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KAPAK I ÇİMENTO SANAYİSİ

Emniyetli, Tasarruflu ve Temiz
Üretim İçin Çözümler Sunuyor

§

Emel Altay

Somer International,
1960'lı yıllardan bu gün
temsilciliğini yürüttüğü
çok önemli firmaların
yenilikçi ürünleriyle çimento
sektörünü güvenli, verimli ve
temiz üretimle çalışmasına
büyük katkı sunuyor.
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Somer International Genel Müdürü Ahmet Somer

omer lnternational, dünyadaki
alanında lider firmaların tem
silciliğiyle Türkiye'de çimento
fabrikalarına özel çözümler
sunuyor. Alternatif yakıt kul
lanımında önemli hizmetlere sahip olan
firmanın Genel Müdürü Ahmet Somer ile
çimento sektörünün son yıllarda yaka
ladığı ivmeyi ve firmalarının sektördeki
bilinçli ve kaliteli üretim anlayışındaki
yükselişine katkısı üzerine konuştuk.
Emniyet kafesinden alternatif yakıt kul
lanımına birçok özel çözümde önemli
know-how'a sahip markalarıyla çimento
fabrikalarının neredeyse tümü tarafından
tercih edilen firma, sektörde artan bilinçli
tercihlerin hem sektörü hem de kendi
lerini yukarıya taşıyacağına inanıyor. So
mer lnternational Genel Müdürü Ahmet
Somer; "Bizim gayemiz; sektörde ihtiyaç

duyulan prosesleri, minimum zamanda
maksimum emniyetle çözmeye yaraya
cak ürünler sunmaktır. Brülörlerimiz da
hil, tüm ürünlerimiz prosesin kalbinde
çözüm sunuyor. Ürünlerimiz, özellikle ça
lışan sağlığında, iş verimliliğinde ve buna
bağlı olarak tasarruflu ve yüksek verimli
üretimde etkin çözümler sunuyor. Biz
hiçbir zaman bu işte de olalım mantığıyla
hareket etmedik. Kendi alanının en iyisi
ile çalışma gayreti içinde olduk" diyor.
Somer lnternational, alanında lider fir
maların temsilciliğiyle özellikle alter
natif yakıt alanında çimento fabrikala
rının çözüm ortağı oluyor. Firmanızın
kuruluşu ve günümüzdeki faaliyetleri
hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız Ali Rıza Toduk tarafından 60'h
yılların sonunda kuruldu. O dönem çi-
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mento sanayisi devlet eliyle Çitosan
adıyla yönetiliyordu. Çitosan, o dönem
bir okul gibiydi. Sektör çalışanları Çito
san kültürüyle yetişirlerdi. Ali Rıza Bey de
işte bu Çitosan kültüründen gelen biriy
di. Sektörün ihtiyaç duyduğu makina ve
ekipmanın yurt dışından geldiğini tespit
eden Toduk, bu firmaların temsilciliğine
başladı. O günlerden günümüze gelen ve
halen tüm çimento sanayisinde kullanı
lan döner fırın brulör markası Pillard ade
ta ürün gurubuna ismini vermiştir. Daha
sonra 2. Kuşak olarak bizler Ankara'da
başladığımız faaliyetleri İstanbul'a taşı
dık, ismimizi yeniledik ve Somer lnterna
tional adıyla yeni markalarla yolumuza
devam ediyoruz. Alternatif yakıt (ATY)
konusundaki firmamız Vecoplan ve fırın
bakımı ile ilgili pek çok konuda iş güven
liğini ön planda tutarak çözümler üreten
İsveçli BROKK ve Amerikalı Bricking So
lutions ile son on yılda sektördeki ilkleri
gerçekleştirme fırsatı bulduk.

Çimento sektörüne sunduğunuz
çözümler hakkında bilgi alabilir miyiz?
Bizim müşteri grubumuzun yüzde 95'i
çimento sektöründen oluşuyor. Temsil
ciliğini yürüttüğümüz firmaların tamamı
çimento fabrikalarının kullandığı ma-

kinaları üreten, oldukça köklü firmalar.
Sözünü ettiğimiz Pillard 1920'den beri,
bağlı olduğu Fives grup 200 senedir
faaliyet gösteren bir kurum. Yakma sis
temleri konusunda uzman olan Pillard
yıllardır fırınların kalbi olan brulörleri,
sıcak gaz ocaklarını ve yakıt hazırlama
istasyonlarını üretir. Çimento ağır sanayii
olduğu için içerisinde riskleri barındıran
bir sektör. Çevre sağlığına yönelik riskle
rin yanında çalışan güvenliğiyle ilgili de
çok ciddi riskler taşıyor. Fabrikalar her

il

ne kadar bu konuya dikkat gösterse de
yaralanmayla ya da ölümle sonuçlanan
kazalar yaşanabiliyor. Amerikalı firma
mız Bricking Solutions bu konuya yöne
lik emniyet çözümleri sunuyor. Eskiden
üretim performansına katkılarına bakı
larak yatırım yapılırdı, şimdi bu düşün
ce değişti. İş emniyeti için de yatırımlar
yapılıyor. Brokk firmasının kardeş firması
olan Bricking Solutions, güvenlik kafe
si/tüneli ve fırın bakımı için tuğla örme
makinası dahil pek çok ürün imal ediyor.
Bricking Solutions'ın en önemli özelli
ği; ürünlerinin hemen hemen hepsinin
T 6061, uçak alüminyumu diye bilinen
malzemeden yapılmasıdır. Ağırlık yarı
yarıya düşüyor ancak dayanım aynı ka
lıyor. Bizim yıllardır büyük önem vererek
sektöre sunduğumuz bu ürünlerin kıy
meti, son yıllarda ülkemizde de emniyet
faktörünün öneminin farkına varılmasıy
la birlikte bilinir hale geldi. Müşteri tara
fındaki karar alıcılarda artan bu emniyet
bilinci, bizim ürünlerimize olan talebi de
artırmaya başladı.
Plansız duruşlarda fırının herhangi bir
noktasında inceleme yapmak, müdaha
le etmek istediğinizde kısa süreli kulla
nımlar için 2 kişinin dahi taşıyabileceği
pratik güvenlik kafesleri veya uzun süreli
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çalışma için kurulan güvenlik tünelleri
kullanılmaktadır. Alüminyumdan mamul
tuğla örme makinalarının da kurulumu
son derece pratiktir ve işlevsel tasarımı
ile tuğla örme işlemi hızla ve emniyetli
bir şekilde gerçekleşebilmektedir.
Bricking Solutions'ın son yıllarda kullan
mak üzere geliştirdiği alüminyumdan
mamul yükselebilir platform (suspen
ded platform) ise özellikle siklonlarda
bakım çalışmaları için son derece pratik
ve emniyetli çözümler sunar. Henüz çok
yeni olan bu ürünün sektörde kullanıl
masını da heyecanla bekliyoruz. Bric
king Solutions'ın kardeş firması İsveçli
BROKK ise döner fırınların tuğla ve an
zast sökümü için hemen hemen bütün
çimento gurubu fabrikalarında kulla
nılmaktadır. Uzaktan kumandalı söküm
robotu BROKK, yapılan söküm işini son
derece emniyetli ve seri bir şekilde ger
çekleştirmesinden dolayı ilk kullanımda
kendini amorti eden bir yatırımdır.
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Türkiye'de ilk kez Nuh Çimento'ya
emniyet tüneli sistemini uyguladınız.
Bu sistemin özellikleri ve avantajları
nelerdir?
Emniyet kafesiyle ilgili Nuh Çimento'ya
özel bir çalışma yaptık. Nuh Çimento'nun
üç tane fırını var. Her üç fırında da kul
lanılabilecek emniyet kafesi ve tünel
sistemi verdik. Emniyet ve zaman ko
nusunda büyük avantaj sağlayan bir
sistem bu. Fırınları bakıma aldığınızda,
fırının bir noktasına müdahale etmek
istediğinizde fırının içerisine bir tünel
kuruyorsunuz ve fırını komple temizle
mek zorunda kalmadan müdahalenizi
gerçekleştiriyorsunuz. Fırının 50. met
resinde bir çalışma varsa 50 metreye
kadar fırını temizlemeniz lazım, ama bu
tünelle hiç temizlik yapma gereği duy
madan, zaman ve işgücü kaybı olmadan
istenilen yere emniyetle ulaşılmasını ve
çalışılmasını sağlıyor.

Alternatif yakıt kullanımına yönelik
de ürünleriniz bulunuyor.
Bu konudaki çözümleriniz hakkında
bizleri bilgilendirir misiniz?
Çimento son derece enerji yoğun bi
sektör olmasına rağmen Türk çimento
sanayisi birçok ülkeye göre emisyon ga
zından kaynaklı kirliliği kabul edilebili
seviyelere indirmiş durumda. Çimento
üretiminde dünyanın ilk 5 ülkesi arasın
da geliyoruz. Bu noktada, alternatif yakı
kullanımının önemi de kendini gösteri
yor. Alternatif yakıtlar fosil yakıtları ika
me etmeye imkan sağladığı gibi ayn
zamanda doğadaki çöpten, atıklarda
kurtularak çevre sağlığına katkı sağlamı
oluyor.. Bu faydaya rağmen Türkiye'de
alternatif yakıt kullanımı halen çok dü
şük seviyelerde. Almanya, alternati
yakıtların fosil yakıtla ikame oranında
yüzde 60'1ara çıkarırken ülkemiz yüzde
4 seviyelerinde bir alternatif yakıt kulla
nım oranına sahip.
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+ TULS ( Truck Unloading Station amyon boşaltma)
+ 230 m3 Stokhol
+ Konveyör
BURSA ÇİMENT O

+ 2011 'de Vecoplan'dan RDF kullanımı
için komple tesis
• Primer kırıcı, Hurricane VVZ 210T (30 t/h)
+ Havalı ayırıcı
+ Sekonder kırıcı VAZ 2500RS (1 O t/h)
+ 2 X 300 m3 Stokhol
+ Otomatik Numune Alma İstasyonu
+ Vecobelt Konveyör, 140 m, Stokhol'
den kalsinatöre
ÇİMSA ESKİŞEHİR 2012'DE

+ 400 m3'Iük Stokhol
+ Özel Zincirli Konveyörler
+ Otomatik Numune Alma İstasyonu
AKÇANSA ÇANAKKALE 2012'DE

+ Kırıcı VAZ 2500M NFT (12-15 t/h)
+ 480 m3 Stokhol
+ Özel Zincirli Konveyörler
+ Helezonlu Taşıyıcılar
+ Vecobelt VRF 800 (165 m)
+ Vecojector 1 (Mekanik RDF besleme)
BOLU ÇİMENTO
2013'DE 10T/H RDF HAZIRLAMA

+ Primer Kırıcı, Taifun VVZ 190T (>20 t/h)
+ Havalı Ayırıcı
+ Sekonder Kırıcı VAZ 2500 (1 O t/h)

!erimiz prosesin kalbinde çözüm sunuyor.
Ürünlerimiz, özellikle çalışan sağlığında,
iş verimliliğinde ve buna bağlı olarak ta
sarruflu ve yüksek verimli üretimde etkin
çözümler sunuyor.
Biz hiçbir zaman bu işte de olalım man
tığıyla hareket etmedik. Kendi alanının
en iyisi ile çalışma gayreti içinde olduk.
Müşterimizden olumsuz bir dönüş al
mamak, memnun olduklarını bilmek
bizim için çok değerli ve en önemli mo
tivasyon kaynağımız.

2016 yılını nasıl geçiriyorsunuz?
Önümüzdeki yılla ilgili öngörüleriniz
nelerdir?

Türkiye ve dünya karışık zamanlar yaşıyor.
Bu karışıklık her sektörü etkiliyor elbette.
Ancak çimenton-un yine de bunlardan en
az etkilenecek sektör olduğunu düşünü
yoruz. Ayrıca bizim firmalarımızın çeşitliliği
çok. Dolayısıyla bir alan tıkansa diğeri de
vam ediyor. Büyük sıkıntılar yaşayacağımızı
düşünmüyorum. Ancak geçtiğimiz sene
nin de gerisinde kalacağımız aşikardır.

RDF KONTAMINE - OYAK ADANA
ÇİMENTO 2016'DA 3ST/H RDF
HAZIRLAMA TESİSİ

+ Primer kırıcı, Hurricane HiTorc
VVZ 250 T
+ Manyetik Seperatör
+ Havalı Ayırıcı
+ Sekonder Kırıcı V�Z 2500 T T
(18 t/t,) / (2 adet)

Ürün ve çözümlerinizde hangi
faydalar sunuyorsunuz?
Distribütörlük portföyünüze yeni
firmalar eklemeyi düşünüyor
musunuz?

Bizim gayemiz; sektörde ihtiyaç duyulan
prosesleri, minimum zamanda maksimum
emniyetle çözmeye yarayacak ürünler
sunmaktır. Brülörlerimiz dahil, tüm ürünST AGIR SANAYi ÇÖZÜMLERi I EKİM 2016
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Üretim Tamamlanmadan
Önceki Son Adım
Çimento fabrikasının üretim kapasitesine bağlı olarak farklı büyüklükte klinker siloları
kullanılabilir, çoğunlukla siloların yükseklikleri 50 m (164 ft)'yi bulabilmektedir.
Hazırlayan: Vega

F

arin yakıldıktan sonra farklı tutarlılıktaki klinker sonraki
işlemler için depolanır.Yoğun toz oluşumu, yüksek malzeme sıcaklığı ve güçlü aşınma özelliği ölçüm tekniğini
büyük ölçüde zora sokar. Çimento fabrikasının üretim
kapasitesine bağlı olarak farklı büyüklükte klinker silo
ları kullanılabilir, çoğunlukla siloların yükseklikleri 50 m (164 ft)'yi
bulabilmektedir.
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VEGAPULS68 İLE KLİNKER SİLOLARINDA SEVİYE ÖLÇÜMÜ
Klinkerin yüksek sıcaklığı 200 °C (392 °F) ve aşındırıcı özelliği se
bebiyle temaslı ölçüm prensiplerinin dışında bir ölçüm tekniği
kullanmak gerekir.Temassız ölçüm yapan radar sensörVEGAPULS
68 aşınmasız çalışır, kurulum kolaylığı ve kolay devreye alma özel
likleri ile karakterizedir. Parabolik anteni özellikle büyük silolar için
uygundur ve mikrodalgaların en uygun şekilde odaklanmalarını
sağlar. Çok büyük silolarda dolum seviyesinin profilini çıkarabil
mek için birden çok sensör kullanılması gerekebilir.
VEGACAP 65 İLE TAŞMA KORUMA
Sağlamlık klinker silolarında büyük önem taşır. Bu nedenle bu si
lolar için kapasitif ölçüm tekniği uygundur.VEGACAP 65 sağlam,
dayanıklı mekanik yapısı ve kolay devreye alma özelliği ile bu uygulama için ideal çözümdür. Ne kondensat ne de birikmeler ölçüm güvenirliğini etkilemez.

VEGACAP65

VEGAPULS68
Ölçüm sahası

: Maksimum 75 m

Proses bağlantısı

: Diş G1½, 1½ NPT ve üstü, Flanşlar ON 50, 2" ve üstü

Proses sıcaklığı

: -200 ... +450 °(

Proses basıncı

: -1 ... + 160 bar (-100 ... + 16000 kPa)

Ölçüm sapması

: +/- 2 mm

SiL Kalifikasyonu

: Opsiyonel SIL2'ye kadar

VEGACAP65

VEGAPULS68
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Model

: Kısmen izolasyonlu halat

Ölçüm aralığı

: 32 m'ye kadar

Proses bağlantısı

: Diş G 1, 1 NPT ve üstü, Flanşlar ON 50, 2" ve üstü

Malzemeler

: Çelik, 316L, PTFE, PE

Proses sıcaklığı

: -50 ... +200 °(

Proses basıncı

: -1 ... +64 bar (-100 ... +6400 kPa)
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