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Çel�kler Kül gen�ş müşter� �ht�yaçları �ç�n sıkı
üret�m kontrol standartlarına göre ürett�ğ�
yüksek enerj� gerekt�ren kal�tel� ve çevrec�
uçucu külü (fly ash) dünya �le buluşturuyor…

Kül
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Barajı
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Barajı

Ülkem�zde �lk uçucu kül katkılı beton
uygulaması  1967 yılında  yapımına
başlanan Esk�şeh�r'dek� Gökçekaya
Barajıdır. Aynı yıl yapımına başlanan
Porsuk Barajı'nın yapımında da uçucu
kül kullanılmıştır.Barajların yapımında
kullanılan beton karışımı, Tunçb�lek
Term�k Santral�'nden elde ed�len uçucu
küller�n ç�mento �le karıştırılmasıyla elde
ed�lm�şt�r.

Esk�şeh�r Gökçekaya Barajı

Esk�şeh�r Porsuk Barajı
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK 

Ç E V R E  D O S T U

Stok sahasına g�decek olan kül m�ktarı
azalacak ve stoklama sahasının ömrü

uzayacaktır. Böylel�kle tarım ya da orman
araz�ler�n�n doğal hal� bozulmayacaktır.

Atık b�r cüruf olan uçucu kül, ç�mento
ve betonun katkı maddes� olarak
yen�den çevreye kazandırılıyor. 

G Ü N Ü M Ü Z Ü N

G E R İ  D Ö N Ü Ş Ü M

Uygun n�tel�ğe get�r�len uçucu kül,
standartlara uygun eklend�ğ� ç�mento

m�ktarını azaltab�lmekte; böylece
yakıt ve elektr�k enerj�s�nden öneml�
m�ktarda tasarruf sağlanmaktadır.

Uçucu kül,  yalnızca atık malzemeler�n yen�den kullanımı
yoluyla çevresel fayda sağlamakla kalmayıp aynı zamanda

başta ç�mento ve beton olmak üzere b�rçok ürüne eklend�ğ�nde 
büyük ölçüde mal�yetten fayda sağlayan b�r yan üründür.

Uçucu kül ;  alt  temeller,  yol-zem�n, kaldırımlar,  ön karışım ve barajlar

g�b� ç�mento ve betonda ekonom�k ve yüksek kal�tel�  sonuçlar elde

etmek �ç�n b�rçok �nşaat malzemes�nde ve sanay� ürünler�nde

kullanılab�lmekted�r.

Uçucu külün �lave faydaları  arasında gel�şt�r�lm�ş �şleneb�l�rl �k,  alkal�

ve agrega reaks�yonuna d�renç ve h�dratasyon ısısında, geç�rgenl�kte,

kuruma büzülmes�nde, sürünmede azalmaya sebep olur ve çatlamayı

önler.  Durab�l�tey� arttırarak betonun ömrünü uzatan uçucu kül ayrıca

sülfat saldırısına karşı  d�renç sağlar ve uygun kürleme �le korozyon

korumasına katkı sağlar.  

Küller� Uçur...Küller� Uçur...
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