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Kömür Yakıtlı Santrallerde Yakma Kaynaklı 
Hava Kirletici Salımların Giderilmesi ve 
Azaltımı İçin Genel Teknikler  

GİRİŞ

Kömür yakıtlı termik santrallerde yanma sonucu mey-
dana gelen atıklardan kaynaklanan en geniş yayılımlı 
çevresel olumsuzluk hava kirliliği (SOX, NOX, CO, CO2, HF, 
HCl, Hg, metalik kalıntı ve toz salımı, asit yağmurları) ve 
sera gazı etkisidir. Dünya genelinde termik santrallerde 
yakma öncesinde, yakma sırasında ve sonrasında bir dizi 
yöntem ve teknolojiler kullanılarak baca gazlarından kay-
naklanan çevre sorunları kısmen bertaraf edilebilmekte, 
teknolojik gelişmelere göre belirlenen sınır değerlerin 
altında tutulabilmektedir.

Geçen sayıdaki yazıda, enerji yatırımlarına genel yakla-
şımımız dile getirilmiş; hava kirliliğinin sınırlanması ile 
ilgili olarak, ünite ısıl gücü 50 MW’den (yaklaşık 15 MWe) 
büyük kömür yakıtlı santrallerde ülkemizde 8.6.2019 ta-
rihinden sonra uyulması gereken salım (emisyon) sınır 
değerleri ve şu anda geçerli olanlar karşılaştırmalı olarak 
verilmiş; AB’nin 2021 hedeflerinden bahsedilmiş; daha 
önce kamu eliyle kurulan ancak geçtiğimiz yıllarda özel 
şirketlere devredilen yerli linyit yakıtlı santrallerde baca 
gazı arıtma konusunda daha önce yapılan çalışmalar ve 
yakın dönemde yapılması gerekenler ele alınmış, ithal 
kömürlü santrallerin durumu hakkında bilgi aktarılmıştı. 
Bu yazımızda toz, kükürt ve azot salımlarını azaltmak için 
yaygın olarak kullanılan yöntemler (tozsuzlaştırma, De-
SOX, DeNOX) özetlenmiştir.

2. YAKMA ÖNCESİ UYGULANAN YÖNTEMLER

Yakma öncesinde, düşük kaliteli kömürlerin iyileştirilmesi, 
yanma veriminin artırılması ve kükürt gibi kirleticilerin uzak-
laştırılması amacıyla fiziksel ve kimyasal yöntemler uygu-
lanmaktadır. Yıkama, flotasyon, santrifüjleme, elektrostatik 
temizleme, manyetik temizleme gibi kömürün zenginleşti-
rilmesine yönelik fiziksel yöntemler, kömürün içerdiği zararlı 
bileşenlerin uzaklaştırılabildiği yöntemlerdir. Bu tip fiziksel 
yöntemlere ilave olarak kimyasal yöntemler ve biyolojik 
yöntemler de kullanılabilmektedir. 

Termik santrallerde kullanılan kömürün zenginleştirilmesi 
(içeriğindeki zararlı maddelerin uzaklaştırılması) için kuru 
ve yaş yöntemler uygulanmaktadır. Termik santrallerde ya-
kılan yüksek nem ve kül oranına sahip kömürler için, genel-
likle kuru yöntemlerle zenginleştirme yapılmaktadır. Kuru 
yöntemlerle, yüksek kül oranının yarattığı cüruf ve kurum 
oluşumu, korozyon ve benzeri sorunların azaltılması amaç-
lanmaktadır. Yaş yıkama yöntemi ile kül oranında azalma 
sağlanabilirken, yüzey nemindeki artış, elde edilen enerjide 
azalmaya neden olmaktadır. 

Kuru zenginleştirme yöntemlerinin en basiti ve en ilkeli, elle 
ayıklama yöntemidir. Günümüzde en yaygın kullanılan kuru 
zenginleştirme cihazları, yoğunluk farkı esasına dayalı zen-
ginleştirme cihazlarıdır. Kuru yöntemle zenginleştirmenin 
kapsadığı aygıt ve yöntemler şunlardır: elle ayıklama, Brad-
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ford kırıcısı, FGX, FX cihazları, havalı jig, manyetik ayırma, 
elektrostatik ayırma, optik zenginleştirme.

Yaş yöntemle zenginleştirmenin kapsadığı aygıt ve yöntem-
ler ise; ağır ortam cihazları, jigler, spiraller, sallantılı masalar, 
hidrolik ayırıcılar, modern gravite ayırıcılar, köpük flotasyo-
nu, yağ aglomerasyonu olarak sayılabilir.

3. YAKMA VE SONRAKİ SÜREÇLER İÇİN UYGULANAN 
YÖNTEMLER (BİRİNCİL VE İKİNCİL TEKNİKLER)

Tüm yakıtlar için yanma sonucunda oluşan kirleticilerin sa-
lımını azaltmak için yakma sürecinde alınabilecek önlemleri 
içeren ve birincil (primer) olarak adlandırılan teknikler:

•	 Kapasite azaltımı

•	 Yakıcı (burner) değişiklikleri

•	 Kazan içi değişiklikleri

•	 Hava ve yakıt ile ilintili değişiklikler (baca gazı sirkü-
lasyonu, yakma havasının kademelendirilmesi, katkı 
malzemesi kullanımı, yakıt karışımı, kurutma, ince 
öğütme, gazlaştırma, piroliz)

olarak özetlenebilir. İkincil teknikler ise kazandan atılan baca 
gazının bünyesindeki istenmeyen kirleticilerin gaz içinden 
temizlenmesini sağlayan ilave yöntem ve tesisleri içerir.

Yakma sistemine (yakıta) katkı malzemesi ilavesi, yanma işle-
mini desteklemesinin yanı sıra, aynı zamanda toz, kükürtdi-
oksit, azotoksit ve yakıta özgü metallerin salımını da azaltan 
birincil teknik olarak da kullanılmaktadır. (örneğin, akışkan 
yataklı kazanlara kömür ile birlikte kireç taşı beslenmesi)

Kömür yakıtlı tesislerde kirletici salımını azaltmak için yak-
ma sırasında uygulanabilecek (birincil, primer) teknikler ve 
yakma sonrası oluşan baca gazının kirleticilerden arıtılma-
sı için uygulanabilecek (ikincil, sekonder) teknikler aşağıda 
özetlenmektedir.

3.1 Toz Salımını Gideren ve Azaltan Teknikler

Kapasite azaltımı, yakıtın gazlaştırılması ve pirolizi, yakıt kat-
kıları aracılığıyla ergimiş küllü santrallerde ergime sıcaklığı-
nın azaltımı, siklon yakıcı kullanarak veya kazan yapısındaki 
uygulamalarla ergimiş kül alımı, dolaşımlı akışkan yataklı 
kazanlarda yatak külü kontrolü toz salımını azaltan birincil 
tekniklerdir.

Yakıt bünyesindeki mineraller (inorganik kalıntılar) yak-
ma sırasında küle dönüşür ve büyük bölümü kazandan 
baca gazı ile birlikte uçucu kül olarak çıkar. Atmosfere 

bırakılan baca gazındaki askıda uçucu kül parçacıklarının 
azaltılması toz tutucu sistemlerle sağlanır. Uçucu kül mik-
tarı ve nitelikleri kullanılan yakıta, yakma tipine ve yakma 
optimizasyonuna bağlıdır. Toz tutucu sistemin perfor-
mansı yakıt özelliklerine bağlı olan uçucu kül direnç ve 
yapışkanlığından etkilenir. Yakma tipi uçucu kül içerisin-
de parçacık boyutu dağılımını etkilediği için toz salımını 
da etkiler. 

Baca gazlarındaki tozu gidermek için genel uygulama 
olarak (ikincil teknikler olarak) elektrostatik filtreler, torba 
filtreler ve ıslak yıkayıcılar kullanılmakta olup yaygın olan 
tipleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Sabit elektrotlu (kuru) elektrostatik filtreler (ESF) en çok 
kullanılan toz tutuculardır. Elektrostatik filtrelerin verimi 
yüksek ve basınç düşüşü az olup özellikle düşük dirençli 
küller için en ucuz toz tutma teknolojisidir. Yakma havası 
ısıtıcısının önüne veya ardına yerleştirilebilirler. Isıtıcının 
ardına yerleştirilen “soğuk taraf ESF”lerin çalışma aralığı 
80-220°C, önüne yerleştirilen “sıcak taraf ESF”lerinin çalış-
ma aralığı ise 300-450°C’dir.

Akışkan yatak teknolojilerinin uygulandığı santrallerde 
kazanda büyük oranda kireç taşı tüketildiğinden kalsiyu-
moksit parçacık miktarının yüksek olması, elektrostatik 
filtrelerinin toz tutma verimlerini düşürmekte ve püskürt-
me toz kömür teknolojisinin kullanıldığı santrallere göre 
daha büyük kapasitede elektrostatik filtre ile teçhiz edil-
meleri gerekmektedir.

Çalışma aralığı genellikle 120-220°C olan torba filtrelerin 
kullanımı artmaktadır. Torba filtreler en yüksek verime 
sahiptir. Ancak temizleme sıklığı ve SO3 korozyonunun 
işletim maliyetini arttırmasından dolayı, yüksek kül ve 
kükürt içerikli kömürler için pahalı bir yöntemdir. Ayrıca, 
elektrostatik filtre ile karşılaştırıldığında basınç düşüşü 
daha yüksektir. 

ESF ve torba filtre seçimi genel olarak yakıt tipi, santral 
boyutu ve konfigürasyonu ile kazan tipine bağlıdır. Her 
iki teknik de yüksek verimlikte toz tutma araçları olup 
etkinlikleri baca gazının şartlandırılmasıyla daha da art-
tırılabilir. Partikül madde PM10, PM2,5 ve civa salımının gi-
derilmesi veya azaltılması amacıyla ESF ve torba filtrelerin 
birlikte kullanımı da söz konusudur.

Islak yıkayıcı tekniği ESF ve torba filtrelere göre çok daha 
az kullanılmaktadır. Islak yıkayıcılar yüksek sıcaklık, basınç 
ve nemlilikteki gaz akımları için uygundur, ancak verimle-
ri özellikle küçük parçacıklar için ESF ve torba filtrelerden 
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düşüktür. Yatırım maliyetleri düşük, ama enerji kullanımı 
ve bakım maliyetleri yüksektir. Ayrıca korozyon ve atık su 
arıtım problemi vardır. 

Siklon ve SO3 enjeksiyonu gibi yöntemler ise tek başına 
değil, yukarıdaki tekniklerden birisiyle birlikte kullanılır. 
Bazı özel kömürler için ESF ile birlikte SO3 (NH3 enjeksiyo-
nu ile birlikte veya yalnız) enjeksiyonu toz salımını azaltır.

3.2 Kükürtoksit Salımını Gideren ve Azaltan 
Teknikler (DeSOx Teknikleri)

Kükürt oksitleri, fosil yakıtların yanması sonucunda ya-
kıt içinde bulunan kükürtün oksitlenmesiyle oluşmak-
tadır. Bunların salımını azaltmak için alınacak birincil 
tedbirler kapasite azaltımı (kazan sıcaklığını düşürdüğü 
için kükürt buharlaşmasını azaltır), düşük kükürtlü yakıt 
kullanımı ve akışkan yataklı kazanlarda tutucu madde 
(adsorbent) kullanımıdır. Baca gazı bünyesindeki kükürt 
oksitleri azaltmak için yanma işleminden sonraki süreç-
te uygulanan (ikincil) çeşitli yöntemler mevcuttur. Baca 
gazından kükürt oksitlerini (başlıca SO2 gazını) giderme 
yöntemleri 1970’lerden itibaren kullanılmaya başlanmış, 
ilk olarak ABD ve Japonya’da, daha sonra 1980’lerin başın-
da Avrupa’da kullanılmıştır. Kükürt arıtma teknikleri baca 
gazı bünyesindeki SOx’lerin çok büyük kısmını tutmakta, 

aynı zamanda HCl ve HF (halojen bileşikleri) salımını da 
azaltmaktadır.

Günümüzde fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan 
kükürtoksit salımlarını azaltmak için kullanılan ikincil yön-
temler Şekil 2’de gösterilmiştir. Bunlardan ancak bir kısmı 
teknolojik yetkinliklerini kanıtlayarak ticari uygulama ala-
nı bulabilmiştir. Çoğunlukla kuru prosesler, 300 MWe’ye 
kadar, düşük-orta miktarda kükürt içeriğine sahip yakıt-
ların kullanıldığı, küçük-orta büyüklükte tesislerde iyileş-
tirmeye yönelik olarak tercih edilmektedir. Yaş prosesler 
ise 300 MWe üstü, baca gazı akışı olan, yüksek miktarda 
kükürt içeriğine sahip yakıtların kullanıldığı, orta-büyük 
yeni yapılacak tesislerde tercih edilmektedir. Normal 
proseslerde emici (soğurucu) maddenin baca gazındaki 
SO2 ile reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yan ürün ticari 
olarak değerlendirilmekte veya değerlendirilemediği du-
rumlarda/uygulamalarda atık olmaktadır. Geri kazanımlı 
(rejeneratif ) proseslerde baca gazı arıtımı sürecinde gaz 
içindeki kükürtoksitlerden saf kükürt, sülfürik asit veya 
yoğunlaştırılmış SO2 elde edilmektedir. Harcanan soğuru-
cu madde (sorbent) de termal ve kimyasal arıtmalardan 
sonra tekrar sisteme verilebilmektedir. Yatırım maliyetleri 
ve enerji sarfiyatları yüksek, kompleks prosesler olup yak-
ma tesislerinde (dolayısıyla elektrik santrallerinde) fazla 
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Şekil 1. Toz Tutucu Ekipmanlar (İkincil Teknikler) [1]
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kullanılmamaktadır. Ayrıca, kükürt günümüzde birçok 
endüstriyel prosesin çıktılarından olduğu için satış değeri 
düşüktür.

3.2.1 Kireçtaşı ile Yaş Yıkama Tekniği Hakkında 
Bilgiler 

Ülkemizde 1986 yılında yürürlüğe giren Hava Kalitesi-
nin Korunması Yönetmeliği ile termik santrallerden kay-
naklanan baca gazı salımlarına sınırlama getirilmesinin 
ardından, EÜAŞ tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonunda işletmedeki ve yeni kurulacak linyit yakıtlı 
santrallerin kükürtoksit salımlarında sınır değerlerin için-
de kalınması için dünya genelinde de en çok kuruluma 
sahip olan kireçtaşı ile yaş yıkama tekniği, Baca Gazı Kü-
kürt Arıtma (BGKA) prosesi olarak seçilmiştir. Özel sektör 
tarafından yeni inşa edilen gerek yerli kömür gerekse ithal 
kömür yakıtlı santrallerinin de çok büyük çoğunluğunda 
bu teknik kullanılmaktadır. 

Ülkemizdeki yerli kömür yakıtlı santrallerdeki genel uy-
gulama, Şekil 3’te gösterildiği gibi kazandan çıkan baca 
gazının yakma havası ısıtıcısından sonrasına konuşlandı-
rılan bir elektrostatik filtreden geçirildikten sonra BGKA 
tesisine yönlendirilmesi, yıkama kulesinden (absorber) 
çıkan gazın bacadan atmosfere atılması şeklindedir. Yıka-
ma kulesi, çeşitli nedenlerle çalıştırılmadığı zaman, kule 
iptal edilerek gaz doğrudan bacaya yönlendirilebilir.

Baca gazları, yıkayıcı kuleden bünyelerinde taşıdıkları 
SO2’nin çok büyük bir bölümünü, Cl ve F gazları ile uçu-
cu külün de bir kısmını bırakarak, sıcakları düşmüş ve su 
buharı yönünden doymuş halde çıkar. Yıkayıcı kuleden 
çıkan gazlar ya kuleye giren sıcak gazların aracılığıyla 
(gaz-gaz ısıtıcısında) ısıtılarak santralin mevcut bacaları 
veya uygun olmaları durumunda soğutma kuleleri vası-
tasıyla ya da santralin soğutma kulelerinin tabii çekişli ol-
maları durumunda ısıtılmadan (yaş gaz) soğutma kuleleri 
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vasıtasıyla atmosfere atılır. Ülkemizde mevcut mevzuatta 
atmosfere atılan temiz gaz için sıcaklık değeri belirlenme-
diğinden doygun temiz baca gazının, ısıtılmadan, yıkayıcı 
kule uzantısı veya ayrı olarak yapılan baca (ıslak baca) va-
sıtasıyla doğrudan atmosfere bırakıldığı uygulamalar da 
vardır.

Örnek akış şeması Şekil 4’te görülen kireçtaşı ile yaş yı-
kama tekniğinde BGKA sistemi şu ünitelerden oluşmak-
tadır: 

•	 Kireçtaşı hazırlama sistemi (boşaltma, depolama, 
öğütme ve bulamaç besleme sistemleri),

•	 Yıkayıcı ünite (absorber),

•	 Baca gazı sistemi (baca gazı ısıtma ünitesi ve fan),

•	 Alçıtaşı susuzlaştırma ve sevk sistemi, 

•	 Yardımcı sistemler (atık su arıtma sistemi, proses suyu 
sistemi, basınçlı hava sistemleri vb).

Kireçtaşı hazırlama sistemi: Tedarik kaynağından sevk 
edilen kireç taşının boşaltılması, depolanması, kırıcılar-
dan geçirilmesi, değirmenlerde öğütülerek istenilen bo-
yutta taneciklere haiz kireçtaşı bulamacı elde edilmesi 
işlemlerinin yapıldığı tesisleri kapsar. Değirmen olarak 
ıslak bilyalı değirmen tercih edilmekte olup başka değir-
men seçenekleri de mevcuttur. Bazı santrallerde kireç taşı 
öğütülmüş püskürtme toz (pulverize) olarak tedarik edil-
mekte, santral sahasında sadece bulamaç haline getirme 
işlemi yapılmaktadır.  

Yıkama kulesi (absorber kolonu): Kazandan çıkan baca 
gazının tamamı yıkama kulesine yönlendirilir. Diğer ta-
raftan kireçtaşı bulamacı (çözeltisi) yıkayıcı sıvı olarak 

Şekil 3. Kömür Yakıtlı Santral Şeması (Püskürtme Toz Kömür Yakan ve DeNOx Tesisi Olmayan) [5]
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besleme tankından yıkayıcı üniteye pompalanır. Sprey 
kule, ızgaralı kule, çift çevrim kule ve hava kabarcıklı re-
aktör olmak üzere dört ana tipte yıkayıcı ünite kullanıl-
maktadır. Bunların birleşimlerinin kullanıldığı örnekler 
de mevcuttur. Yıkayıcılar kullanılan oksidasyon tekniğine 
göre de, doğal oksidasyon tip ve cebri (forced) oksidas-
yon tip olmak üzere ikiye ayrılır. Ülkemizde yaygın olarak 
sprey kule tip yıkayıcılar kullanılmakta olduğundan “baca 
gazı desülfürizasyon tesisi” söz konusu olunca, doğrudan 
akla gelen “kireçtaşı ile sprey tip yaş yıkamalı” tesistir. Bu 
tip tesislerde yıkama kulesine giren baca gazı, yıkama 
bölgesine doğru yukarıya çıkarken, püskürtme nozulları 
(yıkayıcı spreyler) aracılığıyla atomize olarak beslenen yı-
kama sıvısı, çok küçük damlalar halinde dağılarak yıkama 
kulesinin tüm kesit alanını kapsayarak aşağı doğru düşer. 
Baca gazı ile ters akım olarak hareket eden sıvı damlaları, 
SOx gazlarını soğurur. Yıkanan gaz yukarıya doğru hare-
ket ederek damla tutuculardan geçerek yıkama kulesini 
terk eder. Damla tutucular baca gazı ile birlikte yukarıya 
yönlenen yıkama sıvısı damlalarının aşağıya düşmesini 
sağlar. Kulenin altına düşen yıkama sıvısı tekrar püskürt-
me nozullarına basılır. SOx gazlarını soğuran sıvının oksit-
lenme ve nötralizasyon reaksiyonları, yıkama kulesinde 

sıvı havuzunun bulunduğu alt bölümünde gerçekleşir ve 
oluşan yapay alçıtaşı (jips) bulamacı susuzlaştırma tesisi-
ne pompalanır. Yıkama kulesinde gerçekleşen kimyasal 
reaksiyonlar [1]:  

•	 Yıkama bölgesinde:  

 SO2 (gaz) +  H2O → H2SO3,

 CaCO3 + H2SO3 → CaSO3  + CO2 (gaz) + H2O.

•	 Yıkayıcı kulenin oksidasyon bölümünde (oksidasyon 
ve nötralizasyon):

 Kireçtaşı bulamacının 5-6 pH aralığında olması halin-
de: 

 Doğal oksidasyon tekniği ile yan ürün alçıtaşı ve kalsi-
yum sülfit hemihidrat bulamacıdır:

 CaCO3 + SO2 +   ½O2 + 2H2O → CaSO4 · 2H2O + CO2,

 CaSO3   +  ½H2O → CaSO3 · ½H2O.

 Cebri oksidasyon tekniği ile yan ürün kristalleşmiş alçı 
taşı veya kalsiyum sülfat dihidrattır:

 CaSO3  +  ½O2 + 2H2O  →  CaSO4 · 2H2O.

 

Şekil 4. Örnek BGKA Akış Şeması (Sprey Kule Tip Yıkayıcı İçermektedir) [6]
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 Kireçtaşı bulamacının 4,5-5,5 pH aralığında olması 
halinde yan ürün kristalleşmiş alçı taşı veya kalsiyum 
sülfat dihidrattır:

 CaCO3 + 2H2SO3→ Ca(HSO3)2  + CO2 + H2O,

 Ca(HSO3)2   +  ½O2 +  H2O → CaSO4 +  2H2O  + SO2.

Alçıtaşı susuzlaştırma ve sevk sistemi: Yıkayıcı kulenin alt 
bölümden alınan yapay alçı taşı bulamacı hidrosiklonlar-
da ön susuzlaştırma işlemine tabi tutulur. Elde edilen alçı-
taşının değerlendirilme imkanı yok ise, hidrosiklonlardan 
çıktığı gibi veya tamburlu filtrelerden geçirildikten sonra 
atılır. Elde edilen alçıtaşı satılabilir nitelikte ise ve talep 
varsa, bulamaç (çözelti) hidrosiklonlardan sonra ikincil 
susuzlaştırma için vakumlu bant filtrelerle süzülerek ve 
kurutularak, alçıtaşı olarak satışa sunulur ve kullanım ye-
rine sevk edilir. 

Ülkemizde ilk BGKA tesisi uygulaması yapılan Çayırhan 
Termik Santrali 1 ve 2'inci ünitelerinde başlangıçta 
satılabilir nitelikte alçıtaşı üretilmesine rağmen, 
söz konusu alçıtaşına talep olmadığı için sistem 
kapsamındaki vakumlu bant filtreler ve ilgili teçhizatı 
devre dışı bırakılmıştır. EÜAŞ tarafından yapımı gerçek-
leştirilen diğer BGKA tesislerinde hidrosiklonlarda alçıta-
şı çamurunun suyu belli ölçüde giderildikten sonra elde 
edilen malzeme karma makinaları (pug mil) tabir edilen 
ekipmanlarda santral külleri ile karıştırılarak kül sahasına 
atılmaktadır. İlk yatırım maliyetinin ve işletme giderinin 
daha düşük olması nedeniyle, bu yöntem, BGKA tesisi 
uygulamalarında tercih edilen bir seçenek olarak ortaya 
çıkmıştır. 

3.3 Azotoksit Salımını Gideren ve Azaltan Teknikler 
(DeNOx Teknikleri)

Kömürlerin yanması ile oluşan NOx’in büyük bir kısmı NO, 
çok az bir kısmı da NO2 seklinde olup ısıl-NOx ve yakıt-NOx 
kaynaklıdır. Taşkömürü ve linyitlerde genelde %0,5-2 ora-
nında aromatik halkaya bağlı olarak bulunan yakıt azotu-
nun %20-60 kadarı yanma sırasında NO’a dönüşmekte ve 
toplam NOx salımı içinde yakıt kökenli NO'nun payı %80'e 
ulaşmaktadır. 

Kapasite azaltımı kazan sıcaklığını düşürdüğü için ısıl 
azotoksit oluşumunu azaltır. Kazanın yanma hücresinde 
daha az NOx oluşmasını sağlayan birincil teknikler şu şe-
kilde özetlenebilir:

1. Az hava fazlası ile yakma (ana olarak kazandaki hava 
kaçaklarını azaltmaya, yakma havasını daha hassas 
ayarlamaya, yanma hücresinin tasarımını değiştir-
meye dayanan ve eski, yeni her büyüklükteki yakma 
sistemlerine uygulanabildiği için en çok kullanılan 
yöntemdir),

2. Kademeli hava besleme (mevcut yakıcıların farklı 
amaçlı kullanımları, yakma havasının bir bölümünün 
ayrı bir üfleçten beslenmesi, hava kademeli düşük 
NOx yakıcıların (burner) kullanımı),  

3. Kademeli yakıt besleme  (tekrar yakma, yakıt kade-
meli düşük NOx yakıcılar kullanımı),

4. Baca gazı sirkülasyonu (taze yakma havasına kazan-
dan çıkan gazın karıştırılması, hava kademelendirme 
yöntemiyle veya baca gazı sirkülasyon yakıcıları ara-
cılığıyla uygulama, ergimiş küllü kazan ve sıvı veya 
gaz yakıtlı yüksek sıcaklıkta yakma sistemlerinde kul-
lanılması),   

5. Yakma havası önısıtma sıcaklığının düşürülmesi (sıvı 
ve gaz yakıtlı sistemlerde kullanılması).

Yukarıda görüldüğü gibi düşük NOx yakıcılar birincil tek-
nikler arasında önemli yer tutmaktadır. Yeni nesil (hibrit 
veya ultra olarak adlandırılan) düşük NOx yakıcılar yuka-
rıdaki yakıcıların işlevlerinin birleşimini gerçekleştirirler. 
NOx salımı; yakma havasını kademeli olarak besleyen ya-
kıcılar ile %25-35, yakıtı kademeli olarak besleyen yakıcı-
lar ile ise %50-60, yakma havasını baca gazı ile karıştırarak 
besleyen yakıcılar ile %20’ye kadar ve yeni nesil yakıcılar 
ile %50-70 oranında azaltılabilmektedir.

Yanma sırasında uygulanan tekniklerle NOx salımlarının 
kontrolünün yeterli olmaması durumunda, yanma son-
rası baca gazlarından NOx’lerin uzaklaştırılması amacıyla 
değişik teknolojiler (ikincil) geliştirilmiştir. Bu teknolo-
jilerden ticari ölçekte uygulamaya konulmuş olanları, 
seçici katalitik indirgeme (selective catalytic reduction, 
SCR) ve katalitik olmayan seçici indirgeme (selective 
non-catalytic reduction, SNCR) teknolojilerdir. Bunlar ayrı 
ayrı uygulandığı gibi birlikte de uygulanabilir. Bu tekno-
lojiler başlangıçta (ve genellikle) linyit harici kömürleri 
yakan tesislerde kullanılmıştır. Günümüzde, dünyada, bu 
sistemlerin başarıyla kullanıldığı linyit yakan tesisler de 
mevcuttur. 



31

 MÜHENDİS ve MAKİNA güncel  ARALIK 2018  www.mmo.org.tr  

Seçici katalitik indirgeme teknolojisi, 300-450°C aralığın-
da NOx’lerin amonyak (veya üre) ve katalizör kullanılarak 
su ve nitrojene ayrıştırılması prensibine dayanmaktadır. 
SCR`de kimyasal tepkime aşağıda gibidir [1]. 

İndirgeyici olarak amonyak kullanılırsa: 

4NO + 4NH3+O2  ↔  4N2 +6H2O,

2NO2 + 4NH3+O2 ↔ 3N2 + 6H2O,

6NO2 + 8NH3 ↔ 7N2 + 12H2O;

İndirgeyici olarak üre kullanılırsa:

4NO + 2(NH2)2CO +2H2O + O2  ↔ 4N2 +6H2O +2CO2,

6NO2+ 4(NH2)2CO +4H2O ↔ 7N2 + 12H2O +4CO2.

Katalizör olarak bazik metal oksitler (Ti2O5, V2O5 gibi), 
zeolitler, demir oksitler veya aktif karbon kullanılır. Tekil 
katalizör elemanları birleştirilerek modül haline getirilir, 
modüller aracılığıyla Şekil 5’te görüldüğü gibi katalizör 
katmanları oluşturulur. Katalizör katmanları ile birlikte se-
çici katalitik indirgeme reaktörlerinin (SCR) NOx bertaraf 
etme verimlilikleri %80-95 aralığındadır. Katalizör seçici 
katalitik indirgeme prosesinin temeli olup, NOx ve amon-
yak ile tepkiye girerek bir yüzey oluşturur ve SCR’de NOx 

ikincil kirleticiler oluşturmadan elementer azot ve su bu-
harı oluşturur. Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) bu sebep-
lerden dolayı, DeNOx sistemlerinde kullanılan en yaygın 
teknolojidir.

SCR sistemi genel olarak; 

•	 Amonyak depolama sistemi,

•	 Amonyak ve hava karıştırma sistemi,

•	 Amonyak enjeksiyon sistemi,

•	 Reaktör,

•	 Ekonomizer, 

•	 SCR by-pass sistemi,

•	 Kontrol sistemi ve

•	 Yardımcı sistemlerden oluşmaktadır.

SCR reaktörleri Şekil 6’da görüldüğü gibi toz tutucudan 
önce veya sonra konumlandırılabilmekle birlikte, genel 
uygulama kazan çıkışında, hava ısıtıcılarından ve toz tutu-
cudan önce konumlandırılması şeklindedir [1]. SCR baca 
gazı arıtma zincirinin sonuna da yerleştirilebilmektedir. 
Bu uygulamalarda katalizör seçiminin ana belirleyicisi 
baca gazı sıcaklığı olmaktadır. Şekil 7’de toz tutucudan 
önce yerleştirilen SCR katalizörü (çok tozlu) uygulaması-
na bir örnek görülmektedir.

 

Şekil 5. Katalitik Reaktör Yapısı [1]
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DeNOx konumlandırılması: SCR toz tutucudan önce (çok tozlu)

DeNOx konumlandırılması: SCR toz tutucudan sonra (az tozlu)

DeNOx konumlandırılması: SCR en sonda, düşük sıcaklık ekonomizörü ve sıcak buharlı baca gazı ön 
ısıtıcısı ile birlikte
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reaktörü

Toz tutucu
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Şekil 6. SCR De-NOx Reaktörü Konumlandırma Seçenekleri [1]
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Şekil 7. Çok Tozlu SCR Reaktörü Uygulamasına Bir Örnek [7]

Katalitik olmayan seçici indirgeme (SNCR) teknolojisi ise 
azotoksitlerin yakma sisteminin üst kısmına beslenen 
amonyak veya üre ile 850-1050°C sıcaklıkta reaksiyona gi-
rerek su ve nitrojene ayrışmasına dayanmaktadır. Amon-
yak kullanımında hemen hemen aynı zamanda aşağıdaki 
kimyasal reaksiyonlar oluşur [1] :

Ana reaksiyon: 4NO + 4NH3+O2  →  4N2 +6H2O  (indirgeme),

İstenmeyen yan reaksiyon: 4NH3+ 5O2  →  4NO + 6H2O            
(oksidasyon).

Yüksek sıcaklıklarda istenmeyen reaksiyon baskın olur 
ve NOx salımı artar, düşük sıcaklıklarda ise dönüşüm çok 
yavaş olduğu için amonyağın bir kısmı reaksiyona gir-
meden ortamı terk eder. Uygun sıcaklık aralığını ayarla-
yabilmek için kazanda Şekil 8’de gösterildiği gibi çeşitli 
enjeksiyon seviyeleri kullanılır. SNCR uygulamalarındaki 
genel problemler sorun indirgeyici maddenin kazan 
içinde üniform dağılmamasından ve amonyağın yanlış 
bölgeye enjekte edilmesinden kaynaklanır. Bu sorunların 

 
Şekil 8. Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme (SNCR) Tekniği [1]
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aşılması amacıyla, indirgeyici dağıtımın optimize edilmesi 
için bilgisayar ortamında modelleme yapılır ve ardından 
enjeksiyon parametrelerini hassas ayarlayabilmek için 
sıcaklık ölçme/kontrol sistemleri kullanılır.

Katalizör kullanılmaması nedeniyle işletme maliyeti daha 
düşüktür. Ayrıca tesisin az yer kaplaması nedeniyle avan-
tajlı olup, mevcut tesislerde çok az değişiklik gerektirir. 
Düşük NOx giderme veriminin (%30-50) yanında stoki-
yometrik değerin üzerinde amonyak beslemesi gerektiği 
için yüksek miktarlarda amonyak atılmasının söz konusu 
olması dezavantajlarıdır.

Yakıtın özellikleri, santral kapasitesi ve istenilen salım sınır 
değerleri nedeniyle her iki tekniğin birlikte kullanıldıkları 
tesisler de mevcuttur.

3.4 Kükürtoksit, Azotoksit ve Diğer Kirleticilerin 
Salımını Gideren Birleşik Teknikler

Birleştirilmiş SOx/NOx arıtma teknikleri geleneksel DeSOx/
DeNOx tekniklerine seçenek olarak geliştirilmiş olup ge-
nel olarak aşağıdaki başlıklar altında ele alınabilirler:

•	 Katı tutma (adsorption)/geri kazanım,

•	 Gaz/katı katalitik işlem,

•	 Elektron ışın, 

•	 Alkali enjeksiyonu,

•	 Yaş yıkama.

Katı tutma/geri kazanım grubundan aktif karbon prose-
si, gaz/katı katalitik işlem grubundan İngilizce kısaltılmış 
isimlendirmeyle WSA-SNOx, DeSONOx ve SNRB teknikleri 

ticari kullanıma girmiştir. Ülkemizde henüz uygulanma-
yan bu tekniklerle ilgi bilgilere* internet üzerindeki kay-
naklardan (ör. [1]) erişmek mümkündür. Diğerleri gelişti-
rilme aşamasındadır.
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