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KÖMÜR UÇUCU KÜLLERİNDEN YAPILAN TUĞLALARIN BAZI 
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Gittikçe artan enerji gereksinimine paralei olarak ülkemizde kömür kullanan 
termik santral sayısı ve kapasiteleri sürekli olarak artmaktadır. Bunların uçucu külleri 
(fly ash) çevre açısından büyük tehlike yaratmaktadır. Halen Türkiye’nin kömür 
yakan termik enerji santrallanmn yıllık uçucu kül üretimi yaklaşık 5 Milyon ton 
dolayındadır. Bu miktar ABD'nin 80 Milyon tonluk yıllık üretimiyle karşılaştırılınca 
küçük görünmekle birlikte endüstriyel çevresel atık denetiminin ve kullanımının çok 
yetersiz olduğu ülkemizde önemli bir sorun oluşturmaktadır.

Uçucu küller gerek orrtalama 0,2-200 jam'lik parçacıklarının çevreye yayılıp 
solunmasıyla ve gerekse içerdikleri Zn, Cd, Hg; As, Sb, Cr, Pb gibi çoğu toksik ve U, 
Th gibi bazıları radyoaktif olan yaklaşık 60-70 ağır eser element içerikleriyle çevre 
sağlığını ciddi biçimde tehdit etmektedir. Öte yandan uçucu küller esas olarak 
alüminosillkatlardan oluşmaktadır. Ana bileşenleri Sj02 , Aİ203, Fe2Û3 ve CaO'olan 
çok az oranda kristal içeren camsı yapıda dolu ve çoğunlukla boş küreciklerden 
oluşan maddelerdir. Yüksek Ca içerikliler pozzolanik (çimentolaşabilir) özellik 
göstermektedir. Ayrıca uçucu küller çevreye çok zararlı olmakla birlikte bazı ısıl ve 
kimyasal işlemlerle ve bazı katkı maddeleriyle çevresel atıkların zararsız hatta yararlı 
duruma dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüzde tüm dünya 
ülkeleri "bu beladan yararlı ürünler yapmaya" yönelmiştir. Halen Almanya bu 
küllerin %80‘ini, ABD %20‘ sini kullanmaktadır. Biz ise sadece kül tepeleri 
oluşturmaktayız. Uçucu küllerin en önemli kullanımı Yapı malzemesi üretimi 
(çimento katkı maddesi olarak yüksek dayanıklılıkta özel beton üretimi, kil, kireç, 
taban külü ve su camıyla hafif ve yüksek dayanıklılıkta tuğla yapımı vb.), yüksek 
kaliteli seramik üretimi, zeolit ve katalizör sistemleri gibi yeni ürünler eldesi ve 
zararlı atıkların katılaştmlması/kararlilaştırılması (Solidification/Stabilization) 
alanlarındadır. Uçucu küller konusunda yılda binin üzerinde yayın yapılmaktadır.

Bu çalışmada yüksek silika içerikli ( %65) Texas linyit külleri %0-50 kaolin ve 
%0-30 oranlarında montmoriionitle karıştırılıp 35-350 MPa basınç altında 
preslendikten sonra ortalama 1000°C’ta pişirildi. 200 MPa'm üzerinde tabakalanma 
oluştu. Bu basıncın altında kalıplanıp pişirilen tuğlaların ASTM C 62-80 standardına 
göre baskı gerilimi 30-90 MPa olarak saptandı. Standart Amerikan kil tuğlasının 
baskı gerlimi 20,7 ve özkütlesi 2.27 iken bu tuğlaların özkütlesi 1.4-1.8 g/cm3olarak 
saptandı işlenmemiş küllerin ve tuğlaların yüzey özellikleri, yığınsal kimyasal ve 
mineralojik özellikleri AAS, SEM-EDS (Taramalı Elektron Mikroskopisi-Enerji 
Dağılım Spektroskopisi), XPS (X-!şmlan Fotoelektron Spektroskopisi), XRD, FTIR ve 
AFM (Atomik Kuvvet Mikroskopisi) yöntemleriyle incelendi. Türkiye uçucu külleriyle 
İlgili çalışmalarımız devam etmektedir.


