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Özet 
 

Bu çalışmada elektrik ark ocaklarında (EAF) elde edilen çelikhane fırın cürufunun hazır 

beton üretiminde yapay agrega yapı malzemesi olarak kullanımı araştırılmıştır. 

Çelikhane fırın cüruflarının, üretim proseslerine, fırın çeşitlerine, soğutma hızlarına ve 

yaşlandırma proseslerine göre gösterebileceği farklılıklar açıklanmıştır.  

Elektrik ark ocağı cüruf malzemelerinin betonda kullanılabilirliğine dair ilgili standart 

ve mevzuatlara uygun olarak gerekli fiziksel, mekanik ve kimyasal deneyler yapılmış 

ayrıca X-ray analizleri ile mineralojik yapıları belirlenmiştir.  

Çelikhane fırın cüruflu betonların kullanımında karşılaşılabilecek olası sorunlar 

öngörülmüştür. Görüş ve öneriler sunulmuştur.   

 

Abstract 
 

In this study, steel slag from electrical arc furnace is researched as an artificial 

aggregate in the concrete production. Different types of properties of slags arising from 

steel production processes, furnace types, cooling properties and the aging processes are 

explained.  

 

The usage of electrical arc furnace steel slags in the concrete production is evaluated by 

physical, mechanical and chemical tests according to the standards and regulations. 

XRF and XRD analyses are accomplished to determine the mineralogical structures.  

 

Potential problems are predicted in the steel slag concrete production. Opinions and 

suggestions are offered.  
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1. GİRİŞ 
 

Sanayi devriminden bu yana gelişen, endüstri ile beraber oluşan atıklar çevre ve insan 

sağlığı için büyük bir sorun oluşturmaktadır. Üretim süreçlerinde oluşan atıkların geri 

kazanımına dair çalışmalar ve projeler büyük önem arz etmektedir. Sadece Ereğli Demir 

Çelik fabrikasında yılda 300.000 – 350.000 ton çelikhane cürufu açığa çıkmakta; 

bunların büyük bir kısmı kullanılamamakta ve atık sahalarında depolanmaktadır [1,2]. 

 

Çelikhane fırın cürufları, fırın tiplerine göre 3 farklı kategoride incelenebilir ve elde 

edilen cürufların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklılıklar gösterir. Bu sebeple, 

çelikhane cüruflarının beton üretiminde değerlendirilme çalışmalarında cürufların 

üretim proseslerinin bilinmesinde fayda vardır. Fırın tiplerine göre çelikhane fırın 

cürufları 3 farklı şekildedir:  

 

- Bazik oksijen fırını (BOF) cürufu 

- Elektrik ark fırını (EAF) cürufu 

- Pota ocağı cürufu [3]. 

 

Bazik oksijen fırını cürufu: Yüksek fırında demir üretiminden elde edilen eriyik demir 

ile birlikte çelik hurdaları ve kireçtaşı veya dolomit hammaddeleri ile bazik oksijen 

fırınını kullanarak çalışır. Tipik bir bazik oksijen fırınında %80-90 eriyik demir ve %10-

20 hurda demir-çelik kullanılır. Hurda demir-çelik kullanımı fırın sıcaklığının 

düşürülmesinde önemli rol oynar. Fırın sıcaklığı yaklaşık 1600 – 1650
o
C sıcaklıkta 

tutulur. Bazik oksijen fırınları ile çelik üretimi, Linz and Donawitz (LD) prosesi olarak 

da bilinmektedir. Bazik oksijen fırınlarında, hurda çelik ve eriyik demir beslemesinin 

ardından fırına saf oksijen gönderilir ve kimyasal reaksiyonlar ile eriyik demir içindeki 

içindeki karbon miktarı düşürülür. Fırına ayrıca kireçtaşı veya dolomit ilavesi yapılarak, 

eriyik demir bileşimindeki istenmeyen kimyasal safsızlıklar uzaklaştırılır. Kireç taşı 

veya dolomit ile giderilen istenmeyen elementler, cüruf formunda eriyik demir üzerinde 

birikir ve toplanır. Çelikhane fırın cüruflarının fiziksel ve kimyasal özellikleri, 

safsızlıkların giderilmesi esnasındaki kimyasal reaksiyonlara bağlıdır [3-6]. 

 

Elektrik ark ocağı fırını cürufu: Elektrik ark ocakları, hammadde olarak hurda demir-

çelik kullanır. Elektrik ark ocakları yakıt olarak gaz yakıtlar yerine yüksek güçte 

elektrik kullanır. Elektrik ark ocaklarının ısı kaynağı grafit elektrotlar ile sağlanır ve 

hammaddeler istenen fırın sıcaklığına ulaştıkça elektrotlar da fırının alt bölgelerine 

ilerler [4,5]. Eriyik hammaddeler içindeki demir ile birlikte alüminyum, silikon, 

mangan, fosfor ve karbon gibi okside olmuş istenmeyen safsızlıklar, fırına ilave edilen 

sönmüş kireç veya dolomit ile giderilir ve sistemden çelikhane fırın cürufu olarak 

uzaklaştırılır. Sisteme ayrıca karbon tozları ilavesi yapılır. Karbon tozları karbon 

monoksit gazını oluşturur ve cürufunun köpükleşmesini ve çelik bileşiminden 

uzaklaşmada verimi ve ısı transferini artırır [3-6]. 

 

Pota ocağı cürufu: Bazik oksijen fırını veya elektrik ark fırınından elde edilen 

çeliklerin istenilen kimyasal kompozisyona ulaşabilmesi amacıyla daha ileri seviyede 

işlenebildiği fırınlardır. Çelik üretim proseslerinde ikincil proses olarak da adlandırılır. 

İkincil prosesler, özel çelik tiplerinde üretim amacıyla uygulanan son desülfürüzasyon, 

dekarbonizasyon işlemleri, oksijen, nitrojen gibi gazların uzaklaştırılması ve 

safsızlıkların giderilmesi uygulamalarıdır. Pota ocakları, elektrik ocaklarının küçük 

boyutlu olanları gibi düşünülebilir ve genellikle 3 adet grafit elektrot içerir. Tipik pota 
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ocağı uygulamalarında, potanın alt bölgesinden argon gazı geçirilir. Bu sayede, sıvı 

çeliğin karıştırılması ve homojenizasyonu sağlanır. Kullanılan desülfürizasyon ajanları 

olan Ca, Mg, CaSi, CaC2 gibi maddeler yoluyla çelik bileşimindeki sülfür çok düşük 

seviyelere kadar indirilebilir. Safsızlıklar, cüruf bileşiminde sistemden uzaklaştırılır 

[4,7,8] 

 

Elde edilen eriyik cüruf soğutulur. Soğutmak için kullanılan hava, su veya hava-su 

karışımı, soğutma hızı, soğutma süresi ve yaşlandırma prosesi olarak adlandırılan 

soğutulmuş cürufların açık havada uzun süreler bekletilmesi uygulamaları cürufun 

fiziksel özelliklerinde oldukça etkilidir. Cüruflara uygulanan soğutma işlemlerinde 

gözlenen en önemli değişiklikler, cürufun gözenek ve boşluk yapısı, hızlı soğutmada 

gözlenen camsı özellik ve dolayısıyla camsı geçiş sıcaklığı ve serbest kalsiyum veya 

serbest magnezyum oksit miktarındaki değişikliklerdir. Soğutma işlemleri sonucunda 

elde edilen cüruflar kırıcı ve öğütücülerden geçirilerek istenilen boyutlara indirgenir [3]. 

 

Çelikhane fırın cüruflarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini, temel olarak üretim 

prosesi farklılıkları, kullanılan hammaddeler, hammaddelerin kimyasal bileşimi ve elde 

edilen cürufa uygulanan fiziksel işlemler belirler. 

 

Günümüzde ülkemizde önemli atık sorunlarından olan çelikhane fırın cüruflarının 

değerlendirilmesi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılmakta olup, çalışmaların 

önceliğini beton ve asfalt endüstrisi almaktadır.  

 

Çelikhane fırın cüruflarının beton endüstrisinde değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar, 

cürufun çok ince öğütülerek çimento üretiminde veya beton üretiminde mineral katkı 

olarak doğrudan dahil edilerek uygulanması veya iri malzeme boyutlarında betonda 

agrega olarak kullanılması yönünde ilerlemiştir. Ayrıca çelikhane fırın cüruflarından 

özel üretim prosesleri aracılığıyla lif üretimi ve bu lifler ile kompozit malzemeler ve 

kompozit beton üretimi çalışılan farklı uygulamalardır.  

 

Çelikhane fırın cüruflarının ince öğütülerek çimento üretimine dahil edilmesi için bir 

çalışma, Özkan (2006) tarafından yapılmıştır. Özkan çalışmasında çelikhane fırın 

cürufları ile elde edilen harçların basınç dayanımı değerlerinin granüle yüksek fırın 

cüruflarına (GYFC) göre daha düşük olduğunu ve çelikhane cürufu ile üretilen harçların 

yaşı ilerledikçe dayanım kaybı olduğunu tespit etmiştir [9]. 

 

Çelikhane fırın cüruflarının çimento üretim sürecine dahil edilememesindeki bir diğer 

ve önemli neden ise çelikhane cüruflarının kimyasal yapısının kullanılan hurda demirler 

ile doğrudan bağlantılı olması ve cürufların özelliklerinin hep aynı olamaması, sabit ve 

sürekli kılınamamasıdır. Bu gibi nedenler sebebiyle ülkemizin önemli atık 

sorunlarından çelikhane fırın cüruflarının beton veya asfalt üretiminde iri agrega olarak 

kullanımı hem çevreci yönüyle hem de beton agrega maliyetleri düşürmesi amacıyla 

önemlidir.  

 

Çelikhane fırın cüruflarının betonda iri agrega olarak değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmış bir çalışma, 2002 yılında Maslehuddin tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

çalışmada iri boyutta çelikhane fırın cürufu ve kırılmış kireç taşı agregası betonlarının 

özellikleri karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda cüruf agregaları ile üretilen hazır 

betonun dayanım performanslarının doğal kireç taşı agregası ile üretilen betona göre 

daha iyi sonuçlar verdiği bulunmuştur [2]. 
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Çelikhane fırın cüruflarının betonda değerlendirilmesi amacıyla bir diğer çalışma 

Alizadeh (2003) tarafından yapılmıştır. Alizadeh çalışmasında çelikhane cüruflarının 

normal agregalara göre daha yüksek dayanım özelliklerine sahip olduğunu ve üretilen 

betonlardan da normal agregalara göre daha yüksek basınç dayanıma sahip olduğunu 

tespit etmiştir. Alizadeh, çelikhane cürufları ile üretilen betonların normal agregalara 

göre daha avantajlı olduğunu belirtmiştir [10]. Ancak bu çalışmalarda cürufların agrega 

olarak kullanılabilirliği üzerine, TS EN 12620 “Beton Agregaları” standardına göre bir 

değerlendirme yapılmamıştır.  

 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

2.1. Materyal ve Metot 

 

Deneylerde İçtaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. fabrikası atık sahalarında 

bekletilmiş iri boyutlardaki elektrik ark ocağı (EAF) çelikhane fırın cürufu malzemesi 

kullanılmıştır.  

 

Cüruf numunelerine X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) ve X-ray Diffraction 

(XRD) analizleri yapılarak kimyasal içerikleri ve bileşenleri belirlenmiştir. XRF cihazı 

olarak Panalytical marka Minipal 4 modeli cihaz kullanılmıştır. XRD cihazı olarak 

Xpert Pro Philips XRD cihazı kullanılmıştır.  

 

Cüruf numunelerine TS EN 12620 standardında belirtilen referans yöntemlere göre 

uygunluk deneyleri yapılmıştır. TS EN 1744-1 standardına göre asitte çözünebilir sülfat 

içeriği, suda çözünebilir klorür içeriği, toplam kükürt içeriği ve hafif kirletici miktarı 

içeriği deneyleri yapılmıştır. Ayrıca fiziksel deneyler olarak TS EN 1097-6 standardına 

göre tane yoğunluğu ve su emme oranı deneyi, TS EN 933-9 standardına göre metilen 

mavisi deneyi ve yassılık indeksi deneyi ve elek analizi deneyleri yapılmıştır. TS EN 

1367-2 standardına göre magnezyum sülfat ve dona dayanıklılık deneyi ve TS EN 

1097-2 standardına göre Los Angeles parçalanmaya karşı dayanıklılık deneyi 

yapılmıştır [11-18]. 

 

2.2. Bulgular ve Tartışma 

 

2.2.1. Minerolojik Özellikler 

 

EAF çelikhane fırın cürufu numunesinin ana bileşenleri tayin edilmiş ve sonuçları 

Çizelge 1’de gösterilmiştir. Deney sonuçlarına göre ana bileşenler kalsiyum oksit 

(CaO), silisyum dioksit (SiO2) ve demir (Fe) bileşenleridir. Bununla birlikte düşük 

miktarda titanyum, krom ve mangana da rastlanmıştır. Bulunan sonuçlar uluslararası 

yayınlar ile karşılaştırılmış ve sonuçlar beklenen aralıklarda bulunmuştur.  

 

Elektrik ark ocağı çelikhane fırın cüruflarının kimyasal içerikleri, üretimde hurda demir 

de kullanıldığı için çok farklılık gösterebilir ve homojen sonuçlar elde etmek mümkün 

değildir. Önceki yapılan çalışmalara göre, EAF cüruflarında yukarıda belirtilen 

bileşenlerin yanında alüminyum oksitler (Al2O3), magnezyum oksitler (MgO) ve diğer 

bileşenlerin de varlığı düşük oranlarda tespit edilmiştir [19-21]. 
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Çizelge 1. Çelihane fırın cürufu ana bileşen sonuçları 

 

EAF cüruf numunesinin yapısındaki bağlı yapıdaki bileşiklerin tespiti amacıyla XRD 

analizi yapılmıştır (Şekil 1). XRD analizinde temel bağlı yapılar olarak kalsiyum ve 

silisyumlu bileşikler ile kalsiyum ve demirin silikatlı bileşikleri bulunmuştur. Kalsiyum 

silikat (Ca2(SiO4), andradite (Ca3Fe2(SiO4)3) ve Ca Fe (Si2O6) tespit edilmiştir.  

 

Dünyada yapılan diğer çalışmalarda da benzer bileşenler bulunmakla birlikte, minör 

bileşenler olarak serbest kalsiyum oksit veya magnezyum oksitlerin varlığı ile birlikte 

mangan bileşikleri olarak MnO ve MnO2 varlığı tespit edilmiştir [3,19-23]. 

 

Bileşen Deney Sonuçları Barra et al. Luxan et al. Yildirim 

CaO % 32 % 29,5 % 24,4 % 22 - 60 

SiO2 % 15 % 16,1 % 15,4 % 6 - 34 

MnO  % 4 % 4,5 % 5,6 % 3-14 

Cr2O3 % 1,4 - - - 

TiO2 % 0,8 % 0,8 % 0,6 - 

Fe (toplam) % 17 - - % 10 - 40 

FeO - - % 34,4 - 

Fe2O3 - % 32,6 - - 
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Şekil 1. Çelikhane fırın cürufu XRD analiz sonucu 

 

2.2.2. Kimyasal Özellikler 

 

Çelikhane fırın cürufunun betonda agrega olarak değerlendirilmesi amacıyla TS EN 

12620 “Beton Agregaları” standardına göre deneyler yapılmıştır. Sonuçlar Çizelge 2’de 

gösterilmiştir.  

 

Asitte çözünebilir sülfat içeriği % 0,65 bulunmuş olup birçok doğal agregaya göre 

yüksek bir değerdir. Sülfatlar, betonda gecikmiş entrinjit oluşumuna neden olup 

genleşme ve çatlamalara sebebiyet verebilir. Sülfata dayanıklı çimentoların kullanımı 

ise bu etkiyi azaltacaktır. EAF cürufu EN 12620 standardına göre değerlendirildiğinde 

ise AS 1,0 kategorisine girmektedir. Toplam kükürt içeriği ise % 0,3 bulunmuştur. Bu 

sonuç ile agrega bileşimindeki kükürtlerin büyük çoğunluğunun sülfat iyonu fazında 

olduğu ve sadece % 0,04’ünden az miktarda kısmının sülfit iyonu fazında olduğu 

anlaşılmaktadır. Cüruf bileşiminde demir sülfür bulunması durumunda, demir sülfürler 

betonda kalsiyum hidroksitler ile reaksiyon verir ve reaksiyon sonucunda demir sülfat 

ve demir hidroksitlerin oluşumu gerçekleşebilir. Bu reaksiyon neticesinde betonda 

patlama ve leke oluşur, betonun yüzey özellikleri etkilenir. Cüruf numunesine yapılan 

analizlerin sonucunda pirit (FeS2) varlığının ihmal edilebilir seviyede olduğu ya da 

olmadığı görülmüştür.    

 

EAF cürufunda klorürler tespit edilmemiştir. Hafif kirleticiler ve humus içeriği deneyi 

sonucu organik madde varlığı görülmemiştir. Metilen mavisi deneyi düşük çıkmıştır.    
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Serbest kalsiyum oksit veya magnezyum oksit, fırına beslenen hammaddelerden demire 

ait safsızlıkların uzaklaştırılması ve fırın sıcaklığının istenen aralığa getirilmesi 

amacıyla ilave edilen kalker veya dolomit vasıtası ile oluşabilmektedir. Ana bileşen 

tayini ile cüruf bileşiminde yüksek oranda kalsiyum oksit gözlenmesi ve magnezyum 

oksit gözlenmemesi, fırına hammadde olarak kalker ilave edildiğinin kanıtıdır. Bu 

sebeple serbest kalsiyum oksit miktarı analizi önem kazanmıştır. Serbest kalsiyum oksit 

içeriği düşük çıkmış ve betonda genleşme gibi zararlı etki göstermeyeceği tespit 

edilmiştir.  

 

Çizelge 2. Çelikhane fırın cürufu kimyasal deney sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Fiziksel ve Mekanik Özellikler 

 

Çelikhane fırın cürufuna ait görünür yoğunluk, kuru yoğunluk ve YKSD yoğunluk 

değerleri ve su emme değerleri Çizelge 3’de gösterilmiştir. Çelikhane cürufunun 

bileşimindeki yüksek demir içeriği nedeniyle, yoğunluk değerleri doğal kırma taşlara göre 

daha yüksek bulunmuştur. Bilindiği üzere ağır beton imalatında limonit (2Fe2O3H2O), 

magnetit (Fe3O4), barit (BaSO4) gibi tane yoğunluğu yüksek agregalar kullanılmaktadır. 

Elde edilen tane yoğunluğu değerlerine göre çelikhane fırın cürufu ağır beton imalatına 

uygun görünmektedir. Agreganın tane yoğunluğu ve su emme değerleri 4 mm üzeri 

agrega numunesine yapılmıştır. Agrega tane büyüklüğü dağılımı Çizelge 4’de 

gösterilmiştir. Bu verilerden malzemenin 0-25 mm aralığında olduğu görülmüştür. 

Çelikhane fırın cürufunun Los Angeles parçalanmaya karşı direnç deneyi sonucu % 25 

bulunmuş olup bu değer EN 12620 standardına göre LA30 kategorisine girmektedir. 

Donma çözünme özelliklerinin tespitinde kullanılan magnezyum sülfat deneyi % 5 

bulunmuş olup MS18 kategorisindedir. Gerek Los Angeles deneyi gerekse magnezyum 

sülfat deneyleri bakımından çelikhane fırın cürufunun standartlara uygun olduğu 

görülmüştür.  

 

 

 

 

Bileşen Deneysel Sonuçlar  

Asitte çözünebilir sülfat içeriği (% SO3) 0,65 

Toplam kükürt İçeriği (% S) 0,3 

Suda çözünebilir klorür içeriği (%Cl) < 0,001 

Hafif kirletici miktarı (%) < 0,01 

Metilen Mavisi Deneyi  

(gr boya/ kg numune) 
0,4 

Serbest Kalsiyum Oksit İçeriği (%) 0,3 

Humus Muhtevası Berrak 
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Çizelge 3. Çelikhane fırın cürufu tane yoğunluğu ve su emme değerleri 

 

Çizelge 4. Çelikhane fırın cürufu tane büyüklüğü dağılımı 

 

Çizelge 5. Çelikhane fırın cürufu mekanik özellikleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Cüruf malzemesi, demir ve kalsiyumun silikatlı bileşikleri halinde, yüksek oranda 

demir, kalsiyum ve silisyum içermektedir.  

 

EAF çelikhane cüruf malzemesinin betonda agrega olarak kullanılabilirliği amaçlı 

yapılan deneyler sonucunda, TS EN 12620 “Beton Agregaları” standardının ilgili deney 

şartlarını sağladığı ve uygun olduğu görülmüştür.  

 

Cüruf numunelerinin bileşimindeki yüksek demir içeriğinden kaynaklanan yüksek tane 

yoğunluğu değeri numunenin ağır beton üretiminde agrega olarak kullanılabileceğini, 

normal betonlarda ise doğal kırma taşlar ile karıştırılarak kullanılabileceği sonucunu 

ortaya çıkarmıştır.  

 

EAF çelikhane fırın cürufları üretiminde hammadde olarak hurda demir-çelik de 

kullandığından dolayı, cürufların özellikleri büyük oranda değişiklik gösterebilmektedir. 

Bu çalışmadaki analizlerin sonuçları sadece alınan numuneye ait olmakla birlikte, 

numunelerin beton üretimine dahil edilmesi durumunda analiz sıklıklarının artırılması 

gerekir.  

 

Doğal taşlara göre çelikhane fırın cürufunda bulunan yüksek kükürt ve sülfat içeriği, 

ayrıca serbest kalsiyum oksit gibi beton için tehlike yaratacağı olası kimyasal bileşenler 

kontrol altında tutulmalı ve her üretim partisinde doğru numune alma teknikleri ile 

kontrol edilmelidir.   

 

 Görünür 

Yoğunluk 

(mg/ m
3
) 

Kuru Yoğunluk 

(mg/ m
3
) 

Yüzeyi kuru suya 

doygun yoğunluk 

(mg/ m
3
) 

Su Emme (%) 

Deney 

Sonuçları 
3,59 3,31 3,39 2,3 

Elek 

(mm) 
31,5 22,4 16 11,2 8 5,6 4 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063 

Cüruf 100 99 97 93 82 69 56 33 18 10 6 4 3,4 

Numune Los Angeles 

Parçalanmaya Karşı 

Direnç Deneyi (%) 

Magnezyum 

Sülfat Deneyi (%) 

Çelikhane Fırın 

Cürufu 
25 5 
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EAF çelikhane fırın cürufunun fiziksel, mekanik, mineralojik ve kimyasal özellikleri 

yönünden araştırıldığı bu çalışmanın asfalt ve beton uygulamaları ile taze beton ve 

sertleşmiş beton özelliklerinin çalışılması gerekmektedir. Kullanımdan önce özellikle 

uzun dönem durabilite deneyleri yapılması, genleşme ve hacim kararlılığı özelliklerinin 

araştırılması gerekmektedir.  
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