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2.3. Kömür Silolar

Stoktan makinelerle çekilen kömürler bant konveyör yard m yla (Resim 2.4) her
birinin kapasitesi 2500 ton olan 12 adet siloya stoklan r ( ekil 2.7). Bu silolar n her biri
12500 kg kömür alma kapasitesine sahiptir.

Resim 2.4: Konveyör bant

Silolara al nan farkl özellikteki kömürler her bir silonun alt ndaki otomatik oranlay c
kantarlar yard m yla harmanlanarak bant konveyörlerle çekiçli k r c lara gönderilir.
K r c lara gelen kömürün % 85’i k r lmaktad r.

Resim 2.5: Silo

2.3.1. Tan m

Kömür haz rlanmas esnas nda kömürler bir anda kullan lmaz. Kömürlerin, sahan n ve
üretim tesisinin de i ik bölgelerinde depolanmas ve bekletilmesi kaç n lmaz olmaktad r.
Fabrikan n ve kömür stok bölgelerinin de i ik k s mlar nda bu amaçla haz rlanm depolama
yerlerine kömür silolar denir. Resim 2.5’ te kömürlerin depolanmas nda kullan lan bir silo
tipi kesit resmi görülmektedir.

Toz hâlinde ö ütülmü olarak bulunan kömür, yüksek riskte yanma ve patlama
özelli ini ta r. Bu nedenle kömürlerin yüksek tonajda stoklanmas oldukça tehlikelidir.
Bundan dolay ö ütülmü toz kömür kullanan tesisler bu tür ö ütme sistemlerinde meydana
gelen k sa süreli ar za ve üretim durmas nedeni ile malzeme yetersizli inden genel üretimin
durmas kaç n lmaz olur.

MP
Highlight
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2.3.2. Silo Patlamas na Kar Al nacak Tedbirler
Patlama bas nc gibi teknik ölçütler belirlenmelidir.
Patlama için al nacak tedbirler tespit edilmelidir.
Silo bina içinde ise, patlama an nda alev ç kaca ndan, patlama kapaklar na
müsaade edilmemelidir.
Silo bina d nda ise, patlama kapaklar kullan lmal ve patlama ihtimaline göre
bu bölge patlama kapaklar ndan ç kacak olan ate ve ate okuna kar , tehlikeli
bölge olarak personel giri ine kapal tutulmal d r.
Stoklanacak malzemelerin tozlar n n birikebilece i kö eli yap lardan
kaç n lmal d r.
Silo konisinin e im aç s , ak sa layacak ekilde seçilmelidir. Mümkünse dikey
olmal d r.
Silo içinde bulunan stoklanan malzeme ile silo d s cakl klar farkl ise
izolasyon yap lmal d r.
Silonun a a k s mlar genel olarak paslanmaz çelikten imal edilmeli veya
parlak yüzeyli paslanmaz çelik malzeme ile kaplanmal d r.
Silo içine s cak noktalarl n tespiti için TERMOKAPIL konulmal d r.
Silo içinde olu abilecek yang nlar n söndürülmesi için N2 veya CO2 tank ve
bunlara ba l boru hatt yerle tirilmelidir.

2.3.3. Termokap l Neye Denir?
Kömür silolar iç k sm nda de i ik bölgelere ait s cakl klar n takibi, can güvenli i ve

çal ma ortam aç s ndan hayati önem ta maktad r. Bu nedenle kendi kendine yanma
özelli ine sahip fazla miktarda stoklanm kömürlerin bulunduklar silolar n iç k s mlar n n
s takibinin yap lmas gerekir. te bu amaçla silolar n içine de i ik bölgelerde s cakl k

ölçümü için yerle tirilen s l çiftlere TERMOKAPIL denir.

2.4. Kömür Kantar
Her yönüyle geli en dünyam zda teknoloji, daha iyiye ula mak için insan ya am n

kolayla t rmaktad r. Kaliteli ve ekonomik üretim için teknolojinin tüm imkânlar ndan
faydalan lmaktad r. Kömür ürünlerinin daha kaliteli, daha ekonomik ve standart
üretilebilmesi tartma, dozajlama, harmanlama i lemleri büyük önem ta r.

2.4.1. Bant Kantar
Bant üzerinde ta nan ürünlerin ak miktar n zamana ba l olarak (kg/saat) olarak

ölçer. Bu ekilde ölçüm, i letmeye önemli bir bilgi kayna olurken zamandan ve i çilikten
de tasarruf sa lanm olunur.

Bu bant kantarlar i letmede mevcut olan bant sistemine monte edilerek kullan labilir.
Bant sisteminin üzerinde yürüdü ü tamburlardan herhangi birinin veya bir grubun yerine
tak l r. Tart band , yükü yük hücresi ile band n h z n dijital takometre ile alg lar ve kontrol
terminaline iletir. Tek tamburlu modeli 2 yük hücresi ile çok tamburlu modeli 4 yük hücresi
ile çal maktad r. Tart band na ba l yük hücreleri 1/3000 duyarl l a sahip toz ve suya kar
korumal olarak imal edilirler (Resim 2.6).
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Milli E itim Bakanl taraf ndan geli tirilen modüller;

Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl n n 02.06.2006 tarih ve 269 say l Karar ile
onaylanan, Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda kademeli olarak
yayg nla t r lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö retim programlar nda
amaçlanan mesleki yeterlikleri kazand rmaya yönelik geli tirilmi ö retim
materyalleridir (Ders Notlar d r).

Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand rmak ve bireysel ö renmeye
rehberlik etmek amac yla ö renme materyali olarak haz rlanm , denenmek ve
geli tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E itim Okul ve Kurumlar nda
uygulanmaya ba lanm t r.

Modüller teknolojik geli melere paralel olarak, amaçlanan yeterli i
kazand rmak ko ulu ile e itim ö retim s ras nda geli tirilebilir ve yap lmas
önerilen de i iklikler Bakanl kta ilgili birime bildirilir.

Örgün ve yayg n e itim kurumlar , i letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik
kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula labilirler.

Bas lm modüller, e itim kurumlar nda ö rencilere ücretsiz olarak da t l r.

Modüller hiçbir ekilde ticari amaçla kullan lamaz ve ücret kar l nda
sat lamaz.
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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI319
ALAN Metalürji Teknolojisi
DAL / MESLEK zabecilik
MODÜLÜN ADI Kömür Haz rlama

MODÜLÜN TANIMI

Bu modül kok yap m nda kullan lacak kömürlerin kokla ma
i lemi için haz rlanmas , kömür çe itlerinin tan t lmas , kömür
haz rlamada kullan lan bant, silo, kantar ve k r c lar n
tan t lmas , kömürlerin k r c lara sevki ve k r lm kömürlerin
depolanmas konular n n verildi i ö renme materyalidir.

SÜRE 40/32
YETERL L K Kömür haz rlamak.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sa land nda tekni ine uygun hammaddeyi
haz rlayabileceksiniz.

Amaçlar
1. Tekni ine uygun, kömürü cinslerine göre ay rabileceksiniz.
2. Tekni ine uygun, kömürü k r c lara sevk edebileceksiniz.
3. Tekni e uygun, kömürü silolara doldurabileceksiniz.

E T M Ö RET M
ORTAMI VE
DAVRANI LAR

Ortam: Gerçek çal ma ortam nda uygulanmal d r.
Donan mlar: Numune alma kab , konveyör bantlar , k r c lar,
optik kantar, silolar.

ÖLÇME VE
DE ERLEND RME

Modülün içinde yer alan her ö renme faaliyeti sonundaki
çoktan seçmeli sorulara vermi oldu unuz cevaplar ve
uygulamal ölçme yöntemleri ile kazand n z bilgi ve
becerileri ölçerek kendi kendinizi de erlendireceksiniz. Ders
ö retmeniniz her ö renme faaliyeti sonunda ölçme arac
uygulayarak, sizin uygulamalar ile kazand n z bilgi ve
becerilerinizi ölçüp de erlendirecektir.
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G R

Sevgili Ö renci,

zabecilik, bir ülkenin demir-çelik gibi a r sanayisine hammadde haz rlayan ve
demir-çelik üretiminde etkin rol oynayan bir meslek dal d r. zabecilik sanayi kolu,
ülkemizin sanayisinin geli iminde oldukça önemli bir yere sahiptir.

zabecili in çal ma alanlar ; metallerin yeralt ndan ç kar lmas , içindeki yabanc
maddelerden ar nd r lmas , metal cevherlerinin ilgili yerlerde kullan ma haz r hâle
getirilmesi, yüksek f r n i letmecili i, dökme demir ve çelik üretimi, kok üretimi, sinter
üretim tesisleri, haddecilik, malzemelerin kalite kontrolünün yap lmas , kal pç l k ve
dökümcülüktür.

Kaliteli bir kok üretimi için öncelikle kok üretiminde kullan lacak kömürün istenen
ekil ve standartlarda haz rlanmas gerekir. Bunun için kömürü iyi tan mak, bile iminde

bulunan maddeleri kavramak ve kömür haz rlama tesislerini çok iyi ö renmek gerekir.
Kömür haz rlama modülünde; kömürü ve çe itlerini, bile iminde bulunan maddeleri, kömürü
uçuculuk oran na göre s n fland rmay , kömür harman n , kömür k r c lar n , silolar , kömür
kantar n , kömürün k r lmas n ve k r lan kömürlerin silolara doldurulmas n ö reneceksiniz.

G R
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Ö RENME FAAL YET –1

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sa land nda, tekni ine uygun olarak kömürü
cinslerine ay rabileceksiniz.

Kömür çe itlerini ara t rarak, bile iminde bulunan maddelerinin kömüre
etkilerini rapor hâline getiriniz.

1. KÖMÜR C NSLER
1.1. Kömür Tan m

Kömür, bile iminde ba l ca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin de i ik
bile imlerde bulunabildi i fosil (organik art klar) esasl bir maddedir.

1.1.1. Kömür Nas l Olu ur

300–350 milyon y l önce, bitkilerin, ormanlar n ve hayvan art klar n n batakl klar
alt nda kalmas ile olu maya ba lam t r. Bu bitki ve hayvan at klar n n giderek çamur içine
gömülmesi üzerindeki toprak bas nc n art rm t r. Olu an bu bas nç ve s , kimyasal
de i meyi h zland rm t r. Kömürle me süreci boyunca fosillerin fiziksel özellikleri de
de i mi tir. Uzun y llar sonucu tamamlanan bu kimyasal de i meler sonunda kömürler
olu mu tur. Bu kömürler kaya tabakalar aras nda damar hâlinde olu urlar.

1.1.2. Kömürleri Meydana Getiren Batakl klar n Geli ti i Ortamlar

Deltalar (En kal n kömür damarlar n n olu tu u ortamlard r).
Göller (Göl k y lar , kal n kömür damarlar n n meydana geldi i uygun batakl k
ortamlard r).
Lagünler (Deniz etkisinin oldu u ince kömür damarc klar n meydana
getirirler).
Akarsu ta ma ovalar ( nce kömür damarc klar n olu tururlar).

1.1.3. Kömürle me Olay Nas l Gerçekle ir

Ço unlukla bitkisel maddeler ya da bitki parçalar uygun batakl k ortamlarda birikip,
çökelir ve jeolojik i levlerle birlikte yeralt na gömülürler. Yerin alt nda, bu organik kütleler,
gömüldükten sonra, önceleri gömülmenin olu turdu u bas nç artlar , daha sonra da ortam n
s sal artlar ndan etkilenirler. Bu etkilenme sonucu bu organik maddenin bünyesinde fiziksel

Ö RENME FAAL YET –1

AMAÇ

ARA TIRMA
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ve kimyasal de i imler meydana gelir. Önceleri turba olarak adland r lan ve kömürlerin
atalar olarak bilinen bu organik maddeler zamanla daha koyu renklere ve daha sert yap ya
sahip olurlar. S cakl k ve bas nç artlar n n bu kütlelere etkimesi sonucu, bu ortamdan,
s ras yla (turbadan-ta kömürü a amas na kadar) su, su buhar , karbondioksit (CO2), oksijen
(O2) ve en ileri a amalarda hidrojen (H2) (antrasit a amas nda) uzakla r. Tabii ki bu süreçte
ideal artlar ve ortam n s sal artlar n n uzun bir dönem içersinde (binlerce y l) bask n
olmas ve artmas gerekmektedir. Yer s s her 30 metrede 10 oC artmaktad r. üphesiz
s cakl k art ideal ve normal artlar için geçerlidir. Bu artlar n d nda (volkanik faaliyet,
fay hareketleri, radyoaktif elementlerin bulundu u ortamlarda) yerin s s ola anüstü bir
ekilde ve normalden çok fazla bir ekilde artmaktad r. Yerin s s artt kça önceleri "turba"

olarak adland r lan ama kömür say lmayan bu organik madde, önce “linyit” daha sonra “alt
bitümlü kömür”, sonra “ta kömürü”, “antrasit” ve en sonunda artlar uygun olursa “grafit” e
dönü ür. Bu ilerleyen olgunla ma sürecine “kömürle me” denmektedir.

Kömürler üphesiz içlerinde kil, silt, kum ve de i ik oranlarda inorganik (mineral)
madde bulundururlar. Kömürlerin içersinde bulunan bu inorganik maddeler kömürün
kalitesini direkt olarak negatif yönde etkilerler. Bir kömürün kalitesi, kullan ld alana göre
farkl anlamlar içerebilir. Örne in, kok imalinde en kaliteli kömür, i ebilen, gözenekli hâle
gelebilen ve dayan kl olabilen, okside olmam kömürler en iyi kömürlerdir. Yak t
hammaddesi olarak kömürün kokla mas bir anlam ifade etmez, en aranan özellik fazla s sal
niteli e sahip olmas d r. Kömürü s v la t rma i lemine tabi tuttu umuzda ise en aranan
özelli i uçucu maddesinin fazla olmas vs. gelmektedir. Ama tümünde inorganik madde
istenen bir bile en de ildir.

1.1.4. Tüm Dünyada Kömür Günlük Hayatta Niçin Önemlidir

Kömür, dünyada en ya l bir ekilde bulunan, dü ük maliyetle elde edilebilen
güvenilir ve temiz bir fosil yak t d r. Kömürün hayat m zdaki önemini art ran nedenleri öyle
s ralayabiliriz:

Yayg n olmas : Dünyada 50’den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri
petrol ve do al gaz gibi dünyan n belli bir bölümünde de il, tüm dünyada
yayg n bir ekilde bulunmaktad r.
Emniyetli olmas : Kömür; kullan m , depolanmas ve nakliyesi aç s ndan en
emniyetli bir fosil yak t d r.
Güvenilir olmas : Endüstriyel ve di er alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi
fiyatlarla ve güvenilir olarak temini aç s ndan, kömürün dünyada yayg n bir
ekilde bulunu u ve bir çok ülke taraf ndan üretiliyor olu u tedarik güvenli i

sa lamaktad r.
Temiz olmas : Günümüzde temiz kömür teknolojileri kullan larak kirletme
etkisi azalt lm t r.
Ucuz olmas : Elektrik enerjisi üretiminde ucuz ve rekabetçi bir yak t olmas
nedeniyle dünya elektrik üretiminin yakla k % 40’ kömürden
kar lanmaktad r.
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1.1.5. Kaliteli Kömürün Özellikleri
Siyah ve parlak renkli olmal ,
Is l de eri yüksek olmal ,
Nem, kül ve uçucu madde içeri i dü ük olmal ,
Ta ve tozu az olmal d r.

1.2. Kömür Çe itleri

Tablo 1.1: Kömür çe itleri ve kullan m alanlar

Kömürler, gerek meydana geli zamanlar , gerekse bile imlerindeki karbon miktar
yönünden birbirinden ayr l rlar. Meydana geli zamanlar uzun olan kömürlerin, s tma
de eri de o nispette yüksektir.

1.2.1. Antrasit
Maden kömürleri aras nda en eski ve karbon yönünden en zengin olan d r. Parlak

siyah renkli sert bir kömür olup özgül a rl (yo unlu u) 1,4–1,7 kg/dm³ dür. Bile iminde
yakla k %90–95 aras nda karbon bulunur. Yanma s s 7300-8000 Kcal/kg’ d r. K sa alevle
yanar. Ta kömürüne göre demir endüstrisine daha uygundur. Çünkü içerisinde fosfor (P) ve
kükürt (S) gibi zararl maddeler yoktur. Dünya üzerinde pek yayg n olmayan bir kömür
çe ididir. Meydana geli tarihi 300 milyon y l geriye dayan r.

1.2.2. Ta Kömür
Antrasitten daha yeni bir kömür olup 200–250 milyon y ll k bir geçmi e sahip oldu u

tahmin edilmektedir. Do al kat yakacaklar n en önemlisidir. Parlak siyah veya mat renkte
olup, özgül a rl yakla k 1.3 kg/ dm³’ dür. Bile imindeki Karbon yüzdesi 80-90’ bulur.
%3–5 oksijen, %11–34 uçucu madde ,%15 kadar su ve %5–6 hidrojen bulunur. Yanma s s
4500-7500 Kcal /kg’d r. Hava gaz , kok ve katran elde etmeye elveri lidir. Ate alma
s cakl 325–500 ºC aras ndad r. Uzun alevle yanar.
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Dökümcülük sektöründe sabit ve döner alev ocaklar nda yakacak olarak kullan l r.
Ayr ca kal p kumlar nda katk maddesi olarak tozu kullan l r. Bu amaçla kullan lacak kömür
u i leme tabi tutulur: Yata ndan ç kar lan ta kömürleri y kan p yabanc maddelerden

ar t ld ktan sonra kurutulur. Daha sonra çe itli de irmenlerde ö ütülerek toz hâline getirilir.
nce taneli kömürler içten içe yand klar ndan dolay depo edilmesinde içten yanmay önleyici

tedbirler al nmal d r.

Yurdumuzun Karadeniz bölgesinde ve özellikle Zonguldak ve yöresinde hâlen
i letilmekte olan ocaklarda üretilmektedir.

1.2.3. Linyit

Kahverengi kömür de denilen linyit ta kömüründen daha sonra olu mu fakat daha
olu umunu tamamlamam kömürlerdendir. Bile iminde fazla miktarda kükürt bulunur.
çerdi i kül ve nem miktar fazlad r. Yanma s s çok dü üktür. Bu nedenlerle ergitme

i lerinde kullan lmazlar. Tamam na yak n termik santrallerde yak t olarak kullan lan kömür
s ralamas nda en alt s rada yer alan bir kömür çe ididir. Yer kabu unda bolca bulundu u için
ba ta Almanya, Amerika Birle ik Devletleri gibi geli mi ülkelerde s kl kla kullan lan bir
enerji hammaddesidir.

Tahminen 60 milyon y l önce meydana gelmeye ba layan linyitte su ve bu arada
birçok yabanc maddede bulunmaktad r. Karbon yüzdesi 65-70 kadard r. %25’ ten çok
oksijen ve %5 hidrojen içerir.

1.2.4. Turba

En yak n zamanda olu an kömürlerdendir. Yanma s lar çok az oldu u için, ancak
ç kar ld klar yerlerde yakacak olarak kullan l rlar. Bu kömüre daha çok batakl k yerlerde
rastlanmaktad r. çindeki su miktar yüksektir. Karbon yüzdesi ise 60’ geçmez. (%60 kadar
karbon, %30’dan çok oksijen ve %6 hidrojen içerirler.)

1.2.5. Bitüm

Karbonlu hidrojenler kar m veya onlar n bile imlerinden ibaret, siyah veya koyu
renkli maddelerdir. Ham petrolden elde edilir. çinde az miktarda kükürt, oksijen, azot ve
hidrojen vard r.

1.3. Kömürde Uçucu Madde

1.3.1. Uçucu Madde Neye Denir

Kömürün oksijensiz ortamlarda s t lmas yla olu an karbon buharlar ile karbondioksit
ve su buhar gibi gazlar n toplam na uçucu madde denir.
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1.3.2. Uçucu Madde Oran Neye Denir

Esas olarak çe itli hidrokarbonlar olan uçucu maddeler, sabit karbon ile birlikte as l
yan c k sm olu turur. Is t lmaya ba l olarak ç kan gaz ve s v maddeler kömürün uçucu
maddelerini olu turmakla birlikte, bu uçucu maddelerin kömür a rl na olan oran na uçucu
madde oran denir. Kömürle me derecesi artt kça uçucu madde oran artar.

1.3.3. Kömürlerdeki Uçucu Madde Oranlar

Kömürlerdeki uçucu madde oran n n dü ük olmas kömürün yanmas n önler, yüksek
olmas ise havay kirletir.

Genç linyitlerde uçucu madde %50 ç kt hâlde antrasit gibi ya l kömürlerde
%10’dan azd r.Ta kömürlerinde uçucu madde miktar %10–45 aras nda de i mektedir.
Ortalama olarak bu de er %30 olarak kabul edilebilir. Uçucu madde miktar fazla olan
kömürlerin yanmas nda hava kar m iyi ayarlanmad durumlarda ocaklarda ve borularda
is olu ur. Uçucu madde miktar %10’un alt nda olan kömürlerin tutu turabilmesi güçle ir.

1.4. Kömürde Karbon Oran

1.4.1. Karbon

Resim 1.1:Karbonunun çe itli hâlleri

Karbon, ya am aç s ndan büyük öneme sahip olan bir elementtir (Element: Ayn cins
atomlardan meydana gelen saf maddedir). Sembolü C, atom numaras 6, atom a rl 12,011
g/mol olan bu element do ada hem yal n hâlinde, hem de ba ka elementlerle yapt bile ik
hâlinde bulunur.

Yal n hâlinde elmas, grafit, is, kömür gibi çe itli maddelerde bulunur. Öte yandan
bitki ya da hayvan, bütün canl maddeler karbon bile iklerinden olu ur.

Yal n hâldeki karbon o kadar de i ik biçimlerde bulunur ki, bunlar n hepsinin ayn
element oldu unu anlamak çok güçtür. Elmas, grafit, odun kömürü ve is karbonun de i ik
biçimleridir (Resim 1.1). Kömür, antrasit ve turban n en az % 90’n da saf karbondan olu ur.
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1.4.2. Temel Özellikleri

Ergime s cakl : 3527 °C
Kaynama s cakl : 4027 °C
Molar hacmi: 0,5 ml/mol
Atom numaras : 6
Element serisi: Ametaller
Görünü : Siyah grafit
Atom a rl : 12,011 g/mol

Resim 1.2: Toz karbon

Maddenin hâli: Kat
Yo unluk: 2.267 g/cm³
Kristal yap s : Kübik

1.4.3. Kullan m Alanlar

Karbon, demir-karbon ala mlar yap m nda,
Nükleer reaktörlerdeki kontrol denetim çubu unun yap m nda,
Elmas mücevher yap m ve cam gibi çok sert maddelerin kesim i leminde,
Grafit yüksek erime noktas , bilinen çözücülerde çözünmeme ve iyi elektrik
iletkenli ine sahip olma gibi özellikleri nedeni ile kal planarak elektroliz
kaplar nda elektrot olarak, elektrik motorlar nda ise kollektör olarak ve kur un
kalem üretiminde,
Kömür, enerji üretiminde kullan l r.

1.4.4. Kömürde Karbon

Kömürün kalitesini belirleyen bile im elementlerinin ba nda karbon gelmektedir.
Karbonca en zengin kömürler ekonomik de eri en iyi olan kömürlerdir. En eski kömürler
karbonca en zengin kömürlerdir. Antrasit kömürü en eski zamanda olu an kömür olup ayn
zamanda karbonca da en zengin kömürdür. Antrasitlerde karbon miktar %90–95
aras ndad r. Bu oran olu umu yak n zamanlara yakla an kömürlerde daha dü üktür.
Ta kömüründeki karbon oran %80–90, linyitte %65–70 olup, turbo da %60’ geçmez.
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UYGULAMA FAAL YET

Verilen kömürlerin çe itlerini cinslerine ay r n z.

lem Basamaklar Öneriler
Kömür cinslerinden yeteri kadar alarak çekiçle toz
hâline getiriniz (Resim 1.3).

Resim 1.3: Kömürün k r lmas

Toz hâline getirdi iniz kömürleri ince elekle eleyiniz
(Resim 1.4).

Resim 1.4: Kömürün elenmesi

Elenmi toz kömürlerden e it hacimlerde alarak etüvde
kurutunuz (Resim1.5).

Resim 1.5: Kömürün etüvde kurutulmas

Kuru kömür tozlar n terazide tart n z (Resim 1.6).

Kömür al m nda ve k rma
i leminde eldiven
kullan n z.
Çal ma esnas nda, kömür
tozundan korunmak için
toz maskesi kullan n z
( ekil 1.1).

ekil 1.1: Toz maskesi

Gelebilecek iri parçalardan
gözlerinizi korumak için
gözlük kullan n z ( ekil
1.8)

ekil 1.2: Koruyucu gözlük

Eleme esnas nda, çal ma
ortam n kirletmeyiniz.
Kurutma esnas nda,
kömürün alev
alamamas na dikkat
ediniz.
Kömür çe itlerinden e it
miktarlarda almaya özen
gösteriniz.
Tart lan kömür cinslerine
ait ç kan de erleri, di er
kömür de erleri ile
birbirine kar t rmay n z.
Ç kan de erleri bir kâ da
not alarak ilgili kömür
üzerine koyunuz.

UYGULAMA FAAL YET
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Resim 1.6: Dijital tart

Tart lan kömüre ait ç kan a rl k de erini gösterir tablo
haz rlay n z.
Ç kan a rl k de erlerini kar la t r n z, kömürleri a r
olan ndan hafif olan na do ru s ralay n z.
A rl klar na bakarak hangi kömür çe idi oldu unu
söyleyiniz

NOT: Kömürlerin yo unluklar n n büyükten küçü e do ru
antrasit, ta kömürü, linyit, turbo oldu unu hat rlay n z.
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek amac yla a a da çoktan seçmeli test verilmi tir.
Sorular okuyarak do ru seçene i i aretleyiniz.

1. Kömürün bile iminde a a dakilerden hangisi bulunmaz?

A) Karbon B) Hidrojen C) Eter D) Oksijen

2. nce kömür damarc klar nerelerde olu ur?
A) Deltalar B) Göller C)Lagünler D) Akarsu ta ma ovalar

3. “Dünyada 50’ den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri petrol ve do al gaz gibi
dünyan n belli bir bölümünde de il, tüm dünyada yayg n bir ekilde bulunmaktad r”. Bu
verilen bilgiler, kömürlerin hayat m zdaki önemini hangi yönden aç klar?

A) Yayg n bulunu u B) Emniyetli olu u
C)Temiz kullan m D) Ucuz olu u

4. A a dakilerden hangisi kömür çe itlerinden de ildir?

A) Turbo B) Linyit C) Antrasit D) Curuf

5. Saf karbonun ergime s cakl kaç °C’ dir?

A) 2653 B) 3527 C) 4246 D) 4432

6. Genç linyitlerde uçucu madde %’ si kaçt r?

A) 40 B) 50 C) 80 D) 95

7. Ta kömürünün yo unlu u kaç kg/dm³’ tür?
A) 1,1 B) 1,3 C) 1,9 D) 2,4

8. Ta kömürünün karbon oran % kaçt r?

A) 40–50 B) 55–65 C) 75–80 D) 80–90

9. Antrasitte buluna karbon oran % kaçt r?

A) 90–95 B) 80–90 C) 70–80 D) 65–75

10. Ta kömürlerindeki ortalama uçucu madde oran % kaçt r?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50

DE ERLEND RME

Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Yanl cevaplar n z faaliyete tekrar
geri dönerek ye da ö retmeninizden yard m alarak düzeltiniz.

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
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PERFORMANS DE ERLEND RME

DE ERLEND RME ÖLÇÜTLER Evet Hay r
önlü ü ve i ayakkab s n giydiniz mi?

Eldiven takt n z m ?
Koruyucu gözlük takt n z m ?
Çekiç, elek, ölçüm terazisi haz rlad n z m ?
ri kömür çe itlerinden yeteri kadar haz rlad n z m ?

K r l p-elenmi kömürleri koymak için ayr ayr kaplar haz rlad n z m ?
Kömürleri çekiçle k rarak toz hâline getirdiniz mi?
Kömürleri elekle elediniz mi?
Elenen kömürlerden e it miktarlarda ald n z m ?
E it al nan kömürleri kaplar na koydunuz mu?
Zaman iyi kuland n z m ?
Ele i ve çekici temizleyip kald rd n z m ?

DE ERLEND RME

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevab n almadan bir sonraki i lem basama na
geçmeyiniz. Cevaplar n zda “Hay r” var ise eksiklerinizi tekrar ederek ya da
ö retmeninizden yard m alarak tamamlayabilirsiniz.

De erlendirme sonucunda verdi iniz cevaplar n hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete
geçebilirsiniz.
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Ö RENME FAAL YET –2

Gerekli ortam sa land nda tekni ine uygun olarak kömürü k r c lara sevk
edebileceksiniz.

K r c lar hakk nda bilgi toplayarak, kömürün k r lmas nda kullan lan k r c
çe itlerini ara t r n z.

2. KÖMÜRÜN KIRICILARA SEVK
Kömürlerin büyük bir ço unlu unun yeralt ndan ç kar ld gibi endüstride

kullan lmalar mümkün de ildir. Bu nedenle bunlar n kullan ma haz r hâle getirilmeleri için
birtak m i lemlere tabi tutulmalar gerekir. Bu i lemlerden biri de kömürün tane irili ini
istenilin ölçülere getirmektir. Bu da kömürün uygun k r c larda k r lmalar ile mümkündür.

2.1. Kömür Harman

Kömür haz rlama tesislerinin kapasiteleri farkl l k göstermekle birlikte çal ma
prensipleri ayn d r. Kömür haz rlama tesisleri, kapasiteleri ve i letme büyüklü üne göre
de i mekle birlikte KARDEM R kömür haz rlama tesisleri 480.000 ton kapasiteli aç k stok
sahas , stok sahalar üzerinde çal an 4 adet üniversal yükleme ve bo altma makineleri,
toplam kapasitesi 29.600 ton olan 12 adet oranlama silolar , kömür k rma ve kar t rma
makinelerinden meydana gelmi tir. Kokla acak maden kömürlerinin önce harmanlanmas
gerekir. Zira maden kömürlerinin ya l , ya s z, dü ük uçuculu kömürler, orta uçuculu
kömürler, yüksek uçuculu kömürler, kuru kömürleri gibi çe itleri vard r. Bu kömürlerin kok
f r nlar na arj edilmeden önce homojen bir ekilde harmanlanmalar gerekir. Bu nedenle
kokla t r lacak kömürlerin harmanlarda türlerine göre ayr ayr stoklanmas gerekir (Resim
2.1).

Resim 2.1:Kömür harman

Ö RENME FAAL YET –2

AMAÇ

ARA TIRMA
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Kömürlerin harmanlanmas i lemi daha çok yeni gelen kömürle stokta bekleyen eski
kömürlere uygulan r. Kömürlerin harmanlanmas son zamanlarda önem kazanm olup,
kalitesi dü ük kömürler bu yolla de erlendirilmektedir. Dü ük uçuculu kömürler ile yüksek
uçuculu kömürler harmanland klar nda kok verimi artmaktad r. Günümüzde kokla abilir
rezervler h zla tükenmektedir. Kok üreticileri çal malar n bu do rultuya yönlendirmi lerdir.
Kömürlerin preslerde briket hâline getirilerek kok f r nlar na arj edilmesi bu yöntemlerden
birisidir. Di er bir yöntem ise, yüksek uçuculu kömürlerin kok f r nlar na bask arj
uygulamas ile kokla t r lmas d r. Bu tür kok f r nlar n n özellikle itici arabalar buna göre
donat lm t r.

2.2. Kömür Bantlar

letmeler içerisinde kömür nakilleri, kauçuk bantlar (konveyör kay lar ) vas tas ile
yap lmaktad r. Esasen konveyör kay lar n n di er i letmelerde de çok geni bir kullan m
alan vard r. Sabit ve hareketli ta nabilir olanlar vard r. Resim 2.2’ de seyyar bir bant
görülmektedir. Bunlar daha ziyade demir yolu veya deniz yolu kanal yla gelen kömürlerin
stok sahalar na ta nmas nda kullan lan araçlara yüklenmesinde kullan l r. letmelere gelen
kömürlerin ta mac l , demir ve deniz yollar ile yap lmaktad r. Demir yolu ile gelen
kömürler otomatik olarak bo alan vagonlarla ta n rlar. Kömür, vagon bo altma yerinin
alt nda bulunan silolara bo alt l r.

Resim 2.2: Seyyar bant

Silolara bo alt lan bu kömürler, nakil bantlar vas tas yla önce harman silosuna sonra
da k r c lara gönderilir. K r c larda k r lan kömürler resim 2.3’ te görülen sabit nakil bantlar
vas tas yla kok f r nlar na ait silolara gönderilir. Kömürlerin fazlas ise bantlar vas tas ile
stok sahas na gönderilir. Deniz yolu ile gelen kömürler de yine gemilerden nakil bantlar
vas tas yla bunkerlere ve oradan da yukar da bahsedilen k s mlara gönderilir.

letme içerisinde de i ik kullanma amaçlar na uygun seyyar ve sabit tipli bantlar
bulunmaktad r. Yukar daki ekilde seyyar bir ta ma band görülmektedir. Bantlar n
uzunluklar sabit olmay p de i ebilmektedir. Bu uzunluk i letmenin yap s na ve ihtiyac na
göre ayarlanabilir.
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Resim 2.3: Sabit bant

2.2.1. Bantlar n H zlar
Bantlar n h zlar baz i letmelerde saniyede 7–8 metreyi bulmaktad r. Kömür

tesislerinde kullan lan bantlar n h zlar ise, saniyede 2 metredir.

2.2.2. Bantlar n Yap s
ki kasnak aras nda gerdirilmi bulunan sonsuz band n bant ile kasnak aras ndaki

sürtünme kuvveti ile hareket etme prensibine dayan r. Ta ma i i genelde üst bant yolu ile
yap lmaktad r. Ancak ta man n alt bant yolu ile veya iki kolun da ta ma i ini üstlendi i
tesisler vard r.

2.2.3. Konveyör Sisteminin Elemanlar
Bir konveyör sistemi ba l ca u elemanlardan olu ur:

Ta ma i ini yapan bantlar
asi ve üzerindeki rulolar

Bant gerdirme ve bo altma düzenekleri

2.2.3.1. Bantlar

Bu elemanlar içerisinde maliyet ve teknik aç dan en büyük öneme sahip olan
bantlard r. Çünkü a nd r lma etkisine maruz kalan ve dolay s ile en s k de i tirilen parçalar
bantlard r.

Bantlar n karkas yap s n , pamuklu dokuma iplikleri olu turur. pliklerin dokuma
ekline göre bantlar n enine veya boyuna göre dayan mlar de i mektedir.

2.2.3.2. asi ve Rulo Düzeni

En çok kullan lan asi ve rulo sistemi ekil 2.1’ de görülmektedir. ekildeki rulolar n
eksenleri sabittir ve özel ya lama düzenine sahiptirler. Üstte bulunan üçlü ruloya TA IYICI
RULO, alttaki tek ruloya ise DÖNÜ RULOSU denir. Ta y c rulolar n çaplar bant h z na
ve geni li ine ba l olarak de i ir. Rulolar aras nda mesafe, ta y c rulolarda band n
uzunlu una ve yüke orant l olarak 80–150 cm aras nda de i ir. Bu mesafe dönü rulolar nda
ise 300 cm’ ye kadar ç kabilmektedir.
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Bundan ba ka rulo, asi ve bant tipleri de i ik olabilen nakil sistemleri vard r.
Kömürlerin nakilleri s ras nda tozla ma oldu undan i yerinin çal ma havas bozulmaktad r.
Bu nedenle konveyör sistemi sac levhalar ile kaplan r.

ekil 2.1: asi ve rulo düzeni resmi

2.2.3.3. Gerdirme Bo altma Düzenekleri

Kauçuk bantlarla nakliye i inin gerçekle mesi, kauçuk band n kasnak ile sürtünme
katsay s n n yüksek tutulmas ile mümkündür. Bu sürtünmeden yararlanabilmek, ancak
band n üzerine ba l belli bir kuvvet ile bast r lmas ile mümkündür. Bunu sa lamak için çok
çe itli düzenler mevcut olup en fazla kullan lan sistemler ekil:2.2’ de verilmi tir.

ekil 2.2: Bant gerdirme sistemleri
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2.3. Kömür Silolar

Stoktan makinelerle çekilen kömürler bant konveyör yard m yla (Resim 2.4) her
birinin kapasitesi 2500 ton olan 12 adet siloya stoklan r ( ekil 2.7). Bu silolar n her biri
12500 kg kömür alma kapasitesine sahiptir.

Resim 2.4: Konveyör bant

Silolara al nan farkl özellikteki kömürler her bir silonun alt ndaki otomatik oranlay c
kantarlar yard m yla harmanlanarak bant konveyörlerle çekiçli k r c lara gönderilir.
K r c lara gelen kömürün % 85’i k r lmaktad r.

Resim 2.5: Silo

2.3.1. Tan m

Kömür haz rlanmas esnas nda kömürler bir anda kullan lmaz. Kömürlerin, sahan n ve
üretim tesisinin de i ik bölgelerinde depolanmas ve bekletilmesi kaç n lmaz olmaktad r.
Fabrikan n ve kömür stok bölgelerinin de i ik k s mlar nda bu amaçla haz rlanm depolama
yerlerine kömür silolar denir. Resim 2.5’ te kömürlerin depolanmas nda kullan lan bir silo
tipi kesit resmi görülmektedir.

Toz hâlinde ö ütülmü olarak bulunan kömür, yüksek riskte yanma ve patlama
özelli ini ta r. Bu nedenle kömürlerin yüksek tonajda stoklanmas oldukça tehlikelidir.
Bundan dolay ö ütülmü toz kömür kullanan tesisler bu tür ö ütme sistemlerinde meydana
gelen k sa süreli ar za ve üretim durmas nedeni ile malzeme yetersizli inden genel üretimin
durmas kaç n lmaz olur.
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2.3.2. Silo Patlamas na Kar Al nacak Tedbirler
Patlama bas nc gibi teknik ölçütler belirlenmelidir.
Patlama için al nacak tedbirler tespit edilmelidir.
Silo bina içinde ise, patlama an nda alev ç kaca ndan, patlama kapaklar na
müsaade edilmemelidir.
Silo bina d nda ise, patlama kapaklar kullan lmal ve patlama ihtimaline göre
bu bölge patlama kapaklar ndan ç kacak olan ate ve ate okuna kar , tehlikeli
bölge olarak personel giri ine kapal tutulmal d r.
Stoklanacak malzemelerin tozlar n n birikebilece i kö eli yap lardan
kaç n lmal d r.
Silo konisinin e im aç s , ak sa layacak ekilde seçilmelidir. Mümkünse dikey
olmal d r.
Silo içinde bulunan stoklanan malzeme ile silo d s cakl klar farkl ise
izolasyon yap lmal d r.
Silonun a a k s mlar genel olarak paslanmaz çelikten imal edilmeli veya
parlak yüzeyli paslanmaz çelik malzeme ile kaplanmal d r.
Silo içine s cak noktalarl n tespiti için TERMOKAPIL konulmal d r.
Silo içinde olu abilecek yang nlar n söndürülmesi için N2 veya CO2 tank ve
bunlara ba l boru hatt yerle tirilmelidir.

2.3.3. Termokap l Neye Denir?
Kömür silolar iç k sm nda de i ik bölgelere ait s cakl klar n takibi, can güvenli i ve

çal ma ortam aç s ndan hayati önem ta maktad r. Bu nedenle kendi kendine yanma
özelli ine sahip fazla miktarda stoklanm kömürlerin bulunduklar silolar n iç k s mlar n n
s takibinin yap lmas gerekir. te bu amaçla silolar n içine de i ik bölgelerde s cakl k

ölçümü için yerle tirilen s l çiftlere TERMOKAPIL denir.

2.4. Kömür Kantar
Her yönüyle geli en dünyam zda teknoloji, daha iyiye ula mak için insan ya am n

kolayla t rmaktad r. Kaliteli ve ekonomik üretim için teknolojinin tüm imkânlar ndan
faydalan lmaktad r. Kömür ürünlerinin daha kaliteli, daha ekonomik ve standart
üretilebilmesi tartma, dozajlama, harmanlama i lemleri büyük önem ta r.

2.4.1. Bant Kantar
Bant üzerinde ta nan ürünlerin ak miktar n zamana ba l olarak (kg/saat) olarak

ölçer. Bu ekilde ölçüm, i letmeye önemli bir bilgi kayna olurken zamandan ve i çilikten
de tasarruf sa lanm olunur.

Bu bant kantarlar i letmede mevcut olan bant sistemine monte edilerek kullan labilir.
Bant sisteminin üzerinde yürüdü ü tamburlardan herhangi birinin veya bir grubun yerine
tak l r. Tart band , yükü yük hücresi ile band n h z n dijital takometre ile alg lar ve kontrol
terminaline iletir. Tek tamburlu modeli 2 yük hücresi ile çok tamburlu modeli 4 yük hücresi
ile çal maktad r. Tart band na ba l yük hücreleri 1/3000 duyarl l a sahip toz ve suya kar
korumal olarak imal edilirler (Resim 2.6).

MP
Highlight

MP
Highlight
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Sistemin kumandas mikroi lemci kontrollü e it LCA terminali ile yap l r. Kurulumu
terminalden yap l r, sistem çal t r l r, bilgiler izlenir ve rapor al n r. Bellek birimleri elektrik
kesintilerinden etkilenmez.

Resim 2.6: Bant kantar

2.4.1.1. Ölçüm Birimi

Tek Rulo Sistemi

Bu sistemde yük hücresi kantar asesi ile ölçüm rulosu aras na s k ba lant ile monte
edilir. Günümüzde bant kantarlar nda genel olarak bask tipi veya çubuk tipi yük hücreleri
kullan lmaktad r (Resim 2.7).

Kantar asesi ile ölçüm rulosu aras na monte edilen yük hücresi, rulo üzerine konulan
a rl k, rulonun hangi noktas nda olursa olsun ayn de erde ölçer. Bu da mal ak n n veya
band n belli limitler aras nda kaymas ndan do an ölçüm hatalar n yok eder. Tek rulolu
sistemlerde en fazla ± %1 hassasiyet elde edilir.

Resim 2.7: Tek rulolu bant kantar

Çok Rulolu Sistem

Tek rulolu sistemdeki hassasiyet oran ndan daha hassasl k gerektiren yerlerde
kullan l r. Hassasiyetlik oran n art rmak amac yla rulo say s art r lm t r.

Yap s ve çal ma sistemi tek rulo sistemi ile ayn d r (Resim 2.8).



20

Resim 2.8: Çok rulolu bant kantar

2.4.1.2. Ölçüm Band

Resim 2.9: Ölçü band

± %0.5 hassasiyete kadar tart yap labilir özellikte olanlar vard r. Bant üzerinden
geçen kömürü ölçer. Bant darbelere dayan kl malzemelerden yap lm t r (Resim 2.9).
A nma ve esneme minimuma indirilmi bir sistemdir. Ta y c bantlar n yap m nda yüksek
s cakl klara dayan kl malzemeler kullan l r. Sistemde bant gerginli i önemli bir yere
sahiptir. Çünkü bant gerginli i do ru tart m etkileyen faktörler aras ndad r. Zaman zaman
bant gerginli i kontrol edilmelidir.

2.4.2. Çarpmal Kantar

Endüstride serbest dü me prensibi ile akabilen kömür tozunun ak debilerini ölçmek
için kullan lan sistemlerdir.

Çarpmal kantarlar, bant kantar , debi kantar ve silo ölçümü sistemlerinin uygulama
imkân olmad dü ey zemin gibi yerlerde kullan l r.

Sistemin çal ma prensibi öyledir: Besleme borusundan gelen malzeme yük hücresine
ba l bulunan bir plakaya çarpar (Resim 2.10). Plaka üzerinde olu an kuvvetin bile kesi
al narak elektronik de erlendirme ünitesinde debi olarak okunacak hâle getirilir. Sistem anl k
debi ve geçen toplam malzeme miktar n ölçer. Kontrol sistemi için kontrol sinyalleri üretilir.
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Resim 2.10: Çarpmal kantar

2.4.3. Besleyici Kantar

Kesintisiz üretim yap lan tesislerde, istenilen debi de erinde hassas ve sürekli
beslemeyi sa lamak amac yla kullan l r. Resim 2.11’de bu amaçla kullan lan bir kantar
görülmektedir.

Besleyici bant kantar ölçme de erlendirme ünitesi, yük hücresinin a rl k bilgisini,
gerdirme tamburuna monte edilmi enkoder vas tas yla al r. Bu sistemde motor h z
ayarlanabilir ve gerçekle en anl k debi de eri analog veya dijital olarak merkezî kontrol
sistemine gönderilir. Böylece, yap lan motor h z kontrolü sayesinde hammaddenin istenen
debide ak sa lan r.

Resim 2.11: Besleyici kantar

Sistemin çal ma durumu, hammaddelerin hedef debileri, gerçekle en anl k debiler,
toplam geçen malzeme miktar , ar za ve uyar mesajlar görülebilmektedir.

2.4.4. Torbalama Kantar (Big Bag)

Bu kantarlar, özellikle toz ve granül kömürlerin torbalama, nakliye ve stoklama
giderlerini önemli ölçüde ucuzlatan, geriye dönü ümü sayesinde çevreci sistemlerdir.
Malzemelerin 500 kg, 1 ton, 2 ton vb. gibi yüksek kapasiteli torbalara doldurulmalar
sayesinde üretim tesisinin kapasitesine uygun stoklama imkân sa lamaktad r.
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Bu tür torbalama ve stoklama kantar , dolum sistemleri endüstrisinin ihtiyaçlar na göre
el ile dolumdan ba lay p, otomatik dolum, toz tutma ve geri kazanma ünitelerine kadar
geni leyebilen i levleri yerine getirebilmektedir. Resim 2.12’de kömürlerin paketlenmesinde
kullan lan kantar görülmektedir.

Çok ince taneli toz kömürler için çift cidarl olanlar kullan l r.

Resim 2.12: Torbalama kantar

2.4.5. Tank Tart Kantar
Endüstride kömür gibi kat malzemeler için kullan lan tank, silo, bunker ve

mikserlerin devaml olarak a rl n n ölçümünü yapan sistemlerdir. Bu sistemler, imalat
muhasebesi üretim takibi ile kalite art r c faaliyetlere katk s aç s ndan kullan lmas
kaç n lmazd r. 1–200 ton aras nda kömür ölçümünde kullan l r. Resim 2.13’te bir adet tank
tart kantar görülmektedir.

Sistem, devaml olarak tank içinde bulunan malzeme miktar n gösterir. Otomasyon
sistemlerine istenilen sinyalleri gönderebilmektedir. Dolum veya kar mlar için
programlanabilen miktarda malzeme alabilir veya bo altabilir.

Tank alt na yerle tirilecek yük hücreleri ve yük hücresi montaj ayaklar , bunlara ba l
bir ba lant kutusu ve dijital tart göstergesinden meydana gelir. Yük hücresi say s ,
kapasitesi veya tipi yap lacak uygulamaya göre de i iklik gösterir.

Resim 2.13: Tank tart kantar
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2.4.6. Tumba kantar
Cevher, kömür gibi malzemelerin liman ve depolama tesislerinde devaml olarak ve

hassas tart m amac ile kullan l r. Saatte 50- 100–200–500–600–1000 ton gibi de i ik
kapasitelerde malzeme ölçen türleri vard r (Resim 2.15).

Tart lacak malzeme tartma kafesine doldurulur. Kafeste, istenilen malzeme a rl na
ula l nca yükleme durdurulur ve tartma i lemi yap l r. Tart lan malzeme de eri, elektronik
ölçme ünitesinin haf zas na kaydedilerek, bo altma kapaklar kontrol edilir. Böylece
malzemenin otomatik olarak bo alt lmas sa lanm olur. Malzeme bo alt ld ktan sonra,
tartma kab n n daras al narak elektronik ölçme kontrol ünitesine yeni tartma i lemi
ba lang ç sinyali gönderilir. Tüm ölçme i lemleri, ölçme-kontrol ünitesinde haf zaya
kaydedilerek, toplam malzeme miktar hesaplan r. Bu sonuçlar gerekti inde her tart m
sonuçlar kâ da bast r l r. Toplam malzeme miktar , önce belirlenen de ere ula nca tüm
bo altma –ölçme i lemleri durdurulur.

Resim 2.14: Tumba kantar

2.5. Kömür K r c lar
2.5.1. Çeneli K r c lar

Yumu ak malzemelerden sert malzemelere kadar her türlü malzemenin k r lmas nda
kullan lan bir sisteme sahiptirler. Çeneli k r c lar n yüksek volan h zlar , çene kapma aç lar ,
emniyet plakalar ve arka bloklar , getirdi i yüksek performanslar , güvenilirlikleri,
dayan kl l klar ve ayar mekanizmalar kullan c lar na e siz i letme avantajlar
sa lamaktad r.

Resim 2.15: Çeneli k r c
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Çeneli k r c lar hidrolik olarak çal rlar. Bu amaçla kullan lan k r c resim 2.15’ te
görülmektedir. Bu sistem makineden almak istedi iniz ürün e risine göre, çene alt
aç kl n n, kolay ve h zl bir ekilde ayar edilmesine imkân sa lamaktad r. Çene alt
aç kl n n ayar , el pompal hidrolik sistem yard m yla ileri itilen ayar blo unun arkas na
gerekli miktarda ve kal nl ktaki ayar levhalar n n ilave edilmesi veya ç kar lmas ile
yap lmaktad r. Bu sistem di er ayar mekanizmalar na göre daha geni aral kta ayar yapma
imkân sa lad gibi, daha da güvenilirdir. Di er taraftan sabit ve seyyar çeneler çevrilerek
kullan labilecek ekilde mangan çeli inden imal oldu u gibi arka yüzleri de gerek
yasland klar yüzeyi bozmamalar , gerekse tüm çal ma ömürleri boyunca kas nt lardan
dolay olu abilecek k r lmalara kar i lenmektedir.

2.5.2. Silindirik K r c

2.5.2.1. K r c Merdaneler ve Astarlar

Manganez ala ml a nmaya dayan kl çelik dökümden imal edilmi tir (Resim 2.16).
Merdane yüzeyleri istenen malzeme irili ini temin edecek ekilde düz veya yivli olarak
temin edilebilir. nce malzeme k rmak için ikisi düz, orta irilikte malzeme için biri düz biri
yivli ve kal n malzeme k rmak için ikisi yivli merdane kullan l r. Silindir k r c lar beslenen
malzeme içerisindeki demir kaçaklar na kar hidropinomatik koruyucu sistemle teçhiz
edilmi lerdir. Bu sistem top aral klar n n ayar n da kolayla t rmaktad r.

Resim 2.16: Silindir tip k r c

2.5.2.2. Miller ve Yataklama Sistemleri

Volan mili ve merdane milleri C45 karbon çeli inden imal edilmi olup, gövdeye 22
serisi a r hizmet masural yataklarla yataklanm ve labirent keçelerle toz ve di er tesirlere
kar korunmu tur. Merdane göbekleri pik dökümden imal edilmi olup, mile özel konik
man on kilitlerle kilitlenmi tir.

2.5.3. ki Tamburlu K r c lar

Kok fabrikalar nda kömürlerin ön k r lma i lemleri için yava çal an k r c lar
kullan l r. Bu k r c lara metal parçalar veya yabanc maddeler geldi inde emniyet tertibat
yay n n yard m yla tambur yatak üzerinde hareket eder. Böylece sert madde k r lmadan
geçer, yaylar yard m yla tambur tekrar eski durumuna gelir.



25

2.5.4. Tamburlu K r c lar

Bu tip k r c lar hem kömürleri k rma hem de kömürle gelen kaya, metal, ta parçalar
gibi yabanc maddeleri uzakla t rma özelli ine sahiptir. Tamburlu k r c lar iki makastan ve
yatay eksen etraf nda dönen silindirden meydana gelir. Makaslar iki taraftan kiri lere
ba lanm t r.

Tamburun içerisinde kald r c raflar vard r. Raflar, malzemenin kald r lmas n ve
hareketini sa layarak verici uca gönderirler. Raftan inen kömür k r l r ve eleklerdeki delikler
vas tas yla k l fa gönderilir. Buradan da olukla ta y c lara sevk edilir. Kaya parçalar ve
yabanc maddeler silindirlerin içerisinde kal rlar. Bo altma pulluklar yard m yla tamburdan
ç kar l rlar. Ç kan kaya parçalar oluklar vas tas yla kaya bunkerine gönderilirler.

K r c tamburunun dönme h z 20 devir/dakikay geçmez. Kömürü k r c ya veren ve
olukça küçük kömürlerin ön elemesini yapmak için elekler bulunur. K r c büyük kapasiteli
olup çal ma süresince dayan kl ve bak m kolayd r.

K r c dört adet destek merdane üzerinde dönen ve kenar na geçirilmi eleklerden
olu ur. Elek, tamburun çevresine uzunlamas na yerle tirilmi ve kiri lere c vatalarla
sabitlenmi tir.

2.5.5. Çekiçli K r c lar

Kömürlerin son k rma i lemleri için en çok kullan lan d r. En yayg n olanlar çabuk
hareket eden ve iki tarafl çal an çekiçli k r c lard r. Çekiçli k r c lar n kapasiteleri nem
miktar % 6’ ya kadar olan, %15 gazl kömür içeren ve 0-3 mm’ lik kömürlerin k rma
derecesi % 93-94 olan harmanlar için 70 ton/saattir (Resim 2.17).

Resim 2.17: Çekiçli kömür k r c

Gün geçtikçe çekiçli k r c lar daha geli tirilmi tir. Örne in k r lm kömürün ç k
için bir pencere konulmu tur. Ayr ca k rma plakalar n n konstrüksiyonu de i tirilmi tir. Nem
miktar %8–10 veya %12–14 gazl kömür içeren ve 3 mm’ lik kömürlerin k rma derecesi %
95 olan bu k r c lar n kapasitesi 170–180 ton/saattir. 3 mm’ den küçük olan kömürlerin
k r lma derecesi %9–92 ve kapasitesi 200 ton/saattir. Yeni tip çekiçli k r c larda elektrik
enerjisi sarfiyat normal ve çift tarafl çal an çekiçli k r c dan % 30–40 daha dü üktür.
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2.5.6. Darbeli K r c lar

Son zamanlarda darbeli tip k r c lar n kullan lmas yayg nla m t r. Bu k r c larda
k rma i lemi minimum a nma ve darbe ile gerçekle ir. Çekiçli k r c lardaki zgaral elekler
ve çekiçlerin bir k sm ç kart larak ve devir say s ile motor gücü yükseltilerek yeni tip
darbeli k r c lar olu turulmu tur (Resim 2.18).

K r c , tamburuna s k ekilde ba lanan çarpma plakalar ile donat lm t r. Manganl
çelikten yap lm çekiçler vard r.

Resim 2.18: Darbeli kömür k r c
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UYGULAMA FAAL YET

ri parçalar hâlindeki kömürü k r c lara sevk ediniz.

lem Basamaklar Öneriler
Kömür harman ndan ta y c bantlarla
kömür alarak silolara doldurunuz (Resim
2.19).

Resim 2.19: Kömür silolar

Kömürü silolardan alarak tart n z (Resim
2.20).

Resim 2.20: Kömür kantar

Tart lan kömürü ta y c bantlara
yükleyerek k r c lara gönderiniz (Resim
2.21).

Resim 2.21: Kömür ta y c bantlarla
k r c lara gönderilir

Kok harman nda kömürün, iyi
harmanlanm olmas na dikkat ediniz.
Kömür kantar n n do ru tart p
tartmad n kontrol ediniz.
Kazaya sebebiyet vermemek için, di er
çal anlarla irtibat hâlinde olunuz.
Ta y c bantlar kontrol ederek varsa
y pranan k s mlar n n bak m n yap n z.
Kömürün k r c lara sevki esnas nda,
kazalara sebebiyet vermemek için gerekli
i güvenli i tedbirlerini al n z.
Düzgün çal mayan i makinelerini
kullanmay n z.

UYGULAMA FAAL YET
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ÖLÇME VE DE ERLEND RME

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek amac yla a a da çoktan seçmeli test verilmi tir.
Sorular okuyarak do ru seçene i i aretleyiniz.

1. A a dakilerden hangisi kok yap m nda kullan lan kömür çe itlerinden de ildir?

A) Ya l B) Ya s z C) Kuru D) Sulu

2. Kömür stok sahalar en az kaç haftal k üretime yetecek miktar n stoklanmas na yetecek
hacimde olmal d r?

A) 2 hafta B) 3 hafta C) 4 hafta D) 5 hafta

3. Stok sahalar ndaki kömürlerde ani yanma olmamas için, ortamdaki s cakl n kaç °C’yi
geçmemesi gerekir?

A) 40 B) 50 C) 60 D) 70

4. Kömür silolar içinde de i ik bölgelere ait s cakl klar n tespiti için konan araçlara ne
denir?

A) Termokap l B) Prometre C) Barometre D) Termometre

5. Tek tamburlu bant kantar kaç yük hücresi ile çal r?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Çok tamburlu bant kantar kaç yük hücresi ile çal r?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7. Tank tart kantar n n kullan ld kömür ölçüm aral kaç tonlar aras d r?

A) 1–200 ton B) 200–400 ton
C) 400–600 ton D) 600–800 ton

DE ERLEND RME

Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Yanl cevaplar n z faaliyete tekrar
geri dönerek ye da ö retmeninizden yard m alarak düzeltiniz.

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
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PERFORMANS DE ERLEND RME

DE ERLEND RME ÖLÇÜTLER Evet Hay r
Çal ma esnas nda gerekli güvenlik tedbirlerini ald n z m ?
Alm oldu unuz kömürün iyi harmanlanm olmas na dikkat ettiniz mi?
Harmandan kömürü al p, silolara doldurdunuz mu?
Kömürü silolardan al p tartt n z m ?
Tart lan kömürü ta y c bantlara yüklediniz mi?
Kömürü ta y c bantlardan, k r c lara sevk ettiniz mi?
Çal ma esnas nda i için gerekli olan koruyucu elbiseleri giydiniz mi?
Üretimin sürekli olmas için gerekli tedbirleri ald n z m ?
Bunker, silo, kantar gibi gereçlerin kullan ma haz r olup olmad n
kontrol ettiniz mi?

DE ERLEND RME

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevab n almadan bir sonraki i lem basama na
geçmeyiniz. Cevaplar n zda “Hay r” var ise eksiklerinizi tekrar ederek ya da
ö retmeninizden yard m alarak tamamlayabilirsiniz.

De erlendirme sonucunda verdi iniz cevaplar n hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete
geçebilirsiniz.
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Ö RENME FAAL YET –3

Gerekli ortam sa land nda tekni ine uygun olarak k r lm kömürü silolara
doldurabileceksiniz.

Kömürlerin silolara doldurma yöntemlerini ara t r n z.

3. KÖMÜRÜN KIRILMASI VE
DEPOLANMASI

Kömür haz rlama ünitelerinde kömürlerin ön k rma ve son k rma i lemleri yap l r.

Ön k rma i lemiyle kömürlerin özelliklerine ba l olarak 50–80 mm tane irili inde
kömürler olu turulur. Ön k rman n ana amac ; kömürleri zenginle tirmek, harmanlarda iyi
oranlanmas n sa lamak, son k rma i lemlerini kolayla t rmak ve üniform (ayn irilikte)
kömür elde etmektir. Son k rmada ise harmanlar ve kömürler özelliklerine ba l olarak belli
bir tane boyutuna kadar k r l r. Son k rman n amac ise ayn cins kömür kar m ve
kokla ma s ras nda planlanan kalitede kok elde etmek için en iyi tepkime artlar n
olu turmakt r. Son k rma i lemine tabi tutulan kömür ve harman kar t r ld ktan sonra
istenen tane boyutunda silolara doldurulur.

3.1. Kömürlerin K r lmas
Kokla t r lacak kömürlerin tane boyutu ne kadar küçük olursa, kokla ma h z da o

kadar yüksek olur. Yani kömürlerin s ile temas alan geni letilerek bünyelerine s y daha
çabuk almalar sa lan r. kinci bir yarar ise, bünyedeki uçucular n daha kolay at lmas d r.
Dolay s ile harcanan kokla t rma s s daha az olacakt r.

Harmandan kömür silolalar na al nan kömürler, her bir silonun alt ndaki otomatik
oranlay c kantarlar yard m yla harmanlanarak konveyörlerle kapasiteleri saatte 175–300 ton
olan k r c lara gelir. K r c lara gelen kömürün boyutu maksimum 10 mm’ dir. K r c larda,
kömürün % 85’i 3mm boyutun alt na indirilir.

Kömürlerin k r lmas özel k r c larda yap lmaktad r. Bu k r c lar kömür k r c lar
konusunda görmü tük. Burada çekiçli k r c larda kömürün k r lmas üzerinde duraca z.
Çekiçli k r c lar, bir mil üzerinde s ralanm çok say da çekiçlerin bir gövde içerisinde
dönmesi esas na dayan r. Çekiçlerin dönmesi esnas nda, çekiçlerle gövde aras nda kalan
kömürler s k arak parçalan r. Ortalama ebatlar 6–10 mm olan kömürler çekiçlerde 0–3 mm
ebatlar na getirilir ( ekil 3.1). Bazen k r c lar n ç k a zlar na konveyör tertibatl elekler
konur. Elekten geçemeyecek kadar büyük parçalar tekrar k r c lara verilir. K r c larda 55 adet
çekiç bulunmakta olup ortalama a rl klar 14 kg’ d r.

Ö RENME FAAL YET –3

AMAÇ

ARA TIRMA
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ekil 3.1: Kömür 0–3 mm aras nda k r l r

Çekiçler yüksek manganl çeliklerden yap lm olup a nmaya kar dayan kl d r.
Çekiç yüzeylerinin e it miktarda y pranmalar n sa lamak için her 4 günde bir diskin dönme
yönü de i tirilir. K rma oran dü meye ba lad zaman, a nma plakalar çekiçlere do ru
yakla t r lmak suretiyle k rma oran yükseltilir. Çekiçler genellikle 300.000 ton kadar kömür
k r ld ktan sonra de i tirilir.

Kömürler iki a amada k r l rlar.

Kömürlerin ön k r lmas

Kokla acak kömürlerin ön k r lma i lemi iki veya tek tamburlu k r c larda yap l r.
Kömür vagon devirme tertibat ndan veya stok sahalar ndan konveyörlerle k rma bölümünün
üst k sm na verilir. Buradan oluklarla tamburlu k r c lara sevk edilir. K r c ya giden
oluklarda sabit zgaral elekler mevcuttur. Bu elekler kömür tanelerinin 50–80 mm’lik
boyuta ayr lmas n sa lar. K r c da k r lan kömür konveyöre verilir. Konveyörlerden kömür
oranlama bölümüne veya son k rma bölümüne gider. K r c da olu an kaya, ta vb. gibi
art klar konveyörlere ve konveyörlerden yükleme bunkerlerine aktar l r.

Kömürlerin son k r lmas

Kokla t r lacak harmanlarda iri tanelerin bulunmas kokta çatlaklar n meydana
gelmesine sebep olur. Çünkü zay f yap kan kömürler ve mineral taneler kömürde çatlak
olu umunu sa lar. Kokta olu an çatlaklar, kömürlerin ve mineral maddelerin hacimsel
genle me ve çekmelerin farkl olmas ndan kaynaklan r.

Bu mineral kar mlar n sa laml genellikle kömürlerin sa laml ndan çok daha
yüksektir. Bunun için normal kömürlerdeki iri kaya parçalar 3 mm’ den daha küçük
olmal d r. Bu nedenle kömürlerin zenginle tirilmesi kokun fiziksel ve mekaniksel
özelliklerinin iyile mesini sa lar.

Kokla t r lacak kömürlerin veya harmanlar n son k rma i lemi sonucu tane irili i 3
mm ve alt nda olmal d r. Yap kan kömürlerin kokla ma derecelerini art rmak için
havzalarda katk yap lmal d r
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3.2. K r lm Kömürlerin Silolara Doldurulmas

Kokla t rma için haz rlanm olan kömürlerin silolara doldurulmas bantl
konveyörlerle yap l r (Resim 3.1). Kömür silolar n n her bir bölmesinin iyi doldurulmas için
bantl konveyörler silo doldurma cephesi boyunca kesiksiz bir bütün olarak yerle tirilir.
K r c larda k r lm olan farkl özellikteki kömür, ta y c bantlarla ayr ayr silolara
doldurulur (Resim 3.2).

Resim 3.1: Ta y c bant

Resim 3.2: Ta y c bantlarla k r lm kömür silolara doldurulur
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UYGULAMA FAAL YET

ri parçalar hâlindeki kömürü k r c larda k r n z.

lem Basamaklar Öneriler
Ta y c bantlardan kömürü k r c lara al n z (Resim
3.3).

Resim 3.3: Kömür ta y c bantlarla k r c lara sevk edilir

Kömürü k r c larda istenen tane boyutunda k r n z.
stenen tane boyutundaki kömürü bantlarla silolara

doldurunuz (Resim 3.4).

Resim 3.4: K r lm kömür silosu

Kömürün k r c lara sevk
edilmesi esnas nda, ta y c
banttaki kömürün çevreye
dökülmemesine dikkat
ediniz.
K rma i lemi esnas nda
gerekli i güvenli i
tedbirlerini al n z.
K r c larda kömürün istenen
tane irili inde olmas n
kontrol ediniz
Çal ma esnas nda
kullan lan i makinelerini
kullanma talimat na göre
kullan n z.
K r c larda k rm
oldu unuz kömürleri
bantlarla, özelliklerine göre
farkl silolara doldurunuz.
Düzgün çal mayan i
makinelerini kullanmay n z.

UYGULAMA FAAL YET



34

ÖLÇME VE DE ERLEND RME

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek amac yla a a da çoktan seçmeli test verilmi tir.
Sorular okuyarak do ru seçene i i aretleyiniz.

1. Ön k rma sonucu kömür tane boyutu kaç mm aras nda olu ur?

A) 0–40 B) 40–50 C) 50–80 D) 80–120

2. Çekiçli k r c lara verilen kömürlerin ortalama ebatlar kaç mm aras d r?

A) 10–20 B) 40–50 C) 50–80 D) 80–120

3. Çekiçli k r c lar hangi malzemeden imal edilmi tir?

A) Alüminyum B) Bak r C) Çinko D) Mangan ala ml çelik

4. K r c ya giden oluklarda hangi tip elekler kullan l r?

A) Sabit tipli elekler B) Hareketli elekler
C) Alüminyum elekler D) Çelik elekler

5. Silindirik k r c n n volan milleri ve merdane milleri hangi malzemeden yap lm t r?

A) C 45 B) C 50 C) C 65 D) C 70

6. Silindirik k r c n n merdane göbekleri hangi malzemeden imal edilmi tir?

A) Bronz döküm B) Pik döküm
C) Manganez D) Prinç

7. Tamburlu k r c larda kaç adet makas bulunur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5
8. Tamburlu k r c n n tamburunun dönme h z dakikada kaç devirdir?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

9. Darbeli k r c lar n çekiçleri hangi malzemeden yap lm t r?

A) Manganl çelik B) Pik döküm
C) Dökme demir D) Bronz

10. Son k rma i lemi sonucu olu an kömürün tane irili i maksimim kaç mm olmal d r?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

DE ERLEND RME

Cevaplar n z cevap anahtar ile kar la t r n z. Yanl cevaplar n z faaliyete tekrar
geri dönerek ye da ö retmeninizden yard m alarak düzeltiniz.

ÖLÇME VE DE ERLEND RME
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PERFORMANS DE ERLEND RME

Kömür türlerini belirlemek için kömür haz rlama faaliyetini yap n z

DE ERLEND RME ÖLÇÜTLER Evet Hay r
Çal ma esnas nda gerekli güvenlik tedbirlerini ald n z m ?
Alm oldu unuz kömürün iyi harmanlanm olmas na dikkat ettiniz mi?
Çal ma esnas nda kulland n z i makinelerinin kullanmas n iyice
ö rendiniz mi?
Kömürü k r c lara sevk ettiniz mi?
Kömürü istenen tane irili inde k rd n z m ?
Kömürü silolara doldurdunuz mu?
Çal ma esnas nda i için gerekli olan koruyucu elbiseleri giydiniz mi?
Üretimin sürekli olmas için gerekli tedbirleri ald n z m ?
Bunker, silo, kantar gibi gereçlerin kullan ma haz r olup olmad n
kontrol ettiniz mi?

DE ERLEND RME

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevab n almadan bir sonraki i lem basama na
geçmeyiniz. Cevaplar n zda “Hay r” var ise eksiklerinizi tekrar ederek ya da
ö retmeninizden yard m alarak tamamlayabilirsiniz.

De erlendirme sonucunda verdi iniz cevaplar n hepsi “Evet” ise modül
de erlendirmeye geçebilirsiniz.
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MODÜL DE ERLEND RME
Modül sonunda bilgilerinizi ölçmek amac yla a a da Do ru-Yanl eklinde

haz rlanm test verilmi tir. Sorular okuyarak do ru olanlar için Do ru kutucu una, yanl
olanlar için Yanl kutucu una (X) i areti koyunuz.

DE ERLEND RME SORULARI Do ru Yanl
1. Kömür, bile iminde ba l ca karbon, hidrojen ve oksijen gibi
elementlerin de i ik bile imlerde bulunabildi i fosil (organik
art klar) esasl bir maddedir.
2. Kömür, 300–350 milyon y l önce, bitkilerin, ormanlar n ve
hayvan art klar n n batakl klar alt nda kalmas ile olu maya
ba lam t r.
3. En kal n kömür damarlar n n olu tu u ortamlar göllerdir.
4- Lagünler, deniz etkisinin oldu u ince kömür damarc klar n
meydana getirirler.
5. Kömür, dünyada en ya l bir ekilde bulunan, dü ük
maliyetle elde edilebilen güvenilir ve temiz bir fosil yak t d r.
6. Silindirik k r c lar; manganez ala ml a nmaya dayan kl
çelik dökümden imal edilmi tir.
7. Son k rma i lemiyle, kömürlerin özelliklerine ba l olarak
50–80 mm tane irili inde kömürler olu turulur
8. Tamburlu k r c larda, k r c tamburunun dönme h z 20
devir/dakikay geçmez
9. Çekiçli k r c lar, kömürlerin son k rma i lemleri için en çok
kullan lan d r.
10. letmeler içerisinde kömür nakilleri, kauçuk bantlar
(konveyör kay lar ) vas tas ile yap lmaktad r.

DE ERLEND RME

Modülün geneline uygulanan bu sorulara verdi iniz cevaplar , cevap anahtar ile
kar la t r n z. Verdi iniz cevaplar n hepsi cevap anahtar ile ayn olmal d r. Yanl cevaplar
var ise, geriye dönerek ilgili konularla ilgili eksikliklerinizi gideriniz. Gerekirse ders
ö retmeninden yard m al n z.

Modül faaliyetleri ve ara t rma çal malar sonunda kazand n z bilgi ve
becerilerinizi ölçmek için ö retmeniniz size ölçme araçlar uygulayacakt r.

Ölçme sonuçlar na göre, sizin modül ile ilgili durumunuz ö retmeniniz taraf ndan
de erlendirilecektir.

MODÜL DE ERLEND RME
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CEVAP ANAHTARLARI
Ö RENME FAAL YET –1’ N CEVAP ANAHTARI

1. C
2. D
3. A
4. D
5. B
6. B
7. B
8. D
9. A
10. B

Ö RENME FAAL YET –2’ N N CEVAP ANAHTARI

1. D
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. A

Ö RENME FAAL YET –3’ ÜN CEVAP ANAHTARI

1. C
2. A
3. D
4. A
5. A
6. B
7. A
8. B
9. A
10. B

CEVAP ANAHTARLARI
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MODÜL DE ERLEND RME CEVAP ANAHTARI

Soru Do ru Yanl
1. (X)
2. (X)
3. (X)
4. (X)
5. (X)
6. (X)
7. (X)
8. (X)
9. (X)
10. (X)
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