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Çimento; başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum ve demir oksitleri içeren hammaddelerin 
belirli oranlarda karıştırılıp öğütüldükten soma sinterleşme derecelerine kadar pişirilmesi 
ile oluşan klinkerin, jips ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen ve su ile birleştiğinde 
bağlayıcı özelik kazanan bir üründür. Portland çimento klinkerine, öğütme kademesinde 
puzolanik özeliklere sahip uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve tras gibi katkı maddeleri 
katılmaktadır. Portland çimentosuna hidratlaşma derecesini ayarlamak için öğütme 
kademesinde klinkere % 3-6 oranında jips (CaS04.2H20) ilave edilerek trikalsiyum 
alüminat (3Ca0.Aİ203) 'ın hızlı sertleşmesine mani olur. Klinker, jips katılmadan 
öğütülürse su ile muamelede hemen sertleşir. Portland çimento klinkerine, puzolanik 
özeliklere sahip uçucu kül, yüksek fırın cürufu, doğal cüruf ve tras gibi diğer katkı 
maddeleri de katılmaktadır. Termik santrallerinde kömür veya linyitlerin yakılması 
sırasında hidrojen ve karbon gibi hafif elementler gazlara dönüşür, geriye kalan küller 
uranyum içeriği yönünden zenginleşirler. Uçucu küller U-238 (Uranyum), Th-232 
(Toryum) ve K-40 (Potasyum) gibi radyoaktif maddeleri içerirler. Uçucu küllerde bulunan 
U-238 başlangıçta yüksek düzeyde bir radyoaktif element değildir. Doğal biçimde a ve P 
taneciklerine boziınarak başka radyoaktif maddelere dönüşür. Bunlar arasında Ra-226 
(Radyum) en aktif radyoaktif maddedir, o da yeni a parçacıkları kaybederek Rn-222 
(Radon) gazına dönüşür. Asal gaz olan radon ve radyum insan sağlığını önemli ölçüde 
tehdit ederler. Uçucu küllerin çimento üretiminde kullanılması durumunda, yapılardaki 
radyoaktivite düzeyini artırabilir endişesine yol açmıştır. Bu amaçla oluşan radyoaktivite 
düzeyini araştırmak, ölçmek ve standart değerlerle karşılaştırmak gerekir. Bu çalışmada 
Soma termik santralı C tipi uçucu küllerinin ve uçucu kül içeren portland çimentosunun 
foton yayınımları ve mekanik dayanım testleri laboratuar ortamında ölçüldü. Bu yolla 
kuşku duyulan uçucu küllerin radyasyon yayınımında anlamlı oranda bir artışa yol açıp 
açmadıkları incelendi. Analiz sonuçlarına göre portland çimentosu ve uçucu külün 
radyoaktivite düzeyleri B M Bilimsel Komitesinin raporlarına göre insan sağlığı için 
müsaade edilen zararlı varsayılan doz sınırı değerlerinin altında olduğu tespit edilmiştir. 
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A STUDY OF RADIOAVTIVITY LEVEL OF THE CEMENTS 
CONTAINING FLY ASH OF SOMA POWER PLANT 

Cement is a product that is formed by grinding gypsum with clinkers resulted by burning 
the mixture that is obtained after mixing and grinding mainly silicium, calcium, alumina 
and iron oxides containing raw materials in certain proportions, to sintered degrees. When 
combined with water it possses binding properties. For portland cements, % 3-6 proportion 
gypsum (CaS04.2H20) in weight are added to clinkers at the grinding step in order to 
adjust the hydration degress. By this way it prevents tricalcium aluminate (3Ca0.Al203) 
from rapid hardening. If ground without gypsum addition, clinkers when combined with 
water, harden rapidly. Additives such as fly ash, blast furnace slag, naturel slag and tras 
possessing puzzolanic properties are also added to portland cement clinkers. At power 
plants, during the burning process of coals, light elements such as hydrogen and carbon are 
converted to their gaseous forms, and remaining ashes than become rich with uranium 
content. Thus fly ashes contain radioactive elements such as U-238 (Uranium), Th-232 
(Thorium) and K-40 (Potassium). U-238 found in fly ash is not an intensively radioactive 
element at the begining. It disintegrates naturally by losing its a and P particles and is 
transformed to some radio nuclides. Ra-226 (Radium) is the most active element among 
these radio nuclides and it is transformed to radon gas (Rn-222) by losing new a particle. 
The rare gas radon and radioactive radium extremely jeopardize human health. Fly ashes 
when used in cements, it can lead to increase in the radioactivity level which is of prime 
puplic concern. It is therefore important to determine the radioactivity level formed in the 
cements and compare with the standart values. In this study, photon emissions and 
mechanical strength tests of C type fly ash of Soma power plant and portland cements 
containing this fly ash under laboratory conditions were measured. In that manner it has 
been examined whether fly ashes may cause some significant increase in nuclear 
radiation.According to results of the measurements, the radioactivity levels of portland 
cements and fly ashes were determined to be under the limit values of the report of the 
United Nations Scientific Committee that states the harmful radioactivity values to human 
health. 

Key Words: Portland Cements, Puzzolana, Fly Ash, Uranium, Radon, Radioactivity Level 
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1. GİRİŞ 

Çimento, endüstri sanayisinin temel ürünlerinden biri olup başlıca silisyum, kalsiyum, 
alüminyum ve demir oksitleri içeren hammaddelerin belirli oranlarda karıştırılıp 
öğütüldükten sonra 1350-1450 °C sıcaklığında sinterleşme derecelerine kadar pişirilmesi 
ile oluşan klinkerin, jips (alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesi sonucu elde edilen ve su ile 
birleştiğinde hidrolik bağlayıcı özelik kazanan bir üründür [1-4]. 

Portland çimentosuna hidratlaşma derecesini ayarlamak için öğütme kademesinde klinkere 
% 3-6 oranında jips (CaS04.2H20) ilave edilerek trikalsiyum alüminat (3Ca0.Al203) 'ın 
hızlı sertleşmesine mani olur. Klinker, jips katılmadan öğütülürse su ile muamelede hemen 
sertleşir. Portland çimento klinkerine, puzolanik özeliklere sahip uçucu kül, yüksek fırın 
cürufu, doğal cüruf ve tras gibi diğer katkı maddeleri de katılmaktadır [1]. 

Silisli, alüminyumlu ve kalsiyumlu minerallerin karışımından meydana gelen ve kendi 
başına kullanıldığı zaman bağlayıcı özeliğe sahip olmayan, ancak çok ince öğütüldüğünde 
sulu ortamda Ca(OH)2 ile kimyasal reaksiyona girerek hidrolik özelik gösteren 
malzemelere puzolanik maddeler denir. Puzolanik malzemeler doğal ve yapay olmak üzere 
iki ana gruba ayrılırlar. Volkanik kül ve tüf, tras, killi şist, diatomit toprağı ve ponza taşı 
doğal; uçucu kül, silis dumanı ve yüksek fırın cürufları yapay puzolanlar arasında 
sayılabilir [1, 5-7]. 

Termik santrallerinde elektrik enerjisi üretmek amacıyla kullanılan pulverize kömürden 
yanma sırasında yan ürün olarak puzolanik özelliklere sahip uçucu küller oluşur. Uçucu 
küller başlıca SİO2, AI2O3 ve Fe203 ile az miktarda CaO ve MgO gibi diğer oksitleri 
içermektedir. 

Puzolanik özelliklere sahip bulunan uçucu küllerin değerlendirilmesi ve çimento 
sektöründe kullanılması amacıyla çeşitli ülkelerde önemli çalışmalar yapılmaktadır. 

Termik santrallerinde kullanılan taş kömürlerinin %10—15 ve linyit kömürlerinin % 20 -
40 '1 küldür. Termik santralın 1 kWh 'lik enerji üretimi ortalama 1 10 g külün de atık madde 
olarak üretilmesine neden olmaktadır. Dölaysıyla 1 000 MW 'lik bir santralden bir yılda 
yaklaşık 650 000 ton kül elde edilmektedir. Bu mertebedeki bir kül üretiminin 
depolanabilmesi için yılda 60 000 m2, santralın servis ömrü olarak kabul edilebilecek 30 
yıllık bir süre içinde ise 1 800 000 m2 civarında bir araziye ihtiyaç doğmaktadır. Bu sanayi 
atıklarının uzaklaştırılması ve depolanması çevre kirliliğinin yanı sıra işletme, eneıji üretim 
kaybı vb konularda da parasal ve teknik problemler meydana getirmektedir [8]. 

Çimento üretiminde uçucu kül kullanılması durumunda; maliyetlerin düşürülmesi 
hammadde kaynaklarından tasarruf sağlanması gibi ekonomik ve ekolojik yararlar 
sağlanmaktadır. Ayrıca bir çimento fabrikası fırınından çıkan klinkerin tonu başına, 
yaklaşık 800 kg sera gazı üretilmektedir. Sera gazları emisyonunu azaltmak için katkılı 
çimento üretimine hız verilmelidir [9]. 

Çimentoda uçucu küllerin kullanılması, yapılardaki radyoaktif yayınımında bir artışa sebep 
olabilir kuşkusuna yol açmış ve toplumda bir kokunun kaynağı olmuştur. Bu amaçla 
oluşan radyoaktivite düzeyini araştırmak, uranyumun bozunması sonucunu ortaya çıkan 
radon gazı miktarını ölçmek ve bu değerleri müsaade edilen standart değerlerle 
karşılaştırmak gerekir [2, 10-11], 
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Uranyum elementi yeryüzünde muhtelif kimyasal bileşenler halindedir. Kayaçlardaki 
bulunma oranı çok düşük olup 2- 4 ppm seviyesindedir. Bu oran volkanik tüflerde 6 ppm 
ve bazı alkali granitlerde 100 ppm 'e kadar yükselir. 

Termik santrallerinde kömür veya linyitlerin yakılması sırasında hidrojen ve karbon gibi 
hafif elementler CO2 gazı ve H2O buharına dönüşerek uzaklaşırken, geriye kalan küller 
uranyum içeriği yönünden zenginleşirler. Uçucu küller U-238 (Uranyum), Th-232 
(Toryum) ve K-40 (Potasyum) gibi radyoaktif maddeleri içerirler [12-15]. 

Uçucu küllerde bulunan U-238 başlangıçta yüksek düzeyde bir radyoaktif element 
değildir. Doğal biçimde a ve P bozunması ile U-238 başka radyonükleidlere dönüşür. 
Bunlar arasında radyum en aktif radyonükleittir, o da yeni a bozunması ile radon gazına 
dönüşür. 

Ömrü 250 bin ile 34 milyon yıl arasında, değişen radyoaktif elementler yaydıkları ışınlarla 
üreme hücrelerinde, kromozomlarda kuşaklar boyu süren genetik sakatlıklara ve başta 
kanser olmak üzere birçok hastalığa yol açmalarıdır [13]. 

Radon, renksiz, kokusuz, tatsız ve 86 atom numarası ile periyodik cetvelin soy gazlar 
sınıfında yer alan radyoaktif bir gazdır. Radonun yarılanma ömrü 3.8 gün olup bozunması 
sonucu kurşuna dönüşürler. Radon gazından dolayı maruz kalınan yaklaşık yıllık doz 1.3 
mSv 'dir. 

Radon; doğal uranyumun radyoaktif bozunması sonucunda oluşur. Bu bozunma sürecinde 
Th-234 (toryum), Pa-234 (protaktinyum), Po-218 (polonyum), Pb-206 (kurşun) ve B i -
214 (bizmut) gibi başka radyonükleidlerde oluşur. Bu ürünlerin radondan farkı gaz halinde 
olmamalarıdır. Bu izotoplar havadaki tozlara ve su damlacıklarına tutunarak radyoaktif 
aerosoller oluşturmakta ve solunum yoluyla akciğerlere alınmaktadırlar. Bu ise akciğer 
dokusunda hasara, dolayısıyla zaman içerisinde kansere sebep olabilmektedir [16]. 

Kapalı ortamlarda radon gazı derişiminin kontrolü amacıyla limit değerler belirlenmiştir. 
Uluslararası kuruluşlar tarafından benimsenen ülkelerde müsaade edilebilir radon derişimi 
limit değerleri Avrupa Birliği (AB) 400 Bq/kg, Uluslararası Radyasyondan Korunma 
Komitesi (ICRU) 400 Bq/kg, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 100 Bq/kg ve Türkiye 'de 400 
Bq/kg olarak kabul edilmiştir [12, 17]. 

Evlerde müsaade edilebilir ortalama radon konsantrasyonu limit değerleri değişik ülkelere 
göre 10- 120 Bq/m3, Türkiye 'de 52 Bq/m3 olarak kabul edilmiştir [16-17]. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada Manisa-Soma termik santralı uçucu küllerinin çimento üretiminde 
kullanılabilirliğinin araştırılması yapılmıştır. Bu amaçla, uçucu küllerin özelikleri ve 
çimento sistemleri üzerindeki etkileri belirlenmiş, kalite, miktar ve radyoaktivite yönünden 
uygunluğu, üretimde sağlayacağı tasarruflar gibi açılardan avantaj ve 
dezavantajları incelenmiştir. Uçucu kül ağırlıkça % 0 - 30 arasındaki oranlarda portland 
çimento klinkerine katılarak alçıtaşı ile birlikte bilyeli değirmende özgül yüzey alanları 
3500 cm2/g inceliğinde öğütülmüş ve uçucu kül içeren çimentolar üretilmiştir [18-19]. 
Çimento üretiminde kullanılan malzemeler Çizelge l 'de verilmiştir. 
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Çizelge 1. Uçucu kül içeren çimentolarda kullanılan malzemeler 

Çimentonun cinsi Çimento kodu Uçucu kül (g) Klinker (g) 

Uçucu kül UK 3 840 -

Portland çimentosu PÇ - 3 840 

% 05 Uçucu küllü çimento UKÇ-05 200 3 640 

% 10 Uçucu küllü çimento UKÇ-10 400 3 440 

% 15 Uçucu küllü çimento UKÇ-15 600 3 240 

% 20 Uçucu küllü çimento UKÇ-20 800 3 040 

% 25 Uçucu küllü çimento UKÇ-25 1 000 2 840 

% 30 Uçucu küllü çimento UKÇ-30 1 200 2 640 

Numunelerin kimyasal analizleri laboratuar ortamında yapılmıştır. Mukavemet testleri için 
4x4x16 cm boyutunda prizmatik harçlar üretilip Trabzon çimento fabrikası laboratuar 
ortamında test edilmiştir. Mukayeseli sonuçlar sağlamak amacıyla portland çimentosu 
referans numune olarak kabul edilmiştir. 

30 g ağırlığındaki test numunelerinin foton ölçümleri Bq/kg olarak Türkiye Atom Eneıjisi 
Kurumu(TAEK) Sarayköy Nükleer 

Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından laboratuar ortamında Canberra marka y 
spektrometresi ile ölçülmüştür. 

3. BULGULAR 

Uçucu kül çimento üretiminde değerlendirmek amacıyla incelendi. Numunelerde deneysel 
çalışmalar sonucu elde kimyasal analiz, mukavemet ve foton yayınım test bulguları 
Çizelge 2 - 3 - 4 'te verilmiştir. 

Çizelge 2. Uçucu kül içeren çimentoların kimyasal analizi (% ağırlıkça) 

Çimento Si02 AI2O3 Fe203 CaO MgO S03 K.K* Ç.K" 

UKÇ-05 22.7 6.3 4.1 61.2 1.4 2.3 1.8 3.1 
UKÇ-10 23.5 6.4 4.3 58.8 1.3 2.4 2.1 5.9 
UKÇ-15 24.4 6.4 4.3 57.4 1.2 2.5 2.1 10.2 
UKÇ-20 26.0 6.3 4.4 56.3 1.2 2.6 2.0 12.6 
UKÇ-25 28.5 6.3 4.4 53.4 1.3 2.7 2.1 15.5 
UKÇ-30 30.6 6.4 4.3 51.2 1.4 2.8 2.4 17.7 
TS 640 - - - - <5.0 <4.0 <5.0 <29.0 

K.K*: Kızdırma kaybı, Ç.K**: Çözünmeyen kalıntı 
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Çizelge 3. Uçucu kül içeren harçların mukavemetleri (MPa) 

Çimento 
Basınç dayanımı Eğilme dayanımı 

Çimento 
2. gün 7. gün 28. gün 90. gün 2. gün 7. gün 28. gün 

PÇ 21.9 32.5 39.6 44.7 5.1 7.0 8.2 

UKÇ-05 21.5 34.3 42.2 49.3 4.9 6.9 8.7 

UKÇ-10 19.3 29.5 39.3 49.7 4.6 6.7 8.5 

UKÇ-15 16.5 28.6 38.3 51.6 4.4 6.4 8.2 

UKÇ-20 17.5 27.9 37.0 51.1 4.5 6.5 7.8 

UKÇ-25 15.6 26.8 36.5 51.6 4.4 6.4 7.8 

UKÇ-30 12.0 25.3 34.2 41.6 3.7 5.5 7.2 
TS 19 > 10.0 >21.0 >32.5 - >4.0 - >5.5 

Çizelge 4. Numunelerin Th-232'un bozunan izotoplarında ve K-40 izotopunda ölçülen 
foton sayılan, Ra-226 eşdeğer aktivitesi ve aktivite konsantrasyon indisi değerleri 

Numune Th-232 (Bq/kg) K-40 (Bq/kg) Ra-226 (Bq/kg) Ra-226 eşdeğer 
aktivitesi (Bq/kg) 

Aktivite 
konst. indisi 

PÇ 14.2 ± 0.6 144.1 ± 2 . 7 8.9 ± 0.3 40.3 ± 0.6 0.2 

UK 92.2 ± 2.7 321.4 ± 5.9 248.2 ± 2.5 404.6 ± 3.4 1.4 

UKÇ-05 18.7 ± 0.8 167.9 ± 3.1. 21.7 ± 0.6 61.3 ± 0.9 0.2 

UKÇ-20 24.6 ± 0.9 167.1 ± 3.1 50.4 ± 0.9 98.4 ± 1.2 0.4 
ICRU* 400 

100 
WHO** 

400 . . . . 

Türkiye 

ICRU*: Uluslararası radyasyondan korunma komitesi, WHO**: Dünya sağlık örgütü 
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada yapılan test ve deneysel bulgulardan şu sonuçlara varılabilir. Uçucu küller 
ekonomik ve çevre açısından çimento sektöründe değerlendirildiğinde çimento 
numunelerin mukavemetlerini olumlu yönde etkilediği görülmüştür. Dolaysıyla uçucu kül 
katkılı çimentolar portland ve traslı çimentolardan daha ekonomik olmaktadır. 

Uçucu küller U-238, Th-232 ve K-40 radyoizotoplarını ve bunların bozunma ürünleri 
olan Ra-226 (Radyum) ve Rn-222 (Radon) gazı radyonükleidlerini içerirler. Bunun 
sonucu olarak katıldıkları yapı malzemesinin radyoaktivite düzeyini yükselttiği 
gözlenmiştir. Ayrıca traslı çimentolarda radyoaktivite düzeyini artırırlar. Ancak traslı 
çimento kullanımında hiçbir nükleer endişe duyulmazken uçucu küllü çimentolardan 
tedirgin olmak anlamsızdır. Öte yandan radonun yarı ömrü sadece 3.8 gündür ve salıverme 
hızları mutlak değerce fazla değildir. Buna göre günümüz yapılarındaki radon gazı varlığı 
tehlikesiz varsayılabilir. 

BM Bilimsel Komitesinin raporuna göre yapı malzemelerinde uçucu kül kullanımının 
yıllık toplam radyasyonda 30-70 jlSv (3-7 mrem) miktarında bir artış meydana 
getirebileceği kabul edilmiştir. B M tarafından kabul edilen insan sağlığı için zararlı sayılan 
radyasyon sınırı ise 500 mrem 'dir. 

Basınç dayanım ve foton test sonuçlarına göre uçucu küllerin çimentoda kullanılabileceği 
ve radyoaktivite düzeyinin B M raporunda öngörüldüğü değerin altında olduğu 
görülmüştür. Bu sebeple bu tür yapı malzemelerinde endişeye gerek yoktur. 

5. ÖNERİLER 

Ülkemizde ve dünyada artmakta olan uçucu kül üretimi beraberinde istenmeyen bir takım 
ekolojik ve ekonomik problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu olumsuz etkilerin bir 
ölçüde azaltılmasının seçeneklerinden birisi de termik santralı küllerinin çimento katkı 
maddesi olarak kullanılmasıdır. Bu suretle enerji ve maliyet tasarrufları sağlamak da 
mümkün olacaktır. Normal portland çimentosu üretimi, enerji tüketimi yönünden pahalı bir 
yöntemdir. Bu sebepten dolayı uçucu kül̂  çimento üretiminde değerlendirilmesiyle eneıji 
tüketimi azaltabilir. Böylelikle birçok potansiyel kullanım alanı bulunan uçucu külün 
değerlendirilmesi imkanları artmış olurken meydana getirdikleri çeşitli teknik, ekonomik 
ve ekolojik sorunlara da bir ölçüde çözüm getirilmiş olacaktır. 

Bu çalışmayla atık maddeler hem ekonomiye kazandırılmakta hem de atıkların zararlı 
çevresel etkileri ortadan kalkmaktadır. Bu atık maddelerin yarar ve zararları göz önüne 
alınarak ekonomiye kazandırılması için ayrıntılı araştırmalar yapılmalı ve ekonomiye 
sunulmalıdır. 
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