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KISALTMALAR

ALM: Alumina modülü

ATY: Atıktan türetilmiş yakıt

C2S: Belit

C3S: Alit

C3A: Aluminat

C4AF: Ferrit

CKD: Cement kil dust (Çimento fırın tozu)

KDF/LSF: Kireç doygunluk faktörü/Lime saturation factor

KK: Kızdırma kaybı

S.CaO: Serbest kireç

S.SiO2: Serbest silika

SM: Silika modülü
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1. GİRİŞ

Ham maddenin klinkere dönüştürülmesinin kimyasal ve fiziksel yönlerinin kapsamlı bir 
şekilde anlaşılması; çimento fabrikasında üretimi arttırmak, maliyetleri düşürmek ve 
kaliteyi iyileştirmek için önemli bir temeldir.

Ham madde karışımının kimyasal, fiziksel ve mineralojik davranışı; pişmeyi önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu durum, düzenli sıcaklık aralıklarında son derece karmaşık fiziko-
kimyasal dönüşümler yoluyla katı, sıvı ve gazlı ortamların varlığında klinker oluşumunu 
açıklamaktadır. Ham madde karışımının karakterizasyonu ve değerlendirilmesi; ham 
karışımın uygun tasarımı, fırın ve soğutucunun sorunsuz çalışması ve daha iyi klinker 
kalitesi elde edilmesi için esas teşkil etmektedir.

Ham madde karışımının sinterleme sırasındaki reaksiyon dizisi, sırasıyla C3S (alit), C2S (belit), 
C3A (aluminat) ve C4AF (ferrit) gibi ana klinker fazlarına dönüşen düzenli ara bileşiklerin 
oluşumu ve ayrışmasıyla hem katı hem de likit faz mekanizmalarını kapsamaktadır [1].

Kullanılan ham maddeler, çeşitli klinker fazlarının uygun miktarlarını sağlayacak şekilde 
tasarlanmakta ve oranlanmaktadır. Malzemelerin spesifik özellikleri, pişmeye bağlı olarak 
tesis verimliliği ve enerji tüketimi için kritik öneme sahiptir.

Bu doküman, ham madde karışımının pişmesi ve reaktivitesi ile bunun ham maddelerin 
davranışı üzerindeki etkilerinin yanı sıra klinker yapım sürecindeki önemini tespit etmek 
amacıyla klinker oluşumunun reaksiyon sırası ve kinetiğini vurgulamaya çalışmaktadır. 
Bu hatlar üzerinde bir çalışma açıkçası zordur, ancak bununla birlikte mevcut teknolojide 
daha fazla gelişme, enerji tüketiminde azalma, klinker kalitesinde iyileştirme ve sistem 
tasarımında optimizasyon için olumlu yönergeler sağlamaktadır [1].

2. PİŞME

Pişme, ham maddelerin istenen klinker fazlarına dönüşme kolaylığıdır ve genellikle klinkerde 
kalan serbest (reaksiyona girmemiş) kireç (S.CaO) miktarı ile ölçülmektedir (düşük 
S.CaO, pişmesi kolay bir karışımı belirtmektedir). Normal olarak pişme, C2S ve S.CaO’ten 
C3S oluşum kolaylığının bir ölçüsüdür, çünkü diğer fazlar normalde çok daha kolay elde 
edilebilmektedir. Hedeflenen S. CaO elde edilebileceği sıcaklık ne kadar düşükse, fırın 
beslemesinin pişmesinin o kadar iyi olduğu belirtilmektedir [2].

Ham madde karışımının pişmesi, çimento teknolojisinde büyük önem arz eden bir konu 
olmuştur. Sinterleme işlemi sırasında ham karışımın davranışı, kimyasal, mineralojik ve 
granülometrik bileşimlerinden büyük ölçüde etkilenmektedir. Bunlardaki farklılıklar fırının 
çalışmasını, refrakter astarını, yakıt tüketimini ve klinker kalitesini etkilemektedir.

Bir çimento ham karışımının pişmesi, kavramsal olarak bileşenlerinin klinker fazlarına 
kolaylıkla veya güçlükle kütle aktarımı miktarını ifade etmektedir. Geleneksel olarak, 
pişme, ham karışımın belirli bir sıcaklıkta (T) belirli bir süre (θ) pişirilmesinden sonra S.CaO 
belirlenerek ölçülmektedir [1].

S.CaO = f(θ,T)
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1300°C'nin üzerinde likit faz oluştuğunda bu parametrenin artmasıyla pişme azalmaktadır.

Pişme genellikle aşağıdaki iki özellikten biri ile ifade edilir:

• Belirli bir sıcaklıkta bir psödo-izokron (θ=sabit) için S.CaO ölçümü. (S.CaO’in artması 
pişmenin azalmasına karşılık gelmektedir.)

• S.CaO<%2 için bir psödo-izotermin (T=sabit) zamanının ölçümü. (θ'nın artması, 
pişmenin azalmasına karşılık gelmektedir.)

2.1. Pişmeyi Etkileyen Faktörler
2.1.1. Mineralojik kompozisyon

Çimento ham karışımı, kullanılan ham maddelerin karakterine bağlı olarak bileşimi geniş 
bir aralıkta değişebilen polimineral ve polidispersif bir karışımı temsil etmektedir. Klinker 
yapım prosesinde, ham karışım bileşenlerinin %90'ı dört ana oksitten (CaO, Al2O3, SiO2 
ve Fe2O3) ve kalan %10’u küçük bileşenlerden oluşmaktadır. Bu oksitler, ham maddelerde 
mineraller ve bileşikler şeklinde oluşmakta ve fırında yüksek sıcaklıkta işlemden geçirilerek 
oksitlere ayrışmaktadır.

Kireç bileşenleri:

Kalsit, aragonit, dolomit, ankerit vb. CaO'in ana bileşenleridir. Ham karışımdaki karbonatların 
özellikleri; karbonatların tipine, kristal yapılarına, mikro yapısal özelliklerine, mevcut 
kristallerin ve içerisinde bulunan safsızlıkların dağılabilirliğine bağlı olarak değişmektedir. 
Minerallerin ayrışma sıcaklığı ve CaO'in reaktifliği sırayla kalsit (aragonit), dolomit, ankerit 
olarak azalmaktadır [3].

Kil bileşenleri:

SiO2 ve Al2O3'in ham karışımda çeşitli kil mineralleri (kaolinit, montmorillonit, hidromikalar, 
klorit vb.), mikalar, amfiboller, epidot, pirofillit, feldspat, diaspor (Fe2O3 ve Al2O3), böhmit, 
hidrohematit, hidrogötit, götit vb. şeklinde bulunmaktadır. Kil minerallerinin CaCO3 ile 
reaktivitesi sırayla muskovit, montmorillonit, klorit, illit, kaolinit olarak artmaktadır [4].

Amorf SiO2 veya Al2O3 ve/veya CaO ve/veya Fe2O3 ile bağlı SiO2, serbest SiO2 (S.SiO2)’ten 
daha iyi reaktivite göstermektedir. Farklı silika formlarının CaO ile reaksiyonu sırayla 
kuvars, kalsedon, opal, α-kristobalit, α-tridimit, feldspat silika, mika silika, kil minerallerinin 
amfibol-silikası ve camsı cürufların silikası olarak artmaktadır [3].

Ana oksitlerde her zaman az miktarda uçucu ve uçucu olmayan bileşenler bulunmaktadır. 
Ham karışımdaki minör bileşenlerin konsantrasyonu aşağıdaki sıradadır [5]:

MgO – K2O – SO3
-2 – Na2O – TiO2 – Mn2O3 – P2O5 – SrO – F- - Cl- – Cr2O3 

Minör uçucu bileşiklerinin sıcaklığı ve buharlaşma hızı, bu bileşenleri taşıyan malzemelerin 
mineral formuna bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, piritlerden gelen SO3, alçıdan gelen 
SO3’e göre çok daha düşük sıcaklıkta uçmaktadır. Benzer şekilde, silikadan gelen alkali, 
feldspatlardan gelen alkalilere göre daha düşük sıcaklıkta buharlaşmaktadır.

Düzeltici maddeler:

Gerektiğinde farin, ham karışım tasarımını istenen kalite parametrelerine göre ayarlamak 
için az miktarda ilave düzeltici maddeler ile düzeltilebilmektedir. Genellikle silisli malzemeler 
(lateritler, boksit, pirit, baca tozu veya kum), oksit eksikliğine ve en düşük maliyetle mevcut 
malzemeye bağlı olarak kullanılırlar [6].
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Modifiye ediciler:

Bunlar sıvı ve/veya sıvı-katı fazda reaksiyon veren flakslar ve mineralleştiriciler adı verilen 
küçük bileşenlerdir. Flakslar likit (sıvı) fazın oluşum sıcaklığını düşürürken, mineralleştiriciler 
klinkerleşme oranını hızlandırmaktadırlar. CaF2, Na2SiF6, CaSO4•2H2O, Ca3(PO4)2 vb. 
modifiye ediciler ham karışımla birlikte genellikle çok az miktarda kullanılmaktadırlar [7].

Flaksların ve mineralleştiricilerin kullanımı klinker faz oluşumunu teşvik edebilir ve bu 
nedenle piroproses sisteminin verimliliğini artırabilmektedir. Flaks, belirli bir sıcaklıkta 
likit faz miktarını arttırarak bir reaksiyonu teşvik etmektedir. Örneğin, Al2O3 ve Fe2O3, 
C3S oluşumu için flaks görevi yapmaktadır. Mineralleştirici, bir veya daha fazla katı 
faza (normalde C3S veya C2S) dahil edilmesi yoluyla belirli bir katı fazın oluşumunu 
desteklemektedir [2].

2.1.2. Kimyasal kompozisyon
Ham karışım, minör uçucu maddeler (K2O, Na2O, SO3

-2, P2O5, F-, Cl- ve OH-) ve uçucu 
olmayan maddeler (S.SiO2, MgO, TiO2, Mn2O3, SrO, Cr2O3) ile birlikte dört ana oksitten 
(CaO, Al2O3, SiO2 ve Fe2O3) oluşmaktadır. Ham karışımın her bir bileşeni, Tablo 1,  
Tablo 2 ve Tablo 3’te gösterildiği şekilde pişme üzerinde ayrı ve birleşik etkilere sahiptir. 
Ham karışımın pişirilmesinde sonra oluşan klinker mineralleri Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 1. Ham madde ana bileşenlerinin etkileri [1]

Parametre Formül
Limit 
aralığı 

(%)

İdeal 
aralık 
(%)

Etkiler

Silika Modülü 
(SM)

SiO2/(Al2O3 
+Fe2O3)

1,9–3,2 2,3–2,7

Yüksek SM sonucunda [8-10]:
• Pişme zorlaşır.
• Yakıt tüketimi artar.
• Yüksek S. CaO nedeniyle hacim genleşmesi meydana gelir.
• Kaplama oluşumunda zorluklara neden olur ve bu nedenle 

kabuktan gelen radyasyon yüksektir.
• Fırın astarını bozar.
• Çimentonun yavaş priz almasına ve sertleşmesine neden olur.

Alumina 
Modülü 
(ALM)

Al2O3 / Fe2O3 1,5–2,5 1,3–1,6

Yüksek ALM sonucunda [9-12]:
• Pişme zorlaşır.
• Yakıt tüketimi artar.
• C3A oranını arttırır ve C4AF'yi azaltır.
• Hem C3S hem de C2S'i artırır. (C3S>C2S)
• Likit fazı ve fırın çıkışını azaltır.
• Erken yaş dayanımını ve priz hızını arttırma eğilimi gösterir.
• Sabit sıcaklıkta likit fazın viskozitesini arttırır.
• ALM*, ham karışımdaki flaksların rolünü belirler.
• ALM<1,23 (<1,63) - "Al2O3" flaks görevi görür.
• ALM>1,23 (>1,63) - "Fe2O3" flaks görevi görür.

LSF (KDF) 0,66–1,02 0,92–
0,96

Yüksek LSF sonucunda [9, 13-16]:
• Pişme zorlaşır.
• Yüksek S. CaO nedeniyle hacim genleşmesi meydana gelir.
• C3S içeriğini artırır.
• C2S içeriğini azaltır.
• Yüksek erken dayanım ile yavaş prize neden olur.

* ALM=1.23, likit faz 1338°C
  ALM=1.63, likit faz 1301°C MgO doygun durum.
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Tablo 2. Ham maddede minör ve uçucu olmayan bileşenlerin etkileri [1]

Parametre Formül
Limit 
aralığı 

(%)

İdeal 
aralık 
(%)

Etkiler

Serbest Silika S.SiO2 0-3 ~0

Yüksek S.SiO2 sonucunda [9]:
• Enerji ve yakıt tüketimini artırır.
• Kaplama oluşumunda zorluklara neden olur.
• Refrakter astarını bozar.
• Fırın kabuğundan gelen ısı radyasyonunu arttırır.
• Fırın çıkış gazı sıcaklığını arttırır.

Magnezyum 
oksit MgO 0-5 0-2

Yüksek MgO sonucunda [9,16,21]:
• Klinker sıvısının viskozitesini ve yüzey gerilimini azaltır ve 

iyonik hareketliliği artırır.
• C2S ve S.CaO’in daha yüksek sıcaklıkta çözünmesini destekler 

ve C3S'in daha hızlı oluşmasını sağlar.
• Fırının çalışmasını etkileyen pişme bölgesinde kolayca 

toplanma eğilimi gösterir.
• MgO>%2 olduğunda periklas kristalleri oluşturarak hacim 

genleşmesine yol açar.
• C3S ve erimeyi arttırır ancak C2S üzerinde etkisi yoktur 

(MgO<%2).
• %2>MgO>%6 varlığında hacim kararsızlığı oluşur. SO3 = %0,67 

(%MgO - 2) olduğunda nötralize olur.

Titanyum 
oksit TiO2 0-4 1,5-2

Yüksek TiO2 sonucunda [22-25]:
• C3S içeriğinde keskin bir azalma ve C2S içeriğinde eş değer 

miktarda artış olur. 
• Eriyiğin viskozitesini ve yüzey gerilimini azaltır.
• C3S ve C2S tane boyutlarını azaltır.
• Daha yavaş prize ve daha düşük erken dayanıma neden olur.
• Daha koyu renkli klinker oluşturur.

Manganez 
oksit Mn2O3 0-4 1,5-2

Yüksek Mn2O3 sonucunda [13,25]:
• Eriyiğin viskozitesini azaltır.
• C3S kristallerinin boyutunu azaltır.
• Erken dayanımı azaltır.

Stronyum 
oksit SrO 0-4 0,5-1,0

Yüksek SrO sonucunda [25-27]:
• CaO'in katı fazdaki kombinasyon reaksiyonunu hızlandırır.
• Likitin görünüş sıcaklığını düşürür.
• Hidrolik dayanımı azaltır.
• C3S yıkımı ile S.CaO salma eğilimindedir (SrCO3>SrSO4)

Krom oksit Cr2O3 0-2 0,3-0,5

Yüksek Cr2O3 sonucunda [25,28,29]:
• Klinker sıvısının viskozitesini ve yüzey gerilimini azaltır.
• Hızla C3S oluşturur ve kristallerini arttırır.
• C3S'yi S.CaO ve C2S'e ayrıştırır.
• Al2O3’in kararlılığını artırır ve Fe2O3’in kararlılığını azaltır.
• İlk hidrolik aktiviteyi arttırır.
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Tablo 3. Ham maddede minör ve uçucu bileşenlerin etkileri [1]

Parametre Formül
Limit 
aralığı 

(%)

İdeal 
aralık 
(%)

Etkiler

Alkaliler
K2O

Na2O 0-1 0,2-0,3

Yüksek (K2O+Na2O) sonucunda [19,21,25, 30-34]:
• Özellikle (K2O+Na2O)>%1 olduğunda, daha düşük sıcaklıkta 

pişmeyi artırır ve daha yüksek sıcaklıkta bozulur.
• Sıvı içeriğini ve kaplama oluşumunu arttırır.
• CaO'in eriyik içindeki çözünürlüğünü düşürür
• C3S ve C2S fazlarını parçalar.
• Harici ve dahili alkali döngüsü oluşumu nedeniyle operasyonel 

sorun yaratır (uçuculuk K2O>Na2O)
• (%Na2O+0,658x%K2O)>%0,6 olduğunda alkali genleşmesine 

neden olur.

Kükürt 
bileşenleri

SO4
-2

SO3
-2

S-2 0-4 0,5-2

Yüksek kükürt bileşenleri sonucunda [22,25,35-38]:
• SO4>(K2O+Na2O) olduğunda daha az uçucu (Na2O, K2O) 

SO4 bileşikleri oluşturarak alkali geri dönüşümünün etkili 
mineralleştiricisi ve değiştiricisi olarak işlev görür.

• Likit fazın görünüm sıcaklığını 100oC'nin üzerinde düşürür 
ve viskozitesini ve yüzey gerilimini azaltır ve oksitlerin iyonik 
hareketliliğini arttırır.

• C3S veya eriyik üzerinde hiçbir etkisinin olmadığı yerlerde C2S 
oluşumunu arttırır.

• Yüksek alkali sülfat mevcutsa 1250oC'de C3S’i ayrıştırır.
• SO3>%2,5-4,0 olduğunda sülfat genleşmesine neden olur.
• Ham karışımın daha düşük sıcaklıkta pişmesini iyileştirir ve 

daha yüksek sıcaklıkta bunu bozar.
• Hidrolik ve mekanik mukavemeti azaltır.

Fosfor 
pentaoksit P2O5 0,1 0,3-0,5

Yüksek P2O5 sonucunda [39,40]:
• Klinkerleşme reaksiyonunu hızlandırır.
• Dahili geri dönüşümün yoğunluğunu azaltır.
• Erken dayanımı düşürür.
• C3S içeriğini azaltır.

Florür F- 0-0,6 0,03-
0,08

Yüksek F- sonucunda [25,41,42]:
• Daha yüksek PCO2 = f (t) değerlerine yol açar ve tüm pişme 

reaksiyonlarının kinetiğini değiştirir.
• C3S oluşumunun sıcaklığını 150-200°C düşürür.
• Fırının iç döngüsü üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
• Klinkerin mekanik mukavemetini azaltır.

Klorür Cl- 0-0,6 0-0,015

• Yüksek Cl- sonucunda [8,20,35]:
• Daha uçucu (K2O, Na2O) Cl oluşturur ve pişme bölgesinde 

tamamen buharlaşması nedeniyle operasyonel problemlere 
neden olur.

• Sıvı oluşumunu arttırır ve emilen fazın erime noktası büyük 
ölçüde değişir.

• Kolayca spurit oluşturarak halka oluşumunu arttırır 
(2C2S·CaCO3)

• Cl->%0,015 ise by-pas gereklidir.

Rutubet OH- 10-35

>15 
(kuru)
30-35 
(yaş)

Yüksek rutubet sonucunda:
• Pişmeyi arttırır.
• Yakıt tüketimini artırır.
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Tablo 4. Ham karışım ve klinker minerallerinin bileşimi [1]

2.1.3. Granülometrik kompozisyon
İncelik ve tanecik boyutu dağılımları:

İncelik ve tanecik boyutu dağılımları, ham karışımın pişmesini büyük ölçüde etkilemektedir. 
Daha ince öğütülmüş ham karışım, daha büyük yüzey alanına sahip olması nedeni ile daha 
kolay pişirilebilmekte ve pişme sıcaklığı daha düşük olabilmektedir. Bazı ham karışımlarda 
daha fazla öğütmenin özellikle pişme üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Alümina ve kalkerin iriliğinin arttırılmasının ham karışımın pişmesi üzerinde hafif bir etkisi 
vardır, ancak kuvarsın iriliğinin ise belirgin bir etkisi olduğu tespit edilmiştir [43]. 100 
µm'nin üzerindeki %1 oranındaki kuvars taneleri, aynı boyuttaki %6'lık kalsit tanelerine 
eşdeğer olarak kabul edilmektedir [44]. Si parçacıklarının boyutunu 0,09-0,15 mm'den 
0,3-0,46 mm'ye çıkarmak, S.CaO'i 1550°C'de %0,5'ten %0,8'e çıkarır. Ancak, kaba silikayı 
0,5'ten 2mm'ye çıkarmak ve 1500°C'de 30 dakika pişirmek S.CaO'i %0,7'den %3,7'ye 
yükseltmektedir [45]. Bu nedenle ham karışımda, %0,5'ten fazla 0,2 mm boyutunda Si 
taneciği veya 0,09 ile 0,2 mm arasında %1 oranında Si taneciğinin bulunmaması gerektiği 
belirtilmektedir. 0,15 mm'nin üzerindeki kalsit tanecikleri ciddi bir etki olmadan tolere 
edilebilirken, zenginleştirilmiş silisli kireç taşı ile iri tanecik oranı daha yüksek olabilmektedir.

Aslında kuvars, feldspat ve kalsitin izin verilen maksimum parçacık boyutunun sırasıyla 44 
µm, 63 µm ve 125 µm olarak önerilmektedir [46].

F. L. Smidth eğitim modüllerine göre, dünya çapındaki deneyimler, zayıf pişmenin temel 
olarak kaba kalsit (+125 μm) ve kuvars (+45 μm) taneciklerinin varlığından kaynaklandığını 
göstermektedir. İri taneli dolomit (+125 μm), feldspat ve cüruf (+63 μm) ve şeyl (+50 μm) 
varlığının zararlı etkileri de rapor edilmektedir [47].

Ham karışım kompozisyonu Klinker kompozisyonu

Kimyasal Oran (%) Kimyasal Oran (%) Minerolojik Oran (%)

Kızdırma Kaybı 
(KK) 35±2 KK 0,3±0,2 C3S 55±10

CaO 42±2 CaO 62±5 C2S 25±10

SiO2 14±2 SiO2 20±6 C3A 9±4

Al2O3 5±2 Al2O3 6±2 C4AF 11±4

Fe2O3 2±1 Fe2O3 3±2 MgO 3,5±1,5

MgO 3±1,5 MgO 3,5±1,5 S.CaO 1±1

K2O+Na2O 0,7±0,3 K2O+Na2O 0,7±0,3

SO3 1,5±1,2 SO3 1,5±1,2
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Ham karışımın normal incelik hedefi, 170 BSS elek üzerinde %12 kalıntı ve 72 BSS elek 
üzerinde %2,6 kalıntıdır. Bu hedef fabrika bazında farklılık gösterebilmektedir [1].

Parçacık boyutunun kontrolü, sinterleme hızı kabaca parçacık boyutunun tersi ile orantılı 
olduğu için çok önem arz etmektedir [48]. Ayrıca ortalama kalsit ve kuvars tanelerinin 
karelerinin çarpım değeri ile çimento ham karışımının reaktivitesinin lineer olarak azaldığı 
görülmektedir [49].

Homojenlik ve sıkıştırma:

Fırın beslemesinin homojenleştirilmesi; klinker kalitesini, pişme sürecini ve yakıt tüketimini 
etkilediği için çimento üretiminde önemli bir işlemdir.

Kuvars gibi reaktifliği düşük malzemeler, değişken (zor da olabilir) öğütme özelliklerinden 
dolayı, öncelikle ham karışım içerisinde kaba fraksiyonlar halinde kalırlar ve bu nedenle 
karışımların homojenliklerini bozmaktadırlar. Al2O3 - Al2O3 , Al2O3  - SiO2, SiO2 - SiO2 vb. 
arasında her zaman tane temasları olduğundan, mikro homojensizlik nedeni ile tamamen 
homojen bir karışım elde etmek çok zor olmaktadır. Bir karışımda az sayıda ham madde 
kullanılarak mineral homojenlik arttırılabilmektedir [1].

2.1.4 Termal proses
Ateşleme sıcaklığı:

Klinker pişirmede sıcaklık, C3S fazının oluşması için yeterli olmak zorundadır. Ham karışımın 
pişirilmesi genellikle 1450-1500°C'de gerçekleştirilmektedir.

Aşırı yüksek pişme sıcaklığı; fırın ve refrakter astarı üzerinde yüksek strese, daha fazla 
yakıt tüketimine, çimento mukavemetinde azalmaya ve daha büyük C3S kristallerine neden 
olmaktadır [49,50]. 1360°C'den 1420°C'ye pişme sıcaklığındaki artış, pişme süresinin yarı 
yarıya azalmasına neden olmaktadır. Maksimum pişme sıcaklığı, aşağıda verilen sadece 
dört ana oksit içeren farinin çoklu regresyon analizi ile belirlenmektedir [38]:

Maks. Pişme Sıcaklığı (oC) = 1300 + 4,51 C3S - 3,74 C3A - 12,64 C4AF

Bekleme süresi:

Bekleme süresinin artmasıyla aşağıdaki değişiklikler gözlemlenebilmektedir [52]:

1. C3A içeriği azalır ve C4AF içeriği artar.

2. C2S azalır ve C3S artar.

3. İleri yaşlarda daha yüksek mekanik dayanım, erken yaşlarda daha düşük mekanik 
dayanım.

4. Erken yaşlarda hidratasyon ısısı azalır.

5. Pişmemiş klinker, yüksek S.CaO varlığında bile yüksek kaliteli çimento üretir.

Pişme hızı:

Hızlı pişme aşağıdaki nedenlerle tercih edilir [53,54]:

1. Daha iri taneli malzemeler kullanılabilir.

2. İncelik dereceleri farklı olan malzemeler kullanılabilir.

3. C2S, S.CaO ve sıvının etkileşimini hızlandıran ince C2S tanecikleri oluşur.
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Pişme aktivasyonu:

Termal aktivasyon, mekanik (titreşimli değirmen) ya da kimyasal (mineralizör) aktivasyon 
yolu ile arttırılabilmektedir. Mekanik aktivasyon kimyasal aktivasyona göre daha iyi sonuçlar 
vermektedir [55].

2.1.5. Likit faz oluşumu
Al2O3, Fe2O3, MgO, minör uçucu ve uçucu olmayan bileşenler genellikle Tablo 2'de açıklanan 
klinkerizasyon işleminde oluşan likit faz miktarını, görünümünü, sıcaklığını, viskozitesini, 
yüzey gerilimini ve iyonik hareketliliğini yönetmektedir. Likit faz miktarı yavaşça artarsa, 
klinker bileşimi aralığı oldukça geniş olabilmektedir [56].

Yaklaşık %25 likit faza sahip klinker elde edilen ham karışım; genellikle fırın astarı, yakıt 
tasarrufu, C2S ve S.CaO'in çözünmesi yoluyla hızlı C3S oluşumu ve ekonomik klinker öğütme 
için ideal olarak kabul edilmektedir. 1450°C'deki likit faz genellikle aşağıda belirtilen Lea 
ve Parker formülüyle hesaplanmaktadır [56]:

3,0*Al2O3- 2,25*Fe2O3+K2O+Na2O+MgO        ALM>1,38 olduğunda

8,5*Al2O3-5,22*Fe2O3+ K2O+Na2O+MgO        ALM<1,38 olduğunda

2.1.6. Klinker kalitesi
Diğer klinker bileşenlerinin azalmasına karşılık C3S içeriğinin artmasının pişmenin 
kötüleşmesine ve C3A ve C4AF içeriğinin artmasının (C4AF daha etkili) pişmenin iyileşmesine 
neden olduğu bilinmektedir [38].

2.1.7. Kömür külü
Klinker üretimi için yakıt olarak kömür kullanıldığında; kül içeriği, bileşimi ve inceliği 
pişmeyi etkilemektedir. Kömür külünün bileşimi genellikle şu sınırlar içinde değişmektedir: 
SiO2 (%35-60), Al2O3 (%15-35), Fe2O3(%5-20), CaO (%0-10) ve MgO, SO3 ve alkaliler külde 
genellikle küçük miktarlarda bulunmaktadır. Genel olarak kül bileşimi çok yüksek bir SiO2/
CaO oranını ve orta derecede yüksek Al2O3/Fe2O3 oranını göstermektedir.

Genel olarak, kömür külünün pişme üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir:

1. LSF azalır ve SM artar.

2. Silikat fazlarının bileşimi değişir.

3. Sıvı içeriği, azaltılmış viskozite ve artan iyonik hareketlilik ile artar.

4. Erimiş kül, klinker içine dışarıdan çatlaklar ve açıklıklar aracılığıyla hızla nüfuz eder. 
Bunun sonucunda C2S açısından zengin bölgeler oluşur [57].

5. Kül klinker reaksiyonuna bağlı olarak bir dereceye kadar mikro homojensizliğin ortaya 
çıkması dayanımda bir miktar azalmaya neden olur.

2.1.8. Fırın atmosferi
Pişme sırasında yükseltgen ortamdaki azalma koşulları (fırın gazındaki yetersiz oksijen), 
önemli ölçüde Fe2O3 üreterek klinkerin rengini etkilemekte, C3A içeriğini artırarak 
prizi hızlandırmakta ve klinker soğutması sırasında C3S'yi parçalayarak mukavemeti 
azaltmaktadır [58]. Bu nedenle, daha iyi klinker kalitesi için fırında oksitleme (yükseltgen 
ortam) koşullarının sağlanması gerekmektedir.
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2.2. Klinker Reaksiyonları
Basitçe ifade etmek gerekirse klinker oluşumunun kimyasal yönü, hidrolik bileşikler üretmek 
için silika ile kalsiyumun birleşmesidir. Ancak; ham maddelerin klinkere gerçek dönüşümü, 
malzeme fırın sisteminden geçerken kimyasal ve fiziksel süreçlerin bir kombinasyonunu 
içerir. Klinker oluşumunun genel süreci Tablo 5'te açıklanmıştır.

Tablo 5. Portland çimento fırınındaki klinker reaksiyonlarının basitleştirilmiş bir görünümü [2]

<700 oC
• Kil mineralleri su kaybeder.
• Dehidrate olan kil yeniden kristalleşir
• Bazı reaktif silika, CO2'i CaCO3'tan uzaklaştırabilir.

700oC – 900oC
• Kalsinasyon devam ettikçe S. CaO artar. 
• Kalsinasyon, besleme sıcaklığını yaklaşık 850°C'de tutar. 
• Düşük kireçli C3A ve C4AF oluşur.

900oC – 1200oC
• Reaktif silika, C2S oluşumunun aşamalarını başlatmak için 

CaO ile birleşir.
• Kalsinasyon tamamlandığında sıcaklık hızla yükselir.
• Silikatlar ve CaO kombinasyonundan küçük C2S kristalleri 

oluşur.

1200oC – 1350oC
• 1250°C'nin üzerinde likit faz oluşur.
• C2S ve S.CaO likit faz içinde C3S oluşturur.

1350oC – 1450oC
• C2S kristallerinin sayısı azalır, boyutu artar.
• C3S kristallerinin boyutu ve sayısı artar.

SOĞUMA
• Soğutma üzerine, C3A ve C4AF likit fazdan kristalleşir.
• C2S kristallerinde lamel yapısı görülür.
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3. MİNÖR ELEMENTLERİN ve ALTERNATİF MALZEMELERİN ROLÜ

3.1. Minör Elementler
Çimento imalatı sırasında birincil ve yardımcı ham maddelerin yanı sıra konvansiyonel ve 
alternatif yakıtlardan gelen minör elementlerin, pişme ve klinker kalitesi üzerinde etkisi 
bulunmaktadır.

Bazı minör elementlerin klinker ve çimento üzerindeki etkisi ayrıntılı olarak çalışılmış 
olmasına rağmen, diğer elementlere, özellikle de atıklarda sıklıkla bulunanlara ilişkin veriler 
sınırlı ölçüde mevcuttur. Atıkları veya yan ürünleri içeren ham maddelerin kullanılması ve 
eser element içeriği potansiyeli olan ek yakıtların yakılmasıyla, eser elementlerin çimento 
üretimi üzerindeki etkilerini anlamak oldukça önemlidir. Alternatif malzeme ve yakıtların 
kullanılmasıyla ham karışımın kimyasal yapısı uygun değilse, olumsuz operasyonel ve kalite 
kontrol sonuçları ortaya çıkabilmektedir. Bu elementlerin klinker oluşumu ve özellikleri 
üzerindeki rollerinin anlaşılmasında bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da bunların ana 
klinker bileşenleri ile etkileşimlerinin tam olarak anlaşılması gerekmektedir.

Literatür verilerine göre minör element kaynakları Tablo 6'da özetlenirken, bu elementlerin 
çimento üretimi üzerindeki potansiyel etkileri Tablo 7’de özetlenmiştir.

Tablo 6. Çimentoda minör elementlerin kaynakları [47]

Element Olası Kaynaklar

Antimon Uçucu kül, alternatif yakıt

Arsenik Uçucu kül, alternatif yakıt

Bakır Uçucu kül, siyah şeyl, bakır şeyl, atık yağ, hurda lastikler, atıktan türetilen yakıtlar (ATY)

Baryum Atık yağ, ATY

Berilyum Uçucu kül

Bor Ham madde

Brom Uçucu kül, kömür

Cıva ATY, boya mantar ilacı

Çinko Uçucu kül, siyah şeyl, bakır şeyl, atık yağ, hurda lastikler, ATY

Flor Kireç taşı, kalker

Fosfor Ham madde, cüruf, atık yağ, arıtma çamuru, ATY

Gadolinyum Atıklar

Galyum Ham madde, kömür, uçucu kül, alternatif yakıtlar, ATY

Germanyum Ham madde

Gümüş Ham madde, kömür

Hidrojen Nem, buhar

İndiyum Ham madde, kömür, uçucu kül, alternatif yakıtlar, ATY

İtriyum Ham madde

İyot Kil, şeyl, kireç taşı, kömür

Kadmiyum Uçucu kül, siyah şeyl, bakır şeyl, ATY

Kalay Uçucu kül, ATY

Karbon Yakıtlar, uçucu küllerde yanmamış karbon, dolomit, karbonatlar

Klor Kireç taşı, kömür, cüruf, uçucu kül, atık yağ, klorlu hidrokarbonlar, ATY, klor açısından zengin 
yakıt

Kobalt Atık yağ
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Tablo 6 (Devam). Çimentoda minör elementlerin kaynakları [47]

Tablo 7. Çimentoda minör elementlerin etkileri [47]

Element Olası Kaynaklar

Krom Boksit, cüruf, geri dönüştürülmüş refrakterler, bakır şeyl, lastikler, ATY, kömür

Kurşun Ham madde, bakır şeyl, uçucu kül, hurda lastikler, ATY

Lityum Atık yağ

Magnezyum Kireç taşı, dolomit, kil, şeyl, cüruf

Manganez Ham madde, kalker, kil, şeyl, boksit, cüruf

Molibden Atık yağ

Neodimyum Atıklar

Nikel Uçucu kül, siyah şeyl, bakır şeyl, atık yağ, hurda lastikler, ATY

Nitrojen Kömür, hava

Niyobyum Ham madde

Oksijen Karbonatlarda (kireç taşı, dolomit), demir cevherlerinde demir oksit, kum, kil, şeyl, havada 
silis ve alümina olarak oksitler

Potasyum Kireç taşı, kil, şeyl, cüruf, uçucu kül

Rubidyum Ham madde, yakıtlar

Skandiyum Atıklar

Selenyum Uçucu kül, kömür, ATY, petrokok

Sezyum Ham madde, yakıt

Sodyum Kireç taşı, kil, şeyl, cüruf, uçucu kül

Stronsiyum Kireç taşı, aragonit, cüruf, atık yağ

Sülfür Kil, şeyl, kömür, cüruf, atık yağ, petrokok, pirit

Talyum Ham madde, kömür, uçucu kül, alternatif yakıt, atık türevli yakıt

Telyum Uçucu kül, kömür, ATY, petrokok

Titanyum Ham madde, kil, şeyl, boksit, cüruf, ATY

Tungsten Ham madde

Uranyum Atıklar

Vanadyum Petrokok, ham petrol, siyah şeyl, alternatif yakıt

Zirkonyum Ham madde

Element Olası Kaynaklar

Antimon Oksitleyici koşullar altında ve yüksek sıcaklıklarda klinkere kalsiyum antimonatlar şeklinde 
dahil olur. C3S ve C2S boyutunda azalma meydana gelir.

Arsenik Uçucudur. Çimento fırın tozuna (CKD) dahil olur. Ayrıca klinkere düşük-uçucu kalsiyum 
arsenatlar olarak dahil olur. C3S oluşumunu azaltır.

Bakır C4AF fazına dahil olur. C3S ve C2S oluşumunu olumsuz etkiler. Erime sıcaklığını düşürür. 
Koyu renk verir.

Baryum Eriyik sıcaklığını düşürür. C4AF hariç tüm klinker fazlarında Ca'nın yerini alır. Ayrıca klinker 
mineralojisini iyileştirir.

Berilyum Eser miktardadır. C3S’i ayrıştırır. Dentritik C2S üretir.

Bor C3S'i ayrıştırır, α-C2S'i stabil hale getirir, S. CaO oluşumunu destekler.

Brom Uçucudur. Brom alinitleri oluşturabilir.

Cıva İnert sayılabilir. Uçucudur. Baca gazlarına dahil olur.

Çinko C2S ve C3S fazlarına dahil olur. C3S kristallerini değiştirir. S.CaO’i azaltır, klinkerleşmeyi 
iyileştirir.
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Tablo 7 (Devam). Çimentoda minör elementlerin etkileri [47]

Element Olası Kaynaklar

Flor Erime sıcaklığını düşürür. C3S oluşumunu ve alkali florürleri iyileştirir. Aşırı miktar 
operasyonel sorunlara neden olur.

Fosfor C3S'i C2S'e ve S.CaO’e ayrıştırır, alkalilerin olumsuz etkilerini azaltır.

Gadolinyum C3S ile triklinik ve monoklinik fazlar oluşturur. C3S ve C2S'te Ca'un yerini alır.

Galyum Eser miktardadır. Uçucudur.

Germanyum Dikalsiyum germanat (C2G) ve S.CaO’i azaltan trikalsiyum germanat (C3G) oluşturmak için 
C3S'teki Si'nin yerini alır.

İndiyum Eser miktardadır. Uçucudur.

İtriyum C3S ve C2S'de Ca'yı ikame eder.

İyot Eser miktardadır. Uçucudur.

Kadmiyum Uçucu halojenürler/sülfatlar oluşturur. Çimento fırın tozuna (CKD) dahil olur. Eriyik sıcaklığını 
düşürür. Pişmeyi artırır.

Kalay Klinkerde kalır. C3S’i ayrıştırır ve dentritik C2S oluşturur. Ara geçiş fazlarını büyütür. Eser 
miktarda ise etkisi yoktur.

Karbon Emisyona neden olur.

Klor Uçucudur. Klor döngüsünü destekler. Halka oluşumuna neden olur. Ön ısıtıcı birikmesine 
neden olur. Klor alinitleri oluşturabilir.

Kobalt C4AF fazına dahil olur. C4AF fazındaki Fe'nin yerine geçer. Renk verir. Sertliği arttırır.

Krom Erime viskozitesini azaltır. Öncelikle C2S dahil olur ve dentritik kristal üretir. C3S oluşturur. 
Öğütülebilirliği iyileştirir. Renk verir.

Kurşun Uçucudur. CKD'ye dahil olur ancak bazıları klinkerde kalır. Daha yüksek seviyelerdeki etkiler 
belirsizdir.

Lantanyum C3S ve C2S'te Ca'un yerini alır. C3S ile katı çözelti oluşturur. Klinkerleşmeyi artırır.

Lityum Oksit oluşturur. Faz sıcaklığını düşürür.

Magnezyum Pişmeyi artırır. C3A ve C4AF fazlarına dahil olur. Periklas oluşturur.

Manganez C4AF fazına dahil olur. C3S'te Si ve Ca'nın yerini alabilir. Koyu kahverengiden maviye kadar 
renk verir.

Molibden Erime viskozitesini azaltır. Büyük C3S kristalleri oluşturur. C2S kristallerini değiştirir.

Neodimyum C3S ve C2S ile katı çözeltiler oluşturur. C3S ve C2S'te Ca'nın yerini alır.

Nikel C4AF fazına dahil olur. C3S fazında Ca'nın yerini alır ve monoklinik formu stabilize eder. Koyu 
kahverengi renk verir. Uçucudur. CKD içinde yer alır.

Nitrojen NOx emisyonuna neden olur.

Oksijen Yüksek oksidasyon durumlarına sahip metallerin katılımını arttırır. Faz oluşumlarını modifiye 
eder. Daha koyu klinkerlere neden olur.

Potasyum Erime sıcaklığını düşürür. İç çevrimi destekler. Faz ayrımına neden olur. Kompleks klorür/
sülfat bileşikleri oluşturur.

Rubidyum Eser miktardadır. Klorürleri ve sülfatları oluşturur.

Skandiyum C3S ve C2S'te Ca'nın yerini alır. Triklinik yapıdaki C3S ile katı çözelti oluşturur.

Selenyum Eser miktardadır. Uçucudur, CKD'ye veya emisyonlara dahil olur. Ayrıca kararsız selenatlar 
oluşturabilir.

Seryum Klinkerde homojen dağılır, çok az uçucudur.
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Tablo 7 (Devam). Çimentoda minör elementlerin etkileri [47]

3.2. Alternatif Malzemeler
Çeşitli atıkların ve yan ürünlerin çimento ham maddeleri ile uyumluluğu nedeniyle, çimento 
üretiminde yeniden kullanım potansiyelleri yüksek olarak değerlendirilmektedir. Bununla 
birlikte, kullanımları büyük ölçüde kimyasal bileşimlerine ve çimento ham karışımında 
ikame ettikleri malzemelerle uyumluluklarına bağlı olarak değişmektedir.

Çimento endüstrisi; çimento üretiminin ekonomik, operasyonel ve çevresel sonuçlarını 
takip ederken, ham madde bileşenleri olarak çok sayıda atık ve yan ürünü kullanmaktadır. 
Bu malzemelerin bileşiminin, çimento ham karışımında ikame ettikleri ham maddelerin 
bileşimi ile uyumlu olması son derece kritik bir rol oynamaktadır. Bu kritere göre, çimento 
imalatında ham madde bileşenleri olarak tanımlanan malzemeler arasında marjinal kireç 
taşı, kireç içeren karbonatlar, çamurlar, metalurjik cüruflar, uçucu kül, taban külü, kömürle 
çalışan enerji santrallerinden kükürt giderme çamuru, maden ve mineral atıkları, döküm 
kumu yer almaktadır. Tablo 8’de bazı alternatif malzemelerin faydaları belirtilmektedir.

Tablo 8. Çimento imalatında atık ve yan ürün kullanımının faydaları [47]

Element Olası Kaynaklar

Sezyum Eser miktardadır. Klorürleri ve sülfatları oluşturur.

Sodyum Erime sıcaklığını düşürür. İç çevrimi destekler. Faz ayrımına neden olur. Kompleks klorür/
sülfat bileşikleri oluşturur.

Stronsiyum Küçük miktarda C3S oluşumunu destekler. Fazlası C2S oluşumuna neden olur. Ayrıca S.CaO 
oluşumunu teşvik eder.

Sülfür Uçucudur. Kompleks alkali sülfatların oluşumunu ve kükürt döngüsünü teşvik eder. 
Tıkanmaya neden olur. SO2 emisyonuna neden olur.

Talyum Eser miktardadır. Oldukça uçucudur. CKD'ye dahil olur. Ayrıca iç döngü oluşturur.

Telyum Eser miktardadır. Uçucudur. CKD'ye veya emisyonlara dahil olur. Ayrıca kararsız selenatlar 
oluşturabilir.

Titanyum C4AF fazına dahil olur. C3S fazını C2S fazına ayrıştırır. Erime sıcaklığını düşürür.

Tungsten Eriyik viskozitesini azaltır. Büyük küresel C3S ve Tip III (lamelsiz) C2S kristalleri oluşturur.

Uranyum Klinkerde homojen olarak dağılır. Çok az uçuculuk gösterir.

Vanadyum C3S fazına girer. Daha büyük kristaller oluşturur. Düzensiz C2S üretir. Eriyik viskozitesini, 
S.CaO’i azaltır. Öğütülebilirliği ve astarı etkiler. Bronz renk verir.

Zirkonyum C3S ve C2S kristallerini değiştirir. Renk verir.

Atık / Yan Ürün İkame edilen Fayda

Marjinal kireç taşı* Kireç taşı LSF’i iyileştirir.

Kireç çamuru Kireç taşı Ham değirmen çıktısını arttırır, sülfat dengesine yardımcı 
olur.

Şeker çamuru Kireç taşı Kaplanabilirliği arttırır.

Kalkersi kum Kireç taşı ve şeyl Kireç taşı ve şeylden tasarruf sağlar.

Cüruflar Kireç taşı ve demir cevheri Pişmeyi ve LSF'i iyileştirir.

Kırmızı çamur Şeyl ve demir cevheri Pişmeyi iyileştirir, birikmeyi azaltır.

Boksit Demir cevheri, şeyl Pişmeyi iyileştirir.

Uçucu kül Şeyl, kum, demir cevheri Pişmeyi iyileştirir.

Yüksek karbonlu uçucu 
kül Şeyl, kum, demir cevheri Pişmeyi ve üretimi iyileştirir, yakıt enerjisinden tasarruf 

sağlar.
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Tablo 8 (Devam). Çimento imalatında atık ve yan ürün kullanımının faydaları [47]
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