07 > ADVERTORIAL

İbrahim BÜYÜKÇAYIR
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Çimento Sanayi
Refrakterlerinde Alkali
Sorununun Çözümü İçin SİC
İçeren Tuğlalara Alternatif :

HAZAL T2 AR

The Alternative To SIC Bricks For Solution
To The Alkali Problem In Cement Industry
Refractories: HAZAL T2 AR
Atıkların alternatif yakıt veya alternatif hammadde olarak
kullanılmasıyla başlayan süreçte, çimento üretim tesislerinde kullanılan refrakter malzemenin karakterinde de
değişimin ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Atıkların çok farklı bileşenler içermesi ve bunların oranlarının değişkenliği ve
özellikle alkali bileşenlerin yoğun varlığı, çok özel malzemeler kullanma gereğini ortaya çıkarmıştır.Alternatif yakıt ve hammaddelerin kullanılması ile ortaya çıkan alkali,
kükürt ve halojen bileşenlerinin üretim sürecine girmesinin neden olduğu sorunların çözümünde silisyum karbür, zirkon gibi çok özel refrakter hammaddeleri içeren
ürünler geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. HAZAL
T2 AR bu ürünlere alternatif olan fakat silisyum karbür ve
zircon içermeyen özel bir tuğladır.
Neden HAZAL T2 AR ?
HAZAR T2 AR yüksek düzeyde alkali, aşınma ve ısıl
şok direncine sahip bir karakterde çok düşük poroziteli
ve yüksek mukavemetli çok özel bir tuğladır. Çimento
sanayinde prosesin büyük bölümünde atık kullanımı ile
ağırlaşan işletme koşullarında özellikle alkali ve aşınma
direncine duyulan ihtiyaç çok üst seviyededir.
Bu sorunların çözümü için mutlaka HAZAL T2 AR karakterinde bir tuğlaya ihtiyacı vardır. Çünkü HAZAL T2 AR
ısıl şok, aşınma, alkali ve asit gazlara direnci çok yüksek düzeyde olan bir tuğladır. Bu bahsedilen şartların

During the process which started with the use of wastes as
an alternative fuel or alternative raw material, the need to
change the refractory material used in cement production
facilities has also materialized. As the wastes consist of
numerous different components with variable ratios and
particularly the intense presence of alkali components has
mandated the use of very special materials. Products which
contain special refractory raw materials such as silicon
carbide, zircon have been developed and started to be
used to resolve the problems caused by the involvement of
alkali, sulfur and halogen components - emerged with the
use of alternative fuel and raw materials - in the production
process. HAZAL T2 AR is a special brick which is an
alternative to these products but does not contain silicon
carbide and zircon.
Why HAZAL T2 AR?
HAZAL T2 AR is a very special brick with very low porosity
and high durability which is resistant to high level alkali, wear
and thermal shock. Especially alkali and wear resistance
need is very high in the business conditions which slow
down with the use of waste in the large part of the process
in cement industry.
A brick which has the same character with HAZAL T2 AR
is certainly needed to resolve these problems. Because
HAZAL T2 AR is a brick with very high thermal shock, wear,
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tümüne aynı anda cevap verebilmek klasik alumina silkat
grubu refrakterleri ile mümkün değildir.
Atıklar alternatif yakıt veya hammadde olarak kullanıldıkça ve hammadde de alkali oranı yüksek oldukça, işletme
koşullarının yukarıda bahsedilen etkenler ile ağırlaşması
kaçınılmazdır. Bu şartlarda HAZAL T2 AR, en uygun çözüm ve aslında gerekliliktir.
Silisyumkarbür ve Zirkon İçeren Tuğlalara Alternatif
HAZAL T2 AR, daha önce kullanılan klasik refrakterlere
alternatif olarak değil, o klasik refrakterler ile yaşanan sorunları ortadan kaldıran bir ürün olarak düşünülmelidir.
Silisyum karbür, zirkon gibi malzemeler içeren alkali ve
aşınma direnci yüksek özel ürünlerin kullanım yerleri çimento üretim süreçlerinde kısıtlı, belli bölgelerde kalmaktadır ve maliyeti yüksektir. Oysa HAZAL T2 AR yüksek
maliyetli silisyum karbür ve zirkon içermemesine rağmen
alkali sorunların yaşandığı tüm süreç bölgelerinde kullanılan bir üründür. Bu açıdan bakıldığında HAZAL T2 AR silisyum karbür, zirkon gibi malzemeler içeren malzemelerin yerine kullanılabilmekle birlikte üretim sürecinin birçok
bölgesinde kullanılabildiği için alternatif olmaktan daha
ileri bir konumdadır.
Atık malzemeler sınıflandırılırken, atıkların kimyasal
bileşimine göre sınıflandırılması çok zor, hatta imkansızdır. Bu nedenle atığın her türünün sorun yaratan
yoğun etkisi mevcuttur.
Fakat en belirgin ve etkin olan bileşenler alkaliler, klor,
kükürt gibi asit gazlarıdır. HAZAL T2 AR bu dominant
etkilere direnç gösterecek şekilde geliştirilmiştir. HAZAL
T2 AR alkali direnci gibi kimyasal korozyona dayanıklılık
özelliklerinin yanı sıra çok düşük poroziteli, yüksek mukavemetli, termal şok direnci çok yüksek ve aşınma dayanımı çok üst seviyede olan bir üründür. Bu özellikler
çimento sanayi üretim sürecinde hayati önem arz eden
özelliklerdir. Bu kadar farklı özelliği yapısında bulunduran
ürün atık kullanılmasa dahi çimento üretim sürecinde çok
üst düzeyde performans gösteren fark yaratan bir ürün
olarak kabul edilmelidir.
HAZAL T2 AR tuğlasının ilk endüstriyel denemeleri
çimento sektöründe 2010 yılında başlamış ve bugüne
kadar gerçekleşen kullanımında, malzeme kalitesini
çimento üretim prosesinin bir çok noktasında ispatlamıştır.
Endüstriyel deneme olarak, çimento sanayinde döner fırın, soğutma, ön ısıtıcılar, kalsinatör, döner fırın intikal kamarası ve tersiyer hava borusu toz siklonları gibi bir çok
bölgede gerçekleştirilmiştir. Tüm bu bölgelerde çok üst
seviyede performanslar elde edilmiş ve özellikle döner fırın intikal kamaralarında yaşanan yapışma sorununun ortadan kalkması için en uygun çözüm olduğu görülmüştür.

alkali and acid gas resistance. It is not possible to respond
all these mentioned conditions at the same time with classic
alumina silicate refractory group.
As long as wastes are used as an alternative fuel or raw
material and as long as alkali ratios are high in raw materials,
it is inevitable for business conditions to slow down with the
above mentioned factors. HAZAL T2 AR is the most suitable
solution and in fact a necessity under these conditions.
Alternative To Bricks Containing Silicon Carbide and
Zircon
HAZAL T2 AR shall be considered as a product which
eliminates the problems experienced with the conventional
refractories used before rather than being an alternative to
such conventional refractories.
Usage areas of special products with high alkali and abrasion
resistance containing materials such silicon carbide, zircon are
being limited in cement production processes and restricted
within certain areas presenting a high cost. However, HAZAL
T2 AR is a product which can be used in all process areas
where alkali issues are experienced although it does not
contain high cost silicon carbine or zircon. When considered
from this aspect, HAZAL T2 AR can be used as a substitute for
materials which contain substances such as silicon carbide,
zircon and it is more than an alternative since it can be used in
many areas of the production process.
When classifying waste materials it is very difficult
even impossible to classify the material according to its
chemical components. For this reason all types of waste
tend to generate significant problems.
However, the most prominent and effective components consist
of acid gases such as alkali, chlorine and sulfur. HAZAL T2 AR
has been developed to withstand these dominant impacts. In
addition to its characteristic to withstand chemical corrosion
such as alkali resistance; HAZAL T2 AR is a low porosity, high
strength product with a high thermal shock and wear resistance.
These characteristics are vital in the production process of the
cement industry. Even if this product which consists of such
different characteristics is not used with waste it should be
accepted as a product which creates a difference with its high
level performance in the cement production process.
The first industrial trial of the HAZAL T2 AR brick was
carried out in cement sector in 2010 and since then it has
proved its material quality at several points of the cement
production process.
As an industrial trial, it was carried out in several sections like
rotary kiln, cooler, pre-heater, calciner, rotary kiln transition
camera and tertiary air tube powder cyclones in cement
industry. Very high performances were achieved in all of
these sections, and it is observed that it was the most suitable
solution to the sticking problem occurring in rotary kiln transition
cameras in particular.

2011 yılı Ocak ayında bir çimento tesisinde döner fırın
tuğlası olarak, fırının ilk 30 m’lik bölümünde kullanılarak
gerçekleştirilen ilk büyük endüstriyel denemeler 2013 yılı
sonuna kadar devam etmiştir.

The first large scale industrial trials which took place in January
2011 when it was used in the initial 30 m section of a rotary kiln
at a cement facility continued until the end of 2013.

2014 yılında ise Haznedar olarak çimento sanayine satılan ürünler arasında en yüksek miktara sahip ürün, HAZAL T2 AR kalite tuğla olmuştur.

And in 2014 HAZAL T2 AR quality brick became the product
with the highest quantity among the products sold to cement
industry as Haznedar.

