrol etmek 

• Kullanıma uygun olmayan hurdayı işletme içinde kabul etmemeye yönelik bir prosedür 

sahibi olmak 

• Hurdaları büyüklük, alaşım, temizlik derecesi gibi farklı kriterlere göre depolama. 

Drenaj ve toplama sistemi mevcut olan sızdırmaz yüzeyler üzerinde bulunan toprağa kirletici salım 

potansiyeli olan hurdanın depolanması. Bunun gibi bir sisteme olan ihtiyacı azaltacak uygun bir 

çatı kullanmak 

• Üretilecek çelik sınıfı için en uygun hurdayı bulmak amacıyla farklı eritme prosesleri 

için bileşim bilgisini göz önünde bulundurmak ve hurda yükünü bir araya getirmektir. Bu tür bir 

proses bazı durumlarda istenmeyen elementlerin ayrılması, bazı durumlarda ise üretilecek çelik 

sınıfı için gerekli olan ve hurda içinde bulunan alaşım elementlerinden yararlanmak için gereklidir. 

• Dâhili olarak üretilen hurdaların geri dönüşüm için hurda sahasına gecikmeden 

götürülmesi 

• Bir işletme ve yönetim planına sahip olmak 

• PCB ve yağ veya makine yağı başta olmak üzere zararlı olan ve metal özelliği taşımayan 

bileşenleri kapsayan riskleri en aza indirmek için hurdanın sınıflandırılması. Bu proses genellikle 

hurda tedarikçisi tarafından gerçekleştirilir, fakat operatör sızdırmaz-konteynırlardaki tüm hurda 

yükünü güvenlik nedeniyle denetler. Bu nedenle kirleticileri kontrol etmek, aynı zamanda 

uygulanabilir olduğu ölçüde mümkün olur. Az miktarda bulunan plastik kaplı bileşenler gibi 

plastiğin değerlendirilmesi prosesi de gerekebilir. 

• Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Uzman Grubu tavsiye 

çerçevesine göre radyoaktivite kontrolü 
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• Hurda Araçlar ve Atık Elektrik Elektronik Ekipmandan çıkıp cıva içeren bileşenlerin yok 

edilmesine ilişkin zorunlulukların, hurdaları işleyenler tarafından uygulanması şu yollarla 

iyileştirilebilir: 

o Hurda satın alma sözleşmelerinde civanın bulunmaması şartını dahil etmek 

o Görülebilir elektronik bileşenleri ve devreleri bulunan hurdanın kabul edilmemesi 

Uygulanabilirlik 

• Hurdanın seçimi ve sınıflandırılması tamamıyla operatörün kontrolü altında olmayabilir. 

 

 Yan ürün ve atık gibi proses kalıntılarının yönetimi 

8. Katı atıklara yönelik MET, atığın asgari seviyeye indirilmesi için entegre tekniklerin ve 

prosessel tekniklerin dâhili olarak kullanılmasıdır. Bunun yanı sıra dâhili veya harici olarak 

özel geri dönüşüm prosesinin uygulanması şeklinde kullanılmasıdır. 

Tanım 

Demir açısından zengin olan kalıntıların geri dönüşümlerinin yapılmasına yönelik teknikler, 

OxyCup® dikeç fırın, DK prosesi, ergitme, indirgeme prosesleri veya soğuk bağlanmış 

peletleme/briketleme teknikleri gibi özel teknikler, ve 9.2 – 9.7 Bölümlerinde bahsedilen kalıntı 

üretimine yönelik teknikleri içermektedir. 

Uygulanabilirlik 

Yukarıda bahsi geçen prosesler üçüncü bir tarafça yürütülebileceği gibi geri dönüşüm prosesi 

demir ve çelik tesisi operatörünün kontrolü dâhilinde olmayabilir bu nedenle de izin kapsamına 

girmeyebilir. 

9. MET, 8. madde uyarınca kullanılamayan veya geri dönüştürülemeyen katı kalıntıların 

harici olarak kullanımı ve geri dönüşümünü, mümkün olduğu durumlarda, atık 

yönetmeliklerine uygun olarak en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Kaçınılamayan ve geri 

dönüştürülebilen kalıntıların kontrollü bir şekilde yönetilmesidir. 

10. MET, katı kalıntıların toplanması, işlenmesi, depolanması ve nakil noktalarının 

kapatılmasına yönelik en iyi işletme ve bakım uygulamalarını, hava ve suya salınan 

emisyonlardan kaçınmak amacıyla kullanmaktır. 

 Hammaddelerin ve ara ürünlerin depolanması, sevki ve nakliye 
edilmesinden dolayı malzemelerden kaynaklanan difüzyona uğramış toz 
emisyonları 

11. MET, malzemelerin depolanması, işlenmesi ve nakledilmesinden kaynaklanan yaygın toz 

emisyonlarının, aşağıda bahsedilen tekniklerden birini veya bu tekniklerin bir 

kombinasyonunu kullanarak önlenmesi veya azaltılmasıdır. 

MET, azaltma teknikleri kullanıldıysa, aşağıda bahsedilenler gibi uygun tekniklerle 

yakalama verimliliğini ve bundan sonra yapılan temizlik proseslerini optimize etmektir. 

Öncelik, kaynağa en yakın konumdaki toz emisyonlarına verilir. 

Genel teknikler aşağıda belirtilmiştir. 

• Konu ile ilgili olan bir yaygın toz eylem planının, çelik tesislerinin Çevre Yönetim 

Sistemleri (ÇYS) kapsamında oluşturulması 
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• Yüksek ortam okuma değerine sebep olan PM10 kaynağı olarak tanımlanan durumlarda 

belirli proseslerin geçici olarak durdurulmasının göz önünde bulundurulmasıdır. Bunun için, ince 

toz kaynağının ana kaynaklarını üçgenlere bölebilmek ve tanımlayabilmek amacıyla ilgili rüzgâr 

yönü bulunan ve güçlü izleme özelliğine sahip yeterli sayıda PM10 monitörüne gereksinim 

duyulacaktır. 

II. Yığın halindeki hammaddelerin işlenmesi ve nakliyesi sırasında yayılan tozlardan kaçınma 

teknikleri şunları içermektedir: 

• Uzun stokların hâkim rüzgâr yönüne yöneltilmesi 

• Sığınak sağlamak için rüzgâr bariyerleri kurmak veya doğal araziyi kullanmak 

• Teslimat malzemesinin nem içeriğini kontrol etmek 

• Malzemelerin, gereğinden fazla işlenmesinden ve uzun mesafeden serbest bir 

şekilde düşüşlerinden kaçınmak için prosedürlere özel olarak dikkat etmek 

• Konveyörleri ve siloları yeterli ölçüde koruma 

• Uygun olduğu durumlarda, lateks gibi katkı maddeleri ile toz giderme işlevi gören su 

spreyinin kullanımı 

• Ekipmana yönelik sıkı bakım standartları 

• Yüksek standartlarda tesis bakımı, özellikle de yolların temizlenmesi ve ıslatılması 

• Mobil ve sabit vakumlu temizlik ekipmanının kullanımı 

• Toz giderme ya da toz ayırma ve önemli oranda toz üreten kaynakları azaltmak için 

torbalı filtre temizleme tesisinin kullanılması 

• Sert yüzeyli yolların rutin temizlik işlerini yapmak için emisyonu azaltılmış temizlik 

arabalarının kullanılmasıdır. 

III. Malzemelerin sevkiyatı, depolanması ve iadesine yönelik faaliyetler şu noktaları içermektedir: 

• Tozlu malzemeler için bir binadaki filtrelenmiş hava tahliye materyalleri ile donatılmış 

boşaltma hunileri ile tamamen çevrilmesi. Alternatif olarak, hunilerin toz yönlendirme 

materyalleri ile donatılması. Boşaltma ızgaralarının toz ayırma ve temizleme sistemleri ile 

birleştirilmesi gerekmektedir. 

• Mümkünse düşme yüksekliğini azami 0.5 metreyle sınırlandırılması 

• Toz gidermeye yönelik su spreylerinin, tercihen geri dönüşümü yapılmış suyun 

kullanılması 

• Gerekli olduğunda depolama silolarının toz kontrolü için filtre Birimleri ile donatılması 

• Silolardan elde edilen ve tamamıyla çevrelenmiş cihazların iade için kullanımı 

• Hurdanın, toprak kirliliği riskini azaltmak için gerekli durumlarda kapalı ve sert yüzeyli 

alanlarda depolanması. Açık deponun büyüklüğü ve buna bağlı olarak da, emisyonları en aza 

indirmek için tam zamanında teslimat yapılması 

• Stoklardaki karışıklığı en aza indirmek 

• Yüksekliğin sınırlandırılması ve stokların genel şeklinin kontrolü 

• Deponun ölçüsü uygunsa harici stok yerine bina içi ve kazan içi deponun kullanılması 

• Uzun vadeli bir zarara uğramadan tozu yakalamak ve absorbe etmek için doğal arazi 

zemininde bulunan toprak kümelerinin oluşturulması. Açık alanlarda yüksek çalılık ve her zaman 

yeşil olan ağaçlar dikip rüzgâr kıranlar yapmak 

• Atık çöplüklerinin ve cüruf tepelerinin hydro-seeding prosesine tabi tutulması 

• Kullanılmayan alanları üst toprak ile kaplayıp ot, çalı ve yeri kaplayan başka türde 

bitkileri ekerek alanın yeşillendirilmesi 

• Toz bağlama işlevi gören dayanıklı maddeler kullanarak yüzeyi nemlendirme 

• Yüzeyi branda veya stokları lateks gibi bir örtü ile kaplamak 

• Maruz kalan alanı azaltmak için istinat duvarı olan bir deponun kullanılması 

• Gerekli olduğu durumlarda betonu ve drenajı olan sızdırmaz yüzeyleri kullanmak 
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IV. Yakıt ve hammaddenin deniz yoluyla sevk edildiği ve toz salınımlarının ciddi boyutlara 

ulaştığı durumlarda, aşağıdaki tekniklere başvurulabilir: 

• Kendiliğinden boşalan kazanların veya kapatılmış sürekli boşaltıcıların operatörler 

tarafından kullanılması. Aksi takdirde, kepçe tipi gemi boşaltıcıları tarafından üretilen toz, gemi 

boşaltıcı hunisinin ağzındaki ince su sisleri ve su spreyleri kullanılmalı ve atlama yüksekliğinin en 

aza indirilmesi ile dağıtılan malzemenin yeterli nem içeriği olduğuna ilişkin bir kombinasyon ile 

en aza indirilmelidir. 

• Bu tür bir proses, sodyum klorürlü elektrostatik çöktürücülerin sinter tesislerinde cüruf 

bağlamasına yol açacağından, cevher ve fluks püskürtme prosesi gerçekleştirilirken deniz 

suyundan kaçınılması. Hammaddelere ek olarak bir klorür girdisi olması, PCDD/F gibi 

emisyonların artmasına ve filtredeki tozun devridaim yapmasını engelleyebilir. 

• Kapalı silolardaki toz haline getirilmiş karbon, kireç ve kalsiyum karbürün depolanması 

ve bunların basınçlı hava ile taşınması ya da bunların kapalı torbalar yardımıyla depolanması ve 

transfer edilmesi 

V. Tren veya kamyon boşaltma teknikleri şunları içermektedir: 

• Toz emisyonu oluşumundan dolayı gerekli olduğunda genel olarak etrafı çevrili olan bir 

tasarım ile bu iş için ayrılmış boşaltma ekipmanının kullanılması 

 

VI. Önemli ölçüde toz salınımına sebep olabilecek, kolay sürüklenebilme özelliğine sahip 

materyallere yönelik bazı teknikler şunları içermektedir: 

• Torbalı filtre tesisine tamamen bitişik veya bu tür bir tesisten ayrılmış şekilde 

bulunabilen transfer noktaları, vibrasyonlu elekler, kırma makineleri, besleme gözleri ve buna 

benzer ekipmanların kullanılması 

• İşlemin etkileri, bir araç ile sınırlıdır ve dökülen malzemenin geri dönüşümü kolaylaşır. 

Bu yüzden dökülen malzemelerin ortadan kaldırılması için yıkayıp temizleme prosesi yerine 

merkezi ya da yerel vakumlu temizleme sistemlerinin kullanılması 

VII. Cürufun depolanmasına ve işlenmesine ilişkin teknikler şunları içermektedir: 

• kurutulmuş yüksek fırın cürufu ve çelik cürufu toz oluşumuna sebep olur. Bu yüzden 

cürufun taşınması ve işlenmesi için depolarda, cüruf tanelerini nemli tutmak 

• toz emisyonlarını azaltmak için verimli çalışan ve torbalı filtresi olan kapalı cüruf kırma 

ekipmanın kullanılması 

VIII. Hurdanın depolanmasına yönelik teknikler şunları içermektedir: 

• Araçların hareketlerinden kaynaklanan tozun havalanmasını en aza indirmek için örtü 

altında ve/veya sert zeminlerde hurdanın depolanmasını sağlamak 

IX. Malzemelerin nakliyesi esnasında göz önünde bulundurulacak teknikler şunları içermektedir: 

• kamuya açık yollardan geçiş noktalarının en aza indirilmesi 

• tekerlek temizlik ekipmanlarının, çamur ve tozun kamuya açık yollara taşınmasını 

önlemek amacıyla kullanılması 

• malzemeler işlenirken toz bulutlarının oluşmasını en aza indirmek için nakliye 

prosesinin gerçekleştirildiği yollara beton veya asfalt gibi sert yüzey uygulaması yapılması ve 

yolların temizlenmesi 

• çitler, hendekler veya geri dönüştürülmüş cüruf setleriyle araçları belirlenen yollar içinde 

tutmak 
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• cüruf nakil proseslerinde olduğu gibi tozlu yolların su spreyleri ile nemlendirilmesi 

• malzemelerin dökülmesini önlemek için nakliye araçlarının fazla dolu olmamasının 

sağlanması 

• nakliye araçlarının taşınılan malzemeleri kapatacak örtüye sahip olmasının sağlanması 

• transfer sayısını en aza indirmek 

• Kapalı ve bitişik konveyörlerin kullanılması 

• Mümkün olan yerlerde, alanlar arasında yönlerin değişmesinden kaynaklanan malzeme 

kaybını en aza indirmek için boru şeklindeki konveyörlerin kullanılması. Bu tür bir durum 

genellikle malzemelerin bir banttan diğer banda boşaltımı sırasında ortaya çıkar 

• Erimiş metalin transferine ve potada işlenmesine yönelik iyi uygulama teknikleri 

• Konveyör transfer noktalarının tozdan arındırılması 

 Su ve atık su yönetimi 

12. Atık su yönetimine ilişkin MET, fabrika içi geri dönüşümü en üst seviyeye çıkarmaktır. 

Ayrıca her son akış için yeterli arıtma kullanarak atık su türlerini önlemek, biriktirmek ve 

ayırmaktır. Bu süreç; yağ önleme, filtreleme ya da çökeltme gibi teknikler kullanmayı içerir. 

Bu bağlamda, aşağıdaki teknikler bahsedilen ön şartlar mevcut olduğunda kullanılabilir: 

• üretim hatları için taşınabilir su kullanmaktan kaçınmak 

• mevcut tesislerin modernize edilmesinde ve yeni tesislerin inşasında su dolaşım 

sistemlerinin kapasitesini ve/veya sayısını arttırmak 

• gelen taze suyun dağıtımını merkezleştirmek 

• tek parametreler yasal ya da teknik limitlere erişene kadar çağlayanlardaki suyu 

kullanmak 

• sadece tek parametreler etkilendiğinde ve daha fazla kullanım mümkün olduğunda diğer 

tesislerdeki suyu kullanmak 

• arıtılmış ve arıtılmamış atık suyu ayrı tutmak. Bu önlemle atık sudan makul bir maliyetle 

kurtulmak mümkün olur. 

• mümkün olduğunda yağmur suyu kullanmak 

Uygulanabilirlik 

Entegre çelik tesislerinde su yönetimi, taze suyun bulunabilirliği, kalitesi ve yerel yasal 

gereksinimlerle belirlenir. Mevcut tesislerde su devridaiminin şekli, uygulanabilirliği 

kısıtlayabilir. 

 Denetleme 

13. MET, sürekli düzenlemeler yapıp prosesleri çevrimiçi optimize etmek ve istikrarlı ve 

düzgün işleyen prosesleri garanti etmek amaçlar. Bir yandan da MET bilgisayar destekli 

modern sistemlerle prosesleri kontrol odalarından yönetmek için gerekli olan bütün 

parametreleri ölçmek ve değerlendirmektir. Bu yolla, enerji verimliliği arttırılır, üretim 

maksimize edilir ve bakım uygulamaları geliştirilir. 

14. MET, MET-MES'ler (MET ile İlgili Emisyon Seviyeleri) verildiğinde ve demir ve çelik 

tesislerinde doğal gazla çalışan elektrik santrallerindeki proseslerde, bölüm 1.2 - 1.7'ye dâhil 

olan proseslerdeki ana emisyon kaynaklarından yayılan yığın emisyonlarını ölçmektir. 

MET, aşağıdaki durumlarla önlemlere sürekli başvurmaktadır: 

• sinter bandından kaynaklanan kükürt oksit (SO2) azot oksit (NOX) ve birincil toz 

emisyonları 
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• peletleme tesislerindeki sertleştirme bandından kaynaklanan azot oksit (NOX) ve kükürt 

dioksit (SO2) emisyonları 

• yüksek fırın döküm holünden kaynaklanan toz emisyonları 

• bazik oksijen fırınlarından kaynaklanan ikincil toz emisyonları 

• elektrik santrallerinden kaynaklanan azot oksit (NOX) emisyonları 

• büyük elektrik ark ocaklarından kaynaklanan toz emisyonları 

Diğer emisyonlar için MET kütle akışına ve emisyon özelliklerine bağlı olarak sürekli 

emisyon denetimi yürütmektir. 

15. MET’in 14. Maddesinde bahsedilmeyen ilgili emisyon kaynakları için MET, demir ve 

çelik tesislerinde, doğal gazla çalışan elektrik santrallerindeki proseslerde, bölüm 1.2 - 1.7'ye 

dâhil olan proseslerdeki ana emisyon kaynaklarından yayılan emisyonlar ve tüm ilgili proses 

gaz bileşenleri/kirleticileri periyodik ve aralıklı olarak ölçmektir. Bu da proses gazların, 

yığın emisyonların, poliklorlanmış dibenzodioksin/furanlar (PCDD/F) ve atık su deşarjının 

denetlenmesidir. Bu denetlemeye yaygın emisyonlar dâhil değildir (bakınız MET 16) 

Tanım (MET’in 14. ve 15. Maddesiyle ilgili) 

Proses gazlarının denetlenmesi; proses gazlarının bileşimi ve toz, ağır metal ve SOx emisyonları 

gibi proses gazlarının yanmasından kaynaklanan ve doğrudan olmayan emisyonlar hakkında bilgi 

verir. 

Yığın emisyonlar, kanallı emisyon kaynaklarında uzun bir dönem boyunca düzenli olarak 

periyodik aralıklarla ölçülebilir. Bu ölçümler, ilgili kanallı emisyon kaynaklarından yeterince uzun 

bir süre için temsili emisyon verileri elde etmek içindir. 

Atık suyun deşarjının denetlenmesiyle ilgili numune alma, su ve atık su analiz amaçlı çeşitli 

standart prosedür mevcuttur. Bu prosedürlerden bazıları şunlardır: 

- atık su akışından rastgele alınan temsili numune 

- belirli bir süreçte sürekli olarak alınan birleşik numune ya da belirli bir süreçte aralıklı ya da 

aralıksız olarak alınan çeşitli numunelerin karışımından oluşan bir numune 

- maksimum 2 saatlik bir süreçte iki dakikadan daha az aralıklarla rastgele alınıp en az 5 

numunenin karışımından oluşan birleşik ve nitelikli olarak adlandırılan numune. 

Denetim, ilgili EN ya da ISO standartlarına göre yapılmalıdır. EN ya da ISO standartlarına 

ulaşılamadığında, eşdeğer bilimsel kaliteye verisine ulaşmak için ulusal ya da diğer uluslararası 

standartlara denk olan bilimsel nitelikler kullanılmalıdır. 

16. MET, ilgili kaynaklardan çıkan yaygın emisyon boyutlarının aşağıda bahsedilen 

yöntemlerle belirlenmesidir. Mümkün olduğunda, emisyon faktörlerine dayanan 

değerlendirmeler ya da doğrudan olmayan yöntemler yerine doğrudan ölçüm yöntemlerinin 

tercih edilir. 

• Emisyonların kaynağında ölçüm yapmak mümkün olduğunda doğrudan ölçüm 

yöntemlerinin kullanılması. Bu durumda, konsantrasyonlar ve kütle akışları ölçülebilir ya da 

belirlenebilir. 

• Emisyon belirlenmesi kaynaktan belli bir uzaklıkta yapıldığında, doğrudan olmayan 

ölçüm yöntemlerinin kullanılması. Konsantrasyonların ve kütle akışlarının doğrudan ölçümü 

mümkün değildir. 

• Emisyon faktörleriyle hesaplama 

 

Tanım 
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Doğrudan ölçümler ya da doğrudan ölçümlere benzer ölçümler 

Doğrudan ölçümlere örnekler, davlumbazlı rüzgar tünellerindeki ölçümler ya da endüstriyel tesis 

çatılarındaki diğer benzeri emisyon ölçüm metotlarıdır. İkinci durumda rüzgar hızı ve çatı hattı 

delikleri alanı ölçülür ve bir akış hızı hesaplanır. Çatı hattı deliklerinin ölçme düzleminin enine 

kesiti, eş yüzey alanlarından oluşan bölümlere ayrılmıştır. (grid ölçümü). 

Doğrudan olmayan ölçümler 

Doğrudan olmayan ölçümlere örnek, izli gazların kullanımı, ters dispersiyon modeli yöntemleri 

(TDM), ışık algılaması ve ölçmesi uygulanmasıyla kütle dengeleri yöntemleridir (IAÖ). 

Emisyon faktörleriyle emisyon hesaplaması 

Depolamadan ve yığın malzemelerin taşınmasından kaynaklanan yaygın toz emisyonlarının 

tahmini, ve trafik hareketleri yüzünden yollarda oluşan toz birikimleri için emisyon faktörlerini 

kullanan kılavuz ilkeler şunlardır: 

• VDI 3790 Kısım 3 

• US EPA AP 42 

 

 Tesis sökme prosesleri 

17. MET, aşağıda listelenen tekniklerin kullanılmasıyla tesis sökülme proseslerinden 

kaynaklanan kirliliğin önlenmesidir. 

Ömrünü tamamlamış tesislerin sökülmesi ile ilgili tasarım önerileri: 

I. İşletmelerin sökülmesinden kaynaklanan çevresel etkiler, yeni bir tesisin tasarlanma aşamasında 

göz önüne alınmalıdır, çünkü önceden önlem almak tesisi kapatma prosesini kolaylaştıracak, 

maliyeti düşürecek ve kirliliği azaltacaktır. 

II. Tesis sökülme prosesi arazinin ve yeraltı sularının kirlenmesi riskini oluşturur ve büyük 

miktarlarda katı atık ortaya çıkarır; önleyici teknikler, proseslere özgüdür ancak genel teknikler 

şöyle sıralanabilir: 

i. yeraltı yapılarından kaçınmak 

ii. sökülme proseslerini kolaylaştıran özellikler eklemek 

iii. kolayca temizlenen yüzeyler seçmek 

iv. sıkışmış kimyasalları en aza indiren ve boşaltmayı ya da temizlemeyi kolaylaştıran ekipman 

bileşimleri kullanmak 

v. aşamalı sökülme prosesini mümkün kılan esnek ve bağımsız Birimler tasarlamak 

vi. mümkün olduğunda biyolojik olarak çözünebilir, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmak 

 

 Gürültü 
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18. MET, Yerel koşullara bağlı olarak ve aşağıdaki tekniklerden birini ya da birkaçını 

kullanarak demir-çelik imalat proseslerinde ilgili kaynakların gürültü emisyonlarını 

azaltmak: 

 

• gürültü azaltma stratejileri uygulamak 

• gürültülü işletme/Birimleri çevrelemek 

• işletme/Birimler için titreşim izolasyonu 

• darbe emici malzemelerden yapılan iç ve dış çevreleme 

• malzeme dönüştürücü ekipmanlar içeren gürültülü proseslere yönelik ses geçirmez 

yalıtım 

• gürültü önleyici duvarlar inşa etmek, örneğin korumalı alan ve gürültü faaliyetlerin 

gerçekleştiği alan arasında ağaç ve çalılar yetiştirmek suretiyle doğal bariyerler inşa etmek 

• baca gazları çıkışına susturucular eklemek 

• ses geçirmez binalarda yer alan havalandırma kanallarının ve üfleme kapılarının yalıtımı 

• kapalı alanların kapı ve pencerelerini kapatmak 
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9.2 Sinter tesisleri İçin MET Sonuçları 

Aksi belirtilmedikçe, bu bölümde sunulan MET sonuçları tüm sinter tesislerinde uygulanabilir. 

Hava emisyonları 

19. Harmanlama/karıştırma ile ilgili MET, nem içeriğini ayarlayarak ince malzemeleri bir 

araya getirip, yaygın toz emisyonlarını önlemek ya da azaltmaktır (ayrıca bakınız MET 11) 

20. Sinter tesislerinden kaynaklanan birincil emisyonlarla ilgili MET, sinter bandı atık 

gazlarından kaynaklanan toz emisyonlarını torbalı filtre yardımıyla azaltma 

Mevcut tesislerden kaynaklanan birincil emisyonlarla ilgili MET, sinter bandı atık gazlarından 

kaynaklanan toz emisyonlarının, torbalı filtre kullanımı mümkün olmadığında gelişmiş 

elektrostatik çökelticiler kullanarak azaltmak 

Tozlara ilişkin MET'le ilgili emisyon seviyeleri, torbalı filtreler için <1 – 15 mg/Nm3 ve gelişmiş 

elektrostatik çökelticiler içindir ve bu değerlere ulaşmak için tasarlanmış olmalıdır. <20 – 40 

mg/Nm3'dür. Her iki değer de günlük ortalama değerdir. 

Torbalı Filtre 

Tanım 

Sinter tesislerde kullanılan torbalı filtreler, genellikle mevcut elektrostatik çökelticiler ya da 

siklonlardan sonra uygulanmaktadır. Torbalı filtre bağımsız bir araç olarak da çalışabilir. 

Uygulanabilirlik 

Mevcut tesislerde elektrostatik çökelticilerden sonra kullanılacak ekipman için alan gibi ihtiyaçlar 

vardır. Mevcut elektrostatik çökelticinin performansı ve yaşına özellikle dikkat edilmelidir. 

Gelişmiş elektrostatik çökelticiler 

Tanım 

Gelişmiş elektrostatik çökelticiler için aşağıdaki önlemler ve kombinasyonları kullanılabilir: 

• prosesin kontrolü 

• ek elektrik alanları 

• elektrik alanının uyarlanmış gücü 

• uyarlanmış nem içeriği 

• katkı maddeleriyle düzenleme 

• yüksek ya da değişken atımlı voltaj 

• hızlı reaksiyon voltajı 

• yüksek enerji titreşim bindirme 

• hareketli elektrotlar 

• azaltma verimliliğini iyileştiren diğer özellikler ve elektrot mesafe ayar levhasını 

genişletmek 

21. Sinter bantlarından kaynaklanan birincil emisyonlarla ilgili MET, düşük cıva içeriği olan ham 

maddelerin seçimiyle cıva emisyonunu önlemek ya da azaltmaktır (bakınız MET 7) ya da aktif 

linyit kömürü ya da aktif karbon enjeksiyonu kombinasyonu ile atık gazları arıtmaktır. 
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Cıva için MET'le ilgili emisyon seviyeleri numune alma sürecindeki ortalama olan <0.03 – 0.05 

mg/Nm3'tür. aralıklı ölçüm, en az yarım saatte bir küçük numuneler halinde yapılır. 

22. Sinter bantlarından kaynaklanan birincil emisyonlarla ilgili MET, aşağıdaki 

tekniklerden birini ya da kombinasyonlarını kullanarak kükürt oksit (SOX) emisyonlarını 

azaltmaktır: 

I. düşük kükürt içerikli kok tozu kullanarak kükürt girdisini azaltmak 

II. kok tozu tüketimini en aza indirerek kükürt girdisini azaltmak 

III. düşük kükürt içerikli demir cevheri kullanarak kükürt girdisini azaltmak 

IV. Sinter bandının, torbalı filtreyle tozsuzlaştırmadan önce, yüzeyde toplama araçlarının atık gaz 

kanallarına yeterli miktarda enjeksiyonu (bakınız MET 20) 

V. ıslak kükürt giderme ya da aktif karbon rejenerasyonu (AKR) (uygulama ön şartları için özel 

hususlarla) 

MET - I – IV’i kullanan kükürt oksit (SOX) için MET ile ilgili emisyon seviyesi, 

kükürt dioksit (SO2) denen günlük ortalama değer olarak belirtilen MET IV'le ilişkilendirilen daha 

düşük değer olan <350 – 500 mg/Nm3'tür. 

MET I – IV kullanan sülfür oksit için MET’le ilgili emisyon değeri, <350 – 500 mg/Nm3’tür, sülfür 

dioksit olarak adlandırılır ve MET’le ilgili olan değerden daha düşük olan günlük ortalama değeri 

olarak belirlenmiştir. 

 

MET V'i kullanan kükürt oksit (SOX) için MET ile ilgili emisyon seviyesi kükürt dioksit (SO2) 

olarak ifade edilen günlük ortalama değer olarak belirtilen <100 mg/Nm3'tür 

MET V i kullanan sülfür oksit için MET’le ilgili emisyon seviyesi, <100mgNm3’tür, sülfür dioksit 

olarak adlandırılır ve günlük ortalama değer olarak belirlenmiştir. 

MET’in V. Maddesi kapsamında bahsedilen Aktif Karbon Rejenerasyonu (RAC) Süreci 

tanımı 

Kuru kükürt giderme teknikleri, karbonla aktifleştirilen SO2’in yüzeye toplanmasına dayanır. SO2 

yüklü aktif karbon yeniden üretildiğinde, bu sürece Aktif Karbon Rejenerasyonu (AKR) denir. Bu 

durumda, pahalı yüksek kalitede aktif karbon türü kullanılabilir ve sülfürik asit (H2SO4) yan ürün 

olarak elde edilir. Yatak, suyla ya da termal ısıyla yeniden üretilir. Bazı durumlarda mevcut kükürt 

giderme Biriminin "hassas ayarı" için, linyit bazlı aktifleştirilmiş karbon kullanılır. Bu durumda, 

SO2 yüklü aktif karbon genellikle kontrollü koşullarda yakılır. 

AKR sistemi tek bir aşamada ya da iki aşamalı bir süreçle geliştirilebilir. 

Tek aşamalı süreçte, atık gazlar aktif karbon yatağı aracılığıyla yönlendirilir ve kirleticiler aktif 

karbonla adsorbe edilir. Buna ilaveten, katalizör yataktan önce gaz buharına amonyak (NH3) 

enjekte edildiğinde NOX giderme gerçekleşir. 

İki aşamalı süreçte, atık gazlar iki yataklı aktif karbon aracılığıyla yönlendirilir. Amonyak, NOX 

emisyonunu azaltmak için önceden yatağa enjekte edilebilir. 
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MET’in V. Maddesi kapsamında bahsedilen tekniklerin uygulanabilirliği 

Islak Kükürt Giderme: Alan gereksinimleri önemli olabilir ve uygulanabilirliği düşürebilir. 

Yüksek yatırım, işletme maliyetleri, sulu çamur üretimi gibi önemli çapraz medya etkileri, 

boşaltım ve ilave atık su arıtma önlemleri dikkate alınmalıdır. Bu teknik, bu projenin yazımı 

sırasında Avrupa'da kullanılmamaktaydı ancak diğer tekniklerin uygulanmasıyla çevresel kalite 

standartlarına ulaşılamayan yerlerde bir seçenek olarak düşünülebilir. 

AKR: Toz azaltımı, toz girişi yoğunluklarını azaltmak için AKR sürecinden önce kurulmalıdır. Bu 

tekniği göz önüne alırken Genellikle tesisin planı ve yer gereksinimleri düşünülmesi gereken 

faktörlerdir. Özellikle birden fazla sinter bandı olan tesislerde bu hususlara dikkat edilmelidir. 

Yüksek yatırımlar ve işletme maliyetleri, özellikle yüksek kaliteli, pahalı aktif karbon türleri 

kullanılabildiğinde ve sülfürik asit tesisine ihtiyaç duyulduğunda göz önünde tutulmalıdır. Bu 

teknik Avrupa'da henüz kullanılmamaktadır ancak aynı anda SOX, NOX, toz ve PCDD/'leri hedef 

alan yeni tesisler için ve diğer tekniklerin uygulanmasıyla çevresel kalite standartlarının 

karşılanamadığı yerlerde bir seçenek olarak düşünülebilir. 

23.Sinter bantlardan kaynaklanan birincil emisyonlarla ilgili MET, aşağıdaki tekniklerden 

birini ya da kombinasyonlarını kullanarak toplam azot oksit (NOX) emisyonlarını 

azaltmaktır: 

I. prosese entegre önlemler şunları içerebilir: 

i. atık gaz devir daimi 

ii. yakım için antrasit ya da düşük-NOX'lu yakıcılar gibi diğer birincil önlemler 

II. boru çıkışı teknikleri şunları içerir: 

i. aktif karbon rejenerasyonu (AKR) süreci 

ii. seçici katalitik redaksiyonu (SKR). 

Prosese entegre önlemler kullanan azot oksit (NOX) için MET'le ilgili emisyon seviyeleri azot 

dioksit (NO2) olarak ifade edilir ve günlük ortalama değer olarak belirtilen <500 mg/Nm3'tür 

RAC kullanan azot oksit (NOX) için MET'le ilgili emisyon seviyeleri <250 mg/Nm3'tür, SCR 

kullananlar için <120 mg/Nm³'tür. Bu değerler azot dioksit (NO2) olarak ifade edilen günlük 

ortalama değerlerdir. Oksijen içeriği %15'tir. 

MET I.i kapsamındaki atık gaz devir daiminin tanımı 

Bazı sinter atık gaz miktarları, atık gazın kısmen geri dönüştürülmesinde sinterleme sürecine 

yeniden devredilir. Bütün banttan kaynaklanan atık gazın kısmi geri dönüşümü atık gaz akışını, 

dolayısıyla da ana kirleticilerin kütle emisyonlarını azaltmak için geliştirilmiştir. Buna ilaveten, 

geri dönüşüm enerji tüketiminde azalmaya sebep olur. Atık gaz devir daimi uygulamasının, sinter 

kalitesi ve verimini olumsuz etkilememesi için özel çaba gösterilmelidir. Atık gaz devir daiminde 

çalışanların karbon monoksit (CO) zehirlenmesini önlemek için özel önlemler alınmalıdır. Çeşitli 

prosesler şöyle geliştirilmiştir: 

• bandın tamamından kaynaklanan atık gazın kısmi geri dönüşümü 

• son sinter bandından kaynaklanan atık gazların ısı eşanjörü ile geri dönüşümü 
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• son sinter bandının bir kısmından 

kaynaklanan atık gazların geri dönüştürülmesi ve sinter soğutucusundan kaynaklanan atık gazın 

kullanımı 

• atık gazın sinter bandının diğer 

bölümlerine devridaimi. 

 

MET I.i' nin uygulanabilirliği 

Bu tekniğin uygulanabilirliği tesise özgüdür. Sinter kalitesi (soğuk mekanik güç) ve bant 

verimliliğinin olumsuz etkilenmemesini garantileyen önlemler göz önüne alınmalıdır. Bunlar, 

yerel koşullara bağlı olarak, uygulanması kolay oldukça küçük önlemler olabilir ya da aksine daha 

derin, maliyetli ve uygulanması zor olabilir. Her durumda, bandın çalışma koşulları teknik 

uygulamaya konulurken gözden geçirilmelidir. 

Mevcut tesislerde, atık gazın kısmen geri dönüşümü sisteminin kurulumu yer sıkıntısından dolayı 

mümkün olmayabilir. 

Bu tekniğin uygulanabilirliğini belirlemede önemli olan hususlar şunlardır: 

• bandın ilk konfigürasyonu örneğin ikili ve tekli emiş kasaları, yeni ekipmanlar için 

mevcut yer ve gerektiğinde bandın uzatılması gibi bandın ilk konfigürasyonu 

• havalandırma, gaz temizleme ve sinter eleği ve soğutma cihazları gibi mevcut ekipmanın 

ilk tasarımı 

• ham maddeler, katman yüksekliği, emme basıncı, karışımdaki sönmemiş kireç yüzdesi, 

özgül akış hızı, tesis içinde geri dönüştürülenlerin beslemedeki yüzdesi gibi işletmenin başlangıç 

koşulları 

• verimlilik ve katı yakıt tüketimi bakımından mevcut performans 

• yüksek fırınlardaki yük kompozisyonu ile yükteki sinter - pelet yüzdesi ve bu 

bileşenlerdeki demir içeriği gibi sinterin bazlılık göstergesi 

 

MET I.ii kapsamındaki diğer birincil önlemlerin uygulanabilirliği 

Antrasit kullanımı, kok tozuna nazaran daha düşük seviyede azot içeren antrasitlerin 

ulaşılabilirliğine bağlıdır. 

MET I.ii kapsamındaki AKR prosesinin tanımı ve uygulanabilirliği için bakınız MET 22 

MET I.ii kapsamındaki SCR prosesinin uygulanabilirliği 

SCR, yüksek tozlu, düşük tozlu ve temiz gaz sistemi olarak üç şekilde uygulanabilir. Şimdiye 

kadar sinter tesislerinde ve tozsuzlaştırma ve kükürt gidermeden sonra sadece, temiz gaz sistemleri 

uygulanmıştır. Gazın, tozda (<40 mg toz/Nm³) ve ağır metallerde az olması önemlidir. Çünkü 

bunlar katalizörün yüzeyini etkisiz hale getirebilir. Ayrıca, katalizörden önce kükürt giderme 

gerekebilir. Diğer bir ön şart da 300 °C civarındaki minimum gazsız ısıdır. Bu da enerji girdisi 

gerektirir. 

Yüksek yatırım maliyetleri ve işletme maliyetleri, katalizör canlandırma ihtiyacı, NH3 tüketimi ve 

kayma, patlayıcı amonyum nitrat (NH4NO3) birikimi, aşındırıcı SO3 oluşumu ve sinter prosesinden 

duyulur ısının geri kazanımı ihtimallerini azaltabilen yeniden ısıtma için ilave enerji ihtiyacı gibi 

tüm durumlar, uygulanabilirliği kısıtlayabilir. Bu teknik, çevresel kalite standartlarının, başka 

tekniklerin uygulanmasıyla karşılanamadığı durumlarda bir seçenek olarak görülebilir. 
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24. Sinter bantlarından kaynaklanan birincil emisyonlar için MET, poliklorlanmış 

dibenzodioksin/furan (PCDD/F) ve poliklorlanmış bifenillerin (PCB) aşağıdaki tekniklerden 

birinin ya da kombinasyonlarını kullanarak emisyonlarının önlenmesi ve/ya azaltılmasıdır: 

I. poliklorlanmış dibenzodioksin/furan (PCDD/F) ve poliklorlanmış bifenil (PCB) içeren ham 

maddelerden ve benzer oluşumlar içeren ham maddelerden kaçınma (bakınız MET 7) 

II. poliklorlanmış dibenzodioksin/furan (PCDD/F) oluşumunun azot bileşiklerinin eklenmesiyle 

kısıtlanması 

III. atık gaz devir daimi (tanım ve uygulanabilirlik için bakınız MET 23) 

25. Sinter bantlarından kaynaklanan birincil emisyonlar için MET, poliklorlu 

dibenzodioksin/furan (PCDD/F) ve poliklorlu bifenillerin (PCB) emisyonlarının torbalı 

filtrelerle azaltımı. Torbalı filtre uygulanmasının mümkün olmadığında ise gelişmiş 

elektrostatik çöktürücülerle tozsuzlaştırmadan önce yüzeye toplama ajanlarının sinter 

bandı atık gaz kanalına yeterli miktarda enjeksiyonuyla azaltılmasıdır (bakınız MET 20). 

Poliklorlu dibenzodioksin/furan (PCDD/F) için MET'le ilgili emisyon seviyeleri toz filtreler için 

<0.05 – 0.2 ng I-TEQ/Nm3, gelişmiş elektrostatik çöktürücüler için <0.2 – 0.4 ng-I-TEQ/Nm3'tür. 

İkisi de sabit koşullarda 6-8 saat boyunca rastgele örnek alınarak belirlenmiştir. 

26. Sinter bandının deşarjı, sinter kırma, soğutma, eleme ve konveyör nakil noktalarından 

kaynaklanan ikincil emisyonlar için MET, aşağıdaki tekniklerin kombinasyonu ile 

kullanılmasıyla toz emisyonlarını önlemesi ve etkili toz emme prosesinin yapılmasıdır: 

I. kapakla örtme ve/ya kapatma 

II. elektrostatik çöktürücü veya torbalı filtre 

Toz için MET'le ilgili emisyon seviyeleri <10 mg/Nm3, elektrostatik çöktürücüler için <30 

mg/Nm3'tür. İkisi de günlük ortalama değerler olarak belirlenmiştir. 

Su ve atık su 

 

27. MET, sinter tesislerinde, açık devre soğutma sistemleri kullanılmadığı takdirde, su 

tüketimini soğutma suyunun olabildiğince çok miktarlarda geri kazanımı yoluyla en aza 

indirmektir. 

28. MET, aşağıda yer alan tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak deşarj öncesi 

soğutma suyu kullanılması haricinde, durulama suyunun kullanıldığı veya yaş atık gaz 

arıtma sisteminin uygulandığı yerlerde sinter tesislerinden gelen atık suyun arıtılmasıdır: 

I. ağır metal çökeltisi 

II. nötrleştirme 

III. kumdan süzme 

Nitelikli rastgele numune almaya veya 24-saatlik birleşik numune almaya dayalı MET’le ilişkin 

emisyon seviyeleri: 

• askıda katı maddeler <30 mg/l 
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• kimyasal oksijen ihtiyacı (COD(1)) <100 mg/l 

• ağır metaller <0.1 mg/l 

(arsenik (As), kadmiyum (Cd), krom (Cr), bakır (Cu), cıva (Hg), nikel (Ni), kurşun (Pb) ve 

çinkonun (Zn) toplamı). 

(1) Bazı durumlarda, kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) analizinde kullanılan HgCl2 kullanımından 

kaçınmak için COD yerine toplam organik karbon (TOC) ölçümü yapılır. COD ila TOC arasındaki 

korelasyon her bir sinter tesisi için inceleyerek detaylandırılmalıdır. COD/TOC oranı, yaklaşık 

olarak, iki ila dört arasında değişkenlik gösterebilir. 

Üretimden ortaya çıkan kalıntılar 

29. MET, Aşağıda yer alan tekniklerden birini veya bu tekniklerin bir kombinasyonunu 

kullanarak sinter tesisleri içinde atık üretiminden kaçınmaktır (bakınız MET 8): 

I. Son elektrostatik çökelticiden gelen toz gibi kalıntıların saha içinde seçilerek, geri dönüşümü 

yapılmak üzere, sinter prosesine gönderilmesi. Ağır metaller, alkaliler veya klorür açısından 

zenginleştirilmiş ince toz fraksiyonları hariç tutulmuştur. 

II. Alan içinde geri dönüşüm yapılamadığı durumlarda harici geri dönüşüm 

MET, kaçınılamayacak ya da geri dönüştürülemeyecek sinter tesisi proses kalıntılarını kontrollü 

şekilde yönetmektir. 

30. MET, Sinter bandında ve entegre çelik tesislerinde yer alan diğer proseslerden elde 

edilen çelik ve karbon içeren hadde tufalı ile toz ve çamur gibi yağ içerebilecek kalıntılardan, 

her birinin yağ içeriği göz önünde bulundurmaktır. Ayrıca MET, bunların sinter bandına 

olabildiğince çok miktarda geri dönüşümünü sağlamaktır. 

31. MET, sinter beslemesinin hidrokarbon içeriğini, uygun seçimler ve geri dönüştürülmüş 

proses kalıntılarının ön prosesden geçirilerek, azaltmaktır. 

Her durumda, geri dönüştürülmüş proses kalıntılarının yağ içeriği % 0.5’ten ayrıca sinter 

beslemesinin yağ içeriği de % 0.1’den düşük olmalıdır. 

Tanım 

Hidrokarbon girdisi, özellikle yağ girdisinin azaltılması yoluyla asgari seviyeye düşürülebilir. 

Yağ, sinter beslemesine genellikle hadde tufalının eklenmesi yoluyla girer. Hadde tufallarının yağ 

içeriği, hadde tufallarının kaynağına bağlı olarak, büyük ölçüde değişiklik gösterebilmektedir. 

Toz ve hadde tufalı ile yağ girdisini en aza indirme teknikleri aşağıda yer alan maddeleri 

içermektedir: 

• yağ girdisini, ayırma prosesi gerçekleştirerek ve yalnızca düşük yağ içeriği bulunan toz 

ve hadde tufallarını seçerek sınırlandırmak 

• hadde makinelerinde ‘iyi bakım ve temizlik teknikleri’ni kullanmak, hadde tufalındaki 

kirletici yağ içeriğinde azımsanmayacak miktarda azalma ile sonuçlanabilir 

• Aşağıda yer alan teknikleri kullanarak hadde tufalını yağdan arındırmak: 

• Hadde tufalını yaklaşık olarak 800 °C’ye kadar ısıtmak, yağ hidrokarbonları buharlaşır ve 

temiz hadde tufalı ortaya çıkar; böylece buharlaşmış hidrokarbonlar yakılabilir 

Bir solvent kullanarak hadde tufalından yağ çıkarmak 

 



Bölüm 9 
 

492  Demir Çelik Üretimi  

Enerji 

32. MET, sinter tesisleri içinde aşağıda yer alan tekniklerden birini veya bu tekniklerin bir 

kombinasyonunu kullanarak sinter ısı enerjisi tüketimini azaltmaktır: 

I. Sinter soğutucusu atık gazından duyulur ısıyı geri kazanma 

II. Uygulanabilirse, sinter ızgarası atık gazından duyulur ısıyı geri kazanmak 

III. Duyulur ısıyı kullanmak için atık gazların devridaiminin azami düzeye çıkartılması (tanım ve 

uygulanabilirlik için MET 23’e bakınız) 

Tanım 

Yeniden kullanımları mümkün olan iki tür atık enerji, sinter tesislerinden boşaltılır: 

• Sinter makinelerinden salınan atık gazlardan kaynaklanan duyulur ısı 

• Sinter soğutucusundan çıkan soğutma havasının duyulur ısısı 

Kısmi atık gaz devridaimi, sinter makinelerinden salınan atık gazların ısı geri kazanımına ilişkin 

özel bir durumdur ve bu konudan MET 23’te bahsedilmektedir. Duyulur ısı, doğrudan sinter 

yatağına devridaimi yapılmış sıcak gazlar tarafından transfer edilir. Bahsi geçen örnek, 2010 

yılında, atık gazlardan ısı geri kazanımına yönelik tek uygulanabilir yöntemdir. 

Sinter soğutucudan elde edilen sıcak havada bulunan duyulur ısı, aşağıda yer alan yöntemlerden 

biri veya birden fazlası kullanılarak geri kazanılabilir: 

• Demir ve çelik işlerinde kullanılmak üzere atık ısı kazanında buhar üretimi 

• Merkezi ısıtma için sıcak su üretimi 

• Sinter tesisinin ateşleme kabininde bulunan yakma havasının ön ısıtma prosesinden 

geçirilmesi 

• Sinterde bulunan hammadde karışımının ön ısıtma prosesinden geçirilmesi 

• Atık gaz devridaim sistemindeki sinter soğutma gazlarının kullanımı 

 

Uygulanabilirlik 

Bazı tesislerde, mevcut konfigürasyonla, sinter atık gazlarından veya sinter soğutucu atık 

gazlarından ısının geri kazanımının maliyeti çok yüksek olabilir. Isı eşanjörleri yoluyla atık 

gazlardan ısının geri kazanımı, kabul edilemeyecek nitelikteki yoğunlaşma ve korozyon 

sorunlarına yol açabilir. 
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9.3 Peletleme Tesisleri için MET Sonuçları 

Aksi belirtilmediği takdirde, bu bölümde belirtilen MET sonuçları tüm peletleme tesisleri için 

uygulanabilir. 

Hava emisyonları 

33. MET, aşağıda yer alan proseslerden kaynaklanan toz emisyonlarını azaltmaktır: 

Hammaddelerin ön prosesden geçirilmesi, kurutulması, öğütülmesi, ıslatılması, 

karıştırılması ve yumaklanması, 

• sertleştirme bandı, 

• peletin işlenmesinden ve elekten geçirilmesinden 

Bu azaltma prosesi esnasında aşağıda yer alan tekniklerden birini ya da bu tekniklerin bir 

kombinasyonu kullanılır: 

I. Elektrostatik çökeltici 

II. Torbalı filtre 

III. Islak yıkayıcı 

Toz için MET’le ilgili emisyon seviyeleri <20 mg/Nm3 olmakla birlikte kırma, öğütme ve kuruma 

prosesleri ayrıca diğer tüm proses adımları ve tüm atık gazların bir arada arıtıldığı durumlar için 

aynı seviye <10 – 15 mg/Nm3’tür, verilen değerler günlük ortalama değerlerdir. 

34. MET, aşağıda yer alan tekniklerden birini kullanarak sertleştirme bandı atık 

gazlarından kaynaklanan kükürt oksit (SOX), hidrojen klorür (HCl) ve hidrojen florür (HF) 

emisyonlarının azaltılmasıdır: 

I. sulu yıkayıcı 

II. arkasından tozsuzlaştırma sistemi gelen yarı-kuru soğurma. 

Bu bileşenler için günlük ortalama değerler şeklinde belirlenen MET’le ilgili emisyon seviyeleri 

şu şekildedir: 

• Kükürt dioksit olarak açıklanan(SO2) kükürt oksitler (SOX) <30 – 50 mg/Nm3 

• Hidrojen florür (HF) <1 – 3 mg/Nm3 

• Hidrojen klorür (HCl) <1 – 3 mg/Nm3. 

35. MET, prosese entegre tekniklerini uygulayarak kurutma ve öğütme bölümlerinden ve 

sertleştirme bandından kaynaklanan NOX emisyonlarını azaltmaktır. 

Tanım 

İşletmeye özel tesis tasarımı çözümleri ile tüm yanma bölümlerinden kaynaklanan düşük azot oksit 

(NOX) emisyonları için optimize edilmelidir. Termik NOX formasyonunun azaltılması, brülörlerin 

(en üst) sıcaklığını düşürerek ve yakma havasındaki oksijen fazlasını azaltarak gerçekleştirilebilir. 

Buna ek olarak, daha düşük NOx emisyonları, daha az enerji kullanımı ve kömür ve mazot gibi 

yakıtlarda bulunan daha düşük azot içeriğinin kombinasyonu ile elde edilebilir. 
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36. Mevcut tesisler için MET, aşağıda yer alan tekniklerden birini uygulayarak sertleştirme 

bandı atık gazları ile kurutma ve öğütme bölümlerinden kaynaklanan NOX emisyonlarını 

azaltmak içindir. 

I. Hat sonu tekniği olarak seçici katalitik redaksiyon (SKR) tekniğinin kullanılması 

II. En az % 80 oranında NOX azaltma etkisi bulunan herhangi başka bir teknik 

Uygulanabilirlik 

Mevcut tesislere hem düz ızgara hem de ızgaralı fırın sistemlerinin SKR reaktörüne uyması için 

gerekli olan prosese koşullarını elde etmek zordur. Bu tür hat sonu teknikleri yüksek giderlerinden 

dolayı yalnızca çevreye ilişkin kalite standartlarının başka türlü karşılanamayacağı durumlarda 

düşünülmelidir. 

37. Yeni tesisler için MET, kurutma ve öğütme bölümlerinden ve sertleştirme bandı atık 

gazlarından kaynaklanan NOX emisyonlarını, seçici katalitik indirgeme (SKR) tekniğini son 

çare olarak uygulayıp azaltmak içindir. 

Su ve atık su 

38. Peletleme tesisleri için MET, su tüketimini, durulama suyunu, sulu yıkamada kullanılan 

suyu ve soğutma suyunu en aza indirerek, yeniden olabildiğince çok kullanmaktır. 

39. Peletleme tesisleri için MET, aşağıdaki tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak 

deşarj öncesinde atık suyu arıtmaktır: 

I. nötrleştirme 

II. flokülasyon 

III. sedimentasyon 

IV. kumdan süzme 

V. ağır metal çökeltisi 

Nitelikli rastgele numune almaya veya 24-saatlik birleşik numune almaya dayalı MET’e ilişkin 

emisyon seviyeleri: 

• askıda katı maddeler <50 mg/l 

• kimyasal oksijen ihtiyacı (COD(1)) <160 mg/l 

• Kjeldahl azot <45 mg/l 

• ağır metaller <0.55 mg/l 

(arsenik (As), kadmiyum (Cd), krom (Cr), bakır (Cu), cıva (Hg), nikel (Ni), kurşun (Pb) ve 

çinkonun (Zn) toplamı). 

(1) Bazı durumlarda, kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) analizinde kullanılan HgCl2 kullanımından 

kaçınmak için COD yerine toplam organik karbon (TOC) ölçümü yapılır. COD ile TOC arasındaki 

korelasyon her bir pelletleme tesisi için duruma göre detaylandırılmalıdır. COD/TOC oranı, 

yaklaşık olarak, iki ile dört arasında değişkenlik gösterebilir. 

Üretimden kaynaklanan kalıntılar 
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40. MET, etkin bir şekilde saha içi geri dönüştürme prosesinin gerçekleştirilmesi veya çok 

küçük, yeşil ve ısı prosesi görmüş peletler gibi kalıntıların tekrar kullanımı ile peletleme 

tesislerinde atık üretimini önlemektir. 

MET, kaçınılamayacak yada geri dönüştürülemeyecek nitelikte olup, atık suyun 

arıtılmasından elde edilen, çamur gibi peletleme tesislerinin proses kalıntılarını kontrollü 

şekilde yönetmektir. 

Enerji 

41. MET, aşağıda yer alan tekniklerden birini ya da bu tekniklerin bir kombinasyonunu 

kullanarak peletleme tesislerindeki termal enerji tüketimini azaltmak/en aza indirmektir: 

I. Sertleştirme bandının farklı bölümlerinden kaynaklanan duyulur ısının prosese entegre olarak 

yeniden kullanımını olabildiğince yüksek düzeyde tutmak 

II. Üçüncü tarafın talebi varsa, dâhili ve harici ısıtma ağları için atık ısı fazlasını kullanmak 

Tanım 

Birincil soğutma bölümünden elde edilen sıcak hava, yanma bölümünde ikincil yakma havası 

olarak kullanılabilir. Dolayısıyla yanma bölümünden elde edilen ısı, sertleştirme bandının kurutma 

bölümünde kullanılabilir. İkincil soğutma bölümünden elde edilen ısı da kurutma bölümünde 

kullanılabilir. 

 

Soğutma bölümündeki ısı fazlası, kurutma ve öğütme bölümlerindeki kurutma odalarında 

kullanılabilir. Sıcak hava ‘sıcak hava devridaim borusu’ olarak adlandırılan izole bir boru hattıyla 

taşınır. 

Uygulanabilirlik 

Duyulur ısının geri kazanımı, peletleme tesislerinin ayrılmaz bir parçasıdır. ‘Sıcak hava devridaim 

kanalı’, kıyaslanabilir bir tasarım ve duyulur ısının yeterli şekilde tedarik edilmesiyle mevcut 

tesislerde uygulanabilir. 

Üçüncü tarafın işbirliği ve üçüncü tarafla anlaşmaya varılması operatörün kontrolünde olmayabilir 

bu nedenle de izin kapsamına girmeyebilir. 
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9.4 Kok Fırını tesisleri için MET Sonuçları 

 

Aksi belirtilmediği takdirde, bu bölümde belirtilen MET sonuçları, tüm kok fırın tesislerine 

uygulanabilir. 

Hava emisyonları 

42. MET, kömür öğütme tesisleri için kırma, öğütme, parçalama ve eleme prosesleri ve 

kömürün hazırlanması gibi uygulamalar için aşağıdaki tekniklerden birini ya da bu 

tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak toz emisyonlarının oluşmasını önlemek ve toz 

emisyonlarını azaltmaktır: 

I. Kırma makinesi, değirmen, süzgeç ve gibi bina ve/ya aygıt eklentileri ve 

II. Etkin bir şekilde çıkarım ve bu prosesin arkasından gelen tozsuzlaştırma proseslerini kullanmak 

Toza ilişkin MET’le ilgili emisyon seviyeleri, sürekli olmayan ölçüm ve en az yarım saatte bir 

küçük-anlık numuneler alımı yolu ile numune alma süreci ortalaması olarak <10 – 20 mg/Nm3’dir. 

43. MET, öğütülmüş kömürün depolanması ve işlenmesine yönelik olarak, aşağıda yer alan 

tekniklerden birini ya da bu tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak yaygın toz 

emisyonlarından kaçınmak ya da bu tür emisyonları azaltmaktır: 

I. Öğütülmüş maddeleri silolarda veya depolarda saklamak 

II. Kapalı ve örtülü taşıyıcıları kullanmak 

III. Tesis boyutuna ve yapıya bağlı olan düşüş yüksekliğini en aza indirmek 

IV. Kömür kulesinin yüklenmesinden ve şarj arabasından kaynaklanan emisyonları azaltmak 

V. Etkin bir şekilde çıkarım ve bu prosesin arkasından gelen tozsuzlaştırma proseslerini kullanmak 

MET V kullanılırken, toza yönelik MEt’le ilgili emisyon seviyeleri, numune alma süreci sürekli 

olmayan ölçüm, en az yarım saatte bir küçük-anlık numuneler gibi numune alma sürecinin 

ortalaması olarak <10 – 20 mg/Nm3 kabul edilmiştir. 

44. MET, kok fırın odalarını, emisyonu azaltılmış yükleme sistemleriyle doldurmaktır. 

Tanım 

Entegre bir bakış açısıyla bakıldığında, ‘dumansız’ dolum ya da ikili yükselen boru veya atlama 

borusuyla ardışık dolum yapılması tercih edilir çünkü tüm gazlar ve toz, kok fırını gaz arıtımı gibi 

arıtma prosesinden geçirilir. 

Bununla birlikte gazlar kok fırınının dışına çıkarılacak ve fırının dışında arıtılacaksa, çıkan 

gazların toprak bazlı arıtma yolu ile dolumu tercih edilir. Arıtma prosesinde, organik bileşimi 

azaltmaya yönelik yeterli yakma prosesiyle emisyonların etkin bir şekilde çıkarılması ve 

partikülleri azaltmak için torbalı filtrenin kullanılması gerekmektedir. 

Çıkarılan gazların toprak bazlı arıtma sistemine sahip olup, kömür şarjından kaynaklanan toza 

ilişkin MET’le ilgili emisyon seviyeleri, numune alma sürecinin (sürekli olmayan ölçüm), en az 
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yarım saatte bir küçük-anlık numuneler gibi numune alma sürecinin ortalaması olarak <50 

mg/Nm3’e eşdeğer <5 g/t koktur. 

Dolumdan kaynaklanan görülebilir emisyonların MET’leriyle ilgili olan süre, MET 46’da 

tanımlanan gözlem yöntemi kullanıldığında aylık ortalama olarak dolum başına <30saniyedir. 

45. Koklaştırmaya yönelik olarak MET, kok fırın gazını (COG) koklaştırma esnasında 

olabildiğince çok çıkarmaktır. 

46. Kok tesisleri için MET, aşağıdaki teknikleri kullanarak sürekli ve kesintisiz 

bir şekilde kok üretimi yoluyla emisyonları azaltmaktır: 

I. Fırın odalarının, fırın kapılarının ve çerçeve dolgularının, yükselen boruların, dolum için 

kullanılan deliklerin ve diğer ekipmanların kapsamlı şekilde bakımının yapılmasıdır. Buna yönelik 

sistematik bir program, özel olarak eğitilmiş keşif ve bakım personeli tarafından yürütülmelidir. 

I. ısıdaki keskin iniş-çıkışlardan kaçınma 

III. kok fırınının kapsamlı şekilde gözlenmesi ve izlenmesi 

IV. Kapıların, çerçeve dolgularının, doldurma prosesi için kullanılan deliklerin, kapakların ve 

yükselen boruların prosesden sonra temizlenmesidir. Bu tür bir proses yeni tesislerde ve bazı 

durumlarda mevcut tesislerde de uygulanabilir. 

V. kok fırınlarındaki serbest gaz akışını sürdürmek 

VI. Koklaşma sırasında yeterli basınç ayarı ve yaylı esnek sızdırmaz kapıların veya bıçak ağızlı 

kapıların kullanılmasıdır. Bu tür bir proses, yüksekliği 5 metreden az olan ve çalışır durumda 

bulunan fırınlar için geçerlidir. 

VII. kok fırın METaryasından toplama prosesini yapan ana, kıvrımlı ve sabit atlama borularına 

kadar geçiş sağlayan tüm aygıtlardan çıkan görülebilir emisyonları azaltmaya yönelik su sızdırmaz 

yükselen boruların kullanılması 

VIII. tüm deliklerden kaynaklanan görülebilir emisyonları azaltmak için doldurma prosesinde 

kullanılan deliklerin kapaklarını, kil süspansiyonuyla ya da diğer bir tür sızdırmaz malzemeyle 

sıvamak 

IX. yeterli tekniklerin uygulayıp ham kok sevkiyatından kaçınarak tam koklaşma prosesinin 

gerçekleşmesini sağlamak 

X. daha büyük kok fırın odaları kurmaktır. Bu tür bir uygulama, yeni tesislerde ya da bazı 

durumlarda eski temeller üzerine tamamen yeni bir tesis kurulduğu durumlarda uygulanabilir. 

XI. mümkünse, koklaşma esnasında fırın odalarına değişken basınç ayarı uygulanması. Bu tür bir 

proses, yeni tesislerde uygulanabilir ve bu tekniğin mevcut tesislerde kullanılabilme olasılığı 

dikkatlice değerlendirilmelidir çünkü bu tür bir durum her bir tesisin özel durumuna göre değişir. 

MET ile ilgili olarak tüm kapılardan kaynaklanan görülebilir emisyonların yüzdesi % 5 – 10’dan 

azdır. 

MET VII ve MET VIII ile ilgili olan tüm kaynak türleri için görülen emisyon yüzdeleri <%1’dir. 



Bölüm 9 
 

498  Demir Çelik Üretimi  

Yüzdelik değerler, kapıların, yükselen boruların veya doldurma prosesi için kullanılan delik 

kapaklarının toplam sayıları ile her türlü sızıntının sıklığının karşılaştırılmıştır. Bu değerler, elde 

edilen veriler ile aylık ortalama halinde aşağıda yer alan izleme yöntemlerini kullanarak elde 

edilmiştir. 

Kok fırınlarından kaynaklanan yaygın emisyonların hesaplanması için aşağıda yer alan yöntemler 

kullanılır: 

• EPA 303 yöntemi 

• DMT (Deutsche Montan Technologie GmbH) yöntemi 

• BCRA tarafından geliştirilen yöntem (İngiliz Karbonizasyon Araştırma Derneği-British 

Carbonisation Research Association). 

• Hollanda’da uygulanan ve kömür doldurma ve/ya kok sevkiyatı gibi normal proseslerden 

kaynaklanan görülebilir emisyonları dahil edilmezken, yükselen boruların ve doldurma prosesi 

için kullanılan deliklerin görülebilen sızıntılarını dikkate alan yöntem. 

47. Gaz arıtma tesisi için MET, kaçak gaz emisyonlarını aşağıdaki teknikleri kullanarak en 

aza indirmektir: 

I. flanş sayısını uygun olan her yerde boru tesisatının birleşme noktalarına kaynak yapılmasıyla en 

aza indirmek 

II. flanşlar ve valflar için uygun sızdırmaz contaları kullanmak 

III. manyetik pompalar gibi gaz sızdırmaz pompaları kullanmak 

IV. depolama tanklarında yer alan basınç valflarından kaynaklanan emisyonlardan, aşağıdaki 

eylemleri gerçekleştirerek kaçınmak: 

• valf çıkışının, kok fırın gazı toplama (COG) işlevi gören ana boruya bağlanması ya da 

• gazların bir yerde toplanması ve bunu takiben yanması 

Uygulanabilirlik 

Teknikler hem yeni hem de mevcut tesislere uygulanabilir. Yeni tesislerde gaz sızdırmaz bir 

tasarımın yapılması, mevcut tesislere yapılmasına oranla daha kolaydır. 

48. MET, kok fırın gazının (COG) kükürt içeriğini, aşağıdaki tekniklerden birini kullanarak 

azaltmaktır: 

I. soğurma sistemleriyle kükürt giderme 

II. ıslak oksidatif kükürt giderme. 

MET I kullanıldığında günlük ortalama değerler olarak belirtilen MET’e ilişkin artık hidrojen 

sülfür konsantrasyonları (H2S), <300 – 1000 mg/Nm3 tür ve daha yüksek değerler, daha yüksek 

oda sıcaklığı ile daha düşük değerler ise daha düşük oda sıcaklığı ile ilişkilendirilirken MET II 

kullanıldığında bu değer, <10 mg/Nm3’tür. 

49. Kok fırınının az yanmasına yönelik MET, aşağıdaki teknikleri kullanarak emisyonları 

azaltmaktır: 

I. Normal kok fırını prosesini kullanarak, fırın odası ve ısıtma odası arasındaki sızıntıdan kaçınmak 

II. fırın odası ile ısıtma odası arasındaki sızıntıyı kesmektir. Bu uygulama sadece mevcut tesisler 

için kullanılabilir. 
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III. Yeni METaryaların inşası sırasında düşük azot oksitlerin (NOX) birleştirilmesi, bunlara örnek 

olarak aşamalı yanma ve daha fazla ısıl iletkenliği bulunan daha küçük tuğla ve refrakterlerin 

kullanılması. Bu teknik, yalnızca yeni tesislerde uygulanabilir. 

IV. kükürtten arındırılmış kok fırın gazı (COG) proses gazlarının kullanılması 

Oksijen içeriğinin %5 olduğu durumlara ilişkin olarak günlük ortalama değer şeklinde belirlenen 

MET’le ilgili emisyon seviyeleri: 

• Kükürt dioksit (SO2) şeklinde gösterilen kükürt oksitler (SOX), <200 – 500 mg/Nm3 

• Toz <1 – 20 mg/Nm3 (1) 

• 10 yıldan az bir zamandır hizmet veren yeni ve/ya yenilenmiş tesisler için azot dioksit 

olarak gösterilen (NO2) azot oksitler (NOX) <350 – 500 mg/Nm3’tür. İyi bir şekilde muhafaza 

edilmiş METaryaları olan ve birleştirilmiş düşük azot oksit (NOX) teknikleri kullanan daha eski 

tesisler için bu değer, 500 – 650 mg/Nm3’tür. 

(1) Aralığın daha düşük bir noktası, çevreye ilişkin en iyi performansı sağlayan MET tarafından, 

gerçek işletme koşulları altında elde edilen belirli bir tesisin performansına dayalı olarak 

tanımlanmaktadır. 

50. Kok sevkiyatı için MET, toz emisyonlarını aşağıdaki teknikleri kullanarak düşürmektir: 

I. dedantör ile donatılmış entegre kok transfer makinesiyle çıkarma prosesinin gerçekleştirilmesi 

II. toprak bazlı gaz arıtma yönteminin, torbalı filtre veya diğer azaltım teknikleriyle kullanılması 

III. sabit veya mobil kok söndürme arabasının kullanılması 

Kok sevkiyatından kaynaklanan toza ilişkin MET’le ilgili emisyon seviyeleri torbalı filtreler için 

<10 mg/Nm3 ve diğer durumlar için <20 mg/Nm3’tür. Bu değerler, aralıklı ölçüm ve en az yarım 

saatte bir küçük-anlık numuneler yoluyla alınmış ve numune alma sürecindeki ortalamaya göre 

belirlenmiştir. 

Uygulanabilirlik 

Mevcut tesislerde alanın az olması, uygulanabilirliği kısıtlayabilir. 

51. Kok söndürme için MET, toz emisyonlarını aşağıda verilen tekniklerden birini 

kullanarak azaltmaktır: 

I. Duyulur ısının geri kazanımıyla ve doldurma, prosese ve eleme prosesleri sırasında torbalı filtre 

kullanarak tozların yok edilmesiyle birlikte kok kuru söndürmenin kullanılması 

II. emisyonu en aza indirilmiş konvansiyonel ıslak söndürme prosesini kullanmak 

III. kok kararlı söndürme prosesinin kullanılması (CSQ). 

Numune alma sürecine yönelik ortalama olarak belirlenen MET’le ilgi emisyon seviyeleri: 

• kok kuru söndürme için <20 mg/Nm3 kok 

• emisyonu en aza indirilmiş konvansiyonel ıslak söndürme için <25 g/t kok (1) 

• kok kararlı söndürme prosesi için <10 g/t kok (2) 

(1) Bu seviye, izokinetik olmayan Mohrhauer yönteminin kullanılmasına dayanmaktadır (eski VDI 

2303) 
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(2) Bu seviye, VDI 2066’ya göre izokinetik numune alma yönteminin kullanılmasına 

dayanmaktadır. 

MET I’in Tanımı 

Kok kuru söndürme tesisleri için iki seçenek vardır. Birinci durumda, kok kuru söndürme Birimleri 

iki ile dört odadan oluşur. Bir Birim her zaman bekleme modunda durur. Bu nedenle de ıslak 

söndürmeye gereksinim duyulmaz fakat kok kuru söndürme Birimi yüksek maliyetli kok fırın 

tesisi karşısında fazla kapasiteye gereksinim duyar. Diğer durumda ek ıslak söndürme sistemi 

gereklidir. 

Islak söndürme tesisinin kuru söndürme sistemine dönüştürüldüğü takdirde mevcut ıslak söndürme 

sistemi, bu amaç için muhafaza edilebilir. Bu tür bir kok kuru söndürme Biriminin kok fırın 

tesisine oranla fazladan bir proses kapasitesi bulunmaz. 

MET II’nin Uygulanabilirliği 

Mevcut söndürme kuleleri emisyon redaksiyon bölmeleriyle donatılabilir. Yeterli çekiş şartlarını 

sağlamak için en az 30 metrelik bir kule yüksekliği gereklidir. 

MET III’ün Uygulanabilirliği 

Sistem, konvansiyonel söndürme için gerekli olandan büyük olduğu için, tesis içinde yer olmaması 

kısıtlayıcı olabilir. 

52. Kokun sınıflandırılması ve işlenmesi için MET, aşağıdaki teknikleri bir kombinasyon 

içinde kullanarak toz emisyonlarından kaçınmak veya toz emisyonlarını önlemektir: 

I. bina veya aygıtların toz emisyonlarını önleyecek şekilde, çevrilmesi 

II. etkin bir şekilde çıkarım prosesinin yapılması ve ardından gelen tozsuzlaştırma prosesi. 

Toza ilişkin olarak MET’le ilgili emisyon seviyeleri <10 mg/Nm3’tür. Bu değer aralıklı ölçüm ve 

en az yarım saatte bir küçük-anlık numuneler alınarak, numune alma sürecindeki ortalamaya göre 

belirlenmiştir. 

Su ve Atık Su 

53. MET, söndürme suyunun kullanımını olabildiğince azaltmak ve yeniden kullanmaktır. 

54. MET, ham kok fırını atık suyu ve içeriğinde hidrokarbon olan atık su gibi önemli ölçüde 

organik madde içeren proses sularının, söndürme suyu olarak yeniden kullanılmasından 

kaçınmaktır. 

55. MET, koklaştırma prosesinden ve kok fırın gazı (COG)temizliğinden kaynaklanan atık 

suyun, atık su arıtma tesisine deşarjının öncesinde ön arıtmadan geçirilmesi, aşağıda yer 

alan tekniklerden biriyle veya bu tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak 

geçirilmesidir: 

I. çökeltme, ardından gelen yüzdürme, tortullaşma ve süzme proseslerini ayrı ayrı ya da 

kombinasyon olarak kullanarak katranın ve polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) etkin bir 

şekilde ortadan kaldırılması 

II. alkali ve buhar kullanarak amonyak sıyırma 



  Bölüm 9 

Demir Çelik Üretimi  501 

56. MET, koklaştırma sürecinden ve kok fırın gazının (COG) temizlenmesinden 

kaynaklanan atık suların ön arıtmadan geçirilmesi için, entegre azot giderme / nitratlaşma 

aşamalarıyla biyolojik atık su arıtma yönteminin kullanılmasıdır. 

Rastgele nitelikli numune almaya veya 24-saatlik birleşik numune almaya dayalı olan ve yalnızca 

tek kok fırınlı su arıtma tesislerini kapsayan MET’e ilişkin emisyon seviyeleri: 

• kimyasal oksijen ihtiyacı (COD(1)) <220 mg/l 

• 5 günlük biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) <20 mg/l 

• kolaylıkla salınan kükürt bileşikler (2) <0.1 mg/l 

• tiyosiyanat (SCN-) <4 mg/l 

• kolaylıkla salınan siyanür (CN-)(3) <0.1 mg/l 

• polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) <0.05 mg/l 

(Flüoranten, Benzo[b]Flüoranten, 

Benzo [k]Flüoranten, Benzo [a]Piren, 

Indeno [1, 2, 3-cd]Piren ve Benzo [g,h,i] Perilen toplamı) 

• fenoller <0.5 mg/l 

• amonyum-azot (NH4
+-N), 

nitrat-azot (NO3
--N) ve nitrit-azot (NO2

--N) toplamı <15 – 50 mg/l. 

Amonyum-azot (NH4
+-N), nitrat-azot (NO3

--N) ve nitrit-azot(NO2
--N) miktarları göz önünde 

bulundurulduğunda, 35 mg/l’ den küçük değerler, genellikle ön azot giderme/nitratlaşma ve 

nitratlaşma sonrası gelişmiş biyolojik atık su arıtma uygulamasıyla ilişkilendirilir. 

(1) Bazı durumlarda, kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) analizinde kullanılan HgCl2 kullanımından 

kaçınmak için COD yerine toplam organik karbon (TOC) ölçümü yapılır. COD ila TOC arasındaki 

korelasyon her bir kok fırın tesisi için duruma göre detaylandırılmalıdır. COD/TOC oranı, yaklaşık 

olarak, iki ila dört arasında değişkenlik gösterebilir. 

(2) Bu seviye, DIN 38405 D 27’nin ya da eşdeğer bilimsel kalitede olan verinin elde edilmesini 

sağlayan diğer ulusal veya uluslararası standardın kullanımına dayanmaktadır. 

(3) Bu seviye, DIN 38405 D 13-2’nin ya da eşdeğer bilimsel kalitede olan verinin elde edilmesini 

sağlayan diğer ulusal veya uluslararası standardın kullanımına dayanmaktadır. 

Üretim kalıntıları 

57. MET, kömür suyundan ve durgun atık sudan kaynaklanan katranın, atık su arıtma 

tesisinden gelen aktive edilmiş çamur fazlasının, kok fırın tesisinin kömür beslemesine geri 

dönüştürülmesidir. 

Enerji 

58. MET, tahliyesi yapılmış olan kok fırın gazını (COG) yakıt olarak veya indirgeyici madde 

olarak ya da kimyasalların üretiminde kullanmaktır. 
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9.5 Yüksek Fırınlar İçin MET Sonuçları 

Aksi belirtilmedikçe bu bölümde sunulan MET sonuçları, bütün yüksek fırınlar için uygulanabilir. 

Hava emisyonları 

59. Yükleme sırasında kömür enjeksiyonu ünitesi depolama tanklarından yer değiştiren 

hava için MET, kuru tozsuzlaştırma yapılması ve ardından, toz emisyonlarının 

hapsedilmesidir. 

Toza ilişkin MET’le ilgili emisyon seviyeleri, aralıklı ölçüm ve en az yarım saatte bir küçük-anlık 

numune alındığında bu sürecin ortalaması <20 mg/Nm3'tür. 

60. Şarj hazırlamaya (karıştırma, harmanlama) ve taşıma için MET, toz emisyonlarının 

azaltılması ve gerektiğinde, elektrostatik çöktürücü ya da torbalı filtre kullanarak, 

tozsuzlaştırma yoluyla tahliye prosesi yapılmasıdır. 

61. Döküm holü için MET (boşaltma deliği, yolluklar, torpido potaları, şarj noktaları, 

kevgirler), aşağıdaki tekniklerin kullanılmasıyla toz emisyonlarının önlenmesi ya da 

azaltılmasıdır: 

I. yollukların kaplanması 

II. elektrostatik çöktürücü ya da torbalı filtre yardımıyla off-gas temizleme sistemini kullanarak, 

toz emisyonlarının ve dumanın dağıtılması için yakalama etkinliğinin optimize edilmesi 

III. döküm emisyonları için toplama ve tozsuzlaştırma sistemi bulunmadığında ve uygun şartlarda, 

fırından döküm alma sırasında azot kullanarak duman giderme 

MET II’ yi kullanılırken, toz için MET'le ilgili emisyon seviyeleri, günlük ortalama değer olarak 

belirlenen <1 – 15 mg/Nm3'tür. 

62. MET katran içermeyen yolluk kaplamaları kullanmaktır. 

63. MET, aşağıdaki şarj yapılırken yüksek fırın gazı salınımını, aşağıdaki tekniklerden 

birinin ya da kombinasyonlarının kullanımıyla en aza indirmektir: 

I. birincil ve ikincil dengelemeli çansız (külahsız) tepe 

II. gaz veya havalandırma geri kazanma sistemi 

III. tepe haznesine basınç uygulamak amacıyla yüksek fırın gazlarının kullanılması 

MET II' nin uygulanabilirliği 

Yeni tesisler için uygulanabilirdir. Çansız şarj sistemi olan fırınların olduğu mevcut tesislerde 

uygulanabilir. Azot gibi yüksek fırın gazları dışındaki gazların fırın üstü haznelere basınç 

uygulaması için kullanıldığı tesislerde uygulanabilirliği düşüktür. 

64. MET, yüksek fırın gazlarından kaynaklanan toz emisyonlarının, aşağıdaki tekniklerden 

biri ya da kombinasyonlarının kullanılmasıyla azaltılmasıdır: 

I. aşağıdaki kuru tozsuzlaştırma öncesi araçların kullanması 
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i. deflektör 

ii. toz yakalayıcılar 

iii. siklonlar 

iv. elektrostatik çöktürücüler. 

II. Ardından gelen toz azaltma araçlarına örnek olarak: 

 

i. çit temizleyici 

ii. venturi yıkayıcılar 

iii. dairesel temizleyiciler 

iv. ıslak elektrostatik çöktürücüler 

v. parçalayıcılar. 

Temizlenmiş yüksek fırın gazı için, MET'le ilgili artık toz konsantrasyonları, numune alma dönemi 

boyunca ortalama değer olarak belirlenen <10 mg/Nm3'tür. Aralıklı ölçüm ve en az yarım saatte 

bir küçük-anlık numuneler yöntemi kullanılmıştır. 

65. Yüksek fırın sobaları için MET, kükürdü giderilmiş ve tozsuzlaştırılmış artık kömür 

fırını gazı, tozsuzlaştırılmış yüksek fırın gazı, tozsuzlaştırılmış bazik oksijen fırın gazının ve 

doğal gazın ayrı ayrı ya da kombinasyonu halinde kullanılmasıyla emisyonların azaltılması 

%3'lük oksijen içeriğiyle ilişkili günlük ortalama değer olarak belirlenen MET' le ilgili emisyon 

seviyeleri: 

 

• Kükürt oksit (SOx) olarak ifade edilen kükürt dioksit (SO2) <200 mg/Nm3 

• Toz <10 mg/Nm3 

• Azot oksit (NOx) olarak ifade edilen azot dioksit <100 mg/Nm3. 

 

Su ve atık su 

66. Kum filtresiyle arıtma sonrasında gerekli olması halinde, yüksek fırın gaz arıtımından 

kaynaklanan su tüketimi ve deşarjı için MET, yıkama suyunun en aza indirilmesi ve 

olabildiğince tekrar kullanılmasıdır. Cüruf taneleme, bu duruma uygun bir örmektir. 

67. Yüksek fırın gaz arıtımından kaynaklanan atık suyun arıtılması için MET, çökeltme 

(topaklama) ve tortullaşma kullanımının yanı sıra; gerekliyse kolayca açığa çıkan siyanürün 

azaltılmasıdır. 

Rastgele nitelikli örneklemeye ya da 24 saatlik birleşik numuneye dayalı MET'le ilgili emisyon 

seviyeleri: 



Bölüm 9 
 

504  Demir Çelik Üretimi  

• askıda katı maddeler <30 mg/l 

• demir <5 mg/l 

• kurşun <0.5 mg/l 

• çinko <2 mg/l 

• siyanür (CN-), kolayca açığa çıkan (1) <0.4 mg/l. 

 

(1) Bu seviye, eş bilimsel kalite verisi koşullarını sağlayan DIN 38405 D 13-2'nin ya da diğer ulusal 

ya da uluslararası standartların kullanımına dayalıdır. 

Üretim kalıntıları 

68. MET, yüksek fırınlardan kaynaklanan atık üretiminin, aşağıdaki tekniklerin biri ya da 

kombinasyonlarının kullanılmasıyla önlenmesidir: 

I. Özel arıtma prosesini kolaylaştırmak için uygun toplama ve depolama 

II Yüksek fırın gaz arıtımından kaynaklanan kaba tozun ve döküm holü tozsuzlaştırma prosesiyle 

ortaya çıkan tozun geri dönüştürüldüğü tesisten kaynaklanan emisyon etkileri dikkate alınarak 

saha içi geri dönüşümü 

III. Kaba tozun saha içi geri dönüşümüyle sulu çamura hidrosiklonda proses yapılmasıdır. Bu 

uygulama, ıslak tozsuzlaştırma uygulandığında ve farklı tane boyutlarındaki çinko içeriği 

dağılımının makul şekilde ayrılmaya izin verdiği durumlarda kullanılır. 

IV. Cüruf prosesesi, cürufun çimento endüstrisinde ya da yol yapımı gibi harici kullanımı için 

tanelenmesi tercih edilir. Bu uygulama piyasa koşulları izin verdiği ölçüde kullanılabilir. 

MET, önlenemeyen ya da geri dönüştürülemeyen yüksek fırın proses kalıntılarının kontrollü bir 

şekilde yönetilmesidir. 

69. Cüruf proseseden kaynaklanan emisyonların en aza indirilmesi için MET, koku azaltımı 

gerektiğinde, dumanın yoğunlaştırılmasıdır. 

Kaynak Yönetimi 

70.Yüksek fırınlarda kaynak yönetimiyle ilgili MET; öğütülmüş kömür, yakıt, ağıryakıt, 

katran, yakıt kalıntıları, kok fırını gazı (COG), doğal gaz ve metalik kalıntılar, kullanılmış 

yakıtlar, emülsiyonlar, yağlı kalıntılar, yağlar ve atık plastikler gibi ajanları, ayrı ayrı ya da 

kombinasyonlar halinde indirgeyip doğrudan enjekte edilmesiyle kok tüketiminin 

azaltılmasıdır. 

Uygulanabilirlik 

Kömür enjeksiyonu: Bu yöntem, öğütülmüş kömür enjeksiyonu ve oksijen zenginleştirmesiyle 

donanımlı bütün yüksek fırınlarla uygulanabilir. 

Gaz enjeksiyonu: Kok fırını gazlarının (COG) tüyere enjeksiyonu, entegre çelik tesislerindeki 

başka şekillerde etkin olarak kullanılabilen gazların mevcudiyetine bağlıdır. 

Plastik enjeksiyonu: Bu tekniğin yerel koşullara ve piyasa şartlarına büyük oranda bağlı olduğu 

belirtilmelidir. Plastikler; Cl ve Hg, Cd, Pb ve Zn gibi ağır metaller içerebilir. Öğütücüden çıkan 

hafif atıklar örneğinde olduğu gibi kullanılan atıkların bileşimine bağlı olarak yüksek fırın 

gazlarındaki Hg, Cr, Cu, Ni ve Mo miktarları artabilir. 
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Kullanılmış yakıtların, yağların ve indirgeyici olarak sütsü maddelerin ve katı demir kalıntılarının 

doğrudan enjeksiyonu: Sistemin sürekli operasyonu artıkların depolanmasına ve lojistik bir 

kavram olan sevkiyata bağlıdır. Ayrıca uygulanan taşıma teknolojisi başarılı bir operasyon için 

özellikle önemlidir. 

Enerji 

71. MET, yük kayması olasılığını azaltmak ve salımları en aza indirmek için yüksek 

fırınların kararlı durumda düzgün ve sürekli operasyonunu sağlamaktır. 

72. MET, tahliyesi yapılmış yüksek fırın gazının yakıt olarak kullanılmasıdır. 

73. MET yeterli tepe gaz basıncı ile düşük alkali konsantrasyonların mevcut olduğunda, tepe 

yüksek fırın gazı basıncı enerjisinin geri kazanımıdır. 

Uygulanabilirlik 

Yüksek gaz basıncı geri kazanımı zorluklara ve ek masraflara rağmen mevcut tesislerdeki bazı 

durumlarda ve yeni tesislerde uygulanabilirdir. Bu tekniğin uygulanmasına ilişkin esas nokta, 1.5 

barı geçen durumlarda tepe gaz basıncının yeterli olmasıdır. 

Yeni tesislerde, tepe gaz türbinleri ve yüksek fırın gaz temizleme tesisleri, hem yıkamada, hem 

enerji geri kazanımında daha fazla verimlilik elde etmek için birbirine uyarlanabilir. 

74. MET, sıcak hava sobası yakıt gazlarının ya da bu fırının atık gazını kullanan yanma 

havasının önceden ısıtılmasıdır. MET, ayrıca yüksek fırın sobasının yakma prosesinin 

optimize edilmesidir. 

Tanım 

Yüksek fırın sobasının enerji verimliliğini optimize etmek için aşağıdaki tekniklerden biri ya da 

kombinasyonu uygulanabilir: 

• bilgisayar destekli soba operasyonlarının kullanılması 

• soğuk basınçlı hat ve atık gaz akışının izolasyonu ile yanma havasının ve yakıtın ön 

ısıtılması 

• yanmayı arttırmak için uygun brülörlerin kullanımı 

• Hızlı oksijen ölçümü ve bunu takiben yanma koşullarının uyumu. 

 

Uygulanabilirlik 

Yakıtın ön ısıtılmasının uygulanabilirliği sobaların verimliliğine bağlıdır, çünkü bu durum atık gaz 

sıcaklığını belirler. Örneğin atık gaz sıcaklığı 250 °C' nin altındaysa, ısı geri kazanımı teknik ve 

ekonomik olarak uygulanabilir bir seçenek olmayabilir. 

Bilgisayar destekli kontrol uygulanmasının faydalarını en yüksek seviyeye çıkarmak için üç sobalı 

yüksek fırınlarda mümkünse dördüncü bir ocağın inşasını gerektirebilir. 
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9.6 Bazik Oksijen Çelik Üretimi ve Döküm için MET Sonuçları 

Aksi belirtilmediği takdirde, bu bölümde bahsedilen MET sonuçları, tüm bazik oksijen çelik 

üretimi ve döküm için uygulanabilirdir. 

Hava emisyonları 

75. Bastırılmış yakmayla bazik oksijen fırını (BOF) gazının geri kazanımına yönelik olarak 

MET, üfleme esnasında olabildiğince çok BOF gazı tahliyesinin yapılması ve aşağıdaki 

tekniklerin kombinasyon halinde kullanılarak BOF gazının temizlenmesidir: 

I. bastırılmış yakma prosesinin kullanılması 

II. deflektör, siklon gibi kuru ayırma teknikleri veya ıslak ayırıcılar kullanarak kaba tozun yok 

edilmesi için ön tozsuzlaştırma prosesinin uygulanması 

III. aşağıdaki yöntemleri kullanılarak toz azaltımı: 

i. Yeni ve mevcut tesisler için elektrostatik çöktürücü gibi kuru tozsuzlaştırma 

ii. Mevcut tesisler için sulu elektrostatik çöktürücü veya yıkayıcı gibi ıslak tozsuzlaştırma 

BOF gazının tamponlanmasının ardından ortaya çıkan MET’e ilişkin kalıntı toz konsantrasyonları: 

• MET III. i için 10 – 30 mg/Nm3 

• MET III. ii için <50 mg/Nm3 

 

76. MET, tam yakma durumunda, oksijenin üflenmesi esnasında bazik oksijen fırını (BOF) 

gazı geri kazanımına yönelik olarak, aşağıdaki tekniklerden birini kullanarak toz 

emisyonlarını azaltmaktır: 

I. Yeni ve mevcut tesisler için (ESP veya torbalı filtre) gibi kuru tozsuzlaştırma 

II. Mevcut tesisler için ıslak ESP veya yıkayıcı gibi ıslak tozsuzlaştırma 

Toza ilişkin olarak MET’le ilgili emisyon seviyeleri aşağıda verilmiştir. Bu değerler, numune alma 

sürecindeki ortalamaya göre belirlenmiştir ve aralıklı ölçüm ile en az yarım saatte bir küçük-anlık 

numuneler uygulamasına başvurulmuştur. 

• BAT I için 10 – 30 mg/Nm3 

• BAT II için <50 mg/Nm3 

 

77. MET, oksijen üfleme borusundan kaynaklanan toz emisyonlarını, aşağıda yer alan 

tekniklerden birini veya bu tekniklerin bir kombinasyonunu kullanarak en aza indirmektir: 

I. Oksijenin üflenmesi esnasında üfleme borusunun kapatılması 

II. Tozu dağıtmak amacıyla üfleme borusuna soygaz veya buhar enjeksiyonu 

III. Üfleme borusu temizleme aygıtlarıyla kombine edilmiş, sızdırmayı önlemeye yönelik diğer 

alternatif tasarımlarının kullanımı 
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78. İkincil tozsuzlaştırma için MET, aşağıdaki proseslerden kaynaklanan emisyonları içeren; 

• torpido potasından ya da sıcak metal karıştırıcısından elde edilen sıcak metalin şarj 

potasına aktarılması 

• sıcak metallerin ön prosesden geçirilmesi. Örneğin kazanların önceden ısıtılması, kükürt 

giderme, fosfor giderme, cüruf alma, sıcak metal transferi ve tartmadır. 

• kazanların önceden ısıtılması, oksijen üflenmesi sırasında dökme, sıcak metal ve hurda 

dolumu, sıvı çeliğin ve BOF cürufunun dökümünün alınması gibi BOF ile ilgili prosesler 

• ikincil metalürji ve sürekli döküm 

gibi proseslerden kaynaklanan emisyonlar da dahil olmak üzere ikincil tozsuzlaştırmaya yönelik 

MET’tir. Bunun yanı sıra MET, yaygın veya kaçak emisyonların önlenmesi veya kontrol altına 

alınmasına yönelik genel teknikler gibi prosese entegre tekniklerle ve verimli tahliye 

uygulamasıdır. Ayrıca MET, uygun ilave ekipmanlar ve kapaklar kullanarak ve bunun ardından 

torbalı filtre veya ESP yardımıyla, off-gas temizleme sistemi kullanarak, toz emisyonlarını en aza 

indirmektir. 

MET’e ilişkin genel ortalama toz toplama verimliliği > % 90’dır. 

Toz için MET’le ilgili toz emisyon seviyeleri, günlük ortalama değer olarak tozsuzlaştırılmış tüm 

atık gazlar için, torbalı filtrelerde <1 – 15 mg/Nm3, elektrostatik çöktürücülerde <20 mg/Nm3’tür. 

Sıcak metalin ön prosesinden ve ikincil metalürjiden kaynaklanan emisyonlar ayrı ayrı arıtılırsa, 

toz için MET’le ilgili emisyon seviyesi torbalı filtreler için günlük ortalama olarak <1 – 10 

mg/Nm3 tür ve elektrostatik çöktürücüler için <20 mg/Nm3’dir. 

Tanım 

İlgili BOF prosesi ikincil kaynaklarından elde edilen yaygın ve kaçak emisyonları önlemeye 

yönelik genel teknikler şunlardır: 

• BOF çelikhanelerindeki her bir alt proses için toz giderme cihazlarının bağımsız tutulması 

ve kullanılması 

• hava emisyonlarından kaçınmak için, kükürt giderme tesisinin doğru şekilde yönetimi 

• kükürt giderme tesisinin etrafını tamamen çevreleme 

• Sıcak metal potasının kullanılmadığı durumlarda kapağın açık bırakılması, düzenli olarak 

sıcak metal potalarının temizlenmesi, skal giderme ya da buna alternatif olarak çatı tahliye 

sisteminin uygulanması 

• çatı tahliye sisteminin uygulanmadığı durumlarda, sıcak metalin konvertöre konulması, 

ardından yaklaşık olarak iki dakika boyunca sıcak metalin konvertör önünde tutulması 

• taşma durumundan kaçınılması veya bu tür bir durumun azaltılması için çelik üretim 

prosesinin bilgisayarlı kontrolü ve optimizasyonu. Taşma, kazanın içinden taşacak kadar 

köpürmesi durumunda taşma görülür 

• taşmaya sebep olan elementleri sınırlandırıp taşmayı önleyen maddeleri kullanarak, 

döküm alma esnasında taşmanın redaksiyonu 

• oksijen üfleme prosesi esnasında konvertörün çevresinde bulunan oda kapılarının 

kapatılması 

• görülebilir emisyona yönelik olarak çatının sürekli olarak kamera ile gözlemlenmesi 

• çatı tahliye sisteminin kullanılması 

Uygulanabilirlik 

Mevcut tesislerde tesisin tasarımı, uygun tahliye imkânlarını kısıtlayabilir. 
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79. Saha içi cüruf prosesi için MET, aşağıda yer alan tekniklerin birini ya da bir 

kombinasyonunu kullanarak toz emisyonlarını azaltmaktır: 

I. gerektiği durumlarda, sonradan yapılan off-gaz temizliği ile, cüruf kırma ve eleme cihazlarının 

verimli bir şekilde çıkarılmaları 

II. kürekli yükleyicilerle işlenmemiş cürufun taşınması 

III. kırılmış malzemeler için taşıyıcı transfer noktalarının çıkarılması veya ıslatılması 

IV. cürufların depolandığı yığınların ıslatılması 

V. kırık cüruf yüklendiğinde su sislerinin kullanılmasıdır. 

Toza ilişkin olarak MET’le ilgili emisyon seviyeleri, MET I’in kullanıldığı durumlar için <10 – 

20 mg/Nm3’dir. Bu değer, numune alma sürecindeki ortalamaya göre belirlenmiştir. aralıklı ölçüm 

ve en az yarım saatte bir küçük-anlık numuneler uygulamaları kullanılmıştır. 

Su ve atık su 

80. MET, aşağıda yer alan tekniklerin, TME 75 ve MET 76. maddelerinde belirtildiği şekliyle 

kullanılması yoluyla su kullanımını azaltmak ya da kaçınmaktır. Ayrıca MET, bazik oksijen 

fırını (BOF) gazının birincil nitelikteki tozsuzlaştırma prosesinden kaynaklanan atık su 

emisyonlarını azaltmak ya da bundan kaçınmaktır: 

- Bazik oksijen fırın (BOF) gazının kuru tozsuzlaştırılması; 

- Islak tozsuzlaştırma prosesi uygulandığında, yıkama suyunu en aza indirmek ve bu suyu 

olabildiğince çok kullanmaktır. Cürufun tanelenmesi, bu duruma bir örnektir. 

81. MET, sürekli dökümden kaynaklanan atık suyun deşarjının, aşağıdaki tekniklerin 

kombinasyon halinde kullanılmasıyla en aza indirmektir: 

I. çökeltme, tortullaşma ve/ya süzmeyle katıların ortadan kaldırılması 

II. sıyırma tanklarında veya diğer etkili cihazlarda bulunan yağın ortadan kaldırılması 

III. soğutma suyu ve vakum oluşumundan elde edilen suyun devridaiminin olabildiğince 

sağlanması 

Sürekli döküm makineleri için, rastgele nitelikli numune almaya veya 24-saatlik birleşik numune 

almaya dayalı MET’e ilişkin emisyon seviyeleri: 

• askıda katı maddeler <20 mg/l 

• demir <5 mg/l 

• çinko <2 mg/l 

• nikel <0.5 mg/l 

• toplam krom <0.5 mg/l 

• toplam hidrokarbonlar <5 mg/l 

Üretimden ortaya çıkan kalıntılar 

82. MET, atık üretimini aşağıdaki tekniklerden birini veya birkaçının kombinasyonunu 

kullanarak engellemektir (bkz. MET 8): 
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I. özel bir arıtma prosesini kolaylaştırmak için uygun toplama ve depolama 

II. bazik oksijen fırını (BOF) gaz arıtma prosesinden kaynaklanan tozun, ikincil tozsuzlaştırma 

prosesinden kaynaklanan tozun ve sürekli dökümden kaynaklanan hadde tufalının geri 

dönüştürüldükleri tesisten kaynaklanan emisyonların etkisi dikkate almaktır. Bunların saha içinde 

çelik üretim proseslerine geri dönüştürülmesi 

III. BOF cürufu ve BOF cürufu taneciklerinin, çeşitli uygulamalarda saha içinde geri 

dönüştürülmesi 

IV. piyasa koşullarının cürufu malzemelerde agrega olarak veya inşaat gibi alanlarda haricen 

kullanılmasına izin verdiği durumlarda cürufun işlenmesi 

V. demir dışı metal endüstrisinde çinko gibi demir dışı metallerin ve demirin haricen geri 

kazanılması için filtre tozları ve çamur kullanılması 

VI. tane büyüklüğü dağılımı makul bir ayırmaya imkân verdiğinde sinter/yüksek fırın veya 

çimento endüstrisinde kaba kısmın sonradan geri dönüştürülmesi ve çamur için çöktürme tankının 

kullanılması. 

MET V’ in Uygulanabilirliği 

BOF gazını temizlemek için kuru bir elektrostatik çöktürücü kullanıldığında, toza sıcak briketleme 

ve geri dönüştürme belirli koşullarda olur. Örneğin yüksek çinko konsantreli peletlerin haricen 

yeniden kullanımı için geri kazanılmasıyla uygulanabilir. Çinkonun briketleme yoluyla yeniden 

kazanılması, çöktürme tanklarında metalik çinko ve suyun tepkimesinden kaynaklanan hidrojen 

oluşur ve bu hidrojenin sebep olduğu değişken tortullaşmadan dolayı, ıslak tozsuzlaştırma 

sistemlerinde uygulanmaz. Bu güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı çamurdaki çinko içeriği %8 - 

10 ile sınırlandırılmalıdır. 

MET, önlenemeyen veya geri dönüştürülemeyen bazik oksijen fırını proses artıklarını kontrollü 

bir şekilde idare etmektir. 

Enerji 

83. MET, BOF gazının daha sonra yakıt olarak kullanmak üzere toplanması, temizlenmesi 

ve tamponlanmasıdır. 

Uygulanabilirlik 

Bazı durumlarda bu ekonomik açıdan uygulanabilir olmayabilir veya bastırılmış yakma prosesi ile 

BOF gazının geri kazanılması uygun enerji yönetimi açısından makul olmayabilir. Bu durumlarda 

BOF gazı, buhar oluşumuyla yakılabilir. Yakma çeşidi (tam veya bastırılmış yakma prosesi), yerel 

enerji yönetimine bağlı olarak değişir. 

84. MET, pota-kapak sistemlerini kullanarak enerji tüketiminin azaltılmasıdır. 

Uygulanabilirlik 

Kapaklar refrakter tuğlalardan yapıldıkları için oldukça ağır olabilir ve bundan dolayı da vinçlerin 

kapasitesi ve tüm binanın tasarımı, mevcut tesislerdeki uygulanabilirliği kısıtlayabilir. Bu sistemi, 

çelik bir tesisin özel koşullarına uygulamaya yönelik farklı teknik tasarımlar bulunmaktadır. 

85. MET, doğrudan döküm alma prosesini üfleme sonrasında uygulayarak bu prosesi en iyi 

duruma getirmek ve enerji tüketimini azaltmaktır. 
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Tanım 

Alınan numunelerin kimyasal analizi için beklemeksizin doğrudan döküm alma, normalde 

daldırma borusu veya DROP-IN sensor sistemleri gibi pahalı araçları gerektirir (doğrudan döküm 

alma). Bu duruma alternatif olarak, doğrudan döküm almak üzere yeni bir teknik geliştirilmiştir. 

Bu teknik, çok fazla deneyim ve gelişim çalışması gerektirir. Uygulamada karbon doğrudan 

%0.04’e kadar düşürülür ve bununla eş zamanlı olarak banyo sıcaklığı makul oranda daha düşük 

bir hedefe kadar azalır. İleri prosesler için hem sıcaklık hem de oksijen miktarı, döküm almadan 

önce ölçülür. 

Uygulanabilirlik 

Uygun bir sıcak metal çözümleyicisi ve cüruf durdurma olanaklarının yanı sıra teknikle ilgili pota 

fırını olanaklarının uygulanabilir olası şarttır. 

86. MET, üretilen çelik sınıflarının kalitesi ve ürün karışımının bunu doğrulaması halinde, 

sürekli nete yakın biçimde şerit döküm kullanarak, enerji tüketimini azaltmaktır. 

Tanım 

Nete yakın biçimde şerit döküm, çeliğin 15 mm’den az kalınlıktaki şeritlere sürekli dökümü 

anlamına gelir. Döküm prosesi, slab veya ince slab dökümü gibi geleneksel döküm teknikleri için 

kullanılan, ara tav fırını olmaksızın şeritlerin doğrudan sıcak haddelenmesi, soğutulması ve bobin 

şeklinde sarılmasından oluşur. Bundan dolayı da şerit döküm, 2 mm’den az olmak üzere farklı 

genişlik ve kalınlıklarda yassı çelik şeritler üretmeyi sağlayan bir teknik demektir. 

Uygulanabilirlik 

Uygulanabilirlik, üretilen çelik kalitelerine ve bireysel çelik tesisinin ürün 

portföyü ya da ürün karışımına dayanır. Örneğin ağır saclar bu prosesle üretilemez. Mevcut 

tesislerde uygulanabilirlik, yerleşim ve kullanılabilir alandan dolayı sınırlanabilir. Yaklaşık 100 

m’lik bir uzunluğu gerektiren bir şerit döküm makinesinin yerleştirilmesi, bu duruma bir örnektir. 
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9.7 Elektrik Ark Ocaklı Çelik Üretimi ve Döküme ilişkin MET 
Sonuçları 

Aksi belirtilmedikçe bu bölümde sunulan MET sonuçları, her türlü elektrik ark ocaklı çelik üretimi 

ve döküm için uygulanabilir. 

Hava emisyonları 

87. Elektrik ark ocaklı (EAO) prosese ilişkin MET, cıva içeren ham madde ve yardımcı 

maddeleri mümkün olduğu kadar çok önleyerek cıva emisyonlarına engel olmaktır (bkz. 

MET 6 ve 7). 

88. Elektrik ark ocağının (EAO) hurda ön ısıtma, şarj, eritme, döküm alma, pota fırını ve 

ikincil metalürji dâhil olmak üzere birincil ve ikincil tozsuzlaştırması için MET, aşağıda 

sıralanan tekniklerden birini kullanmaktır. Ayrıca MET, tüm emisyon kaynaklarının 

verimli bir şekilde tahliyesini sağlamak ve sonraki tozsuzlaştırmayı torbalı bir filtre 

aracılığıyla yapmaktır: 

I. doğrudan atık gaz tahliyesi (4. veya 2.delik) ve davlumbaz sistemlerinin kombinasyonu 

II. doğrudan gaz tahliyesi ve brülör odacığı sistemleri 

III. doğrudan gazın tüm binadan tahliyesi. Düşük kapasiteli elektrik ark ocakları (EAO), aynı 

çıkarım verimliliğini sağlamak için doğrudan gaz tahliyesi gerektirmeyebilir. 

MET ile ilgili genel ortalama toplama verimi >%98’dir. 

Toza ilişkin MET ile ilgili emisyon seviyesi <5 mg/Nm3 olup günlük ortalama değer olarak 

belirlenmektedir. 

Cıvaya ilişkin MET ile ilgili emisyon seviyesi <0.05 mg/Nm3 olup numune alma süreci 

genelindeki ortalama olarak belirlenmektedir. Aralıklı ölçüm, en az 4 saatte bir küçük-anlık 

numuneler uygulamasına başvurulmuştur. 

89. Elektrik ark ocağının (EAO) hurda ön ısıtma, şarj, eritme, döküm alma, pota fırını ve 

ikincil metalürji dâhil olmak üzere birincil ve ikincil tozsuzlaştırmasına ilişkin MET, PCDD, 

PCB ve/ya bunların belirtilerini içeren ham maddelerden mümkün olabildiğince 

kaçınmaktır. Ayrıca MET, uygun bir toz giderme sistemiyle bağlantılı olarak poliklorlanmış 

dibenzodioksin/furan (PCCD/F) ve poliklorlanmış bifenil (PCB) emisyonlarını, aşağıdaki 

tekniklerden birini veya birkaçının kombinasyonunu kullanarak önlemek ve azaltmaktır 

(bkz. MET 6 ve 7): 

I. yakma sonrası için uygun prosesler 

II. uygun hızlı söndürme 

III. tozsuzlaştırma öncesinde kanala yeterli miktarda yüzeye toplama ajanlarının enjeksiyonu. 

Poliklorlanmış dibenzodioksin/furanlara (PCDD/F) ilişkin MET ile ilgili emisyon seviyesi <0.1 

ng I-TEQ/Nm3 olup, kararlı durum koşullarında, 6 ila 8 saat arası rastgele alınan numuneye 

dayanır. Bazı durumlarda MET ile ilgili emisyon seviyesi yalnızca birincil önlemlerle elde 

edilebilir. 
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MET I’in Uygulanabilirliği 

Mevcut işletmelerde uygulanabilirliği değerlendirmek için kullanılabilir alan, atık gaz kanal 

sistemi vb. gibi durumların dikkate alınması gerekir. 

90. Yerinde cüruf proseseye ilişkin MET, aşağıdaki tekniklerden birini veya birden 

fazlasının kombinasyonunu kullanarak toz emisyonlarını azaltmaktır: 

I. cüruf kırıcı ve eleme cihazlarının, uygun olası halinde sonraki atık gaz temizleme prosesi ile 

verimli çıkarımı 

II. işlenmemiş cürufun kürekli yükleyicilerle taşınması 

III. kırık malzeme için taşıyıcı transfer noktalarının ıslatılması veya çıkarılması 

IV. cüruf depolama yığınlarının ıslatılması 

V. kırık cüruf yüklendiğinde su buğusunun kullanılması. 

 

MET’in 1. maddesinin kullanılması durumunda toza ilişkin MET için emisyon seviyesi <10 – 20 

mg/Nm3 olup, numune alma süreci genelindeki ortalama olarak belirlenmektedir. Aralıklı ölçüm 

ve en az yarım saatte bir küçük-anlık numuneler uygulaması kullanılmıştır. 

Su ve atık su 

91. MET, açık devre soğutma sistemleri kullanılmadığı müddetçe mümkün olduğunca fazla 

fırın cihazının soğutulmasına yönelik kapalı devre su soğutma sistemlerini kullanmaktır. 

Buna ilaveten MET elektrik ark ocağı (EAO) prosesinden kaynaklanan su tüketimini en aza 

indirmektir. 

92. MET, sürekli dökümden kaynaklanan atık su deşarjını, aşağıdaki teknikleri kombine 

ederek en aza indirmektir: 

I. çökeltme, tortullaşma ve/veya süzme ile katı maddelerin giderilmesi 

II. sıyırma tanklarındaki veya herhangi bir başka etkin cihazdaki yağın giderilmesi 

III. soğutma suyunun ve vakum oluşumundan kaynaklanan suyun mümkün olabildiğince çok 

devridaimi. 

Nitelikli rastgele bir örneğe veya 24 saatlik bir bileşik örneğe dayanarak sürekli döküm 

makinelerinden kaynaklanan atık suya ilişkin MET ile ilgili emisyon seviyeleri şu şekildedir: 

• askıda katı madde <20 mg/l 

• demir <5 mg/l 

• çinko <2 mg/l 

• nikel <0.5 mg/l 

• toplam krom <0.5 mg/l 

• toplam hidrokarbonlar <5 mg/l 
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Üretimden ortaya çıkan kalıntılar 

93. MET, atık tüketimini, aşağıdaki tekniklerden birini veya birden fazlasını kombinasyon 

halinde kullanarak önlemektir: 

I. özel bir arıtma prosesi olanağı sağlamak için uygun toplama ve depolama 

II. dolomit, magnezit ve kireç gibi malzemelerin yerine kullanmak üzere farklı proseslerden elde 

edilen refrakter malzemelerin geri kazanılması ve saha içinde geri dönüştürülmesi ve dâhili olarak 

kullanılması 

III. gereken durumlarda, filtre tozlarının elektrik ark ocağına (EAO) devridaimle 

zenginleştirilmesi. Bu prosesden sonra, demir dışı metal endüstrisinde çinko gibi demir dışı 

metallerin harici olarak geri kazanılması için filtre tozlarının kullanılması 

IV. su arıtma prosesinde sürekli dökümden elde edilen tufalın ayrılması ve sonraki geri 

dönüştürme prosesiyle geri kazanılmasıdır. Sinter/yüksek fırın veya çimento endüstrisi, bu duruma 

örnektir. 

V. elektrik ark ocağı (EAO) prosesinden kaynaklanan refrakter malzemelerin ve cürufun piyasa 

koşullarının izin verdiği durumlarda ikincil ham madde olarak haricen kullanılması. 

MET, önlenemeyen veya geri dönüştürülemeyen EAO proses kalıntılarını kontrollü bir şekilde 

idare etmektir. 

Uygulanabilirlik 

MET’ in III – V maddeleri kapsamında bahsedilen üretim kalıntılarının haricen kullanılması veya 

geri dönüştürülmesi, operatörün kontrolü dâhilinde olmayan ve bundan dolayı da izin kapsamına 

girmeyebilecek üçüncü bir tarafın işbirliği ve uzlaşmasına dayanır. 

Enerji 

94. MET, üretilen çelik türlerinin ürün karışımları ve kalitesi doğruladığı koşullarda nete 

yakın biçimde şerit döküm kullanarak enerji tüketimini azaltmaktır. 

Tanım 

Nete yakın biçimde şerit döküm, 15 mm'den az kalınlıklarda çelik şeritlerin sürekli dökümü 

anlamına gelir. Döküm prosesi, slabın veya ince slabın sürekli dökümü konvansiyonel dökme 

teknikleri için kullanılan ara tav fırını olmadan şeritlerin doğrudan sıcak haddelenmesi, 

soğutulması ve bobin şeklinde sarılması prosesleri ile birleşmiştir. Bu nedenle şerit dökümü, 2 

mm'den az genişlikte ve kalınlıkta yassı çelik şeritlerin üretimiyle ilgili teknikle ilgilidir. 

Uygulanabilirlik 

Uygulanabilirlik, üretilen çelik sınıfına ve her çelik tesisinin ürün portföyüne (ürün çeşidi) 

bağlıdır. Örneğin ağır saclar bu süreçle üretilemez. Mevcut tesislerde uygulanabilirlik, yaklaşık 

100 m uzunluk gerektiren bir şerit döküm makinesinin yerleştirilmesi örneğinde olduğu gibi 

yerleşim ve mevcut alana bağlıdır. 

Gürültü 
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95. MET elektrik ark ocağı tesislerinden ve yüksek sesli enerji üreten proseslerden 

kaynaklanan gürültü emisyonlarının aşağıdaki yapısal ve operasyonel tekniklere dayanan 

kombinasyonların kullanılmasıyla ve yerel koşullar göz önüne alınarak azaltılmasıdır 

(MET’in 18. maddesinde belirtilen tekniklerden de yararlanılabilir): 

I. elektrik ark ocağı binalarının, ocağın operasyonundan kaynaklanan mekanik şokların yaydığı 

gürültüyü absorbe edecek şekilde inşa edilmesi 

II. mekanik şokları önlemek için şarj sepetini taşıması için tasarlanmış vinçlerin inşa edilmesi ve 

kurulması 

III. elektrik ark ocağı binalarında yayılan gürültünün önlenmesi için iç duvarlarda ve çatılarda 

akustik izolasyonun kullanımı 

IV. elektrik ark ocağı binalarından yayılan yapı kaynaklı gürültünün azaltılması için dış duvarların 

fırından ayrılması 

V. elektrik ark ocağı ve karbonsuzlaştırma üniteleri gibi yüksek sesli enerji üreten proseslerin 

gerçekleştiği bölümlerin ana binada olması 
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10 ALTERNATİF DEMİR ÜRETİM TEKNİKLERİ 
[383, EIPPCB 2006] 

Bu bölüm, Almanya'da DID (Doğrudan İndirgenmiş Demir) tesisi olarak AB'de yalnızca bir tane 

alternatif demir üretim tesisi bulunduğundan önceki bölümler kadar detaylı olmayacaktır. 

Yüksek fırın (BF) yöntem demir imalatındaki temel proseslerden biri olmasına rağmen sıvı pik 

için birtakım farklı üretim yöntemleri ticari olarak geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu 'eritme 

indirgemesi' tekniklerinde aynı şekilde ana indirgeyici madde olarak kok yerine kömür 

kullanılmaktadır. Aynı zamanda birtakım yeni teknikler de sinter ve peletlerin kullanımı yerine 

öğütülmüş demir cevheri tozunun kullanımını uygun görülmüştür. Bu alternatif teknolojiler 

aşağıda daha ayrıntılı bir biçimde açıklanmaktadır. 

Demir; yüksek firinlarda 500 yılı aşkın bir süredir imal edilmektedir. Bu zaman zarfında yüksek 

fırınlar, yüksek verimlilikte çalışan tepkime odalarına dönüştürülmüştür. Bununla birlikte sıcak 

metal üretimi için uygulanmakta olan ve yüksek fırın yöntemine meydan okur nitelikte olan bu 

diğer teknikler ise elimizde mevcuttur. 

Yüksek fırınlar için kok gerekmektedir ve kok tesisleri pahalı olmasının yanı sıra izledikleri 

prosesler neticesinde bir çok çevresel sorun teşkil etmektedir. Dolayısıyla kok kullanımı olmadan 

sıcak metal üretebilmek, ekonomik ve çevresel açıdan büyük bir menfaat sağlayacaktır. Bu 

bildirgenin yazıldığı zamandan bu yana (2010) neredeyse bütün yüksek fırınlar, ocak 

hamlaçlarında kullandıkları indirgeme enjeksiyonu sayesinde kok tüketimini önemli ölçüde 

azaltmıştır. Ancak; fırın yükü destek işlevinden ötürü kok kömürü, bir yüksek fırının içerisinde 

yeri değiştirlemeyenbir pozisyondadır. Bir yüksek fırındaki minimum kok oranı yaklaşık 260 kg/t 

sıvı pik’dir. 

Elektrik ark ocaklarında (EAF) hurda demirden çelik üretiminde artış söz konusudur.. Hurda 

demirden çeliğin üretilmesi, demir cevherinden çelik imal edilmesine kıyasla önemli ölçüde daha 

az enerji tüketimi sağlamaktadır. Hurda bazlı çeliğin kalitesini sınırlandırmak için doğrudan 

indirgenmiş demirin (DID) besleme stoğu olarak kullanılması, elektrik ark ocaklarında (EAF) 

çelik üretimi yönteminin izlenmesi konsunda geniş bir olanak sağlamaktadır. 

Özet olarak yüksek fırında çelik üretim yöntemi üzerinde durulan başlıca görüşler: 

• Çevresel etkiler bakımından sinter tesisleri. 

• Çevresel ve ekonomik etkileri bakımından kok fırını tesisleri. 

• Sıcak metal üretiminin göreceli fizibilitesi. 

• Hurda bazlı çelik imalat yöntemi ile DRI, EAF çelik imalat yöntemlerinde rekabetin 

artması. 

Ancak yüksek fırın yönteminin avantajları söz konusu olduğunda, bu yöntemin geri dönüşüm 

kapasitesi ve ekonomik yatırım durumu da değerlendirmeye alınmalıdır. 

Önceki bölümlerde açıklanan yöntemler, yüksek fırın yönteminin iyileştirilmiş çevresel ve 

ekonomik operasyonlarını ve demir üretimi için alternatif yöntemlerin geliştirilmesini 

tetiklemiştir. 

Alternatif demir imalat yöntemlerinde ispatlanmış olarak nitelendirilen başlıca iki tip yöntem: 

doğrudan indirgeme (DR) ve eritme indirgemesi (SR). 

Şekil 10.1 demir ve çelik üretimi için geçmişte, günümüzde ve gelecekte uygulanan yöntemlerin 

bir özetini vermektedir. 
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Şekil 10.1: Geçmişte, günümüzde ve gelecekte uygulanmış/uygulanmakta olan alternatif demir ve 

çelik imalat prosesleri 
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10.1 Doğrudan İndirgeme (DR) 
Doğrudan indirgeme, demir cevherinden, katı birincil demirin ve indirgeyici birtakım ajanların 

(örn. doğal gaz) üretimini içermektedir. Katı ürün, doğrudan indirgenmiş demir (DRI) olarak 

adlandırılır ve esas olarak elektrik ark ocaklarında (EAF) besleme stoğu olarak değerlendirilir. 

Doğrudan indirgeme prosesi 1970'lerden bu yana ticarileştirilmiş ve bu prosesle alakalı süreçler 

geliştirilmiştir. 

İndiregme tesislerinde gang cevherinden demir ayırımı gerçekleştirilmediğinden katı haldeki 

metalik demiri indirgemede mutlak olarak yüksek tenörlü cevherler veya konsantreler (%68 Fe 

ve gang cevheri/pelet katkı oranı %27) kullanılmalıdır. Proses sıcaklığı 1000 °C nin altında 

olmalıdır. Doğrudan indirgenmiş demirin (DRI) maden kaplanma oranı %92 ve karbon içerik oranı 

%2 dir. Doğrudan indirgenmiş demir çoğunlukla EAF'da besleme stoğu olarak kullanılmaktadır. 

DRI yüksek oranda gang cevheri içerebilir ve bu durum EAO'nda çelik üretiminin değerini 

özellikle yüksek güçte elektrik tüketiminin olduğu bölgelerde maliyetin de artmasıyla 

düşürecektir. 

DRI'nın bir dezavantajı; yangın tehlikesi oluşturabilmesidir. Bu sebepten ötürü Drı briketler 

halinde eritilir ve buna sıcak briketlenmiş demir (HBI) adı verilir. Ürünün belirli bir mesafede 

taşınması veya depolanması gerektiğinde bu vaziyette bulunması önemlidir. 

Ticari amaçla kurulmuş olan ilk tesisler 1960'ların sonlarına doğru inşa edilmiştir. Çünkü DRI 

proseslerini gerçekleştirebilmek için ucuz kaynaklardan temin edilebilecek bir doğal gaz kaynağı 

gerekmekteydi vei bu sebepten ötürü tesislerin birçoğu ekvatorun etrafında petrol ve gaz kaynağı 

bakımından zengin kısımlarda kurulmuştur. 

Tablo 10.1 de 1996 ve 2006 yılları için dünya genelinde sıvı pik üretimi ile ilgili DID üretim 

yüzdesi gösterilmektedir. 

Tablo 10.1: Dünya genelinde DID üretimi 

 

Yıl 

Dünya geneli üretim 

miktarı (M.ton) 

 

Dünya geneli sıvı pik 

üretim yüzdesi (%) 

1996/97 36.5 4.4 % 

2006 59.8 6.8 % 
Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 260, Germany 2007 ]. 

 

2006 yılında dünyadaki DRI üretiminin üçte ikisi, beş ülkede yoğunlaşmıştır: Hindistan (15 Mt 

- 2005 yılına göre 4 Mt fazla), Venezuela (8.6 Mt), İran ( 6.9Mt), Meksika ( 6.2 Mt) ve Suudi 

Arabistan (3.6 Mt). Yeni tesislerin devreye gireceği başlıca ülkeler Hindistan, Nijerya, Trinidad, 

Suudi Arabistan, Katar ve Rusya’dır [ 260, Almanya 2007 ]. Doğrudan indirgeme metodu özellikle 

toz üretimi safhasında oldukça başarılı olmuştur. 

Uygulanabilir Prosesler 

DRI prosesleri devreye sokulan reaktörün türüne göre ayrılabilir. Şöyle ki: 

• dikeç fırın (Midrex®, HyL). 

• döner fırın (SL/RN process). 

• döner tabanlı fırın (Fastmet®/Fastmelt®, Inmetco®/RedIron®, and ITmk3®). 

• akışkan yataklı reaktör (Circofer®). 

Bu katı hal süreçlerinin çoğu, yakıt ve indirgeyici madde olarak doğal gazı kullanmaktadır 

(karbonmonoksit ve hidrojen). Üretilen DRI'nın yaklaşık %92'sinde yakıt olarak (iyileştirilmiş) 

doğalgaz kullanılmıştır. Sınırlı sayıdaki alanlarda kömür, yakıt olarak kullanılmaktadır. 
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Şaft fırınlarında (Midrex®, HyL) uygulanan proseslerde hammadde olarak demir cevheri 

peletleri ve parça cevherler kullanılmaktadır. Akışkan yataklı reaktör (Circored, Finmet, Iron 

carbide) ya da döner tabanlı fırın (Fastmet®, Inmetco®) proseslerinde ise tozlar ve konsantreler 
kullanılmaktadır. 

Doğrudan indirgenmiş demirin diğer bir alternatifi ise demir sementtir (Fe3C). Üstelik demir 

sementit doğrudan indirgeme yoluyla elde edilebilir, ancak elde edilen ürün yaklaşık olarak 90 

wt-% Fe3C içermektedir. Karbon içeriği nispeten yüksektir: 6 wt-% ki bu da elektrik ark 

ocaklarındaki (EAF) elektrik tüketimini düşürebilecek yeterli miktardaki enerji üretmektedir. 

Demir sementit, DRI gibi benzer uygulama alanlarında kullanılabilir. Yıllık 300.000 metrik ton 

kapasiteli ilk ticari demir karbür tesisi 1995 yılında Trinidad'da devreye alınmıştır (1998 yılındaki 

asıl üretim değerleri: 150.000 ton/yıl ). 

Tablo 10.2'de, ticari olarak temin edilebilen DID fabrikasyon tiplerinin özellikleri özetlenmiştir. 

Tablo 10.2: Ticari olarak temin edilebilir doğrudan indirgeme proseslerinin özellikleri 

 Prosesler 

Parametre Midrex HyL III Fastmet/ 

Inmetco 

Finmet 

Konum Endüstriyel Endüstriyel Endüstriyel Endüstriyel 

Tepkimeç türü Dikeç Dikeç Döner Tabanlı Akışkan Yatak 

Demir Kaynağı Pellet/ 

lump ore 

Pellet/ 

lump ore 

Fines/ 

concentrates 

Fines 

0.1 – 12 mm 

Yakıt Kaynağı Doğalgaz Doğalgaz Kömür/ 

Doğalgaz 

Doğalgaz 

Yardımcı 

Birimler 

– Buhar – Buhar 

Çevre Tesisleri Dönüştürücü Dönüştürücü 

CO2 giderici 

– Dönüştürücü 

CO2 giderici 

Özgün Tesis 

Kapasitesi 

(kt/yr) 

 

1000 

 

1000 

 

450 

 

500 

Enerji Girdisi 

(GJ/ton ürün) 

 

10.5 

 

11.3 

 

12.6 

 

12.5 

Ürün DRI/HBI DRI DRI/HBI HBI 

Ürün 

Metalleme 

(%) 

 

>92 

 

>92 

 

>92 

 

>92 

Ürün Karbon 

İçeriği (%) 

 

1 – 2 

 

1 – 2 

 

<0.2 

 

0.5 – 1.5 

Kaynak: [ 98, Nagai 1995 ] [ 177, Eurofer 2009 ]. 

 

Çelik üretimi prosesinde DRI'nın hurdaya saflık durumu ve homojenlik bakımından üstünlük 

katar, ancak bu faydalar daha yüksek bir maliyeti beraberinde getirmektedir. 

Aşağıdaki durumlarda DRI'dan yararlanmak mantıklıdır: 

• Kaliteli hurdaların yeterli olmadığı durumlarda çelik ürünlerinin kalitesinin düşmesine 

neden olur ve hammaddenin kalitesini yükseltmek için indirgenmiş demirin eklenmesini gerekli 

kılar. 

• Hurda gibi demir kaynaklarının sevkiyatının zor olduğu yerlerde kurulan küçük 

haddehanelerde ya da talebin büyüklüğü açısından bakıldığında yüksek fırın entegrasyonunun 

gerekmediği çelik fabrikalarının inşasında indirgenmiş demir ana hammadde olarak 

kullanılabilir.[98, Nagai 1995]. 
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• Sıvı pik verim ve kapasite artımının zorunlu olduğu yüksek fırınlar. 

DIRI'nın Çevresel Yönleri 

Bir yüksek fırın ile karşılaştırıldığında doğrudan redüksiyon ünitesinin temel faydası, doğrudan 

redüksiyon ünitesinin yakıt olarak doğal gaz veya kömür kullanmasıdır. Bu nedenle, bir kok fırını 

tesisine artık gerek kalmamakta ve emisyonları önemli ölçüde azaltmaktadır. Doğrudan indirgeme 

ünitesinin çevresi üzerindeki etkisi çok sınırlıdır. Bu etki, toplanması kolay ufak bir toz 

emisyonundan ibarettir. Su ihtiyacı düşük, ve tüketilen su büyük ölçüde geri dönüştürülebilir 

durumdadır. Üstelik; metan bazlı bir doğrudan redüksyon ünitesi, kömür bazlı bir üniteden çok 

daha az CO2 üretir. 

Bununla birlikte DRI belirli oranda gang cevheri içermektedir (3–6%) ve bu durum Drı girdiinin 

artmasıyla birlikte EAF'deki güç tüketimini artırmaktadır. Bu durum DRI'nın direkt sıcak 

yüklenmesiyle kısmen telafi edilebilir. ITmk3 teknoloji sağlayıcıları, çıkış gazının duyulur ısısını 

kısmi olarak geri kazandığından ve önceden ısıtılmış hava olarak ısı girişine geri 

dönüştürdüğünden ötürü bu yöntemin elektrik ark ocaklarındaki (EAO) karbondioksit tüketiminin 

YF+BOF yönteminden %20 - 25 daha düşük olduğunu ileri sürmektedir [ 208, Lindfors et al. 2006 

]. 

10.2 İzabe İndirgemesi (Smelting Reduction / SR) 

Erime İndirgemesi, (SR) kok kömürü olmadan demir cevherinden sıcak metal üretimi ile 

ilişkilidir. SR iki Birim kullanmaktadır; ilk ünitede demir cevheri, bir oksijen ve kömür beslemeli 

erime ocağı-gazlaştırıcı sistemi olan ikinci üniteden elde edilen gazlarla ısıtılır ve indirgenir. 

Kısmen indirgenmiş cevher daha sonra ikinci Birimde eritilir ve sıvı pik metal veya (bazı 

durumlarda) sıvı çelik olarak üretilir. Erime-indirgeme teknolojisi, demir üretimi için çok çeşitli 

kömürlerin kullanılmasını sağlamaktadır. 

Bu teknolojinin örnekleri ticari bir temelde faaliyet gösteren Corex® ve Finex® proseslerini 

içermektedir. 

 Corex ve Finex Prosesleri 

Tanım 

The Corex prosesi iki kademeli bir prosestir. İlk kademede demir cevheri; şaft fırınında 

indirgeyici gazların vasıtasıyla sünger demire indirgenir. İkinci kademede indirgenmiş demir bir 

eritme ocağı-gazlaştırıcı kazanında eritilir. Azaltma şaftında kullanılan indirgeyici gaz (CO ve 

H2), kömürün oksijen aracılığıyla gazlaştırılmasından elde edilir ve eritme ocağı-gazlaştırıcıda 

sabit/akışkan bir yatak oluşumuna neden olur. Kömürün eritme ocağı-gazlaştırıcı bölümündeki 

kısmi yanması, indirgenmiş demiri eritmek için gerekli olan ısıyı üretir. Sıvı demir ve cüruf, 

yüksek fırın proseslerinde kullanılanlara benzer geleneksel bir eriyik akıtma prosedürü ile tabanda 

boşaltılır. 

Demir indirgeme ve demir eritme/kömür gazlaştırmanın iki kademeye ayrılması nedeniyle yüksek 

derecede esneklik elde edilir ve çok çeşitli kömürler kullanılabilir. Proses, 5 bara kadar yüksek bir 

basınçta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kömür ve demir cevherinin yüklenmesi bir kilit bunker 
sistemi ile gerçekleştirilir. 

İndirgeyici gaz; "65 – 70 % CO", "20 – 25 % H2" ve "2 – 4 % CO2" içerir. Eritme ocağı-gazlaştırıcı 

sisteminden ayrıldıktan sonra sıcak gaz, sıcaklık değerini yaklaşık 850 °C'ye ayarlamak için 

soğutma gazı ile karıştırılır. Gaz daha sonra sıcak siklonlarda temizlenir ve şaft fırınına bir 

indirgeme gazı olarak beslenir. Gaz, şaft fırınından çıktığında, hala nispeten yüksek bir ısıl 

değere sahiptir ve fırsatların uygun olduğu yerlerde ihracat gazı olarak kullanılabilir. Tipik bir 

kazan kömürünün (% 28.5 uçucu madde) kullanılması durumunda, gazın ısıl değerinin 7.5 MJ / 

Nm3 olduğu tahmin edilmektedir, ancak diğer kömür tiplerinin kullanılması, ihracat gazının diğer 
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ısıtma değerleri ile sonuçlanabilir. 

Corex'in daha da geliştirilmesi, Siemens VAI ve Koreli çelik üreticisi Posco tarafından ortaklaşa 

geliştirilen Finex prosesidir. Corex ve Finex arasındaki başlıca fark, Finex'in doğrudan doğruya 

toz cevher kullanabilmesidir [ 260, Almanya 2007 ]. Finex prosesinde, bir eritme ocağı-

gazlaştırıcının akış yukarısında dört kademeli bir akışkan yataklı sistem bulunur. Akışkan 

yataklardaki toz cevherlerin indirgenmesinden sonra sonuç ürün, eritme ocağı-gazlaştırıcıya 

yüklenmeden önce sıcak sıkıştırılır. 

Elde edilen çevresel faydalar 

Corex prosesi, enerji kaynağı olarak kömür kullanır. Bu nedenle kok fırını emisyonları önlenir. 

Kömürden arınmış tüm yüksek hidrokarbonlar, eritme ocağı-gazlaştırıcıda CO ve H2'ye ayrılır. 

Bu nedenle katran, fenol, BTX, PAH vb. gibi yan ürünler üretilmez. 

Kömür ile prosesden geçirilen kükürt, büyük ölçüde DRI ve kalsine edilmiş katkı maddeleri ile 

şaft fırınında toplanır ve daha sonra eritme ocağı-gazlaştırıcıya beslenir. Burada sülfürün çoğu YF 

yöntemindeki gibi sıvı cürufuna aktarılır ve çevreye zararsız hale getirilir. Corex prosesinden gaz 

ve su ile boşaltılan kükürt miktarı (toplam kükürt girdisinin% 2 - 3'ü), geleneksel kok fırını/sinter 

tesisi/yüksek fırın yönteminden (% 20 - 30) çok daha düşüktür. Kömürsü ürünün gazlaştırılması 

için hava yerine oksijen (O2) kullanıldığından önemli ölçüde NOX ve siyanür (CN) oluşumu 

gerçekleşmez. 

Gerekli değerde oksijenin kullanımı toplamda kayda değer ek enerji taleplerine yol açar. 

Corex tesisinden gelen toz emisyonları geleneksel üretim yöntemleri ile karşılaştırıldığında 

önemli ölçüde daha düşüktür. Kok fırınlarındaki tüm toz emisyonları önlenmektedir. İhraç gazının 

toz içeriği 5 mg/Nm3'ten azdır. Gaz temizleme sisteminde yakalanan tozların çoğu prosese geri 

dönüştürülmektedir. 

Iscor, Güney Afrika tesisinin bazı performans verileri Tablo 10.3'te verilmiştir. 
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Tablo 10.3: Güney Afrika Iscor'daki Corex fabrikası (Pretoria Works) ile ilgili performans verileri 

(1998 yılında kapatılmış ve dağıtılmıştır). 

Parametreler Birimler 
Kullanılan Parça 

Cevherler 

Kullanılan 

Peletler 

Eritme Gücü t HM/hour 45 53 

Özgül Eritme Gücü 
t HM/m3 per 

day 
3.0 3.4 

Kömür Tüketimi kg/t HM 1080 1000 

Cfix Tüketimi kg/t HM 615 570 

O2 Tüketimi Nm3/t HM 540 500 

Cüruf Niceliği kg/t HM 450 300 

 

Sıvı Pik 

Bileşimi 

Karbon % 4.5 4.5 

Silikon % 0.3 0.3 

Sülfür % 0.05 0.05 

Fosfor % 0.15 0.15 

 

İhracat Gazı 

Miktar Nm3/t HM 1750 1710 

Alt Isıldeğer MJ/t HM 7.5 7.5 

 

Bileşim 

CO % 45 45 

CO2 % 32 32 

H2 % 16 16 

Toz mg/Nm3 <5 <5 

 

Emisyon 

Toz g/t HM 39 – 139 39 – 139 

SO2 g/t HM 26 – 333 26 – 333 

NOX g/t HM 21 – 33 21 – 33 

Enerji Tüketimi GJ/t HM 17 17 

NB: HM = Sıvı Pik. 

Kaynak: [ 78, Kreulitsch et al. 1994 ] [ 82, Lemperle et al. 1993 ]. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

Eritici gazlaştırıcısından gelen indirgeme gazı, siklonlarda temizlenir. Bu siklonlardan gelen toz, 

eritme ocağı-gazlaştırıcıya geri dönüştürülebilir. Şaft fırınından çıkan üst gaz ve soğutma gazı 

(indirgeme gazını soğutmak için) yıkayıcılarda temizlenir ve bu nedenle bir çamur oluşur. Bu 

çamur, granülasyondan veya çimento endüstrisine verildikten sonra büyük ölçüde eritme ocağı-

gazlaştırıcıya geri dönüştürülebilir. Küçük (ölçülmemiş) bir kısım ise atılabilir durumdadır. 

Corex prosesi, orta-yüksek kalorifik değere sahip yüksek bir kömür tüketimine ve nispeten büyük 

bir egzoz gazı akışına sahiptir. Bu çıkış gazının bir enerji kaynağı olarak kullanılması, sürecin 

enerjik etkinliğini büyük ölçüde belirler. Soğutma suyu kapalı bir devrede sağlanır. 

Uygulama Verileri 

Veri gönderilmedi. 

Uygulanabilirlik 

Veri gönderilmedi. 

Ekonomi 

Rapor edilen sermaye maliyetleri Avro başına 195 Birim ton - sıcak metal idi. Avrupa para 

Birimi'nin 1996 yılında Avro'ya çevrilmesi için dönüştürülmesi ise veri değerlendirmesine 

verilebilecek bir örnektir. 

Uygulama Gerekliliği 

Veri gönderilmedi. 

Örnek Tesisler 

Bir Corex tesisi 1995 yılında Posco, Pohang Works, Güney Kore tarafından başarıyla devreye 

alındıktan sonra fabrika, 2003 yılında yılda 600.000 ton üretim kapasitesine sahip Finex 

kurulumuna dönüştürülmüştür.. Bu tesiste, bir eritme ocağı-gazlaştırıcının akış yukarısında dört 
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kademeli bir akışkan yatak sistemi bulunmaktadır. Akışkan yataklardaki toz cevherlerin 

indirgenmesinden sonra son ürün, eritme ocağı-gazlaştırıcıya yüklenmeden önce sıcak sıkıştırılır. 

Yıllık kapasitesi milyon ton olan ikinci tesis, 2007 yılının Nisan ayında Pohang bölgesinde 

faaliyete geçmiştir. 

2007'nin sonunda toplam 7.45 milyon ton sıcak metal toplam kapasitesini temsil eden altı adet 

Corex tesisi ve iki Finex tesisi faaliyete geçmiştir. 

 
Tablo 10.4: Corex ve Finex sitelerine genel bakış 

Corex/ Finex 

Tesisi 

Adet Yetkilendirilen Yük/yüklenti Yıllık milyon ton 

kapasite (mt/yıl) 

Posco, 

Pohang Works, 

Güney Kore 

1 

1 

1995/2003 

(Corex/Finex) 

2007 

(Finex) 

Parça cevherler/ 

tozlar 

Tozlar 

0.60 

1.5 

Jindal South 

West Steel, 

Torangallu, 

Hindistan 

 

2 

 

1997/2001 

 

Parça cevherler, 

peletler 

 

1.60 (2×0.8) 

Mittal Steel, 

Saldanha, 

Güney Afrika 

 

1 

 

1999 

Parça cevherler, 

peletler 

 

0.65 

Baosteel, 

Shanghai, 

Çin 

1 

1 

2007 

Başlangıç 2010 

Parça cevherler, 

Peletler 

1.50 

1.5 

Essar Steel, 

Hazira, 

Hindistan 

 

2 

 

2007 

 

Peletler 

 

1.60 (2×0.8) 

Kaynak: [ 260, Germany 2007 ] [ 312, Dr. Michael Degner et al. 2008 ]. 

Eritme indirgemesi için verilebilecek başka bir örnek, iki aşamalı bir proses kullanan Primus® 

tekniğidir. Bu teknik; kurutmayı, ısıtmayı ve indirgemeyi amaçlayan bir elektrik ark ocağı (EAF) 

ile demir indirgemesinin tamamlanmasını sağlayan, ve böylece sıcak metal sağlayan, cüruf 

oluşturan ve çinko indirgeme prosesini gerçekleştiren çoklu ocak fırınının (MHF) birleşiminden 

oluşur. Bu teknik normal olarak mevcut tesis içerisinde, EAO tozu, YF çamuru, çelikhane çamuru 

ve yağlı freze çamur tufalı gibi geri dönüştürülemeyen tüm tipik demir ve çelik üretim 

kalıntılarının arıtılmasını sağlamaktadır (bkz. Bölüm 2.5.4.4.3). 

Referans literatürü 

[ 44, Freuhan 1994 ] [ 78, Kreulitsch et al. 1994 ] [ 82, Lemperle et al. 1993 ] [ 312, Dr. Michael 

Degner et al. 2008 ] 

 Geliştirme aşamasındaki prosesler 
Aşağıdaki başlıca eritme indirgeme prosesleri ileri seviyede test edilme ve geliştirme 

aşamasındadır ve bu paragrafta kısaca açıklanmıştır: 

• HIsmelt 

• Direct Iron Ore Smelting (DIOS) 

• AISI-DOE/SDF 

• ROMELT 

Tablo 10.5'te, bu süreçlerin özellikleri özetlenmiştir. Her sürecin kısa açıklamaları takip eden 

sayfalarda verilecektir. 
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Tablo 10.5: Geliştirme aşamasında olan başlıca izabe indirgemesi süreçlerinin özellikleri 

Proses 

 HIsmelt 

(Australia) 

DIOS 

(Japan) 

AISI-DOE/SDF 

(US/Netherlands) 

ROMELT 

(Russia) 

Ana Bileşenler • Dikey 

izabe 

indirgemesi 

• Akışkan 

yatakta on 

indirgeme 

• Gaz 

dönüşüm ocakları 

• İzabe 

indirgeme ocakları 

• Oksijen 

tesisi 

• Siklon 

Dönüştürgeç Fırını 

• Banyoda 

eritme kazanı 

• Oksijen 

tesisi 

• Banyolu 

izabe fırını 

Besleme Stoğu İnce daneler İnce daneler İnce daneler İnce daneler/atık 

oksitler 

Yakıt Pulverize toz 

kömür 

Kömür tozları 

/Taneli kömür 

Kömür tozları Kömür tozları 

Metal ürün Sıvı demir Sıvı demir Sıvı demir Sıvı demir 

Oksijen 

tüketimi (Nm3/t HM) 

Basınçlı sıcak 

havayı kullanır 

 

500 

 

430 – 680 

 

750 – 850 

Kömür tüketimi 

(kg/t HM) 

 

630 – 700 

 

950 

 

700 – 750 

 

900 – 1200 

Egzoz gazı miktarı 

(Nm3/tHM) 

1850 

 

2080 NA NA 

Isıl değer 

(MJ/Nm3) 

1.44 3.74 NA NA 

Net enerji tüketimi 

(GJ/t HM) 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

 

NA 

Enerji eldesi 

(GJ/t HM) 

2.7 7.8 4.0 NA 

Durum Pilot Pilot Pilot Pilot 

NB: — HM = Sıvı pik. 

— NA = Veri mevcut değil. 

Kaynak: [ 44, Freuhan 1994 ] [ 98, Nagai 1995 ]. 

 

HIsmelt 

Tanım 

Bu proseste, cevherler, kömür ve flukslar, dört kömürün soğuk kömür ve kireç için kullanıldığı; 

diğer dört tanesinin sıcaklık seviyesi 600 - 700 °C arrsındaki cevher ve dolomit (% 5) enjekte 

etmeye hizmet eden toplam sekiz mızrak ile demir banyosuna enjekte edilir. Cevherler havuzda 

hızlı bir şekide eritilerek indirgenmektedir. %35'lik O2 içeriğine sahip sıcak hava (1200–1250 °C), 
cüruftan direkt olarak geçen merkezi bir üfleme borusuyla enjekte edilerek CO and H2 

fraksiyonlarının egzoz gazında kısmi yanmasını sağlamaktadır. Tesisi devreye alabilmek için 

genellikle bir sıvı pik karterine ihtiyaç duyulmaktadır. Sıvı pik dökümü, bir önyükleme haznesi 

aracılığıyla sürekli olarak gerçekleştirilirken, cüruf akıtma prosesi, cüruf armatür deliği üzerinden 

her iki ile üç saatte bir eriyik yığıntı akıtılarak gerçekleştirilir. [ 312, Dr. Michael Degner et al. 

2008 ]. 

Uygulama Verileri 

HIsmelt prosesinde eritme indirgemesi,% 0.01'den daha az miktarda silikon içeriğine ve ayrıca% 

2'den daha az fosfor içeriğine sahiptir. [ 312, Dr. Michael Degner et al. 2008 ]. 

Durum 

HIsmelt ortak kuruluşu tarafından METı Avustralya'daki Kwinana'da bir HIsmelt tesisi devreye 
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alınmıştır. Bu tesis yılda 800.000 ton sıcak metal üretimi için tasarlanmıştır [ 312, Dr. Michael 

Degner et al. 2008 ]. 

Çevresel Etkiler 

Yüksek fırında demir üretimine kıyasla; % 10'luk yakıt tasarrufu öngörülmektedir. Ayrıca, bir 

demir cevheri ön arıtma tesisi (pelet tesisi, sinter tesisi) ve bir kok fırını tesisinin işletilmesi, artık 

gerekli değildir. Diğer eritme indirgemesi proseslerinin aksine, sıcak üfürmeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu muhtemelen bu prosesin NOX emisyonlarını olumsuz yönde etkileyecektir. 

DIOS 

Tanım 

Direkt Demir Cevheri Eritme (DIOS) prosesi üç alt prosesten oluşur: demir cevherini çökeltmek 

için bir akışkan yataklı ön ısıtma ocağı (PRF), kömür tozunu gaza karıştıran bir gaz-dönüşüm fırını 

(GRF) ve demir cevherini daha da indiregeyebilmek ve eritebilmek için bir eritme indirgeme 

ocağı (SRF). 

Yanma oksijeni, SRF'nin üstündenden enjekte edilir. Üretilen karbon monoksit (CO), PRF'deki 

demir cevherini önlemek için kullanılır. Cürufu fırında sallamak için azot SRF'nin dibine enjekte 

edilir.. 

Durum 

NKK’nın Japonya’daki Keihin İşletmesi’nde, 1994’ten beri günde yaklaşık 500 ton demir üreten 

bir pilot tesis faaliyet göstermektedir. 

Çevresel Etkiler 

DIOS'un enerji tüketiminin, yüksek fırın yöntemine kıyasla %5-10 oranları arasında daha düşük 

olması beklenmektedir. Ayrıca demir ön arıtma tesisi (pelet tesisi, sinter tesisi) ve kok fırını 

tesisine artık ihtiyaç duyulmamaktadır. 

Referans Literatürü 

[ 78, Kreulitsch et al. 1994 ] 

AISI-DOE/SDF 

Tanım 

AISI-DOE projesi ve Siklon Dönüştürgeç Fırını (SDF) projesi iki ayrı geliştirme projesi olarak 

başlamıştır.. 

AISI-DOE projesi, bir dizi üniversitenin yanısıra Amerikalı ve Kanadalı çelik üreticilerinin 

doğrudan demir üretimi (eritme indirgemesi) için ortak olarak yürüttüğü bir Ar-Ge projesidir. 

Proje, Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından koordine edilmiş ve ABD Enerji Bakanlığı 

tarafından desteklenmiştir.Projenin amacı, dikey yunaklı izabe ocakları içinde önceden 

indirgenmiş demir cevheri ve kömürden çelik üretmektir. Dikey banyolu izabe ocaklarının 

gelişimi, projenin en önemli bölümünü oluşturmuştur. 

SDF projesi Corus, IJmuiden (Hollanda) ve Ilva'nın (İtalya) ortak bir girişimidir. Projenin en 

önemli kısmı, siklon reaktörlerinin geliştirilmesidir. Siklonda demir cevheri üretilir ve eritilir. 

Erimiş karışım, indirgemenin tamamlandığı tankın alt kısmına düşer. Yakıt, tankın alt kısmında 

oksijen ile birlikte enjekte edilen granül kömürden oluşur. 

Siklon reaktörünün yüksek çalışma sıcaklığı ve demir banyosunda tutulan yüksek miktardaki 

malzeme ile başa çıkılabileceği gerçeği; ön indirgemenin doğrudan idirgeme ile olan bağlantısını 

ve son indirgeme aşamalarını mümkün kılmaktadır. Bu iki aşamayı birleştirmenin,kademeli 

soğutma uygulanmadığı için ısı transfer verimliliğinin kritik durumda olmadığı anlamına 

gelmektedir. Hem ön indirgemenin hem de son indirgemenin tek bir haznede gerçekleştiği gerçeği, 

siklon dönüştürgeç ocağı (SDF) ile izabe indirgemesi banyosu için mevcut diğer Birimler arasında 

önemli bir fark oluşturduğunu göstermektedir. 
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SDF projesi esas olarak siklon reaktörünün geliştirilmesine odaklanmıştır. 

1995 yılında, her iki taraf da teknolojilerini birleştirebilecekleri ihtimalini onaylamışlardır. 

Kombine teknikler ile bir eritme indirgeme pilot tesisinin hayata geçmesi muhtemeldir. 

Durum 

AISI-DOE projesi bir dizi denemede işletilmiştir, ancak hiçbir pilot tesis devreye girmemiştir. SDF 

projesi, saatte 20 ton kapasiteli bir pilot tesis ölçeğinde işletilmektedir. 

Çevresel Yönleri 

Kok fırını tesisi, sinter tesisi veya pelet tesisi gerekli olmadığından, belirgin bir emisyon azaltımı 

sağlanabilir. Ton çelik başına enerji tüketimi de daha düşük olacaktır. Ayrıca, siklondan yaklaşık 

1800°C'de çıkan baca gazlarından güç üretilebilir. 

Referans Literatürü 

[ 43, Freuhan 1993 ] [ 65, InfoMil 1997 ] [ 78, Kreulitsch et al. 1994 ] 

ROMELT 

Tanım 

ROMELT süreci, 10 yıldan uzun bir süredir Rusya'da geliştirilmektedir. Diğer banyo eritme 

proseslerine benzemekedir, ancak bir ön indirgeyici kullanmaz. Süreç, cevher veya atık oksitleri 

kullanır. Kömür tüketimi 900 - 1200 kg / metrik ton olarak kayda geçmiştir. 

Durum 

Novolipetsk'teki pilot tesis günde 500 - 1000 metrik ton, Rusya ise 300.000 metrik sıvı pik 

üretmektedir. Yılda 350.000 metrik ton sıvı pik üretebilmek için detaylı planlar yapılmıştır. 

Çevresel Yönleri 

Kok fırını tesisi, sinter tesisi veya pelet tesisi gerekli olmadığından, klasik primer demir üretimine 

kıyasla önemli bir emisyon azaltımı beklenebilir. Ton çelik başına enerji tüketimi de daha düşük 

olacaktır. 

Referans Literatürü 

[ 44, Freuhan 1994 ] [ 65, InfoMil 1997 ] 

Kısaca tarif edilmesi gereken diğer iki izabe indirgemesi prosesi daha vardır. 

• PLASMAMELT prosesi. 

• AUSMELT prosesi. 

PLASMASMELT prosesi 

Plazma bazlı eritme indirgeme proseslerinde tepkimeler, fırının alt kısmının etrafında simetrik 

olarak yerleştirilmiş sıcak hava üfleme borularıyla birlikte kok kömürüyle dolu bir şaft fırınında 

gerçekleşir. Hava bacası tamamen kok ile doldurulur. Cüruf oluşturucu malzeme ile karıştırılmış 

metal oksitlerin ve muhtemelen indirgeyici maddelerin enjeksiyonu için plazma jeneratörleri ve 

ekipmanı, sıcak hava üfleme borularına bağlanır. Her bir tuyerin önünde, indirgeme ve eritme 

prosesinin gerçekleştiği kok sütununun içinde bir boşluk oluşur. Düzenli aralıklarla, üretilen cüruf 

ve metal şaft fırınının tabanından akıtılır. Demir cevheri eritme durumunda, cevherin ön 

indirgenme prosesi için esas olarak fırından çıkan ve karbon monoksit ile hidrojen içeren egzoz 

gazı kullanılabilir. Prosesin diğer uygulamalarında, torbalı süzgeç odasından alaşım metallerinin 

geri kazanılması gibi, üretilen gaz bir yakıt gazı olarak kullanılır. Ham madde yüksek buhar 

basıncına sahip çinko ve kuşun gibi metaller içeriyorsa, bu metaller fırından çıkış gazıyla birlikte 

çıkarlar ve daha sonra metallerin gazdan geri kazanıldığı bir yoğunlaştırıcıdan geçirilirler. [ 383, 

EIPPCB 2006 ]. 

AUSMELT prosesi 

Ausmelt prosesi Ausmelt Ltd. (Avustralya) tarafından geliştirilmiştir. Parçalar halindeki cevher 

veya cevher tozları, kömür ve flaksın birlikte bulunduğu konverterin içine aktarılarak beslenir. 

Daldırmalı yanmanın oluşabilmesi için toz kömür, oksijen ve hava enjekte edilir. Oksidasyon ve 

indirgeme derecesi, yakıtı havaya ve kömür oranlarına ve aynı zamanda aktarma borusundan 

aşağıya doğru ilerleyen toz kömürün oranına göre ayarlanmasıyla kontrol edilir. Bütün 

reaksiyonlar tek bir reaktörde tamamlanır. 
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10.3 Doğrudan İndirgeme (DR) ve Eritme İndirgemesi (SR) 
Yöntemi ile Geleneksel Yüksek Fırın Yöntemi'nin 
Karşılaştırılması 

Doğrudan indirgeme (DR) ve eritme indirgeme (SR) prosesleri için öne sürüllen birincil çevresel 

fayda, kok veya sinter olmadan çalışabilmeleridir. Bu beklenti, potansiyel olarak önemli bir 

çevresel etkiye sahip olan kok fabrikaları ve sinter makinelerinin gerekliliğini önleyebilir. 

İndirgeme tesislerinden kaynaklanan emisyonlar genellikle düşüktür, partikül halindeki salınım 10 

mg/Nm3 seviyesine kadar düşürüldükten sonra havaya karışmaktadır. Bu azaltım, sulu atık akışına 

yol açan yaş teknolojiye dayanma eğilimindedir, ancak bu, suyun geri dönüştürülmesiyle veya 

kuru temizlenmesi ile ele alınabilir. Eğer DR veya SR prosesleri demir pelet veya sinter kullanırsa, 

bu malzemelerin işlenmesiyle ilişkili emisyonlar, çeşitli demir üretim yöntemlerinin çevresel 

performanslarını karşılaştırırken dikkate alınmalıdır. 

Tablo 10.6'da, demir üretimi için DR ve SR yöntemi ile geleneksel yüksek fırın yönteminin bir 

karşılaştırması verilmiştir.
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Tablo 10.6: Demir üretimi için doğrudan indirgeme ve eritme yolları ile geleneksel yüksek fırın yönteminin karşılaştırılması 

Özellikler Geleneksel Yüksek Fırın Yöntemi (1) Doğrudan İndirgeme (DR) İzabe İndirgemesi (SR) 

 

Üretim Skalası 

 

Köklü olması; enerji ve kaynak verimliliği ile birilikte 

ünite tesisin yıllık sıvı pik üretim verimliliğini yılda 2 

den 4.77 Mt'ye ve üstüne çıkarmaktadır. Halen dünya 

demir cevheri üretiminin % 95'ini oluşturan demir 

üretimi için temel yol olarak kabul görmektedir. 

Gaz tabanlı prosesler, dünya çapında kurulu DR 

prosesi kapasitesinin büyük bir çoğunluğunu 

oluşturmakta ve bu kapasitenin % 63'ü MIDREX yolu 

ile gerçekleşmektedir. Bu süreçler şu anda maksimum 

1,76 Mt / yıllık Birim tesis kapasitesine sahiptir. 

Üretilen DRI, normalde EAF çelik üretim yönteminde 

hurda yerine kullanılır. 

DRI prosesleri, yüksek fırın ile karşılaştırıldığında 

nispeten düşük verime sahiptir ve genellikle çok düşük 

maliyetli enerji ve / veya demir cevheri beslemesi gibi 

yerel faktörlerden yararlanmak için kurulmuştur. 

 

SR daha az yayınıktır. Sadece Corex / Finex prosesi 

ticarileştirilmiştir. Şu anda kurulu işletim kapasitesi 

yaklaşık 7.45 Mt / yıl'dır (8 bölgede). 

 

Hammaddeler 

Kömür 

• Kok kömürü oluşumu için koklaşabilen 

kömürler gereklidir. 

• Sinter tesisleri içinkok karışımı ve antrasit 

(kullanılan yerlerde) gereklidir. 

• BF enjeksiyonu için kömür (koklaşabilir 

özellikte olmayan kömür olabilir). 

BF enjektanları 

Kömürün yanı sıra (atık yağlar dahil), doğal gaz ve 

plastikler YF'ye enjekte edilir. 

Madenseller 

Geniş bir yelpazede değişken kalite ve özelliklere 

sahip hammaddeler kullanılabilir. 

Kömür (süreçlerin azınlığında kullanılan yerler). 

• Kömür (döner fırınlar) dahil antrasitden 

linyite kadar çok çeşitli katı yakıtlar. 

Gaz 

• Reçinenin katalizörünün zehirlenmesinden 

ve ürün kalitesinin etkilenmesinden kaçınmak için 

gazın kükürt içeriği düşük olmalıdır. 

Madenseller 

• Süreçte fiziksel bir durum değişikliği 

olmadığından, yüksek kaliteli peletler ve parça cevher 

kullanımı gereklidir. 

 

Kömür 

• Koklaşmayan kömürlerin kullanımı özellik 

gereksinimleri bakımından YF yönteminden daha 

esnektir. 

Madeseller 

• Parça ve toz cevher, sinter veya peletler. 

Oksijen 

• Corex prosesi için büyük miktarlarda oksijen 

gereklidir (ilgili enerji sonuçları baz alınarak). 

 

Enerji ihtiyacı 

 

Tipik olarak yaklaşık 17 - 18 GJ / ton sıvı demir 

(demineralize karbondan daha az gaz, buhar ve ısıtma 

penetrasyonu) 

Tipik olarak 10.5 - 14.5 GJ / t katı DRI (gaz bazlı) için 

% 100 parça cevher işlenmesini baz alır ( şayet 

kullanılırsa, eritme ve pelet için ekstra enerji gerekir). 

Süreç verimliliği, ihraç edilen güç için verilen krediye 

bağlı olarak nicelemek veya gaz bazlı DR süreçleri ile 

daha fazla DRI üretimi baz alınarak değerlendirmek 

zordur. 

Ürün kalitesi  

İstikrarlı ve güvenilir kalitededir. 

Ürün pasifize edilmeden veya briketlenmedikçe 

reoksidasyona eğilimlidir. Kaliteye yüksek oranda 

bağlı besleme ürününün kalitesi etki eder. 

 

 

BF demirine özdeştir. 
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Özellikler Geleneksel Yüksek Fırın Yöntemi (1) Doğrudan İndirgeme (DR) İzabe İndirgemesi (SR) 

 

Çevresel 

Performans 

 

Çevreye salınan maddeler arasında tozlar, VOC, PAH 

ve kok fırınlarından çıkan çeşitli organik kimyasallar 

bulunur. Yüksek Fırınlar ise döküm evlerinden tozu ve 

SO2'yi boşaltırken (bkz. Tablo 6.4 - Tablo 6.6) Sinter 

tesisleri SO2, NOX, toz, VOC, PCB, PCDD/F ve PAH 

(bkz. Tablo 4.1) salımını gerçekleştirir. Proses 

aşaması ayrıca büyük miktarlarda su kullanmaktadır. 

Bununla birlikte bu yöntem birçok DRI prosesinde 

mevcut olmayan çeşitli katı atıkların / yan ürünlerin 

geri dönüşümünü sağlar. Yüksek fırının kükürt 

giderme özelliği, daha yüksek kükürt içeren yakıtların 

ve indirgeyicilerin çevre dostu bir şekilde 

kullanılmasına olanak tanır. YF cürufu yol yapımında 

veya cüruflu çimento yapımında peletl haline 

getirilmiş bir şekilde kullanılabilir. Her iki yan ürün 

de, birincil agrega talebini azaltan çevresel avantajlara 

sahiptir. 

Geleneksel demir üretim rotasının, birçok indirgeme 

prosesinde mevcut olmayabilen, aşağı yönlü çelik 

üretiminden elde edilen, ferruginli arıtmalar, filtre 

kekleri ve yağlar için birçok geri dönüşüm ve bertaraf 

olanağı sağladığı unutulmamalıdır. Geleneksel rotada, 

geniş bir ölçekte farklı kalitede hammaddeyi ve 

indirgeyiciyi kullanabilme durumu mevcuttur. 

Çoğu DR prosesi, demir topaklarından yararlandığı 

için, peletizasyon sürecindeki salınımların çevresel 

etkisi dikkate alınmalıdır. 

DRI ürünü genellikle prosese için daha fazla enerji ve 

dikkate alınması gereken ek çevresel salınımı 

gerektiren %2-4 oranında gang malzemesini 

içermektedir. Toz salımları, işlenmeden önce 

hammadde tozları elekten geçirildiği için YF rotasına 

benzer. DR'ın geleneksel demir üretiminin yerini 

alması durumunda, tozların değerlendirilmesi için 

çevresel olarak tatmin edici bir yol sağlanmasına 

ihtiyaç vardır. NOX gaz dönüşümü aşamasındayken 

salınır. En başarılı DR süreçleri, kömürün insan için 

mevcut en büyük enerji kaynağı olmasına rağmen, 

doğal gazı kullanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma 

açısından, yüksek değerli ürünlerin üretimi için gazın 

ayrılması gerektiği düşünülebilir. 

Koklama tesisleriyle dağıtım, fırınlardaki tozların ve 

VOC'lerin emisyonlarını ve çeşitli organik 

kimyasalları yan ürünlerden gelen hava ve suya karşı 

önler. Kok kömürlerinden kalan kok kömürü yapım 

yağlarını ve katranları işleyen rafinerlerdeki 

emisyonlar da ortadan kaldırılacaktır. Ayrıca prosesde 

kullanılan suyun büyük miktarda tasarrufu 

sağlanacaktır. Sinter tesislerini kaldırmak, 

kükürtdioksit gibi metalik / metalik olmayan toz ve 

gaz halindeki kirletici maddelerin atmosfere 

salınımını azaltacaktır. Yüksek fırınların büyük bir 

çoğunluğu şimdi döküm holü dumanı tutumlama 

sistemine ve çansız yükleme sistemlerine sahiptir ve 

bu nedenle çevresel performansları, eşdeğer sistemlere 

sahip redüksiyon tesislerinden çıkanlarla 

karşılaştırılabilir seviyede olacaktır. 

 

Bazı SR proseslerinde, büyük miktarlarda atık gaz 

kullanılması gerekmektedir. 

Ek olarak, SR enerji gereksinimleri ve CO2 

emisyonları YF yönteminden daha yüksektir. Şayet 

SR, geleneksel demir üretiminin yerini alacaksa; 

tozların kullanımı için çevresel açıdan tatmin edici bir 

y sağlanmasına ihtiyaç duyulacaktır. 
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Özellikler Geleneksel Yüksek Fırın Yöntemi (1) Doğrudan İndirgeme (DR) İzabe İndirgemesi (SR) 

  DR fiziksel bir durum değişikliği ya da kimyasal 

safsızlıkların ayrılmasını sağladığından, ürün kalitesi 

tamamen hammaddelerin kalitesine bağlıdır. Düşük 

kaliteli hammaddeler kullanıldığında üretilen DRI, 

yüksek fırınlardan gelen demire eşdeğer kalitede 

olmayabilir. Çevresel muhasebe amaçları ve DRI'nin 

yüksek fırın demiriyle direkt olarak mukayese edilebilir 

durumda olabilmesi için (DRI) eriyik formda 

bulunmalıdır. Bu fiziksel değişim durumuyla bağlantılı 

ek enerji gereksinimleri ve emisyonlar dikkate 

alınmalıdır. 

İzabe indirgemesi prosesleri göz önüne alındığında, 

Corex tarafından büyük miktarlarda üst gaz 

üretilmekte ve bu gazlar enerji üretimi için 

kullanılmadıkça veya daha fazla sünger demir 

üretmek için kullanılmadıkça enerji verimliliği etkili 

bir seviyede olmayacaktır. Kömür tüketimi ve 

oksijen gereksinimleri YF yolundan daha yüksektir 

ve karbondioksit emisyonları önemli ölçüde daha 

fazladır. SR ve DR prosesleri esnasında, gaz 

dönüşümlerinden açığa çıkan azot oksitler göz 

önünde tutulmalıdır. 

 

Kurulum 

maliyetleri 

(belirtilmiş) 

3,5 Mt/yıl için 1 milyar 150 milyon Avro (sinter tesisi 

ve kok fırınları dahil). 

1,36 Mt/yıl için 210 milyon Avro (uygun pelet ya da 

parça cevheri mevcudiyeti varsayılarak). 

0,60 Mt / yıl için 240 milyon Avro (oksijen tesisinin 

maliyeti ve göz önünde bulundurulan maden cevheri 

işletmesi dahil). 

(1) Kok fırını, sinter tesisi ve yüksek fırın. 

Kaynak: [ 200, Commission 2001 ] [ 260, Germany 2007 ] [ 312, Dr. Michael Degner et al. 2008 ]. 
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11 YENİ GELİŞTİRİLEN TEKNİKLER 

‘Yeni geliştirilen teknik’ terimi, bu belgede herhangi bir endüstriyel sektöre ticari bazda henüz 

uygulanmayan yenileyici teknik olarak anlatılmaktadır. Bu bölüm, yakın gelecekte belirebilecek 

ve demir ve çelik üretim sektörüne uygulanabilen bu teknikleri içermektedir. Örneğin, bu bölüm: 

• Gelişme halinde olduğu bildirilen ve gelecek ekonomik veya çevresel yararlar 

sağlayabilecek herhangi bir özgün kirlenme önleme ve kontrol tekniklerini belirler 

• Yakındaki sektörlere ilişkin sadece son zamanlarda ilgi kazanmış çevresel konuları 

bahseden teknikleri içerir 

• Sektör içerisinde pratikte meydana gelebilen diğer sektörlerdeki var olan teknikleri 

içermez 

Bu özel sektöre uygulandığında, Avrupa Birliği (50 yılda fazla) sahipti ve çelik sektörünü 

geliştirmek için güçlü bir ARGE programında devam etmektedir. Bu bölümdeki projelerden 

bazıları bu programlar tarafından finanse edilmektedir. 

 

11.1 Genel yeni geliştirilen teknikler 

 Karbon dioksit azaltma stratejileri (ULCOS projesi) 
[378, Eurofer 2007], [250, EC 2006] 

Özellikle, enerji harcandığında üretilen CO2 gazı bir sera gazı olduğu için, enerji tasarrufu büyük 

bir değişime uğramaktadır ve küresel ölçekte bir çevresel sorun olan küresel ısınma probleminin 

çözümünün bir kısmını oluşturduğu düşünülmektedir. 

IPCC raporunda bahsedildiği gibi, iklim değişikliğini hafifletmek için kendine özgü bir seçenek 

yoktur. Çözüm, atmosferik sera gazı konsantrasyonlarını dengelemede hafifletme eylemlerin bir 

portfolyosudur. 

Doğrusu, geçmişteki ilerleme büyük olmuştur ve günümüz teknolojilerini tahmin etme, 

emisyonların önemli ölçüde azaltılmasında kaybedilen zamanı telafi etmektedir. 

Bu gerçek zorluğun üstesinden gelmek için, geçmişte az ilgi gösterilen çığır açıcı teknolojiler 

incelenmelidir, çünkü onlar zamanın ekonomik teknolojik epistemleridir. Değişimler 

düşünüldüğünde, sera gazı emisyonlarını düşürmek ve enerji tasarrufu yapmak hedef 

edinilmelidir; en gelişmiş çelik firmalarındaki durum gibi pek çok enerji tasarrufu toplanıldığında,  

karbon ve enerji azaltılmış emisyonların sürdürülmesiyle ayrıştırılmalıdır.  

ULCOS ultra-düşük karbon dioksit çelik üretiminin temsil etmektedir. Çelik üretiminden 

kaynaklanan karbon dioksit  (CO2) emisyonlarında büyük bir azalma sağlamak için kooperatif 

ARGE girişimi başlatan 15 Avrupa ülkesinden 48 Avrupa firması ve organizasyonunun bir 

birliğidir. Birlik, bütün büyük Avrupa çelik firmalarını, enerji ve mühendislik partnerleri, 

araştırma kuruluşları ve üniversiteleri içermektedir ve Avrupa komisyonu tarafından desteklenir. 

ULCOS projesinin amacı, en gelişmiş teknikler ile karbon dioksit (CO2) emisyonunu en azından 

% 50 azaltmaktır. Projenin toplam bütçesi, 47 milyon EURO’dur (2004 – 2009). Proje, endüstriyel 

üretim hatlarında bazı tam boyutlu uygulamalar ile 2015’in ötesine çalıştırmaya hedeflenmektedir. 

Bu gerekçe ile bulunan üç alan aşağıdadır: 

• Seçimli ulaşım ve depolama ile CO2’nin yakalanması ve ayrılması 

• Karbon esaslı olmayan indirgeyici etmenler ve enerjini kullanımı; bu hidrojen, elektrik ve 

daha az miktarda doğal gaz kullanımı anlamına gelir 

• Okaliptüs plantasyonu gibi bitkilerin içinde büyüyen sürdürülebilir biokütle kullanımı 

 Bütün bu konuların hepsi, Avrupa ULCOS projesi içinde ve daha genel olarak dünyadaki diğer 

programların içinde yoğun olarak araştırılmaktadır.  
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 Yüksek fırın baca gazı geri dönüşümü 

Yüksek fırın baca gazı- geri dönüşümü (TGR-BF) konsepti, kullanışlı bileşenler fırına geri 

dönüştürülebilsin ve indirgeme etmeni olarak kullanılabilsin diye, çıkış gazların ayrılmasına 

dayalıdır. Bu, fırında gerekli olan kok kömürü miktarını azaltabilecektir (Şekil 11.1’de ULCOS 

projesi kapsamındaki optimizasyonlar altında baca gazı geri dönüşümü ile yüksek fırın konseptine 

bakınız). Buna ek olarak, önceden ısıtılmış hava yerine fırının içine enjekte edilen oksijen (O2) 

konsepti, gazdan istenmeyen azotun (N2) çıkarılması, karbon dioksitin (CO2) yakalanması ve 

depolanmasını kolaylaştırmaya dayalıdır (CCS, Bölüm 10.1.2’ye bakınız). 

 
Şekil 11.1: CO2’nin yakalanması ve seçimli depolanması ile sera gazı emisyonlarının azaltmak için 

yüksek fırın baca gazı geri dönüşümünün şematik gösterimi 

 

Bu konsepti deneysel olarak test etmek için, İsveç’teki MEFOS araştırma enstitüsünde, bir gaz 

ayırma tesisini deneysel yüksek fırının yanına kuruldu. Deneysel yüksek fırın üzerine, karbon 

monoksit (CO) gazının reenjeksiyonu ile ve saf oksijen (O2) ile çalışan ekipmanlar kuruldu. 

Modifiye edilmiş yüksek fırın ve gaz ayırma tesisinin kombinasyonu 2007’de başarıyla test 

edilmiştir. 

CCS olmadan bile, TGR-BF konsepti, çoğunlukla azaltılmış kok tüketimi ile bağlantılı (sıcak 

metalin tonu başına yaklaşık olarak 25 % azaltma) CO2 emisyonlarında önemli miktarda azalmaya 

yol açmaktadır. Baca gazı geri dönüşümü, enerji üretimi için uygun olan baca gazının artakalan 

miktarını azalttığı ve böylece bu miktarda enerji diğer kaynaklardan üretilmesi gerektiği için, 

toplam CO2 tasarrufu 25 %’den daha azdır, fakat hala 10 % - 20 % aralığındadır (kullanılan yakıt 

karışımına bağlı olarak). 

Yazma zamanında, ticari ölçekte yüksek fırın üzerinde bu tekniği test etmek için (2010) planları 

geliştirilmektedir. Bu, pek çok milyon Euro ilk ARGE yatırımına ihtiyaç duyan ULCOS projesinin 

gelecek bölümünde gerçekleşecektir.  
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İkinci bölümde, yakalanan CO2 petrol ve gaz alanları gibi jeolojik oluşumlarda, karıştırılamayan 

kömür yatakları ve derin tuz oluşumlarında (CO2 ayrılmalarında), mineral karbonatlarda depolama 

veya endüstriyel işlemlerde kullanım için sıkıştırılacaktır ve taşınacaktır. 

 Karbon-seyreltik yakıt gazı ve indirgeme etmenleri 

Hem hidrojen hem de elektrik diğer yakıtlardan üretilmeye ihtiyaç duyan enerji taşıyıcılar olduğu 

için, karbonun hidrojen veya elektrik ile yer değiştirmesi, daha büyük ölçekte bir zorluktur.  

Bugüne kadar, bu elektriğin neden kömür, gaz ve petrolden daha pahalı olduğunun nedenidir. Bu, 

aynı zamanda, ana akım çelik ARGE’sinde demir cevherinin elektrolizi ile demirin üretimi gibi 

bir konu üzerine çok az çalışma gerçekleştirilmesinin nedenidir.  

Resim gelecekte tamamıyla değişebilir. Doğrusu, Kyoto ve Kyoto sonrası politikalar tarafından 

getirilen karbon kısıtlamaları, yakıtların fiyat yapılarını değiştirmeyecekti. Örneğin, CO2 

yakalanması ve ayrılması ihtiyacından dolayı karbona ekstra bir fiyat etiketine sahip olacaktır. 

Bunun sonucu olarak, 1000 g/kWh oluşturarak üretilen her kWh için, 20’den 80 EURO’ya kadar 

bir MWh’in maliyetine eklenecektir. Bu da, Dünya’da 5 ile 80 EURO/MWh arasında değişen 

bugünkü endüstriyel elektriğin fiyatı bakımından görülmelidir. Karbon esaslı olmayan elektrik bu 

ekstra yükü taşımak zorunda değil ve böylece, mutadis mutandis doğrudan karbon kullanımıyla 

yer değiştirecekti. Bu, muhtemelen etkili bir yolla enerjinin fiyat yapısını değiştirecekti. Büyüklük 

hesaplamalarının benzer dereceleri, doğru fiyatta büyük miktarlarda ulaşılabilir olsaydı, çelik 

endüstrisinin büyük miktarlarda hidrojen kullanabileceğini, yakıt hücre arabalarına değişseydi, 

ulaşım endüstrisiyle eşit düzeyde olacağını göstermektedir.  

Böyle yeni ekonomik koşullar altında, özellikle de doğal gazdan hidrojene değişim, işlem 

mühendisliği bakış açısından kolay olduğu için, demir cevherinin hidrojen ön indirgemesi, makul 

bir teklif olabilir. Benzer şekilde, demir cevherinin elektrolizi, fizik bakış açısından farklı bir 

olasılıktır. Termodinamik açısından, alüminanın elektrolizinden ‘daha kolay’ bir teknoloji olduğu 

tartışılmaktadır. 

 

 Ceramic filters for the abatement of both particles and nitrogen 
oxides from gas streams 
 

 Burning and recycling of dry waste dust 
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11.2 Sinter Tesisleri İçin Yeni Ortaya Çıkan Teknikler 

 PCDD / F Adsorpsiyonu İçin Karbon Emdirilmiş Plastiklerin Kullanımı 

Tanım 

Plastikler mükemmel korozyon direncinden dolayı baca gazı temizleme ekipmanı yapımında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. PCDD / F, plastiklere (karbon partikülleri içeren polimerler) 

absorbe edilir ve tipik olarak diğer atık proseslerinden (örneğin ıslak temizleyiciler) sonra 

uygulanır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Atık yakma sektörü için, aşağıdaki sonuçlar rapor edilmektedir: yaş gaz yıkayıcıda % 60-75 

aralığında 6 - 10 ng I-TEQ / Nm³ gaz fazı giderme randımanları rapor edilmektedir. Bu, emdirilmiş 

ambalaj malzemesi olmadan % 0 - 4 ile karşılaştırır. Absorpsiyon veriminin test süresi (bir yıl) 

boyunca azalmamış olduğu bildirilmiştir. Yaş gaz yıkayıcı yerine kuru bir sistem kullanıldığında, 

ıslak gaz yıkayıcıdaki su filmi PCDD / F için kütle transferi sınırlaması oluşturduğundan, 

temizleme verimliliği daha yüksektir (dokuz aylık bir prosesin bir testinde % 97'nin üzerinde). 

Çapraz Medya Etkileri 

Adsorpsiyon malzemesi belli bir süre sonra doygun hale gelir. Bu nedenle, yüklenen malzeme, 

bertaraf edilmek üzere periyodik olarak çıkarılabilir veya izin verildiği takdirde, fırında yakılabilir. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulanabilirlik 

Atık yakma sektörüne karbon emdirilmiş plastiklerin kullanımı uygulanır, ancak henüz demir-

çelik sektöründe uygulanmaz. Bu teknik aynı zamanda daha geniş bir kule paketleme tesisatı 

içinde ve / veya sonraki yukarı veya aşağı yönde dioksin baca gazı arıtımı ile kombinasyon halinde 

de kullanılabilir. Çalışma sıcaklıkları 60 - 80 °C arasındadır. 

Ekonomiklik 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Bu tekniğin uygulanması için itici güç izin gereksinimlerini karşılamak için PCDD / F 

emisyonlarının azaltılmasıdır. 

Örnek Tesisler 

Veri sunulmamıştır. 

Literatür Referansları 

[ 239, Setterstig 2006 ] [ 285, EC 2006 ]. 

 

 Baca Gazına Azot Bileşikleri Eklenerek PCDD / F Oluşumunun 
Baskılanması 

Tanım 

PCDD / F'nin hatırı sayılır bir parçasının sinter şeridinin alt tarafındaki rüzgâr kutularında yeniden 

sentezleme ile oluştuğunu varsayarsak, trietanolamin (TEA) veya monoetanolamin (MEA) gibi 

azot bileşikleri, rüzgar kutuları içindeki baca gazına karşı ters akım olarak enjekte edilir. PCDD / 

F oluşumunu engeller. Aminler su içinde çözülebilir ve rüzgar kutularına yerleştirilen nozullar 

tarafından püskürtülür. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Ghent, Belçika'da, ArcelorMittal tesisinde MEA'nın (uçan tozun % 2 - 4'ü) sinterleme dumanına 
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enjekte edilmesi, kirletici emisyonları azaltmamıştır: Toz ve mikro kirletici emisyonları, çeşitli 

faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle artmıştır: 

• ESP tozunun sinter karışımına geri dönüşümünden kaynaklanan MEA birikimi, aktif 

kömür doygunluğu ile sonuçlanır, 

• Amonyum tuzlarının oluşumu, 

• Yapışkan toz (toplama plakalarının sökülmesi sırasında ESP tozunun çıkarılması için daha 

az elverişli koşullar), 

• MEA'nın mikro kirleticilere karşı yaklaşık 150 °C'de düşük reaktivitesi. 

Araştırmacıların bildiği kadarıyla (kendi uzun deneyimlerine ve mevcut literatürün gözden 

geçirilmesine dayanarak), MEA'nın sinter tesisinden kaynaklanan emisyonlar üzerindeki herhangi 

bir faydalı etkisinin güvenilir bir kanıtı yoktur. 1999 ve 2001 yılları arasında Gent, Belçika'daki 

Metalurjik Araştırma Merkezi (CRM) tarafından MEA hakkında daha uzun bir süre için 

ölçeklendirilmeyerek elde edilen olumlu sonuçlar, çok kısa süreler boyunca elde edilen ön 

sonuçlardır (nokta testleri). . Xhrouet C. tarafından Liège Üniversitesi'nde yapılan laboratuvar 

testleri, PCDD / F içeren tozun birkaç saat boyunca yüksek sıcaklıklara (325 - 400 °C) maruz 

kalması durumunda PCDD / F'nin biraz düşmesini bekleyebilir. Böyle bir yaklaşımın sinter 

tesisinde uygulanıp uygulanamayacağını bilmek zordur. 

Çapraz Medya Etkileri 

Denemeler sırasında, MEA'nın çoğu baca tozuna adsorbe edildi ve son olarak sinter karışımında 

geri dönüştürüldü. Bu nedenle, aynı şeyin doğrudan sinter karışımına eklenmeden önce 

gerçekleşebileceğini varsaymak mümkündür. 

İşletme Verileri 

Yukarıda belirtilen saatte 230 ton sinter üretimi ile bir sinter tesisi için önlenmeyi gerçekleştirmek 

üzere 46 kg MEA / saate ihtiyaç vardır. Bu 0,2 kg/ton kademeli sinterdir. 

Uygulanabilirlik 

Bu teknik mevcut tesislere uygulanabilir ve yeni bir tesislerin tasarımlarına dahil edilebilir. 

Ekonomiklik 

Saatte 230 ton sinter ile bir sinter tesisinde MEA inhibisyon sürecinin tam olarak uygulanması için 

bir tahmin yapılmış, reaktiflerin maliyeti 0.149 avro / ton ve yatırım maliyetleri yaklaşık 0,008 

avro / ton sinter olacaktır. Toplam 0.157 avro / ton sinter maliyetine eşittir. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Bu tekniğin uygulanması için itici güç, dioksin emisyonlarının azaltılmasıdır. 

Örnek Tesisler 

Suda seyreltilen MEA ve TEA kullanılarak yapılan testler 1999 - 2001 yılları arasında Ghent, 

Belçika'da, ArcelorMittal'de gerçekleştirilmiştir. 

Literatür Referansları 

[ 224, Xhrouet 2002 ] [ 230, Brouhon et al. 2001 ] [ 231, Xhrouet et al. 2002 ]. 

 

 Su Verme 
PCDD / F antrenmanlarını rüzgâr kutularında baskılamak için bir başka yöntem de, soğuk su 

buharının rüzgâr kutularına enjekte edilmesiyle sıcak gazın hızlı bir şekilde söndürülmesi olabilir. 

Enjeksiyon, PCDD / F oluşumunun tabanına mümkün olduğunca yakın tutulmalıdır (T <260 °C) 

[ 265, Tan et al. 2004 ]. 
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11.3 Kok Fırınları İçin Yeni Ortaya Çıkan Teknikler 

 Süper Kok Fırınları 
[ 253, ICSTI' 06 2006 ] [ 320, Eurofer 2007 ] [ 343, Eurofer 2007 ]. 

Büyük bir kok fırını örneği, Japonya'daki SCOPE 21 projesi olup, burada Nagoya'daki bir pilot 

ünitenin açıklaması burada verilmiştir. SCOPE 21, 21. yüzyılda üretkenlik ve çevre iyileştirmesi 

için süper kok fırını anlamına gelir. 

Yeni nesil bir kok fırını geliştirmek için 90'lı yıllarda Japonya demir çelik federasyonu (JISF) 

tarafından bir ulusal Japon projesi başlatıldı. Bu projenin amacı çevre dostu, enerji verimliliği ve 

yüksek üretkenliğe sahip yenilikçi bir kok üretim süreci geliştirmektir. 

SCOPE 21, 2003 yılında tamamlandı. Üniversitelerle işbirliği içinde Japon çelik üreticileri (NSC, 

KSC, NKK, Sumitomo Metals, vb.) çalıştı. Şu anda bu ekipmanla çeşitli aktiviteler devam 

etmektedir. 

Japonya'da Nippon Steel Corporation için Oita'da 2008 yılında endüstriyel SCOPE 21 kok fırın 

METaryası üretildi ve devreye alındı. Tesis yılda 1 milyon ton kapasiteye sahiptir. Kömür karışımı 

250 °C'de önceden ısıtılmış, baca sıcaklığı 1270 °C ve koklama süresi 13 saattir. 

Tanım 

SCOPE 21 projesi fikri, kok tesisi tekniklerini aşağıdaki gibi birleştirip ilişkilendirmektir: 

• Kömür karışımının, kısmi briketleme olasılığı olan, akışkanlaştırılmış bir yatakta 350 - 

400 °C'ye ısıtılması, 

• Akışın besleyiciler vasıtasıyla taşınması ve şarj edilmesi, 

• Çok yüksek ısı iletkenliği gösteren ve sıkıca kapatılmış kapılar ile donatılmış süper-yoğun 

silika tuğlalarla klasik bir fırında yükü karbonize etmek. Toplam koklaşma süresi 6 - 8 saat 

arasındadır ve kokun son sıcaklığı 850 °C'dir, 

• Kok kömürünün sıcaklığının ön tamponda 1000 °C'ye yükseltildiği kuru bir söndürme 

tesisindeki kok, daha sonra nakliye için kuru olarak soğutulur. 

Tüm materyal hareketleri kapalı bir taşıma sisteminde yürütülür. Pilot fırının boyutları endüstriyel 

skalanın yarısıdır (yükseklik: 7,5 m, uzunluk: 8 m, genişlik: 450 mm). Şekil 11.2 proses akış 

şemasını verir. 

 
Şekil 11.2. Bir SCOPE 21 süper kok fırınının proses akışı 
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Sonuçlar 

Genel sistemin ekonomik optimizasyonu üzerine yapılan çalışmalar, bir SCOPE 21 kok tesisinin 

aşağıdaki bildirilmiş avantajları sağlayabileceğini göstermiştir: 

• Daha yüksek üretkenlik, geleneksel bir kok fırına göre 2,4 kat artmıştır, 

• Daha iyi kok kalitesi, 

• Topaksız ya da hafifçe topaklanmış kömür oranını % 50'ye çıkarır, 

• Kok üretim sürecinde tüketilen enerjide % 20 tasarruf, 

• NOx emisyonunu % 30 azaltır, 

• Duman ve tozun önlenmesini sağlar. 

 

 Tekli Fırın Basınç Kontrol Tekniği 

Yazma sırasında (2010), geleneksel bir şekilde, gazın damıtılması, PROven olarak adlandırılan 

değişken bir basınç regülasyonu ile kontrol edilen gaz akışını kontrol etmek için basit bir 

yöntemdir (bkz. Kısım 5.3.10). 

Bu tekli fırın basınç kontrol tekniği (SOPRECO®), deney ve CFD simülasyonları ile optimize 

edilmiş, bir valfın bir modifikasyona dayanan bu bölümde anlatılmıştır. 

Sistem bir pnömatik aktüatöre dayanır ve yükselme borusundaki basınç ile kontrol edilir. Valf, 

tüm döngü boyunca bir dizi koşulda çalışacak şekilde düzgün şekilde şekillendirilmiştir. 

Damıtma süresi boyunca fırının sürekli kontrolü, toplama elindeki bir negatif basıncı muhafaza 

ederek, prosesin birinci fazı sırasında aşırı basıncı önleyebilir; Bu, kapılardaki, şarj deliklerindeki 

vb. emisyonların tam olarak azaltılmasını sağlar. 

Ayrıca, düşük basınçlı bir benzinin sürekli çalışması gerekli değildir. Oluşan kok yanması ve ocak 

seviyesinde malzeme hasarı ile muhtemel hava sızıntısı nedeniyle, atmosferden daha düşük bir 

basıncın önlenmesi gerekir. Bu nedenle, bir kok fırını basınç kontrolünün avantajları (damıtma ilk 

bölümünün) damıtma sırasında ve fırının hava sızıntısının önlenmesi sırasında (damıtma son kısmı 

sırasında) ile ilgilidir. 

Bu sistem orijinal olarak önemli modifikasyonlarla ve tesis çalışmasını etkilemeden çalışmak 

üzere tasarlanmıştır. Arıza durumunda, sistem geleneksel bir çalışma moduna kolayca 

dönüştürülebilir. Bunlar, diğer mevcut sistemlere kıyasla başlıca avantajlardır. Bununla birlikte, 

yeni tesisler için, daha iyi bir basınç kontrolü elde etmek amacıyla CFD simülasyonları tarafından 

önerilen yeni bir valf tasarlanmıştır. 

Şekil 11.3, mevcut işletilen kok fırınlarına kurulacak SOPRECO valfinin basit geometrisini 

göstermektedir. 
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Şekil 11.3. SOPRECO Valfi 

Şekil 11,4’de, genel SOPRECO sistem şeması gösterilmiştir. 
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Şekil 11.4: SOPRECO sistem şeması 

Sistem, tam güvenilirlik ve iyi operasyon gösteren Piombino, İtalya'daki Lucchini kok 

fabrikasında test edilmiştir. Mart 2006'da, Sollac Mediterranean, bu sistemi , Fos sur Mèr, 

Fransa'daki ArcelorMittal tesisinde yeni kok fırın METaryasına kurmaya karar verdi. Bu tesis 

şimdi devreye alma aşamasındadır. 

Batarya tarafının gereksinimlerini karşılamak için Model 2 adlı ikinci nesil SOPRECO sistemi 

geliştirilmiştir. Bu valf, el ile dirsek arasındaki ana vanaya eklenir. 

SOPRECO, 'açma / kapama' gibi çeşitli çalışma durumlarının kontrolüne izin verir. Özellikle bir 

haznede ihtiyaç duyulan oda sıcaklığındaki çok yüksek bir doğruluğun elde edilebileceği 

bildirilmiştir. Haznede, 6 hPa (-60 mm w.c) basınçla muhafaza edilmeli ve 0 - 1 hPa (0 - 10 mm 

w.c.) arasında tutulmalıdır. Toplamda, her bir valf için PLC ile 7 hPa'ya (70 mm w.c.) kadar basınç 

farkı ayrı ayrı olarak gerçekleştirilmiştir. 

SOPRECO sistemi yeni ve mevcut kok tesisleri için uygulanabilir. Toplama ana kanatları 

kaldığından, SOPRECO sistemi, fırın tarafından kurulabilir ve çalıştırılabilir. 

Sistem altı ay boyunca üç fırın için başarıyla test edilmiştir. Sistem, Dillingen ZKS'nin 3 no'lu yeni 

METaryasına kurulmuş ve Ocak 2010'da işletmeye alınmıştır. 

Şekil 11.5, bölme yüksekliği 6.30 olan 50 SOPRECO Model 2 valfini göstermektedir. Bu 

METaryanın başlangıcı Ocak 2010'dur. 
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Şekil 11.5: Şarj edilmiş METarya üzerinde 50 SOPRECO Model 2 valfleri 

 

 Kok Fırını Gaz Kullanımında Alternatifler 
[ 206, Diemer et al. 2004 ]. 

Bazı kok fırın fabrikaları için farklı sebeplerden dolayı, geleneksel kok fırını gazı (COG) 

kullanmak mantıklıdır. Alternatif kullanım yöntemleri, COG ön prosese için farklı yöntemler ve 

proses adımları gerektirir. COG kullanımı için araştırılan seçenekler, hidrojen geri kazanımı, 

metanol sentezi, elektrik enerjisi üretimi için buhar üretimi ve yüksek fırında (BF) veya doğrudan 

redüksiyon (DR) tesisi çalışmasında bir indirgeyici maddenin kullanımına odaklanır. COG 

kullanımı için bu alternatif potansiyeller bir altyapı değerlendirmesi ile ilgilidir. Doğrudan ve 

dolaylı kok fırını ürünlerinin faydaları, belirli yerel ve operasyonel çalışma gereksinimlerine 

bağlıdır. 

COG'un enerjisel kullanımı için, klasik ısı geri kazanımına alternatif bir seçenek, yaklaşık 800 

°C'lik bir sıcaklığı ve doğrudan veya dolaylı olarak bir yanma veya kısmi oksidasyon sistemine 

deşarj etmektir. Bu teknik, çevre sıcaklığının kontrolü için umut verici bir teknik çözüm henüz 

olmaması nedeniyle endüstriyel uygulamaya ulaşmamıştır. 

Alternatif COG kullanımı için diğer seçenekler şunlardır: 

• Yüksek fırında COG ve indirgeme ajanlarına yardımcı olarak katran enjeksiyonu. Bu 

teknik zaten uygulamaya konmuştur, 

• Doğrudan indirgenmiş demir (DRI) veya sıcak briketlenmiş demir (HBI) üretimi için 

indirgeyici bir madde olarak COG kullanımı. DRI üretimi için, indirgeyici bir madde olarak COG 

kullanıldığında, ek bir üretim prosesine ihtiyaç duyulur. Bu durumda, COG kısmen temizlenir. 
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11.4 Yüksek Fırınları İçin Yeni Ortaya Çıkan Teknikler 
[ 233, Poos et al. 1993 ] [ 356, Eurofer 2007 ]. 

 

 Bir İçten Yanmalı Oda İle Sıcak Isıtıcılardan CO Emisyonlarının 
Azaltılması 

Tanım 

Bölüm 6.1.4'de, sıcak ısıtıcıların (iç veya dış yanma odaları ile) iki temel tasarımı açıklanmıştır. 

İçten yanma odaları söz konusu olduğunda, refrakter kütlede çatlaklardan sızıntı sonucu yüksek 

CO emisyonları meydana gelir. Bu sızıntı kaçınılmaz görünmektedir ve yanmamış gaz 

emisyonlarına yol açmaktadır. Ancak, yeniden astarlama sırasında refrakter çepere uygun bir 

sınıfa ait çelik tabakaların sokulmasıyla sızıntıyı azaltmak mümkündür. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Çatlakların etkisi (yüksek CO emisyonları) önemli ölçüde azaltılabilir. Çelik levhaların 

yerleştirilmesinden önceki ve sonraki ölçüm sonuçları henüz mevcut değildir. 

Mevcut Durum 

Bu ölçüm, AB-27'deki bir entegre çelik fabrikasında halihazırda uygulanmıştır. 

 

 Cüruf Isısı Geri Kazanımı 

Tanım 

Yüksek fırındaki sıvı cüruf büyük miktarda hissedilebilir ısı içerir. Sıcaklığı yaklaşık 1450 °C'dir 

ve modern yüksek fırınlarda yaklaşık 250 - 300 kg/ton sıcak metal üretilmektedir. Dünyadaki ticari 

olarak uygulanan sistemlerin hiçbiri bu potansiyel enerji kaynağını kullanmamaktadır. Bu, esas 

olarak cüruf kalitesini etkilemeyen güvenilir ve enerji verimli bir sistem geliştirmedeki teknik 

zorluklardan kaynaklanmaktadır. 

 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Tahmini enerji tasarrufu yaklaşık 0,35 GJ / ton sıcak metaldir. 

Mevcut Durum 

Testler 1990'ların sonunda gerçekleştirilmiştir. Henüz ticari bir uygulama bilinmemektedir. 

Liteeratür Referansları 

[ 65, InfoMil 1997 ]. 

 

 Yüksek Fırınlarda Atıkların Enjeksiyonu 

Uçucu kül ile birlikte yağ ile kirlenmiş değirmen ölçeği kullanımı için araştırma yapılmıştır. En 

fazla 100 kg/ton sıcak metal enjeksiyon oranları test edilmiştir [ 238, Janke et al. 1997 ]. 
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11.5 Bazik Oksijen Fırını (BOF) ve Döküm İçin Yeni Ortaya Çıkan 
Teknikler 

 Genişletilmiş Kullanım İçin BOF Cüruf Stabilitesinin İyileştirilmesi 

Tanım 

İnşaat mühendisliğinde BOF cürufun kullanımı, hacim stabilitesini etkileyen serbest kireç içeriği 

nedeniyle sınırlıdır. Son zamanlarda, bu problemin üstesinden gelmek için sıvı cürufu için bir 

proses geliştirilmiştir. Cüruf, cüruf potaya temas ettikten sonra, sıvı cüruf enjeksiyonu oksijen ve 

kum (SiO2) ile muamele edilir. Bunu yaparak, serbest kireç stabil fazlara bağlanır ve ortaya çıkan 

cüruf topakları hacmi sabittir. Ayrıca cürufun çevresel davranışı geliştirilebilir. 

Mevcut Durum 

Bu proses adımı 1998 yılında tamamlanan bir araştırma projesinde geliştirilmiştir. Yazım sırasında 

(2010) iki Avrupa temel oksijen üretim tesisi kullanılmaktadır. Gerçekleşme, güçlü bir şekilde 

inşaat mühendisliğinin pazar talebine ve bu yan ürünün daha geniş kullanımındaki politik koşullara 

bağlıdır. 

Sürecin kontrol edilmesi beklenenden daha zordur; viskozite, reaktivite ve homojenlik için 

problemler yaratabilir. Teknik sorunlar küresel olarak çözülmüştür. İstenen kaliteyi elde etmek 

için işlenecek olan parti uygunluğunun öngörülebilirliği gelişmiştir. Mevcut deneme adımları 

süreç optimizasyonu ve maliyet azaltmadır. Örnek tesisler Duisburg, Almanya'da ThyssenKrupp 

Steel Beeckerwerth tesisi ve Ghent, Belçika'da ArcelorMittal tesisidir. 

 

Temel Başarılar 

İstikrar, iyileştirme ile inşaat mühendisliğinde cüruf kullanımının gereklilikleri karşılanabilir. Yol 

yapımında cüruf doğal kaynakların yerini alır ve doğal malzemenin üretim sürecinde emisyonları 

önler. Daha iyi yük taşıma ve ısı yalıtım özellikleri nedeniyle cüruf kullanımı ile elde edilen 

tasarruf cüruf hacminin iki katı olabilir. Bu, çelik üretiminde girdi hammaddesinin daha iyi kaynak 

verimliliği ve gerekli depolama sahasında azalma için temeldir. 

Literatür Referansları 

[ 363, Eurofer 2007 ]. 

 

 Hidro Hibrit Filtrelerle Geliştirilerek Yaş Gaz Yıkayıcı Bazlı BOF 
Tesislerinde Temiz Gaz Tozunun Arttırılması 

Tanım 

Dünyadaki çoğu BOF fabrikası, yaş gaz yıkayıcı bazlı bir gaz temizleme tesisi ile donatılmıştır. 

Bu tesisler genellikle 30 ila 50 mg / Nm3 arasında kalan toz içeriği elde edebilmektedir. 

Mevcut tesisin küçük bir yaş elektrostatik toz tutucu (yaş ESP) akış aşağı montajı ile geliştirilmesi, 

temiz gaz toz emisyonlarını daha da azaltabilir. Birleşik sistem bir “Hidro Hibrit Filtre” dir. 

Fikir şu ki, BOF gazının temizlenmesi artık sadece mevcut yıkayıcıya dayanmamaktadır. Yıkayıcı, 

kaba tozu çökeltmek için ve akış aşağı ESP için bir soğutma ve iklimlendirme kulesi olarak 

önceden ayarlanmış bir donanım görevi görür. Yaş temizleyicinin basınç kaybı önemli ölçüde 

azaltılabilir ve dolayısıyla fanın güç tüketimi azaltılabilir. 

Aşağı akışlı yaş ESP, gazın toz içeriği hali hazırda yıkayıcı tarafından önemli ölçüde azaltıldığı 

için bir veya daha fazla alandan oluşan küçük bir ünitedir. Ayrıca, düşük sıcaklık nedeniyle gaz 

hacmi azalır. 

Fan veya su arıtma cihazları, vb. halihazırda var olan ekipman daha az değişiklikle veya hiç 

değişiklik yapılmadan kullanılabilir. Mevcut BOF gazı geri kazanımı bu değişiklikten etkilenmez. 

Mevcut Durum 
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Teknik geliştirme aşamasındadır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Hidro Hibrit Filtre sistemleri, f10 mg / Nm3 temiz gaz toz emisyonları sağlayabilir. ESP'nin ek 

enerji tüketimi, fanın daha az enerji tüketimi nedeniyle aşırı yüklenecektir. 

 

Çapraz Medya Etkileri 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulanabilirlik 

Teknik geliştirme aşamasındadır. 

Yaş gaz temizleyici için, gaz temizleme tesisiyle mevcut tüm BOF tesislerinde kurulum 

mümkündür. Yeni tesisler tercihen kuru ESP teknikleriyle donatılacaktır. 

Ekonomiklik 

Ek ESP'nin küçük boyutu ve mevcut ekipmanın daha fazla kullanımı nedeniyle, yatırım maliyetleri 

düşüktür. 

İşletim giderleri, yıkayıcının azalmış diferansiyel basıncı nedeniyle azaltılabilir ve bu da fanın 

elektrik tüketimini azaltır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Yerel emisyon standartlarını karşılamak için mevcut yaş gaz yıkayıcı bazlı gaz temizleme 

sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik nispeten düşük yatırım, yaş yıkayıcıların tam olarak 

değiştirilmesinin mümkün olmadığı Hidro Hibrit Filtrenin uygulanmasına yol açabilir. 

Örnek Tesisler 

Teknik geliştirme aşamasındadır. 

Literatür Referansları 

Patent başvurusu [ 192, Schlüter 2009 ]. 

 

 İkincil Tozsuzlaştırma İçin Döndürme Başlığı 

Tanım 

Konvertöre temas ederek veya hurdayı konvertöre yükleyerek meydana gelen toz emisyonları, 

dönüştürücü dikey konumundan dışarı doğru eğildiğinden ve dumanın üretim bölmesine dağılması 

nedeniyle yakalanması zordur. Üretim adımları, vinç ve hurda sepeti için dönüştürücünün 

kapakları üzerinde biraz boş alan gerektirir. Bu nedenle, emme başlığı toz kaynağına biraz mesafe 

olmalıdır. İnşaat koşullarına rağmen ikincil tozsuzlaştırma sisteminde iyi bir yakalama oranı elde 

etmek için, farklı emme başlığı tasarımları vardır. Yeni bir gelişme “döndürme başlığı” veya 

“fırtına başlığı”dır. Başlığın içinde her iki tarafta havayı tahliye ederek başlıkta üretilen bir hava 

silindiri bulunmaktadır. Bu akış koşulları, partikülleri silindirdeki basınç dağılımı ile hava 

rulosunun eksenel alanında hareket ettirir ve iki karşıt emme borusunun tozsuzlaştırma sistemine 

açılmasından tahliye edilirler. Rulo emme kapağındaki tahliye basıncının stabiliteyi sağlamak için 

yeterince güçlü olması önemlidir. 

Mevcut Durum 

Bu tip emme başlıklarının mühendisliği birkaç yıl önce geliştirilmiştir. Bazı çelik işletmelerinde 

şarj ile ilgili bazı ilk denemeler vardır ve yakın gelecekte yeni bir sistem inşa edilecektir. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Sistem iyi tasarlanmışsa, kaynağın kendisinde doğrudan tahliye edilemeyen kaçak kaynakların 

daha iyi bir yakalama oranına ulaşabilmelidir. Bu etkinin ölçülmesi mümkün değildir, çünkü 

yakalama ölçülemez ve görünür toz emisyonlarının değerlendirilmesiyle tahmin edilmelidir. 

İşletme tesislerinde bu tasarımı karşılaştırmak için hiçbir sonuç yoktur, çünkü emiş sistemindeki 
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herhangi bir değişiklik de tüm emiş sisteminin uygunluğunun iyileştirilmesi ile birlikte gelir. 

Literatür Referansları 

[ 363, Eurofer 2007 ]. 

 Elektrikli Çelik Üretiminde Bazik Oksijen Fırını (BOF) Ve Elektrik Ark 
Fırını (EAF) Pota Cüruflarının Flaks Maddesi Olarak Geri Dönüşümü 

Tanım 

BOF ve EAF pota cüruflarının geri dönüşümü için çeşitli teknikler test edilmiştir: 

a) Sıvı pota cürufunun EAF'ye geri dönüşümü. % 80'lik bir geri dönüşüm oranı elde 

edilmiştir, 

b) katı pota cürufunun EAF'ye geri dönüşümü. Kireçin yaklaşık % 15'i kepekli cürufla 1:2 

oranında değiştirilmiştir. Üretilen pota cürufunun yaklaşık% 50'si geri dönüştürülebilir, 

c) EAF, BOF ve ikincil metalurjiden harcanan refrakter malzemelerin geri dönüşümü. Geri 

dönüşümde dikkatli prosese ve kalite kontrolleri ön şarttır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Teknik a) için, cürufun işlenmesi gerekli değildir. 

Teknik b) için, cürufun işlenmesi gerekli değildir. 

Teknik c) için, harcanan manyezit, olivin ve yumuşak-yanmış dolomit için uygun bir ikamedir. 

Çapraz Medya Etkileri 

Teknik a) için, fırının ek açıklığına bağlı olarak toplam enerji tüketiminde bazı artışlar görülebilir. 

İşletme Verileri 

Teknik a) için, EAF'de çelik kalitesinde zararlı bir etki gözlenmemiştir. 

Teknik b) için, katı malzemelerin taşınması, tercih edilen cüruf bileşiminin seçiminin mümkün 

olması avantajına sahiptir. Metalurji ve çelik kalitesi ile ilgili bazı küçük etkiler uygulanmaktadır. 

Uygulanabilirlik 

Teknik c) için, bir sinter tesisinde, bir yüksek fırın yükü ve bir BOF dönüştürücüsünde bir geri 

dönüşüm testi gerçekleştirilmiştir. 

Ekonomiklik 

Teknik b) için, işletme maliyetleri kireçteki tasarruflarla dengelenir. Ekonomik faydalar, 

indirgenmiş pota cürufunun azaltılmış miktarından kaynaklanmaktadır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Çelik üretimi için kalıntı olmayan bir adım, uygulama için itici güçtür. 

Örnek Tesisler 

RIVA Acciaio, Verona Works, İtalya; Krupp Edelstahlprofile (KEP), Siegen, Almanya; EKO 

Stahl, Eisenhüttenstadt, Almanya. 

Literatür Referansları 

[ 386, Cores et al. 2005 ]. 
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11.6 Elektrik Ark Fırını (EAF) İçin Yeni Geliştirilen Teknikler 
 

 Sürekli Ark Fırını 

Tanım 

Sürekli ark ocağı, bir dış ve iç tank tarafından oluşturulan halka şeklinde bir şaft ile bir doğru akım 

ark fırınıdır. Fırın, sürekli olarak, dairesel şaftın üst kısmına yüklenen ham madde ile çalışır. 

Fırının METık, sürekli yapısı, kubbeden daha fazla enerji verir. Ayrıca, ergitme sırasında 80 ton / 

saat üreten aynı fırın sisteminde hem ergitme hem de egimiş demiri yabancı maddelerden gidermek 

mümkündür. Fırın, düşük oranlı hurda (otomobil parçalama), doğrudan indirgenmiş demir (DRI) 

ve / veya sıcak briketlenmiş demir (HBI) alabilir ve % 3.5 karbon (C) ve % 2,5 silikon (Si) ile 

kaliteli sünek baz demir üretmek için kömür ve silika kaya ile birleştirebilir. 

Fırın, bir taşıyıcı fırının tepesine besleyen bir hazne sistemi aracılığıyla otomatik olarak yüklenir. 

Yük, fırının tepesine ulaştığında, fırının tepesi etrafındaki döner bir döner yapı içinde yer alan 

sekiz hazneden birine yerleştirilir. Bilgisayarlı şarj sistemi, dairesel şaftın içinde bir şarjın gerekli 

olduğunu belirlemek için bilgisayarlı fırın kontrol sistemi ile uyum içinde çalışır. 

Tam bir şarj malzemesi istifini muhafaza ederek, fırın gazlarının ısı muhtevası, yük malzemesi 

için bir ön ısıtıcı olarak işlev görür. Gaz hacmi nedeniyle, istif geçirgenliği bir sorun değildir; 

ancak, istifte kenetlenmeyi önlemek için yük malzemesi uygun şekilde boyutlandırılmalıdır. 

Sürekli ark ergime kavramı, iç tank içindeki merkezi katot (grafit elektrot) ve ilgili iletken alt anod 

tarafından sürdürülür. Geleneksel ark ocağında, bir yük eklendiğinde, elektrot yükün üst kısmına 

yükselir. Sürekli ark ocağında, iç tank, elektrodun METmasını sağlar. Merkezi grafit elektrot, iç 

tankın düşen hurdadan hasar görmesine karşı korunmuştur. Ucu, bu tankın dibinin altındaki bir 

mesafede çalışır, böylece uzun direk akım ark elektrod ve ergimiş metal banyo arasında yanar. 

Kabuk, şarj akımı malzemeleri ile doğru akım arkının radyasyonundan korunmuştur. 

Tamamen kapsüllenmiş eritici, fırının alt kısmında bir indirgeyici atmosfer ve istenen proses 

metalurjisi ve gazların kullanımı için şaftta hafif oksitleyici bir durum sağlar. Ek olarak, bu tasarım 

düşük oksitlenmiş demir veya silikon kayıpları ile sonuçlanır. Bir torba ev sistemi emisyonları 

yakalar. 

Temel Başarılar 

Sürekli ark fırını hem ergitme hem de ergitmede yabancı maddeleri giderme proseslerini 

gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu aşağıdaki avantajları sağlar: 

• Düşük maliyetli ve bol miktarda öğütülmüş hurda, sondaj, HBI ve / veya DRI ergitebilme 

yeteneği (böylelikle sindirme elemanı kontrolünü korur), 

• İnşaat sektöründe kullanılan çakıl ile kuvars (SiO), eriyik içinde gerekli silikon 

seviyesinin geliştirilmesi için bir araç olarak yüksek maliyetli ferrosilikon yerine kullanılabilir, 

• Kömür, asıl metali karbürize etmek için ergitme sırasında kok yerine kullanılabilir ve 

kuvars azalır, çünkü karbon ürünü ısı üretimi için gerekli değildir, 

• Kok kullanılmadan, ergimiş metalin kükürt seviyesi azalır, 

• Sürekli ark ile, kükürt ile ilişkili olandan daha az cüruf vardır, çünkü bu bir indirgeme 

ocağındandır, ki bu normalde cüruf gibi davranan birçok oksidin metale geri döndüğü anlamına 

gelmektedir, 

• Ergitme sırasında, sürekli ark fırınındaki sıcaklık kontrolü esnektir, yani akım / voltaj 

oranının basit bir değişimi ile ayarlanabilir. Bu, demirin dökümden önce aşırı ısınmasına izin verir. 

 

Örnek Tesisler 

Temmuz 2001'de, ilk sürekli METık doğru akım elektrik ark (sürekli ark) fırını Birmingham, 

ABD'de ACIPCO tesisinde faaliyete geçmiştir. 
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 Toz, PCDD / F Ve Ağır Metal Emisyonlarını En Aza İndirmek İçin 
İntermetalik Torba Filtre 

Tanım 

Yüksek sıcaklık dirençli bir intermetalik torba filtre, filtreleme ve katalitik prosesleri birleştirir ve 

toz ve ilgili kirletici emisyonlarında ciddi bir düşüşe olanak tanır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Fransa'daki LME Trith-Saint-Léger'de yapılan pilot testlerde, % 99.9'luk bir toz azaltma 

verimliliği, % 95'ten fazla bir PCDD / F azaltma verimliliği ve % 95-100 arasında bir ağır metal 

azaltma verimliliği (ağır metaller hariç) civa gibi gaz fazı) elde edilmiştir. Dahası, ortalama atık 

gaz soğutmanın bir sonucu olarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu teknik 350 - 550 °C'de, 

geleneksel temizlik ise 150 - 200 °C'de çalıştırılmalıdır. 

Çapraz Medya Etkileri 

Veri sunulmamıştır. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulanabilirlik 

Veri sunulmamıştır. 

Ekonomiklik 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Veri sunulmamıştır. 

Literatür Referansları 

[ 252, France 2007 ]. 

 

 EAF'de Eski Lastiklerin Geri Kazanımı 

Tanım 

Çimento fabrikalarında uygulandığı gibi, (1999 yılında Avrupa'da 2.2 Mt / yıl olarak temsil edilen) 

eski lastikler geri kazanılabilir ve elektrikli çelik üretiminde kömürün (antrasit) yerini alabilir. 

EAF'de optimize edilmiş bir geri kazanım prosesi, doğru yerde, ne üstte ne de banyo dibinde doğru 

bir şekilde uyarlanmış lastiklerin ilave edilmesini gerektirir ve oksijen boruları arkın arkasından 

ark fırınından başka herhangi bir yerde yanmayı önleyecek şekilde çalıştırılmalıdır. 

Elde Edilen Çevresel Faydalar 

Bu teknik, hem eski lastiklerin geri kazanılmasına hem de kömür madenciliği talebinin azalmasına 

izin verir. 

Çapraz Medya Etkileri 

Eski lastiklerin geri kazanımı, PCDD / F, ağır metaller, PAH, SO2 ve VOC açısından ekstra 

emisyon vermez ve ekstra enerji gerektirmez. 

İşletme Verileri 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulanabilirlik 

Veri sunulmamıştır. 
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Ekonomiklik 

Veri sunulmamıştır. 

Uygulama İçin İtici Güç 

Veri sunulmamıştır. 

Örnek Tesisler 

Ascometal Hagondange'deki pilot testlerde, SAM Neuves-Maisons ve LME Trith-Saint Léger, üçü 

Fransa'da , 1 kg antrasit için 1,7 kg'lık eski lastiklerin ikame oranı elde edilmiştir. Lastikler 10 - 

15 cm'den daha uzun olmayan bir sürede küçük parçalar halinde kesilirse, 5 - 12 kg'lık eski bir 

lastik / ton SÇ eklenebilir. 2006 yılında LME Trith-Saint-Léger, Fransa'da 7000 tonluk eski lastik 

/ yıl kapasiteli bir arıtma kapasitesine sahiptir. 

Ayrıca her ikisi de Lüksemburg'da olan ArcelorMittal, Belval ve Differdange tesisleri de, bazı 

denemeler gerçekleştirmiştir. 

Literatür Referansları 

[ 252, France 2007 ]. 

 Elektrikli Çelik Üretiminde Flaks Maddesi Olarak (BOF Ve EAF) 
Cürufların Geri Dönüşümü 
Bu tekniğin ayrıntıları için, bkz. Bölüm 11.5.4. 
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12 GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Gözden geçirme prosesinin zamanlaması 

Demir ve Çelik Üretimi MET referans belgesinin gözden geçirilmesi için başlangıç toplantısı Eylül 

2006'da yapıldı. TWG, çevre, malzeme, su, enerji gözlemleme ve gürültü yönetimi hakkında genel 

bilgiler içeren genel bir bölüm (Bölüm 2) içermeyi kabul etti. Bu konular demir-çelik 

endüstrisindeki faaliyetler için yatay olarak nitelendirilebilir. 3 ila 8 arasındaki bölümler belirli 

süreçler hakkında bilgi sağlar (sinter tesisleri, peletleme, kok fırınları, yüksek fırınlar, bazik 

oksijen çelik üretimi ve dökümü, elektrik ark çelik üretimi ve dökümü). 

Demir ve Çelik Üretimi MET referans belgesinin revizyonu, 2001 yılı Aralık ayında Komisyon 

tarafından kabul edilen ilk belgenin tam bir yeniden işlenmesini gerektirmemekle birlikte, söz 

konusu BREF'nin güncellenmesini gerektirmiştir. MET ile ilgili sonuçlar üzerinde de bir etki 

oluşmuştur. Bilgi değişimi ve veri toplama, TWG tarafından sağlanan isteklere dayanır. 

Bilgi ve veri toplama dönemi Haziran 2007'de sona ermiştir. Nisan 2008'de IEF toplantısında 

kararlaştırılan veri toplama ile ilgili rehber doküman bu süreç için kullanılmamıştır. Mayıs 2008'de 

sona eren TWG üyeleri için istişare dönemi ile birlikte, tüm bölümleri kapsayan ancak revize 

edilmiş Demir ve Çelik Üretimi MET referans belgesinin ilk resmi taslağı, ancak MET sonuçları 

ve Sonuç Bildirileri Şubat 2008'de yayınlandı. yeni bir yazar tarafından ele geçirildi. Taslak 

belgeyi değerlendirdikten sonra, bazı bölümlerin önemli bir şekilde yeniden tasarlanması ve ek bir 

bilgi toplama dönemi gerekli görülmüştür. Verilerin toplanması Şubat 2009'da sona ermiştir. Ek 

bilgilere dayanarak, BREF'in MET ile ilgili taslak sonuçları da içeren ikinci taslağı, 2009 yılının 

Eylül ayında sona eren TWG üyeleri için 10 haftalık bir istişare süresiyle, Temmuz 2009'da 

yayınlanmıştır. 

Son TWG toplantısı Şubat 2010'da yapıldı. Son genel kurul toplantısında, 70'den fazla TWG üyesi 

vardı. 

Bilgi kaynakları ve bilgi eksiklikleri 

Revize Edilmiş Demir ve Çelik Üretimi için BREF 200'den fazla belge ve Üye Devletlerden gelen 

başvurular, sanayi ve çevre STK'ları dikkate alınmıştır. Komisyonun MET bilgi sistemi (BATIS), 

TWG üyelerinin kendi aralarında paylaşacakları belgeleri ve bilgileri yükleyebilecekleri bir alan 

olarak hizmet ettiler ve böylece yüksek bir şeffaflık düzeyi elde ettiler. İlgili başvurular BREF 

referanslarına dahil edilmiştir. Avrupalı çelik üreticilerinin ve aşağıdaki AB Üye Devletlerinin 

çoğunluğunu temsil eden endüstri derneği olan EUROFER, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, İsveç oldu. , 

Birleşik Krallık ve Norveç. Ayrıca, çevre STK'larını temsil eden Ökopol ve Almanya, İtalya ve 

İsviçre'den bazı tedarikçiler tarafından bilgi sağlanmıştır. Bu belgeler, bu BREF belgesinin gözden 

geçirilmiş bölümlerinin yapı taşları olarak kabul edilebilir. 

EIPPCB'nin Avusturya, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya ve Birleşik 

Krallık'taki demir çelik tesislerine yaptığı ziyaretler ve sağlanan bilgi ve verilere dayanarak, 

istişare dönemlerinden sonra alınan yorumlar doğrultusunda ek faydalı bilgiler elde edildi. Bu 

BREF belgesi, üretim rakamları, enerji talebi, maliyetler ve elde edilen emisyon değerleri hakkında 

bilgi ve veriler güncellenerek revize edilmiştir. Ayrıca, yeni bölümler, ör. demir ve çelik işlerinde 

izleme, yönetim araçları, enerji santralleri, malzeme kullanımı, dağınık emisyonların önlenmesi 

ve izlenmesi, net şekil dökümü, hurda ön ısıtması, demir bakımından zengin kalıntıların geri 

kazanımı ve hafifletme ile ilgili gelişmeler hakkında CO2 emisyonları. Ek olarak, birçok bölüm 

büyük ölçüde yeniden yapılandırıldı ve yeniden tasarlandı, örneğin hava emisyonları için azaltım 

teknikleri, havaya ikincil emisyonların toplanması ve azaltılması, atık su arıtımı ve kalıntı ve 

proses gazlarının iç veya dış kullanımı. 

Sunulan tüm yararlı bilgilere ve yorumlara rağmen, bazı veri toplama problemlerine dikkat 

çekilmelidir. 

• Sağlanan emisyon verilerinin önemli bir kısmı, çeşitli tesisler üzerinde emisyon faktörleri 

(yani g/ton ürünü) olarak rapor edildi. Bu emisyon faktörleri, bu şekilde sağlanmayan ölçülen 
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emisyon konsantrasyon değerleri ve spesifik off-gaz akışlarına göre hesaplanmıştır. Belirli 

tekniklerin bir fabrika düzeyinde performansının değerlendirilmesi ve MET-AEL'lerin 

belirlenmesi için bu değerli bilgilere sahip olmak yararlı olacaktır. 

• Rapor edilen emisyon değerlerini karşılaştırmayı zorlaştıran PCB ve PAH konvertörleri 

hakkında bazı belirsizlikler vardı. 

Son TWG toplantısında baypas operasyonları, proses gaz yakıtlı enerji santralleri ve toz toplama 

derecesi ile ilgili ayrıntılı tartışmalar yapıldı. Bu öğeler aşağıda açıklanmıştır. 

 

Baypas prosesleri 

Başlatma veya kapatma prosesleri veya sistemin düzgün çalışmasını etkileyebilecek diğer özel 

prosesler (örneğin olağanüstü bakım çalışmaları ve temizlik prosesleri) veya güvenlik sırasında, 

emisyon azaltma sistemlerinin atlanması gerekebilir. Baypaslama sırasında emisyonlara özel bir 

önem verilmelidir; bu sayede, baypaslama veya kısmi baypas prosesleri, emisyon azaltma 

sisteminin yüksek düzeyde erişilebilir olmasını sağlamak için en aza indirilmelidir. Bu konuyla 

ilgili çok az bilgi mevcuttur, bu nedenle gelecekte bypass operasyonları iyi bir şekilde 

belgelendirilmelidir. TWG, bu özel çalışma koşullarıyla nasıl baş edileceğine dair mevcut 

bilgilerden, baypas operasyonları ile ilgili MET'ın sonuçlandırılmasının mümkün olmadığına karar 

vermiştir. 

Demir ve çelik işlerinde gazla çalışan enerji santralleri 

TWG, proses gazlı enerji santrallerinden gelen havaya emisyonla ilgili verilen bilgilerin yetersiz 

olduğunu düşünmüştür. Bölüm 2.2.1.2 ve 2.5.3'te verilen bilgilerden, toz, SO2, NOX ve CO için 

MET-AEL'lerin belirlenmesi mümkün olmamıştır Bu konu, Büyük Yakma Tesisleri BREF (LCP) 

incelemesi sırasında ele alınmalıdır. [282, EC 2006] ve proses gazlı enerji santrallerinin diğer ilgili 

konuları ile birlikte bu BREF'in belirli bir bölümünde ele alınacaktır. 

Bilgi değişimi sırasında ulaşılan fikir birliği derecesi 

Şubat 2010'daki nihai TWG toplantısında, MET'ın sonuçları üzerinde yüksek düzeyde bir fikir 

birliği sağlanmış ve sadece üç ayrık görüş kaydedilmiştir. Tablo 12.1, TWG üyeleri tarafından 

ifade edilen bölünmüş görünümleri göstermektedir. 
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Tablo 12.1: Bölünmüş görünümler 

MET 

sonucu 

Görünümü 

ifade eden 

Bölünmüş görünüm 

 

 

 

No 20 

 

 

 

Avusturya ve bir 

Sivil Toplum 

Örgütü 

Sinter bitkileri için MET, sadece bir torba filtre ile sinter şerit atık gazındaki 

toz emisyonlarını azaltmak ve toz için MET-AEL, günlük ortalama değer 

olarak belirlenen <10 mg / Nm3 olmalıdır. AB'deki bazı tesisler, torba 

filtrelerini kurmuş ve günlük ortalama bazda 10 mg / Nm3'ün altında toz 

emisyon seviyelerine ulaşmıştır (bkz. Bölüm 3.3.2.2). Torba filtresinin 

uygulanabilirliğini sınırlayan teknik, ekonomik veya çapraz medya sorunları 

yoktur. Bölüm 3.3.2.1'de verilen bilgilere dayanarak, sürekli olarak düşük 

emisyon seviyeleri, günlük ortalama bazda bir ESP ile elde 

edilememektedir, özellikle de tortular ve tozlar sinter şeridine geri 

dönüştürüldüğünde. 

 

 

 

No 25 

 

 

 

Avusturya ve bir 

Sivil Toplum 

Örgütü 

BAT, torba filtre ile tozdan arındırılmadan önce sinter şeridinin atık gaz 

kanalına yeterli adsorpsiyon ajanlarının enjekte edilmesiyle PCDD / F ve 

PCB'nin azaltılması olmalıdır. Bu belgenin bilgisine dayanarak, PCDD / F 

için MET-AEL kararlı durum koşullarına sahip 6 - 8 saatlik rasgele bir örnek 

için <0.05 - 0.2 ng I - TEQ / Nm3 olmalıdır. AB'deki bazı tesisler, torba 

filtreleri yerleştirmiş ve 0.2 ng I-TEQ / Nm3'ün altında emisyon seviyelerine 

ulaşmıştır (bkz. Bölüm 3.3.2.2). Ayrıca, bir torba filtrenin atık gaz kanalına 

yeterli adsorpsiyon ajanlarının enjekte edilmesi ile kombinasyonunu 

sınırlandıran teknik, ekonomik ya da çapraz-ortam sorunları yoktur. 

 

No 49 

Almanya ve bir 

Sivil Toplum 

Örgütü 

Toz emisyon seviyesi <10 mg / Nm3, Bölüm 5.2.2.1 ve 5.3.12.1'de verilen 

bilgilere dayalı olarak kok fırını underfiring için MET-AEL olarak 

düşünülmelidir. Çok eski kok fabrikalarının (40 yıla kadar) fırın 

duvarlarındaki çatlakların büyüklüğü ve boyutu, daha yüksek MET-AEL 

için temel olarak kullanılmamalıdır. 

 

Oturumun müzakeresi ve MET sonuçlarının resmi kabulü prosedürü 

Endüstriyel atıkların (IED) (genellikle IED Madde 13 forumu olarak anılacaktır) Direktifi'nin 

2010/75 / EU sayılı Direktifinin 13. maddesi uyarınca bilgi alışverişine yönelik oturum, 24 

Haziran'da bu MET referans belgesinin önerilen içeriğine istinaden görüşülmüştür. 2012 ve 12-13 

Eylül 2011 tarihli toplantısında görüş bildirildi. 

IED Madde 13 forumunun görüşü, iki farklı yorum seti arasında ayrım yapmaktadır. Öncelikle, bu 

görüş, forumun nihai MET referans belgesine dahil edilmesi konusunda fikir birliğine vardığı 

yorumları listeler. İkinci olarak, görüş, belirli forum üyelerinin görüşlerini temsil eden ancak son 

MET referans belgesine dahil edilmesi konusunda fikir birliği bulunmayan yorumları listeler. 

Tüm görüşler buradadır: 

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article 

Daha sonra Komisyon, demir ve çelik üretimi için MET sonuçlarını belirleyen Komisyon 

Uygulama Kararını hazırlarken, IED Madde 13 forumunun görüşünü dikkate almıştır. 

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (IED) Madde 75 Komite, 21 Kasım 2011 tarihli toplantısında 

Taslak Uygulama Kararı hakkında olumlu görüş bildirmiştir. 

Bu proses sırasında belgede hiçbir önemli değişiklik yapılmadı. 

Gelecek çalışma için öneriler 

Demir ve Çelik Üretimi BREF'in revizyonu için bilgi alışverişi, demir ve çelik üretim süreçleri 

için kirliliğin entegre olarak önlenmesi ve kontrolünün sağlanmasında önemli bir adımdır. Aşağıda 

açıklanan konularda daha fazla çalışma devam edebilir ve bu süreci daha da geliştirebilir. 

• Genel olarak, uygulanan tekniklerin daha somut örneklerini ve performanslarını toplamak 

yararlı olacaktır. 
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• Bilgilerin, özellikle emisyon verilerinin toplanması, Komisyon'un bu konuyla ilgili 

rehberliğinin kurulmasından önce (Haziran 2008 tarihli IEF belgesi ve IED kapsamında geliştirilen 

rehberlik) gerçekleştirilmiştir. Gelecekte veri toplanması ve sunulması, rehberlik göz önünde 

bulundurularak geliştirilecektir. 

• İzleme yöntemleri ve izleme frekansları, özellikle sinter ve EAF prosesi ile ilgili olarak 

cıva ve KOK'lar (ör. PCDD / F ve dioksin benzeri PCB) için daha fazla bilgi toplanmalıdır. 

• Su kullanımı ile ilgili bilgiler, su talebi, su tüketimi, su alımı ve atık su gibi terimleri açıkça 

tanımlayarak ve kullanımlarını standartlaştırarak geliştirilmelidir. Atık su için emisyonlar 

hakkında ek bilgiye ihtiyaç vardır ve izleme sırasında ilgili örnekleme periyotları belirtilmelidir. 

• İlgili yaygın emisyon kaynaklarından kaynaklanan emisyonların izlenmesi için, özellikle 

hammaddeler, bazı ara ürünler ve tortular gibi tozlu malzemelerin taşınmasından ve taşınmasından 

kaynaklanan emisyonlar için ilave bilgiler toplanmalıdır. 

• Kırma, öğütme, karıştırma, eleme, vb. Gibi ham madde hazırlama proseslerinden 

kaynaklanan emisyonların izlenmesi hakkında bilgi toplanması. yüksek fırın için kömürün 

kurutulması ve toz haline getirilmesi geliştirilmelidir. 

• Uçucu organik bileşikler (VOC) için, metan içerip içermediği daha açık bir şekilde 

belirtilmelidir. 

• PAH için, hangi konjenerlerin dahil edildiği daha açık bir şekilde belirtilmelidir (örneğin, 

Borneff PAH, PAH, EPA 16 veya sadece EPA 16 ya da başka bir bölüm olarak ifade edilmiştir). 

• PCB ile ilgili olarak, hangi konjenerlerin dahil edildiği daha açık bir şekilde belirtilmelidir 

(örneğin, Ballschmiter PCB, WHO (12) veya belirli PCB kongenerlerinin veya diğerlerinin 

toplamı). 

• Kok fırın gaz arıtma tesislerinden gelen emisyon verileri, özellikle BTX ve PAH için 

toplanmalıdır. 

• Sinter bitkileri için daha fazla bilgi ve veri ikincil tozsuzlaştırmadan (harmanlama, 

karıştırma, sinter odası, sinter soğutması) toplanmalıdır. 

• Tüm önlemler / teknikler için daha fazla maliyet verileri (ör. Yatırım, operasyonel 

maliyetler) toplanmalıdır. 

• Enerji tüketimini en aza indirmek ve enerji verimliliğini arttırmak için seçenekler ile ilgili 

bilgi ve veriler toplanmalıdır. 

• Demir çelik fabrikalarında uygulanabilecek sürekli civa emisyonu izleme önlemleri / 

teknikleri hakkında bilgi toplanmalıdır. 

• Net şekle yakın dökümde gelişme izlenmelidir. 

Gelecekteki Ar-Ge çalışmaları için önerilen konular 

Sinter tesisleri için (bkz. Bölüm 3.2.2.1.2.7 ve 3.2.2.1.2.8.), HCN, Benzen ve PAH emisyonlarının 

bazı durumlarda ilgili olduğu bildirilmiştir. Oluşum belirsiz olduğundan, keşif analizi ve 

araştırması tavsiye edilir. Bu bağlamda, antrasit kullanımının etkisi açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Kok fırınları için, söndürme kulelerinden gelen partikül emisyonlarının ölçümü resmi bir 

örnekleme yöntemine dayanmalıdır. Diğer bir konu, yaygın / kaçak emisyonların ölçülmesi ya da 

tahmin edilmesi için, örneğin, Söndürme kuleleri de dahil olmak üzere, kok döküm tesisi 

faaliyetlerinden BTX ve PAH. 

BOF'lar için, ilgili kaynaklardan yaygın çekirdek proses emisyonlarının izlenmesi ve azaltılması, 

örneğin BOF ikincil emisyonlar, yapılmalıdır. 

Özellikle, Gelişen Teknikler Bölümü'nde (CO2 azaltma stratejileri ve Bölüm 10.3.1 süper kok 

fırınları ile ilgili Bölüm 10.1.1) açıklanan tekniklerle ilgili olarak, gelecekteki Ar-Ge'ye 

uyulmalıdır. Belki de bu teknikler gelecekte demir-çelik endüstrisi için MET'in belirlenmesinde 

dikkate alınabilir. 

Komisyon, RTD programları aracılığıyla, temiz teknolojiler, ortaya çıkan atık su arıtma ve geri 

dönüşüm teknolojileri ve yönetim stratejileri ile ilgili bir dizi proje başlatmakta ve 

desteklemektedir. Potansiyel olarak, bu projeler gelecek BREF incelemelerine faydalı bir katkı 

sağlayabilir. Bu nedenle okuyucular bu belgenin kapsamı ile ilgili herhangi bir araştırma sonucunu 

Avrupa IPPC Bürosuna bildirmeye davet edilir (ayrıca bu belgenin Önsözünün beşinci bölümüne 

de bakınız). 
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Tüm yorum ve öneriler, aşağıdaki adreste Prospektif Teknolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün 

Avrupa IPPC Bürosu'na yapılmalıdır: 

Avrupa Komisyonu 

Prospektif Teknolojik Çalışmalar Enstitüsü Avrupa IPPC Bürosu 

Edificio Fuarı 

c/ Inca Garcilaso, 3 

E-41092 Seville, İspanya Telefon: +34 95 4488 284 

Fax: +34 95 4488 426 

E-mail: JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu İnternet: http://eippcb.jrc.ec.europa.e

mailto:JRC-IPTS-EIPPCB@ec.europa.eu
http://eippcb.jrc.ec.europa.e/
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SÖZLÜK 

Bu sözlük, bu BREF'de yer alan bilgilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak içindir. Bu sözlükte yer 

alan terimlerin tanımları yasal tanımlar değildir (bazıları Avrupa mevzuatında belirtilen tanımlarla 

örtüşüyor olsa bile), okuyucunun kapsadığı belirli sektördeki kullanımları bağlamında bazı temel 

terimleri anlamasına yardımcı olmak anlamına gelir. bu BREF. 

Bu sözlük şu bölümlere ayrılmıştır: 

I. Genel hususlar 

II. Para Birimleri 

III. ISO ülke kodları 

IV. Birim ön ekleri 

V. Birimler 

VI. Kimyasal elementler 

VII. Kısaltmalar ve teknik tanımlar 

 

I. Genel hususlar 

EMİSYONLARIN İFADESİ 

Havadaki bu BREF emisyonları aşağıdaki gibi ifade edilir: 

 Standart koşullar altında (273.15 K, 101.3 kPa) atık gaz hacmi başına yayılan madde 

kütlesi, su buharı içeriği kesildikten sonra g / Nm3, mg / Nm3, µg / Nm3 veya ng / Nm3 cinsinden 

ifade edilir. 

 kg/sa ve g/sa cinsinden ifade edilen zamanla ilgili yayılan maddelerin kütlesi 

 kg/ton, g/ton, mg/ton, µg/ton veya ng/ton Biriminde ifade edilen, üretilen veya işlenen 

(tüketim veya emisyon faktörleri) kütle Birimi başına yayılan maddelerin kütlesi. 

ve suya emisyonlar şöyle ifade edilir: 

 g/l, mg/l veya µg/l cinsinden ifade edilen atık su hacmi başına yayılan madde kütlesi. 

 

 

II. Para Birimleri 
 

Kod(1) Ülke/bölge Para Birimi 

Üye devlet para Birimleri 

EUR Euro bölgesi (2) Euro 

ECU Avrupa para Birimi ECU (EUR ile değiştirildi) 

GBP Birleşik Krallık pound sterlin 

Other currencies 

USD Birleşik Devletler (3) Amerikan doları 

(1) ISO 4217 kodları. 

(2) Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, 

Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya dahildir. 

(3) Ayrıca Amerikan Samoası, İngiliz Virgin Adaları, Doğu Timor, Ekvador, Guam, Marshall Adaları, 

Mikronezya, Kuzey Marianas, Palau, Porto Riko, Turks ve Caicos Adaları, Amerika Birleşik Devletleri Küçük Dış 

Adaları ve ABD Virgin Adaları. 
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III. ISO ülke kodları 
 

ISO kodu Ülke 

Member States (*) 

BE Belçika 

DK Danimarka 

DE Almanya 

ES İspanya 

FR Fransa 

LU Lüksemburg 

NL Hollanda 

AT Avusturya 

SE Slovenya 

SK Slovakya 

FI Finlandiya 

UK Birleşik Krallık 

Üye olmayan ülkeler 

US Birleşik Devletler 

(*) Üye Devletlerin protokol sırası, coğrafi adlarının orijinal 

dilde alfabetik sıralamasına dayanmaktadır. 

 

 

IV. Birim ön ekleri 
 

Sembol Ön Ek Terim Sayı 

T Tera 1012 1 000 000 000 000 

G Giga 109 1 000 000 000 

M Mega 106 1 000 000 

k Kilo 103 1000 

h Hekta 102 100 

da Deka 101 10 

------- ------- 1 Birim 1 

d desi 10-1 0.1 

c santi 10-2 0.01 

m mili 10−3 0.001 

µ mikro 10−6 0.000 001 

n nano 10−9 0.000 000 001 
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V. Birimler 
 

Terim Yazım 

kWh kilowatt-saat 

billion milyar (109) 

°C Santigrat derece 

cm santimetre 

d Gün 

g Gram 

GWh gigawatt saat 

h Saat 

hPa hektaPaskal 

J joule 

K kelvin (0 °C = 273.15 K) 

kcal kilokalori (1 kcal = 4.19 kJ) 

k kilowatt 

kWh kilowatt-saat (1 kWh = 3.6 MJ) 

l litre 

Terim Yazım 

m metre 

Mt megaton 

MWe Megawatt elektrik (enerji) 

MW megawatt 

Nm3 normal metre küp (101.325 

kPa’da, 273 K) 

ppb milyarda bir (1 ppb = 10-9) 

ppm milyonda bir (1 ppm = 10-6) 

ppmv Milyonda bir (hacimce) 

s Saniye 

t metrik ton (1000 kg veya 106 g) 

t/d Günde ton 

trillion trilyon (1012) 

t/yr Yılda ton 

vol-% Hacimce yüzde 

wt-% Ağırlıkça yüzde 

W watt (1 W = 1 J/s) 

yr Yıl 

µg mikrogram 

µm mikrometre (1 µm = 10-6 m) 

µs mikrosiemens 

Ω ohm, elektriksel direnç Birimi 
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VI. Kimyasal elementler 
 

Sembol İsim Sembol İsim 

Al Alüminyum N Azot 

As Arsenik Na Sodyum 

C Karbon Ni Nikel 

Ca Kalsiyum O Oksijen 

Cd Kadmiyum P Fosfor 

Cl Klor Pb Kurşun 

Cm Küriyum Pt Platin 

Co Kobalt S Kükürt 

Cr Krom Sb Antimon 

Cu Bakır Se Selenyum 

F Flor Si Silisyum 

Fe Demir Sn Kalay 

H Hidrojen Te Tellür 

Hg Civa Ti Titanyum 

K Potasyum V Vanadium 

Mg Magnezyum W Tungsten 

Mn Mangan Zn Çinko 

Mo Molibden   

VII. Kısaltmalar ve tanımlar 
 

Kısaltma Tanım 

AC Alternatif akım 

AISI Amerikan Demir ve Çelik Endüstrisi 

AOD Argon oksijen dekarbürizasyon 

AOX Suda absorbe olabilen organik bağlı halojenler 

AS Aktif çamur 

ASK Amonyum Sülfür Kreislaufwäscher 

BaP Benzo (a) piren 
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Kısaltma Tanım 

YF Yüksek fırın 

BOD Biyokimyasal oksijen ihtiyacı 

BOF Bazik oksijen fırını 

Borneff 6 Altı PAH (Fluoranthene, Benzo [b] fluoranthene, Benzo [k] fluoranthene, Benzo 

[a] pyrene, Indeno [1,2,3-cd] pyrene ve Benzo [g, h, i] perilen) toplamı 

Bq Bekerel 

BTX Benzen, Toluen, Ksilen 

c. Tahminen/yaklaşık olarak 

CAS Kimyasal bildiri servisi 

CAS-OB Mühürlü argon kabarcıklanma ile kompozisyon ayarı 

SDF Siklon konverter fırın 

CCGT Kombine çevrim gaz türbini 

CCM Sürekli döküm makinesi 

CCPP Kombine çevrim santrali 

CCS Karbon yakalama ve depolama 

CDQ Kok kuru sönümleme 

CEN Avrupa standardizasyon komitesi 

CFD Hesaplamalı akışkanlar dinamiği 

CHP Isı ve gücün kombinesi 

COD Kimyasal oksijen ihtiyacı 

COG Kok fırını gazı 

COS Karbon oksisülfür 

CRI Kok reaktivite indeksi 

CSQ Kok stabilizasyon söndürme 

CSR Reaksiyondan sonra kok gücü 

CV Kalorifik değer 

DAV Günlük ortalama 

dBA A-ağırlıklı decibel 

DC Doğru akım 

DCI Doğrudan karbon enjeksiyon 

DH Dortmund-Hörder 

 

Difüze emisyon 

Kömür ve kok kullanımı, kömür ve kok kömürü taşımacılığı, kömür harmanlama 

yatakları, yükselme boruları, kok itmesi, kok söndürme gibi düzenli çalışmalarda 

yaygın emisyonlar meydana gelir; eğer yakalanmazlarsa çatı, tavan, pencere veya 

depolanmış materyaller tarafından serbest bırakılabilirler. Küçültme, yalnızca 

kanallı emisyonlara aktarıldıktan sonra (yani bunları yakalayarak) önleme ve / veya 

ileri arıtma ile mümkündür. 

DIOS Doğrudan demir cevheri ergitme indirgemesi 

DOC Çözünmüş organik karbon 

DR Doğrudan indirgeme 

DRI Doğrudan indirgenmiş demir 

DSC Doğrudan şerit dökümü 

DSI Doğrudan örnek indüksiyon 

EAF Elektrik ark ocağı 

ECO Economizer 

ECSC Avrupa Kömür ve Çelik Birliği 

ECU Avrupa Para Birimi 

EINECS Mevcut ticari kimyasal maddelerin Avrupa envanteri 

ELPI Elektrikli alçak basınç çarpma tertibatı 

ELV Emisyon sınır değeri 

EMS Çevre Yönetim Sistemi 

EMAS Eko-Yönetim ve Denetim Planı 

EN ISO 14001 Uluslararası Organizasyon tarafından yayınlanan Avrupa normu (EN) Çevre 

yönetim standartları ile ilgili standardizasyon (ISO). 

EOF Enerji optimizasyonlu fırın 

EOS Emisyon optimize edilmiş sinterleme 

EPA Çevre Koruma Ajansı (ABD) 

ESP Elektrostatik filter 

ESCS Elektrostatik alan temizleyici 
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Kısaltma Tanım 

PM10, PM2.5 Hava kalitesi ile ilgili 2008/50 / EC sayılı Direktifin tanımına göre 10 veya 2.5 

mikrometreden daha küçük partikül madde 

POM Polisiklik organik madde 

POPs Kalıcı organik kirleticiler 

PTFE Politetrafloroetilen 

Q-BOP Oksijen altı Maxhuette süreci 

RAC Rejeneratif aktif karbon 

RAFT Raceway adyabatik alev sıcaklığı 

RDM Ters dağılım modellemesi 

RH Ruhrstahl-Heraeus 

RHF Döner ocak fırın 

SCN Tiyosiyanat 

SCOPE 21 21. yüzyılda üretkenlik ve çevre iyileştirmesi için süper kok fırını 

SCR Seçici katalitik redüksiyon 

SI Kırılma endeksi 

SR Ergitme indirgemesi 

SRF Ergitme indirgeme fırını 

SS Askıda katı maddeler 

STP Standart sıcaklık ve basınç 

TEA Triethanolamine 

TEQ Toksik eşdeğer miktar 

TEF Toksik eşdeğer faktör 

TBM Thyssen üfleme metalurji prosesi 

TOC Toplam organik karbon 

TWG Teknik çalışma grubu 

UHP Ultra yüksek güç operasyonu 

ULCOS Ultra Düşük CO2 Çelik Üretimi. Çelik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını 

azaltmaya yönelik EC finansmanı araştırma programı. 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VOC Uçucu organik bileşikler 

VOD Vakum oksijen decarburization 

w.c. Su sütunu 

 

Wobbe indeksi 

Wobbe İndeksi (WI), doğal gaz, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ve hava gazı gibi yakıt 

gazlarının değişebilirliğinin bir göstergesidir ve sık sık gaz tedariki ve nakliye 

hizmetlerinin özelliklerinde tanımlanmaktadır. VC yüksek ısıtma değeri veya kalorifik 

değer ise ve GS özgül ağırlık ise, Wobbe İndeksi, IW, aşağıdaki gibi tanımlanır: IW = 

VC/(GS)1/2 

WWT Atık su arıtma tesisi 

WHO TEFs Dünya Sağlık Örgütü toksik eşdeğer faktörler. Bu toksik eşdeğerlik faktörü (TEF) 

değeri, sadece PCDD ve PCDF değerleri değil, ‘dioksin benzeri’ PCB [219, Van den 

Berg ve ark. 1998] 

Kısaltma Tanım 

ETP Elektrostatik katranlı çökeltici 

EU-10 Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, 

Slovakya ve Slovenya 

EU-15 Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, 

İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere 

 

EU-25 

EU-10 + EU-15: Avusturya, Belçika, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, 

İspanya, İsveç ve İngiltere 

 

EU-27 

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 

Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, 

Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık 

FF Kumaş filtresi 

İnce toz Bu BREF açısından ince toz, 10 mikrometreden daha küçük partikül madde anlamına 

gelir. 
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Kaçak emisyonlar Kaçak emisyonlar, düzensiz çalışma sırasında METaryadaki sızıntılardan, örn. 

gemilerin, fırın kapılarının, flanşların vb. sızıntıları veya yan ürün tesislerinde. 

Küçültme için ilk seçenek iyi bakım ile önlenir. Benzo (a) piren (BaP) ve benzen gibi 

PAH bileşikleri kaçak emisyonlar açısından önemli bir rol oynamaktadır. 

FTIR Fourier dönüşümü kızılötesi spektroskopisi 

GSA Gaz süspansiyonu emici 

HBI Sıcak briketlenmiş demir 

HCB Heksaklorbenzen 

HHAV Yarım saatlik ortalama 

HM Sıcak metal 

hPa Hektapaskal 

IISI Uluslararası Demir Çelik Enstitüsü 

I-TEQ Uluslararası Toksisite Eşdeğerleri 

IUPAC Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği 

KOBM Klöckner Oksijen Üfleme Maximillanshuette 

kW Kilowatt 

LD Linz-Donawitz 

LD-AC Linz-Donawitz-Arbed-CRM prosesi 

LEEP Düşük emisyon ve enerji optimizasyonu sinterleme süreci 

Leq Eşdeğer Sürekli Ses Seviyesi 

LIBS Lazer kaynaklı arıza spektroskopisi 

LIDAR Işık algılama ve değişken 

LPG Sıvılaştırılmış petrol gazı 

SÇ Sıvı çelik 

LTE boru tüyer dengesi 

LWA ağırlıklı ses gücü seviyesi 

LWS Loire-Wendel-Sprunck prosesi 

MEA Monoetanolamin 

MEEP Hareketli elektrot Elektrostatik Çöktürücü 

MEROS Sinterlemenin maksimum emisyon azaltımı 

MHF Çoklu ocak fırın 

MSÇS Karışık sıvı süspansiyon katıları 

NG Doğalgaz 

NMVOC Metan olmayan uçucu organik bileşikler 

OBM Oksijen altı Maxhuette süreci 

OCP Açık devre süreci 

PAH Polisiklik aromatik hidrokarbonlar 

PCB Poliklorlu bifeniller 

PCDD/F Poliklorlu dibenzo-p-dioksinler / dibenyofuranlar 

PCI Tozlaştırılmış kömür enjeksiyonu 

PLC Programlanabilir Mantık Denetleyicileri 
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13 EKLER 

13.1 Ek I. Atık sularda çevreye duyarlı bazı unsurların 
belirlenmesi 
[208, Lindfors ve diğ. 2006] 

 

Açıklama 

Atık su numunesi nitrik asit ile korunur ve kalıntıları çözmek için bir mikrodalga fırında sindirilir. 

Çözelti, bir ultrasonik nebülizörde önceden konsantre edilir ve öğelerin yaydığı ışığın 

yoğunluklarının ölçüldüğü indüktif olarak eşleşmiş bir plazma optik emisyon spektroskopisine 

(ICP-OES) nebülize edilir. Dahili bir standart Sc ve Te olarak kullanılır. Kalibrasyon, referans 

solüsyonlarının eklenmesiyle Milli-Q su içeren bir matris üzerinde gerçekleştirilir. Aşağıdaki 

öğeler aynı anda belirlenir: 

 

Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, P, Pb, V, Zn. 

 

Elde edilen çevresel faydalar 

Prosedür bugünün mevzuat gerekliliklerinin altındaki seviyeleri belirleyebilir. Atık sudaki bazı 

çevreye duyarlı elemanların tespit limitleri 

 
Tablo 13.1: Atık sudaki bazı çevreye duyarlı elemanlar için tespit limitleri 

Parametre Algılama 

sınırı (]g/l) 

Al 2 

Cd 0.03 

Co 0.2 

Cr 0.1 

Cu 0.6 

Fe 0.1 

Mn 0.03 

Mo 0.2 

Ni 0.2 

P 1.8 

Pb 0.6 

V 0.6 

Zn 0.06 

Bu teknik standart ekipman kullanılarak hızlı ve verimli bir teknik olarak düşünülebilir. Artan 

seviyelerin düzeltici eylemlere kadarki gözlem süresi nispeten kısadır. 

 

Çapraz medya etkileri 

Veri gönderilmedi. 

 

Operasyonel veriler 

Veri gönderilmedi. 

 

Uygulanabilirlik 

Farklı kaynaklardan gelen su izlenebilir, örn. atık su, içme suyu. 

 

Uygulama için itici güç 

Uygulamaya yönelik itici güç, ulusal ve Avrupa mevzuatına uymaktır. 

Ekonomiklik 

Veri gönderilmedi. 

 

Referans tesisler 
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Sandvik Malzeme Teknolojisi, Sandviken, İsveç. 
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13.2 Ek II. Dioksin emisyonları 
[209, EC 2005] 

 

Dioksin oluşumunu etkileyen başlıca faktörler şunlardır: 

 

• süreç besleme (hammadde) 

• metalurjik prosesin türü 

• proses çalışma koşulları, özellikle yanma kalitesi 

• kapalı gaz soğutma koşulları, özellikle bir kazan veya başka ısı değiştiricilerin varlığı 

• gaz dışı arıtma sistemlerinin türü 

• kalıtsal etkiler. Borular ve ısı değişimleri, geniş birikintileri depolayabilir, emisyonları 

artırabilir ve ayrıca dioksinin zamanla gelişmesini sağlayabilir. 

 

PCDD/F ve diğer POP'lar 

 

Her iki PCDD/F'nin yanmayı devam ettiren diğer bir çok bileşiğin eşlik ettiği göz önünde 

bulundurulmalıdır, örn. benzen, alkilbenzenler, naftalen, fenantren, antrasen, furan, benzofuran, 

dibenzofuran ve diğer birçok alifatik ve siklik bileşiklerdir. Bu maddelerin kesin sayısı analitik 

prosedürlerde karmaşık bir faktördür. [209, EC 2005] 'da, bu bileşiklere yalnızca sınırlı dikkat 

sarfedilir, ancak bunların temsilciler ve öncüler olarak potansiyel rolleri vurgulanır. Dibenzo-p-

dioksin (DD) yapısının, iki fenol molekülünden kolaylıkla sentezlendiği gösterilmiştir. Aynısı 

klorlu konjenerler için de geçerlidir. Benzer şekilde, poliklorlu dibenzofuran (DF) yapısı, PCB'nin 

hafif bir oksidasyonu ile kolaylıkla yaratılmaktadır. Böylece, hem klorofenoller hem de PCB, 

PCDD / F formasyonu için potansiyel öncülerdir. Bu bileşiklerin bazıları, kendi başlarına POP'lar 

ile ilgilidir, örneğin: 

 

• hekzaklorobenzen 

• PCB 

• poliklorlu naftalenler. 

 

PCDD / F emisyon yolları 

PCDD / F, ya da hemen hemen her kirletici, havaya, suya ve toprağa emisyon olarak ya da atılacak 

ya da geri dönüştürülecek atık Birimkileri olarak ortaya çıkabilir. 

Metalurji endüstrisinden kaynaklanan PCDD/F emisyonları aşağıdaki gibi farklı biçimlerde 

olabilir: 

 

• Kılavuzlu yığın emisyonlarında meydana gelen gazlar 

• Yaygın emisyonlar olarak ortaya çıkan gazlar 

• atık su ve çamur 

• artıkları 

• ticari Ürünler. 

İzleme 

AB'de bulunan PCDD / F izleme modları Tablo 13.2'de verilmiştir 

Tablo 13.2: PCDD/F izleme modları 

Tip İzleme Frekansları Ölçüm Süresi Birim 

Düzenli Ayda 1 
Yılda 6 
Yılda 3 
Yılda 2 
Yılda 1 
1 her 3 - 6 yılda bir 

 
1 gün 

3 gün 

1 hafta 

TEQ değerleri 

I-TEQ değerleri (17 

kongener) 

5 PCDD + 5 PCDF 

Parmak izi 

Ara sıra (sadece sektörün bazı 

kurulumlarında izleme) 

Gönüllü (ör. Sektör sözleşmesi) 

Kaynak: [ 209, EC 2005 ]. 
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Ölçüm yöntemleri 

Bazı ölçüm metot örnekleri raporda bulunabilir [209, EC 2005]. 

 

13.3 Ek III. WHO-12 PCB 

Poliklorlu bifeniller (PCB), 209 bağlayıcıdan oluşan bir klorlu yarı uçucu organik bileşik sınıfıdır. 

EUROFER veri talebinde yer alan konjenerlerin numaralandırılması, Uluslararası Saf ve 

Uygulamalı Kimyacılar Birliği (IUPAC) tarafından kabul edilen sözleşmeyi takip eder. Şekil 13.1, 

IUPAC numaralandırma sistemini ve ayrıca pozisyonel klorlu sübstitüsyonun isimlendirilmesini 

göstermektedir. 'Dioksin benzeri' davranış sergileyen 12 PCB grubu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

tarafından tanımlanmıştır ve grubun her bir üyesi 2,3'e göre toksik eşdeğerlik faktörleri (TEF) 

almıştır. 7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksin. TEF'ler, bu “WHO-12 PCB” nin proses emisyonları ve 

diğer çevresel numunelerdeki toplam dioksin WHO-TEQ konsantrasyonunun bir parçası olarak 

dahil edilmesine izin verir. EUROFER tarafından toplanan verilerde, daha olağan I-TEQ 

Biriminde PCDD / F verileri istendi, bu nedenle PCB verilerini içermez ve iki bileşik grubu ile 

geçmiş PCDD / F verileriyle yapılan karşılaştırmalar arasında net bir ayrım yapılabilir. . WHO-

TEQ'nun kullanımının gelecekte artacağı tahmin edilmektedir. 

 
 

WHO-12 PCB için TEF'lerin bir listesi Tablo 13.3'te verilmiştir. 

 
Tablo 13.3: WHO-12 PCB konjenerleri için toksik eşdeğerlik faktörleri tablosu 

IUPAC No Tipi Yapısı WHO-TEF 

77  
Non-ortho 

3,3',4,4' TeCB 0.0001 

81 3,4,4',5TeCB 0.0001 

126 3,3',4,4',5PeB 0.1 

169 3,3',4,4',5,5'HxCB 0.01 

105  

 

 
Mono-ortho 

2,3,4,4',5 PeCB 0.0005 

114 2,3,4,4',5PeCB 0.0005 

118 2,3',4,4',5PeCB 0.0001 

123 2',3,4,4',5PeCB 0.0001 

156 2,3,3',4,4',5HxCB 0.0005 

157 2,3,3',4,4',5'HxCB 0.0005 

167 2,3',4,4',5,5'HpCB 0.00001 

189 2,3,3',4,4',5,5'HpCB 0.0001 

Kaynak: [ 299, Eurofer 2007 ]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kaynak: [ 299, Eurofer 2007 ] 

Şekil 13.1: IUPAC numaralandırma sistemi ve PCB'nin konumsal isimlendirmesi 
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13.4 Ek IV. Sürekli izleme için kütle akış eşiklerine örnek 
[236, Almanya 2002] 

 

1 ila 3 kg / saat partikül kütle akışı olan tesisler, ilgili kaynaklarda, atık gaz arıtma tesisinin ve 

belirlenen emisyon sınırlarının (nitel ölçüm cihazları) çalışmasını sürekli olarak izleyebilen ölçüm 

cihazları ile donatılacaktır. 

 

Parçacık kütlesinin 3 kg / saatin üzerine çıktığı tesisler, ilgili kaynaklarda toz emisyon kütle 

konsantrasyonlarını sürekli olarak belirleyen ölçüm cihazları ile donatılacaktır. 

 

Emisyon kütle akışı, ilgili kütle akışlarından birinden beş kat daha fazla ise, toplam parçacık 

konsantrasyonları, madde 5.2.2 veya 5.2.5'in altında yer alan ve Hava Teknik Talimatının (TA 

Luft) Sınıf I veya 5.2.7'sine göre toz emisyonları olan tesisler [236, Almanya 2002], sürekli olarak 

ilgili kaynaklarda belirtilmiş ölçüm cihazları ile donatılacaktır 

 

Aşağıdaki kütle akışlarını aşan, gazlı maddeler yayan tesislerde, ilgili kaynaklar, ilgili maddelerin 

kütle konsantrasyonlarını sürekli olarak belirleyen ölçüm cihazları ile donatılacaktır: 

 

• kükürt dioksit: 30 kg / saat 

• azot dioksit olarak nitrojen dioksit ve nitrojen dioksit: 30 kg / saat 

• yanma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek için kurşun madde olarak karbon monoksit: 

5 kg / saat 

• karbon monoksit, diğer tüm durumlar: 100 kg / saat 

• florür ve gaz halinde inorganik flor bileşikleri, hidrojen florür olarak belirtilmelidir: 0,3 

kg / s 

• hidrojen klorür olarak belirtilecek gaz halindeki inorganik klor bileşikleri: 1.5 kg / saat 

• klor: 0,3 kg / s 

• hidrojen sülfür: 0,3 kg / saat. 

 

Kükürt dioksit kütle konsantrasyonları sürekli olarak ölçülürse, kalibrasyon sırasında kükürt 

trioksit kütle konsantrasyonları belirlenmeli ve hesaplamaya dahil edilmelidir. Eğer münferit 

ölçümler nitrojen oksit emisyonlarındaki nitrojen dioksit oranlarının yüzde 10'dan daha az 

olduğunu gösterirse, sürekli azot dioksit ölçümü uygulanacak ve oranı hesaplanacaktır. 

 

Organik maddelerden oluşan kütle akışı olan tesisler, toplam karbon olarak belirtilmek üzere, 

aşılıyor. 

• Madde 5.2.5 Sınıf I: 1 kg / saat altındaki maddeler 

• Madde 5.2.5: 2.5 kg / saat altındaki maddeler 

 

Toplam karbonu sürekli olarak belirleyen ilgili kaynaklarda ölçüm cihazları ile donatılacaktır. 

 

Hg olarak gösterilecek kütle akışı ve 2.5 g/saatin üzerindeki bileşiklerin bulunduğu tesisler, kitle 

konsantrasyonlarının Madde 5.2.2 Sınıf I'de belirtilenlerin %20'sinden daha az olduğunu güvenilir 

bir şekilde kanıtlanmadıkça, civa kütle konsantrasyonlarını sürekli olarak ölçen ilgili kaynaklarda 

belirtilen ölçüm cihazları ile donatılmak zorundadır. 

 

Yetkili makam, Madde 5.2.2 Sınıf I ve II'de listelenen maddeleri ya da Madde 5.2.7'de listelenen 

maddeleri, beş kez ve uygun ölçü aletleri mevcut ise kütle akışının belirtilen kütle akışlarından 

birini aşması durumunda kütle konsantrasyonlarını belirlemek için sürekli ölçüm cihazları ile 

donatılmış olmak zorundadır.
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13.5 Ek V. Demir çelik sektöründe çevresel verilerin derlenmesi için şablon örneği 
 

Tablo 13.4: Demir çelik sektöründe çevresel verilerin derlenmesi için şablon örneği 

Company  

Birim/Location  

Type of installation  

Build date  Last modernisation date  

 

Resources/Energy Products/By-products Emission/Wastes 

Name Birims Usage Name Birims Quantity Name Birims Quantity Name Birims Quantity 

Raw materials Products Emission Dust 

Coal/Anthracite   Coke   Dust (total)   Fe (total) wt-%  

Coke   Sinter   SO2   SiO2 wt-%  

Iron ore   Hot metal   NOX   CaO wt-%  

Pellets   Liquid steel   CO   Al2O3 wt-%  

Lime   Ingots   CO2   MgO wt-%  

Dolomite   Production residues Benzene   P2O5 wt-%  

Sinter   By-products Benzo(a)pyrene   MnO wt-%  

Pig iron   Benzene   Pyridine   Cr2O3 wt-%  

Scrap   Tar   Toluene   Na2O wt-%  

Liquid steel   Sodium phenolate   Xylene   K2O wt-%  

Metallic charge   Ammonium sulphate   Tar   Zn wt-%  

Alloys   Granulated/air-cooled 
slag 

  F (HF)   Pb wt-%  

Non-metallic compounds   Cl (HCl)   Cd wt-%  

Others   Iron sulphate   Phenol   Cu wt-%  

Energy Iron oxide   Methane   Ni wt-%  

Natural gas   Solid wastes HCN   V wt-%  

Electricity   BF slag   H2S   Co wt-%  

Water   BOF slag   Ammonium   As wt-%  

Technological steam   Energetic ash & slag   CS2   Hg wt-%  

Coke gas   Ferrous sludge   NaOH   Cl wt-%  

BF gas   Refractories   H2SO4   F wt-%  

Oxygen   Sulphur   PCDD/F   S wt-%  

Oxygen (liquid)   Dust   Non-channelled emission   C wt-%  

Argon    Basicity pH  

Nitrogen   Moisture wt-%  

Nitrogen (in bottles)    
Hydrogen   

Compressed air   

BF blast   

Acetylene   

Other technical gases   

 


