


Belediye/evsel atıklar 

RDF'nin belediye/evsel atıktan elde edilebilmesi 

için en pahalı işleme teknolojisi gereklidir. Atık iş

lemenin ilk zamanlarında belediye/evsel atıkların 

imha edilebilmesine yönelik teknolojiler geliştiril

di. Bunun arka planında atık miktarını azaltmaya 

yönelik olarak birçok şehirlerde MBT (Mekanik 

Biyolojik ) tesisleri kurulmaya başlandı. Bununla 

birlikte deneyimli kullanıcılar tesiste ancak belir

li miktar sabit kalitede RDF üretilebileceğini bil

mektedirler. RDF tesislerindeki imalat kalitesin

deki farklılıklar esas olarak kullanılan ekipman ve 

üretim prensiplerinden kaynaklanır. Şayet MBT 

tesisi ilk adım olarak atıktan organik materyal

leri ayırmaktaysa ikinci adımda ancak dönüşümü 

olan atıkları değerlendirebilir; halbuki RDF imala

tının amacı yoğunluk, nem ve klor içeriğini göz 

önünde bulundurarak yüksek ısıl değere sahip 

materyali ayırabilmektir. 

Örnek 

MBT tesislerinde 2 boyutlu malzemeyi 3 boyutlu 

malzemeden ayrıştıran balistik seperatörler kulla

nılır. Ancak ağır olan malzemenin hafif olandan 

ayrışmasının da bu şekilde olacağına dair yaygın 

düşünce doğru değildir.3 boyutlu 5 litrelik bir su 

bidonu ağır olmayacağı gibi, 2 boyutlu yoğunlu

ğu yüksek bir levha ağır olabilmektedir. 

Hafif malzemeyi ağır malzemeden ayrıştırmak 

için en iyi tercih pek çok RDF tesisinde bulunan 

yoğunluk bazlı seperatörlerdir (Airknife). Bu tek

noloji sayesinde işletme operatörü RDF'yi çimen

to fabrikasının ihtiyacına göre yoğunluğu O, 1 -

0,25 t/m3 aralığında ayrıştırabilir. 

Ticari ve Endüstriyel atık 

C&I genellikle partiler halinde büyük miktarlar

da (örneğin otomotiv endüstrisi) bulunmaktadır. 

Bu durumda nispeten daha kaliteli RDF üretmek 

mümkündür. İçeriğinde organik malzeme olma

dığı için nemi daha azdır. Ancak esas dikkat edil

mesi gereken husus, ayakkabı, boru, ambalajlar

da kullanılan PVC'dir (poly vinyl chloride) Kulla

nıldığı pek çok üründe çeşitli avantajlar(örneğin 

UV resistant) sunmasına karşın içeriğindeki klor, 

yanma prosesi için arzu edilen bir şey değildir. 

Klor içeriği belirli limitlerde tutabilmek için özel 

ayrıştırma teknikleri kullanılmaktadır. 

facilities can only generate some smal/ constant 

qualities of RDF The difference in RDF processing 

facilities lies mainly in machine techno!ogy and in the 

processing principle. lf the MBT p!ant in the first step 

separates the organic material from the residual waste 

and in the second step selects quantities of recyclable 

waste only, the objective of RDF processing is to select 

materia!s with high heating va!ue, taking into account 

density, moisture and ch!orine content. 

Example 

in MBT plants, ballistic separators are often used, 

which can separate 2-dimensional from 3-dimensional 

bodies. However, the generally widespread view that 

heavy from light fractions can be separated in this 

way is incorrect. The presumption that 2 dimensional 

materia!s are automatically "light" can easily be 

refuted if we consider that partide board apparently 

does not belong to the light fraction, in the same way 

that a 5 !iter empty bottle cannot be considered as 

heavy fraction ! 

The best option to separate light and heavy fractions is 

ensured by density separators (Airknife), which can be 

found in most RDF processes. With this technology, 

the facility operator can precise/y adjust a RDF with 

densities of O. J to 0.25 tlm3 to meet the quality 

requirements of the cement p!ant. 

Commercial and industria/ waste 

Commercia/ and industrial waste is mostly avai!ab/e 

in larger quantities as mono batch (the automobile 

industry, for example). in this case, the processing of 

relatively constant qualities of RDF is possible. Likewise, 

the moisture in this stream of waste is /ower since 

the material does not have any organic substances. 

However, the main focus must be centred on PVC 

which is used in both shoes/drain pipes and food 

packaging. PVC (Polyvinylch!oride) - this substance 

stands out due to differenr advantages (e.g., UV 

resistance) for various products, but has chlorine 

as a chief ingredient, which leads to undesirable 

disadvantages in the combustion process. To keep 
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Evsel atıkların içeriği fazlaca organik madde ve 

nem ihtiva ettiği için diğer C & 1 atıklara göre RDF 

üretmek daha zahmetli ve zordur. 

Halen yaygın olarak kullanılan C & 1 atıkların ha

zırlanması ve kullanılması genel olarak şu aşama

lardan geçer: 

Parçalama 

Genel olarak büyük parçalar halinde olan atıklar 

"shredder" denilen parçalayıcılar vasıtasıyla daha 

küçük parçalara indirilir. 

İstenilen parça boyutuna göre bu parçalama iş

lemi bazen tek aşamalı ve bazen de iki aşamalı 

olarak gerçekleştirilir. Kaba kırma işlemini gerçek

leştiren kırıcılar ön kırıcı (primary shredder), daha 

küçük parça boyutuna indirgeyen kırıcılar ise ikin

cil kırıcılar (tine shredder) olarak adlandırılır. 

Kırıcılar, tek ya da çift rotorlu olarak üretilmek

tedirler. Yüksek hız ve güçle dönen bu rotorlar 

üzerine monte edilen bıçaklar ve makinanın şa

sesine bağlı karşı bıçaklar vasıtası ile parçalama 

işlemi gerçekleştirilir. 

Ön kırıcılar 100 RPM'de çalışmakta ve >50.000 

Nm tork üretmektedir. İkincil kırıcılar ise >300 

RPM'de çalışmakta ve > 10.000 Nm tork ürete

bilmektedir. 

Çoğu zaman, taş, toprak, cam, metal gibi isten

meyen inorganik maddeler bu atıklarla beraber 

gelir ve dolayısıyla parçalamayı yapan kırıcıların 

son derece sağlam ve bu istenmeyen maddelerin 

kırıcılara zarar vermesini önleyen teknolojilere sa

hip olması gerekir. 

Parçalama işlemi esnasında, büyük metal parçalar 

gibi makina ekipmanına zarar verebilecek parça

ların makinaya girmesi durumunda, yüksek hız ve 

tork ile dönen birkaç tonluk rotorun anında dö

nüş hareketini durdurarak ve ters yöne hareketini 

sağlayarak işleme devam etmesi gerekmektedir. 

Bunu yapabilmek için ihtiyaç duyduğu düşük de

virde de aynı yüksek tork'u sağlayabilen HITORC® 

servo motorlar geliştirilmiş ve Vecoplan shred

der' lerinde kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca sık sık 

istenmeyen taş toprak metal parçalarının sebep 
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the chlorine portion within limits, special separating 

procedures are used. 

Since municipal solid waste has too much organic & 

moisture it is always easier and economic to derive 

fuel from C & ı waste. The preparation & usage of 

RDF from C & ı waste in the cement industry has the 

fallowing major steps 

Size Reduction 

Big particles of waste are down sized via machines 

ca/led "shredders". According to the requested 

partide size, sometimes one, sometimes two step 

shredding is necessary. First step rough shredder is 

called Primary Shredder and second one is called 

Fine/Secondary Shredder. 

Shredders have one or two rotors. Kniveslcutters 

mounted on this high speed powerful rotor and the 

counter knives realize the shredding process. 

Primary shredders mainly run at 100 rpm & 
generates >50.000 Nm torque whereas the fine 

shredders run at >300 rpm and generate > 1 O. 000 

Nm torque. Mostly, unwanted store, glass, metal 

tike inorganic material come together with waste ; 
therefare these shredders should be very robust & 
capable of running properly even though to these 

harming material. 

Ouring the shredding process if big unwanted 

stone, metal tike particles are faced, the rotor 

weighing couple of tones rotating with very high 

speed & torque must immediately stop and reverse 

back to continue process. in order to maintain this 

high torque at lower speeds, patented "Hi-Torque" 

servo motors are developed and used with Vecoplan 

shredders. 

in addition to the regular tire shredder there are 

new developments in the market far shredding far 

both RDF and tire. 



olduğu bıçak kırma işlemi sonrasında shredder'in 

hopper'ındaki malzemeyi boşaltmadan pratik bir 

şekilde bıçak değiştirmeye ve üzerinde malzeme 

varken tekrar çalışmaya başlama imkanı veren 

teknikler de adapte edilmiştir. 

Araç lastiklerini parçalamak için özel üretilmiş 

shredder'lar olduğu gibi hem C&I atık parçala

mak hem de araç lastiği parçalamak için kullanı

lan güçlü shredder'lar de vardır. 

Ayrıştırma 

Belli bir parça boyutuna indirilmiş atıkların içeri

sinden istenmeyen taş, toprak, cam, metal ayrış

tırma işlemidir. Demir parçaları manyetik ayrıştı

rıcı ile ayrışır. Bilinen pek çok ayrıştırma tekniği 

özellikle de balistik ayrıştırıcılar kaliteli RDF üreti

mi için istenen sonuçları vermediği için malzeme

nin yoğunluğuna göre ayrıştırmaya imkan veren 

(density seperatör/Airknife) tercih edilmektedir. 

Seperation 

Small iron & steel particles are separated with metal! 

magnetic separators. Since the separation of stone, 

g/ass like material from waste via ballistic separators 

is not possib/e, density separators!Airknife knife 

which enab!es to separate waste according to the 

material density is mandatory. 

Storage 

Because the cement plant operators had no idea 

of the material properties in the beginnings of RDF 

substitution, so/utions were used that proved to be 

impractica/: 

Pushing Rod 
This system was developed far the timber industry 

and is mostly used in biomass facilities. it has proved 

to be unsuitable far the storage and discharge of 

RDF since in particular the Jow bulk density of RDF 

reduces the system's functionality. Moreover, the 

RDF has a tendency to squeeze into the supports 

of the push rods, thereby increasing the power 

consumption and wear. lf a silo with straight side 

walls is used, it is interesting to observe how RDF 

with a partide size of less than 30mm can form 

bridges of over 4 m. lf a bridge initia!ly forms, the 

walking floor functions empty and the storage 

discharge is interrupted. 

65 



Depolama 

RDF'nin çimento sanayiinde kullanılmaya başlan

dığı zaman, malzeme hakkında fazla bilgi sahibi 

olunmadığı için üretilen çözümler de sonuçsuz 

kalabiliyordu. 

Pushing Rod 

Sistem ahşap endüstrisi için geliştirildi ve biomas 

tesislerinde çokça kullanıldı. RDF'nin, düşük yo

ğunluğu sebebiyle "pushing rod" ile depolanma

sı ve boşaltılması başarılı olmadı. Dahası, RDF" 

pushing rod "un destek duvarlarına yapışıp, sı

kıştırıldığı için aşınma ve enerji maliyeti yükseldi. 

30 mm den düşük parça boyutundaki bir RDF'nin 

"pushing rod" un düz duvarında 4 m den yüksek 

bir köprüleme (akmayan mal birikimi) meydana 

getirdiğini görmek şaşırtıcı değildir. Köprüleme 

oluştuktan sonra boşaltma fonksiyonu doğal ola

rak kesintiye uğrar. 

Silindir Silo 

Yukarda belirttiğimiz şekilde RDF'nin, küçük 

tane boyutlu olsa dahi çabucak köprü oluştur

maya müsait bir yapısı vardır. Kömür için kulla

nılan silindir siloların RDF için de uygun olacağı 

düşünülmüş, ancak 5 m çaplı bir siloda en fazla 

5 m yükseklikte malzeme yığılabilmiş ve köprüle

meler meydana gelmiştir. Kapalı silindir silolarda 

köprüler oluştuğunda köprülerden kurtulup akış 

sağlanması meşakkatli bir iştir. Negatif eğimli silo 

duvarları ile bu problemden kaçış mümkün ol

mamıştır. 

RDF'nin depolanması ile ilgili tecrübeler aşağıda

ki hususların önemli problemler olduğunu ortaya 

koymuştur. 

• Hemen hemen bütün depo türlerinde fazla

miktarda RDF'de topaklaşma (agglomeration)

• (Silindir ve dik duvarlı) Silo duvarlarında 5 m'ye

varan köprüleme

• Toz ve koku

• Sistemde, aşınma ve rutubet kaynaklı yüksek

mekanik stres

• Farklı malzemeler için arttırılmış yangın koruma

ve ATEX regülasyonları

Bütün bu problemleri aşabilmek için Vecoplan 

aşağıdaki teknolojiyi geliştirmiştir. 
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Round Silo 
Picture with round silo in which the side wal!s were 

negatively exposed and bridging of the RDF stili 

occurred: 

As a/ready mentioned above, RDF stands out by 

quickly forming bridges, even with small particles. 

lf it was stili hoped at the start of the deve!opment 

of RDF storage facilities that the known round silos 

used for storing coal would also be suitable for 

storing RDF, it quick/y became apparent that a silo 

with a diameter of only 5m can only be filled to a 

maximum of 5 m before bridge formation occurs. 

Here, it should be considered that a closed round 

silo cannot easily be freed of bridging in the interiorı 

Alsa, the hope that a negative inclination of the silo 

wa/I could solve the problem turned out to be false. 

The experience gained from storing RDF, fo/lowing 

points were identified as the main prob!ems in this 

area: 

• Formation of agglomerate in a/most ali storage

facilities due to storing large quantities of RDF.

• Bridging between the storage facility wal/s of up 

to 5m (round and straight wa/!s)

• Dust and odor nuisance

• High mechanical stress on the transport and

storage systems due to wear and moisture.

• lncreased fire protection and A TEX regu!ations for

the different substances

Ta overcome ali these problem Vecoplan deve/oped 

the following technology. 

loading and Un/oading Conveyor Unit 
This techno!ogy was deve!oped 40 years ago by 

Vecoplan in order to store large quantities of wood 

shavings (<100mm) in a small space with high 

vertical pi/es. in order to satisfy the various material 

properties of RDF, this techno!ogy was designed to 

be dust-proof and have special cams. in this way, 

it is possible to realize pi/es of up to 1 Om. The 

carrying in- and discharge-device is located above 



Loading and Unloading 
Conveyor/Depolama Ünitesi 
Bu teknoloji Vecoplan tarafından 40 sene önce 

100 mm den küçük tahta parçalarını (talaş) kü

çük alanlarda dikine olarak fazlaca depolayabil

mek için geliştirilmiştir. RDF'nin değişik malzeme 

özelliklerini karşılayabilmek için "dust proof" / 

tozsuz olacak şekilde ve tırnaklı olarak tasarlan

mıştır. Bu şekilde dikine 1 O m'ye kadar malzeme 

yığmak söz konusu olmuştur. Taşıyıcı ve boşalma 

aparatı malzeme yığınının üzerindedir dolayısıyla 

malzemenin içinde kalmaz. Bu teknoloji sadece 

düşük işletme maliyetine imkan verir ve aynı za

manda bakım söz konusu olduğunda ideal bir 

erişim sunar. 

Vecoplan'ın bu çözümü ile beraber, çimento fab

rikalarında tozsuz ve kokusuz depolama müm

kün olmuştur. 

Bu sistemin bazı avantajları şöyledir: 

• Farklı özelliklerdeki RDF için tamamen kapalı

tozsuz ve kokusuz bir sistem.

• Kapasitenin ileride adım adım arttırılmasına

imkan verebilen modüler tasarım. 

• Aynı anda taşıma ve boşaltmaya imkan verir.

Bu özelliği sayesinde RDF'nin herhangi bir ilave

ekipmana ihtiyaç duymadan sürekli bir şekilde

kullanımına imkan sağlar.

• Birbirinden bağımsız depolama kutuları saye

sinde, birine bakım yapılırken diğerlerini kullana

bilme imkanı. 

• Değişik kaynaklarda oluşan RDF'nin sabit yakıt

kalitesinin sağlanabilmesi için devamlı karıştırıla

rak homojenize edilmesi. 

Bakış Açısı 
Bazı durumlarda RDF, çimento fabrikası dışında 

hazırlanmakta ve kamyonlarla fabrikaya getiril

mektedir. 

the material pile and is thus outside of the material 

pile. This technology enables not only operation 

with low power consumption, but alsa ideal access 

it maintenance is required. 

With this so/ution by Vecop!an, it was possible 

to install a dust-free system with minimal odour 

nuisance in the cement plant. 

Some Advantageous of this system is. 

• A completely enc!osed storage system far dust

free and !ow odour storage of different types tor

so!id a/ternative fuels tor the main combustion

chamber.

• Modular design tor future expansion of the

storage capacities.

• Storage system tor simultaneous carrying in and

discharging. This feature permits the continuous use

of RDF without additional interim storage facilities

(as required tor indoor cranes)

• lndependent storage silos, in order to perform

individual maintenance while the remaining storage

facilities are in operation.

• Continuous mixing and homogenizing of the

different fue/s in order to maintain a constant fuel

quality.

Outlook 

in order to increase the number of different fuel 

qualities in cement p/ants, the cement producer 

must already be ab/e to measure the fuel quality 

when trucks are unloaded. This information must be 

implemented 'just in time" in the management of the 

storage system in order to automatically choose the 

appropriate storage box. 

Moreover, the kiln supervisor will receive precıse 

intormation about the fuel qua!ity with regard to: 

• Moisture

• Density

• Heating va!ue

• PVC concentration

in addition, a samp/e is taken from the material flow

in order to obtain a !aboratory chemical ana!ysis tor

measuring heavy metals and sulphur.

lf the cement plant has a suitable storage volume far 

qualities A-8-C, it is possible to produce a continuous 

quality of B+ with contro/led discharge, tor example. 

in the past, only samples were taken from each truck, 

which were tested in-house. Since the measurements 

could not be performed on/ine, the load was already 

supplied to the burner before the results came in. 
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Taşıma 
Uçuşkan ve kolay topaklaşan RDF'nin klasik konve

yör bantlarla taşınması ne yazık ki ciddi dökülüp sa

çılma ve fonksiyonel problemlere yol açmıştır. Do

layısıyla yatırım ve işletme maliyeti düşük, dökülüp 

saçılmaya imkan vermeyen özellikle RDF taşınması 

için geliştirilmiş özel konveyörler kullanılmaya baş

lanmıştır. Bunların başlıcası Vecoplan'ın geliştirdiği 

Vecobelt'dir. Kapalı bqru içerisinde borunun alt 
I J;.!1' 

yarısında bulunan özei·'bandın tahriklerle hareke-

ti sağlanan ve boru ile bandın sürtünmesini min. 

İndirmek için verilen hava ile ekonomik bir şekilde 

taşımaya imkan veren sistemdir. 

Bir diğeri ise bilinen zincir bantların (drag chain 

conveyor) RDF' ye modifiye edilmiş halidir. Zincir 

aralarına girip zamanla sistemi işlemez hale getir

mesini engellemek için zincirlerin RDF'den koruma

sı, aşındırma özelliği yüksek RDF için Hardox zemin 

uygulaması önemlidir. 

Beslenmesi 
Atıkların ana brülörden beslenebilmesi için ger

çekten çok iyi hazırlanmış olması gerekmektedir. 

RDF'nin ana brülörde verimli olarak yanabilmesi 

için 30 mm nin altında iki boyutlu olması gerekir. 

RDF'nin ana brülör için hazırlanma maliyeti ve tam 

yanma riski yüksek olduğu için ana brülörde yak

mak ilk tercih sebebi değildir. Kolay ve düşük hazır

lama maliyeti sebebi ile preheater/calcinatör veya 

intikalde besleme tercih edilmektedir. Besleme için 

kullanılan basit "double flap" lerde ısı kayıpları, me

kanik sorunlar yaşanır ve sistem sürekli beslemeye 

imkan vermeyen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla sü

reklilik arz eden verimli mekanik besleme sistemi 

ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu amaçla geliştirilen Ve

coJector, ters tepmeler sonucu ortaya çıkabilecek 

yangına hava sızdırmazlığı sağlayarak imkan ver

mez. 

Özet 
Pek çok ülkede alternatif yakıt kullanmak için ciddi 

bir talep vardır. Çoğu zaman projeler tecrübesiz

likten, olasılık ve risklerin yanlış değerlendirilme

sinden dolayı başarısız olmaktadır. Her durumda 

RDF kullanmak için temel kriter önceden hassas bir 

şekilde tanımlanmış özelliklerdeki malzemeden sü

rekli ve değişmeyen miktarlarda tedarik etmektir. 

Çimento üretim sürecinin iyi bilinmesi gereklidir. 

Alternatif yakıt uzmanlarının çimento fabrikaları ile 

ortaklaşa çalışmaları her proje için en uygun teknik 

çözümü sunar. Hammadde kaynaklarının sınırlı ol

duğu göz önüne alındığında, dünyanın kaynakları

nı korumak için de önemli bir gelişmedir. 

for veıy abrasive RDF & the protection of the chains 

are important issues to take care of. 

Feeding 
RDF should be well prepared to feed from the main 

burner. The partic!es should be two dimensional & less 

than 30 mm. Since the cost of preparation is higher 

and the risk of complete combustion is there, feeding 

RDF from the main burner is not desired unless it is the 

only alternative. Low cost of RDF preparation, makes 

the feeding points at the preheater / calciner & kiln 

inlet more attractive. 

Traditional "double flaps" used for feeding generally 

experience mechanical problems & causes heat losses. 

They do not allow continues feeding. Therefore, 

efficient mechanical equipment VecoJector allowing 

continuous feeding is developed VecoJector alsa 

ensures air tight with the fed material in the equipment 

& prevents the fire risk which may be caused from the 

back drafts. 

Summary 
There is a strong desire to use alternative fuels in many 

countries. Projects fail in most cases due to a lack of 

experience and incorrect concepts of the possibilities 

and risks. A secure supply of constant quantities of 

alternative fuels with accurately defined properties is 

a fundamental requirement in each case to use RDF. 

Such basic principles are the basis for maintaining 

the stability of a cement process and require a basic 

knowledge with regard to the cement process and the 

various process stages in waste processing. 

The genuine partnership between the cement plants 

and the alternative fuel specialists will lead to the best 

technical solution for each project. 

Taking our ever dwindling raw materials into account, 

this is alsa an important development towards 

protecting the resource of the planet. 
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