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AÇIKLAMALAR
KOD 521MMI329

ALAN Metalürji Teknolojisi

DAL/MESLEK İzabecilik
MODÜLÜN ADI Demir Cevherinin Zenginleştirilmesi

MODÜLÜN TANIMI
Bu modül, demir cevherinin işlenmesi konularının verildiği
öğrenme materyalidir.

SÜRE 40/32

ÖN KOŞUL

YETERLİK Demir cevherlerini zenginleştirmek

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak demir
cevherinin zenginleştirilmesini yapabileceksiniz.
Amaçlar

1. Tekniğine uygun demir cevherinin kırılmasını
yapabileceksiniz.

2. Tekniğine uygun demir cevherinin öğütülmesini
yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Ortam: Gerçek çalışma ortamı
Donanımlar: Çubuk elek, kırıcılar, LR eleği, konveyörler,
konveyör ekipmanları, silgi sistemi, taşıyıcı makara sistemi,
gergi sistemi, femko, telsiz, telefon, bilgisayar, emniyet
ayakkabısı, iş elbisesi, toz maskesi, baret, eldiven

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen
ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak
modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri
ölçerek sizi değerlendirecektir.

AÇIKLAMALAR
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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Günümüzde ülkemizin ilerleyebilmesi teknik ve teknolojik alanda oluşan yenilikleri
yakından takip etmek ve bu yenilikleri çalışmalarda uygulamakla mümkündür.

Günümüzde iş dünyası alanında kendini iyi yetiştirmiş insan gücüne ihtiyaç
duymaktadır. Bu nedenle insanlar hem alanında iyi yetişmiş olmalı hem de bilgi ve
becerisini doğru şekilde ve doğru yerde kullanabilmelidir. Siz değerli öğrenciler, demir çelik
endüstrisinin temel ürünü olan ham demir üretimi için cevherin kırılması, elenmesi ve stok
sahasına alınması eğitimini alarak işlem basamaklarını öğrenecek ve uygulayacaksınız.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak demir cevherinin işlenmesini
yapabileceksiniz.

 Türkiye’de demir cevheri yataklarını araştırarak rapor hâline getiriniz.

1. DEMİR CEVHERLERİ

Yer kabuğunun % 5,6’sını teşkil eden demir, kolay biçimlendirilebilen, yoğunluğu
7.88 g/cm3, ergime sıcaklığı 1535 oC, sertliği 67 BSD (brinel sertlik derecesi), % 40 uzaması
olan ayrıca mıknatıslanabilen, elektrik ve ısıyı iyi iletebilen gri renkli bir metaldir.

Demir, saf hâlde yumuşak olduğu için endüstri amaçlara uygun değildir. Demire
endüstriyel özelliği kavuşturan içindeki karbondur. Ham demir, dökme demir, çelik döküm,
çelik ve dökme demir çeşitlerinin tümü demir-karbon alaşımıdır.

Karbonla birlikte üstün özellik kazandıran elamanlar; Cr, Ni; W,Mo, Si, O, Zr, Ti ve
başka kimyasal elementlerdir (Resim 1.1).

Doğa içinde çeşitli oranlarda demir bulunan birçok madensel filiz bulunmaktadır.
İçinde demir oranı ve elde etme kolaylıkları bakımından bu filizlerden beş tanesi
işlenmektedir.

Resim 1.1: Demir cevherinin yer kabuğundan çıkarılması

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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1.1. Demir Cevherleri Çeşitleri

Bu filizlerin kimyasal bileşimleri şöyledir:

FİLİZİN ADI KİMYASAL BİLEŞİMİ % DEMİR ORANI
Magnetit Fe3O4 72.4
Hematit Fe2O3 70
Limonit 2Fe2O3.H2O 50-60
Siderit FeCO3 48,2
Pirit Fe S2 46,6

1.1.1. Magnetit

Rengi kurşuniden siyaha kadar değişen bir filizdir. 5 kg/dm3 yoğunluktadır. Demir
yataklarının bulunmasında ve artırılarak zenginleştirilmesinde kolaylık sağlar. Demir
yüzdesinin yüksek oluşu işlenmesinde diğer bir tercih sebebidir. Bu avantajlarına rağmen
ağır oluşu nedeniyle yüksek fırında yakıt sarfiyatına neden olur. Yüksek fırının düzenli
çalışmasına mıknatıslı oluşu nedeniyle engel olur. Dünya demir üretiminin ancak % 5’i
magnetitten üretilir (Resim 1.2).

Resim 1.2: Magnetit

1.1.2. Hematit

Dünya demir üretiminin en fazla yapıldığı filizdir. Rengi kırmızı, kahverengi kırmızı,
çelik mavisi hatta siyah olabilir. Yoğunluğu 5,3 kg/dm3 olup içinde yabancı maddeler
bulunmadığı zaman %70 demir oranına sahiptir. İçinde gang denilen yabancı maddeler (taş
toprak, kum, vb.) bulunduğu zaman demir oranı % 40-65 olur (Resim1.3).

Resim 1.3: Hematit

1.1.3. Limonit

Magnetitten ve hematitten sonra en fazla kullanılan demir filizidir. Esasta içinde su
bulunan hematittir. Yer kabuğunda çok geniş bir sahaya yayılmış durumdadır (Resim 1.4).
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Resim 1.4: Limonit

1.1.4. Siderit

Demirin karbonatlı filizidir. Bu filiz genellikle Ca ve Mg’nin demirle yaptığı
karbonatlı bileşikleriyle birlikte bulunduğu için demir yüzdesi daha düşük bir filizdir. Bu
filiz kullanıldığı zaman yüksek fırına kireçtaşı atılmaya gerek yoktur (Resim1.5).

Resim 1.5: Siderit

1.1.5. Pirit

Kükürtlü demir filizidir. Büyük önem taşımaz. Bu filiz yüksek fırına verilmeden önce
kükürdü yakılır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Pirit

1.2. Ön Stok Sahaları

Demir-çelik işletmelerine çeşitli vasıtalarla nakledilen cevherlerin stoklandığı yerdir.
Ebatları ve kapasiteleri mevcut olan duruma göre değişir. Stok sahası için kullanılacak alan
mümkün olduğu kadar geniş olmalıdır (Resim 1.7).
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Resim 1.7: Cevher stok sahası

Cevherler stok sahalarına, cins ve özelliklerine göre ayrı ayrı stok edilir. Stoklamada
uyulacak genel husus şudur: Direkt yüksek fırına şarj edilecek cevherler, kırılıp elenecek
cevherler, magnetitler ve hematitler gibi ayrı ayrı stok edilir. Farklı özelliklerdeki cevherlerin
birbirine karışmamasına özen gösterilir.

Resim 1.8: Cevherin köprülü vinç ile stok sahasına alınışı

Stok sahasına gelen cevher, stok sahasında bulunan köprülü vinç ile stok sahasına
alınır (Resim 1.8). Bu vinçlerin stok sahasına gelen cevheri düzgün stoklamak, yüksek fırın
ham madde bunkerini doldurmak ve kırılıp elenecek cevheri bunkerlere doldurmak şeklinde
görevleri sıralanabilir.



7

1.3. Çubuk Elekler

Eleme, homojen tane iriliğinde malzeme elde etmek amacıyla yapılır. Çubuk elekler,
cevher eleme amacıyla kullanılan elek çeşitlerinden biridir. Kaba kırıcıların önüne montaj
yapılır. Birbirine paralel 25 mm aralıklarla ızgaralar eleğin perdesini oluşturur. Gelen
malzemelerin 25 mm altı kırıcıya sokulmaz (Resim 1.9).

Resim 1.9: Çubuk elekler

Çubuk eleklerin dışında cevher hazırlamada tel elekler de kullanılmaktadır. Örnek bir
tel elek resmi Resim 1.10’da görülmektedir. 0-40 mm ebadında kırılan cevherlerin tozlarının
elenmesi gerekir. Eleme işlemi çelik gövdeden yapılmış sarsıntı ile çalışan tel eleklerde
yapılır. Sarsma, elektrik motoruna bağlı çelik yaylarla titreşim yaptırmakla sağlanır.

Titreşen yay, üzerine monte edilen elek gövdesini sarsar. Dolayısıyla elek üzerine
yüklenen cevherin tozu elek perdesinden alta geçer ve bir bunkere stok edilir. Elek üzerinde
kalan ise oluk sistemi ile alınarak ayrı bir bunkere stok edilir.

Eleme neticesinde cevherler üç gruba ayrılır.
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Resim 1.10: Tel elek

 0-10 mm
 10-25 mm
 25 mm ve üzeri

Kırılan cevher kükürtsüz nitelikte ise 10-25 mm ve +25mm yüksek fırına gönderilir.
0-10 mm’lik kısım ise sinter tesislerine gönderilir. Eğer kırılan cevher kükürtlü ise 0-
10mm’lik kısım sinter tesislerine gönderilir. 10 mm üzeri ise tekrar kırılarak 0–10 mm
ebadına indirilir. Sinterlenmek üzere bunkerlere stok edilir. Kükürtlü cevherler direkt yüksek
fırına gönderilmez.

1.4. Kırıcılar

Konik kırıcılar değişik kayaçların kırılmasında kaba, orta, ve ince kırma amacı ile
kullanılmaktadır. Kırıcıların ideal kırma şartı orta sertlikte kuru cevherlerle çalıştırıldığında
sağlanır. Yüksek rutubetli tozlu cevherlerde konik kırıcılarda kırılabilir.

Konik kırıcılarda cevher parçalarının ezilmesi ve kırılması sabit olan dış gövdesi ile
içte bulunan hareketli konik yüzey arasında olur.

Mil hareketini konik kavrama üzerinden elektrik motorundan alır. Kırıcı çıkış aralığı
ayarı mekanik olarak yapılmaktadır.

Kırıcıya kırılmayan cisimler düştüğünde yaylar vasıtasıyla kırıcı aralığı açılarak tork
aralığı genişler (Şekil 1.1).
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Şekil 1.1: Cevher kırıcılar

Orta ve ince kırıcılarda kırma işlemi önceden ezme daha sonrada kırma boşluğunda
kırma şeklinde olur.

Konik kırıcılar, konik iç gömlek ardı ardına birbirine yaklaşıp uzaklaşacak şekilde
döner.

Cevher yüzeyler birbirine yaklaşırken kırılır, buna karşılık birbirinden uzaklaşırken
boşalır.

Cevher parçalarının kırılması işlemi cevherin çıkış aralığından geçebilecek bir tane
iriliğine ininceye kadar devam eder. Kırılan malzeme kırıcı altında bulunan bir konveyör
bant üzerine düşer.

1.4.1. Kırıcının Yüksüz Denenmesi

Kırıcı boşta çalışırken aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

 Kırıcı küresel mihver yatağı, eksantrik konik ayarı yapıldığından emin
olunmalıdır.

 Dişlilerin doğru monte edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
 Hidrolik toz tutucu ayarlanmalıdır.
 Kırıcı içinde yabancı madde olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 Yağlama ve su sisteminin çalıştırılarak kontrolü yapılmalıdır.

Kırıcı çalıştıktan sonra kırıcı koniği, ekseni etrafında 15 dev/dk.dan daha hızlı
olmamak üzere salınım yapıyorsa küresel mihver yatağı eksantrik konik kovanın çalışması
normal demektir.
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Eksantriğin kırma başlığı 15 dev/dk.dan hızlı dönüyorsa aşağıdaki sebeplere bağlıdır.

 Kırma başlığı küresel yatağı üzerindeki sürtünme momenti yetersizdir (kırma
başlığının iyi yerleştirilmemiş olması).

 Eksantrik konik kovan üzerindeki sürtünmenin fazla olması

1.4.2. Kırıcı Çıkış Ağzı (Terk Aralığı) Açıklığının Ayarı

Orta kırıcıların çıkış aralığı 25 mm, ince kırıcılarda 8 mm olarak ayarlanmaktadır.
Çıkış aralığı ayar ringi, destekleme ringi bağlantı çubukları ve kamalarla sıkıştırılırken
ölçülmelidir.

Ölçme işlemi için 2–3 mm çaplı çelik tellerle bağlanmış kurşun bilyelerden
faydalanılır. Bilyalar kırıcının 90’ar derece ara ile çevre üzerindeki dört noktasından paralel
sarkıtılır. Ayar yapılırken vinç yardımı ile ring döndürülür ve istenen kırma aralığı sağlanır.

1.4.3. Kırıcı Besleme Şutunun Yerleştirilmesi

Kırıcıların çalıştırılmasında besleme tertibatının doğru yerleştirilmesinin önemi
büyüktür. Şarj edilen cevherin kırıcıya besleme yönü önemlidir.

Kırıcıya besleme yönü doğru olmadığı takdirde makinenin çalıştırılmasında aşağıdaki
aksaklıklar ortaya çıkar.

 Kapasite düşer.
 Kırılan cevher içindeki iri parça miktarı artar.
 Gövde konkavlar, koruyucu ringde homojen olmayan (tek taraflı) aşınmalar

olur.
 Yaylar üzerinde tek taraflı bir yük artışı olur. Gövde destekleme ringi ve

destekleme konik yuvasının oturma yüzeyindeki aşınmalar artar.
 Kırıcı üzerindeki dinamik yüklerin artması sonucu eksantrik kompleksindeki

kovanlar ve dişliler servis dışı olur.
 Enerji sarfiyatı artar.

Cevher hiçbir şekilde kırma bölmesinin (boşluğunun) tek tarafına beslenmemelidir.
Aksi hâlde kırma esnasında malzeme boğulması olur. Kırıcı tıkanır ve zorlama olur.

1.4.4. Kırıcının Yük Altında Denenmesi

Kırıcının yük altında denenmesi esnasında aşağıdaki faktörler kontrol edilmelidir.

 Kırıcı başlığının salınım sayısı
 Eksantriğin değişik konumları için çıkış ağzının kapalı olduğu taraftaki genişliği
 Dişli ve yatakların ses durumu dinlenmelidir.
 Kırıcı kapasitesine uygun besleme yapılmalıdır.
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Kırıcı 10–15 dakika boşta çalıştırıldıktan sonra azar azar besleme yapılır. Kırıcı bu
şekilde bir saat çalıştıktan sonra beslemeyi kırıcının çıkış ağzı genişliğine göre düzenli
besleme yapacak şekilde ayarlanır.

Bütün test süresince yük altındaki ünitelerin tamamı sarsıntısız ve darbesiz, düzenli
olarak çalışıyor, cevher normal kırılıyor, yağ çıkış sıcaklığı değişmiyor ve yağlama istasyonu
ve yağ borularında yağ basıncında anormal bir durum yok ise kırıcının çalışması normal
demektir.

Bu denemeden sonra kırıcı işletmeye alınabilir.

1.4.5. Kırıcının İşletilmesi

Kırıcı çalışırken yatakları toza karşı koruyan hidrolik toz tutucular sürekli kontrol
edilmelidir.

Ayarlanabilen gövde ile destekleme ringi dişlerini tozdan koruyan hortumlar kontrol
edilmelidir.

Destekleme yuvasındaki hidrolik toz tutucuya ait vana sık sık kontrol edilmelidir.
Kırık demir parçaları, kırıcı boşluğuna girerek tahribata yol açabilir. Kırıcı yüzeyleri

zaman zaman kontrol edilmelidir.

Şarj tertibatını ve hunisini sık sık kontrol ederek aşınan kısımların bakımı
yapılmalıdır. Ayarlanır gövde ringi, astarı, kırma başlığı dağıtım diski, gövde aşınma
plakaları, sık sık kontrol edilmelidir.

1.4.6. Kırıcının Beslenmesi

Kırıcı besleme kutusu ve besleme hunisi, malzeme kırma başlığı dağıtım diskinin
ortasına gelecek şekilde ayarlanmalıdır. Cevher hiçbir zaman bir taraftan ve dağıtım diskine
gelmeden kırıcıya verilmemelidir.

Şarj hunisine direkt cevher beslenmemelidir. Cevher önce darbe giderici bir cebe
doğru beslenip oradan besleme hunisine aktarılmalıdır.

İri cevherler kırıcının düzenli çalışmasını aksatır. Makinede gerilimler meydana gelir.
Kırıcının yataklarında tahribata yol açar.

Kırıcıya aşırı besleme yapılmamalıdır. Aşırı besleme de kırıcıya zarar verir.

Fazla tozlu malzeme, kırıcının iyi çalışmasını aksatır. Cevher kırıcıya gelmeden önce
iyice elenmelidir.
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1.4.7. Kırıcı Yağlama Sistemi

Kırıcı yağ sistemi kırıcı yataklarının sürtünmesiz çalıştırılması, yatakları sürekli olarak
soğuk tutmak, kırıcıya gelen ani yüklerin sebep olduğu darbeleri azaltmak veya tamamen
karşılamak amacıyla yapılmıştır.

Kırıcı normal çalıştığında sıcaklık 35 oC–55 oC arasında değişmektedir. Sıcaklığın 60–
65 oC’ye yükselmesi maksimum sıcaklık kabul edilir. Bu durumda hemen tedbir alınmalıdır.
Yağ sıcaklığının yükselmesi yağın oksitlenmesine ve eskimesine neden olur.

Ayrıca sıcak yağın kıvamlılığı düşer. Aşındırıcı tozlar yağ içine kaçtığında kırıcı
yataklarında aşınma artar ve yatakların ömrü azalır.

1.4.8. Kırıcı Yağlama Sisteminin Çalıştırılması

Yağlama sistemi kırıcı çalıştırılmadan önce çalıştırılmalıdır. Yağ pompası tank çıkış
vanası açık duruma getirildikten sonra el ile veya otomatik olarak çalıştırılır. Yağlama
sistemi çalışmadan kırıcı çalışmaz. Aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

 Kırıcıya ait ana motor ancak yağ tahliye borusundan yeterli miktarda yağ
geçtiği anda çalışır.

 Kırıcıyı besleyen yağ azaldığı veya kesildiği zaman yedek pompa çalıştırılır.
 Yağ kırıcıya tank çıkışında bir vanadan geçtikten sonra beslenir.
 Kırıcı yanında bulunan yağ vanalarından kırıcının eksantrik mil yataklarına ve

kırıcı içine bağlanır. Yağ basıncı barometreden ölçülür.
 Kırıcıdan çıkan yağ sıcaklığı ölçülür.
 Tahliye hortumundan geçen yağ miktarı azalırsa yedek pompa devreye sokulur.
 Çökeltme tankına gelen yağ önce süzgeçten geçirilerek iri metalik

empüritelerden temizlenir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Demir cevherini kırınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Çıkarılan demir cevherini ön stok sahasında
stoklayanız.

 Cevheri stok sahasından çubuk eleklere sevk
ediniz.

 Elek üzerinde kalan cevheri kırıcıya gönderiniz.
 Kırılan cevheri stok sahasında stoklayınız.

 Cevher için ön stok sahasında
çeşitli vinçler kullanınız.

 Toz cevheri ayırınız.

 Teknik emniyet kurallarına
uyunuz.

 Koruyucu elbise ve ayakkabı
giyiniz. Gözlük ve baret takınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?

3. İş ayakkabısı, eldiven giydiniz mi, baret taktınız mı?

4. Cevheri cevher ocaklarından çıkardınız mı?

5. Cevheri ön stok sahalarında stok ettiniz mi?

6. Cevheri çubuk eleklere sevk ettiniz mi?

7. Büyük parçaları kırıcıya gönderdiniz mi?

8. Kırıcıdan çıkan cevheri eleklerden geçirdiniz mi?

9. Uyarı levhaları uygun yerlerde mi?

10. Kırılan cevheri stok sahasında stok ettiniz mi?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. İçinde en fazla demir bulunan demir filizi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Limonit
B) Hematit
C) Magnetit
D) Siderit

2. Aşağıdakilerden hangisi pirit cevherinin elek üstü doğrudan yüksek fırına verilmeme
nedenidir?
A) Sert olması
B) İçindeki demir oranı fazla olması
C) Kükürtlü bileşik olması
D) Tozlu olması

3. Çubuk elek montajı aşağıdaki yerlerden hangisine yapılır?
A) Kırıcıdan sonra
B) Kaba kırıcıdan önce
C) Kırıcının altına
D) Stok sahasına

4. Kırılan 0-10 mm ebadındaki cevherler aşağıdaki yerlerden hangisine gönderilir?
A) Direkt yüksek fırına gönderilir.
B) Cevher silolarına gönderilir.
C) Sintere gönderilir.
D) Dışarı atılır.

5. 5. Kırıcıların çalışma sıcaklıkları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 50–60
B) 35–55
C) 70–80
D) 90–95

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak demir cevherini
öğütebileceksiniz.

 Demir cevherinin öğütülmesinin sinterleştirme üzerindeki etkisini araştırınız.

2. DEMİR CEVHERİNİN ÖĞÜTÜLMESİ

Demir cevheri, demir çelik fabrikalarında doğadan çıktığı gibi kullanılamaz.
Dolayısıyla çeşitli aşamalardan geçmesi gerekir. Bunlardan birincisi öğütülme işlemidir.

2.1. Konveyör Bantları

Bantlı konveyörlerin amacı malzemeyi yatay veya eğimli olarak yukarı veya aşağı
nakleden sonsuz hareketli bir bant teşkil eder (Resim 2.1).

Resim 2.1: Cevherin stok sahasına konveyör bantlarla sevk edilişi

Bant bir şasi üzerine tahrik ve kuyruk tamburları yerleştirilmiştir. Bu tamburun
üzerinden geçen bant şasiye bağlı taşıyıcı ve dönüş ve makara grupları tarafından
taşınmaktadır. Banda gerekli kuvvetin verilebilmesi için bir ağırlık gergi tertibatı kullanılır.
Bandı hareket ettiren bir tahrik tertibatına ihtiyaç vardır.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Resim 2.2: Konveyör bant

Banda yüklenen malzeme, bandın üst yüzeyi tarafından taşınır. Malzemeyi banda
yüklemek için bir yükleme teknesi, banttan malzemeyi boşaltmak için bir boşaltma oluğu ve
bandı temizlemek için bir temizleme tertibatı vardır. Banda yapışan malzemeyi temizlemek
için temizleme tertibatı mevcuttur.

Resim 2.3: Konveyör bant yapı kesiti

Malzemeyi nakleden bant, tamburlardan intikal eden çekme kuvvetlerine ve
malzemeden ileri gelen ağırlık, sıcaklık ve aşınma tesirlerine dayanıklı olmalıdır.

Cevher taşıyan bandın orta kısmı dayanaklılığı temin eden pamuk veya naylon veya
sentetik malzemelerden yapılmıştır. Birkaç tabakalı dokumaya sahip bulunan lastik bantların
dokuma tabakasının arası lastik bantlarla kaplanmıştır.

Bantların dokuma tabakasına karkas adı verilir. Karkas lastik bandın çekme kuvvetini
sağlar.

Kontrolleri muntazam yapılmalı. İlk işletmeye alındığında uzama fazla olacağından
gergi kuvveti sık sık kontrol edilmelidir.
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2.2. Değirmen

Öğütme işleminde kırma işlemine nazaran daha küçük taneler elde edilir. Cevher iyice
ufalanır ve toz hâline getirilir. Bu işlem için değirmenler kullanılır. Bu değirmenler silindirik
veya koni şeklindedir. Şekil 2.1’de bir silindirik değirmen görülmektedir.

Şekil 2.1: Değirmen kesit resmi

İkinci kırma işlemi değirmenlerde yapılır. Değirmenin yapısı yukarıda açıklanan
kırıcılarla aynı olup sadece kırma ölçüsü değişir. Çene aralığı 10 mm’ye ayarlanarak
sinterlenecek cevherler 0-10 mm arasında öğütülür. Öğütülen cevherler sinter ünitesine
gönderilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
Demir cevherini öğütünüz.

İşlem Basamakları Öneriler

 Demir cevherini kırıcıda kırıp stoklayınız.

 Stok sahasındaki cevheri öğütmek üzere
konveyör bantlarla değirmenlere sevk ediniz.

 Demir cevherini değirmende öğütünüz.

 Öğütülen cevheri sinter tesislerine
göndermeden önce stoklayınız.

 Çalıştığınız alanı düzenli temiz
tutunuz.

 Kullandığınız aletleri temiz tutunuz.

 Ahlak kurallarına uyunuz.
 Önlük giyiniz.

 Teknik emniyet kurallarına uyunuz.

 Emniyet araçları kullanınız.

UYGULAMA FAALİYETİ
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KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır

1. İş önlüğünü giydiniz mi?

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?

3. İş ayakkabısı, eldiven giydiniz mi, baret taktınız mı?

4. Toza karşı uygun maske giydiniz mi?

5. Çalışma alanının tertip ve düzenini sağladınız mı?

6. Demir cevherini kırıcılarda kırıp stokladınız mı?

7. Stoklardaki cevheri öğütülmek üzere değirmenlere sevk ettiniz mi?

8. Değirmenlerde cevheri öğüttünüz mü?

9. Öğütülen cevheri stok sahasında stokladınız mı?

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden
geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Konveyör bantların amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malzemeyi yatay ve eğimli olarak yukarıya ve aşağıya nakletmek
B) Fazla malzeme sevk edebilmek
C) Tahrik tamburunu çevirmek
D) Atık malzemeleri değerlendirmek

2. Konveyör bandına yapışan malzemeler aşağıdakilerden hangisi ile temizlenir?
A) Fırça ile
B) Konveyör bandı üzerine montajı yapılan silgi ile
C) Su ile
D) Silerek

3. Konveyör bantların uzamasına ve kısalmasına karşı aşağıdaki tedbirlerden hangisi
alınır?
A) Çeşitli gergi tertibatları kullanılır.
B) Konveyör bant uzamaz ve kısalmaz.
C) Uçları kesilir tekrar montaj yapılır.
D) Tesisatı uzatılır.

4. Kükürtlü cevherlerin değirmenlerde 0-10 mm ebadında öğütülmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kolay ergimesi için
B) Kolay nakledebilmek için
C) Sintere göndererek kükürdünü gidermek için
D) Ocaktan iri çıktığı için

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Demir yer kabuğunun % 5,6’sını teşkil eden demir, kolay biçimlendirilebilen,
yoğunluğu 7.88 gr/cm3, ergime sıcaklığı 1535 oC, setliği 67 BSD (brinel sertlik
derecesi), % 40 uzaması olan mıknatıslanabilen, elektrik ve ısıyı iyi iletebilen gri
renkli bir metaldir.

2. ( ) Hematit dünya demir üretiminin en fazla yapıldığı filizdir.

3. ( ) Pirit kükürtlü demir filizidir. Büyük önem taşımaz. Bu filiz yüksek fırına
verilmeden önce kükürdü yakılmaz.

4. ( ) Cevherler stok sahalarına, cins ve özelliklerine göre ayrı ayrı stok edilir.

5. ( ) İri cevherler kırıcının düzenli çalışmasını aksatmaz.

6. ( ) Eleme, homojen tane iriliğinde malzeme elde etmek amacıyla yapılır.

7. ( ) Cevher taşıyan bandın orta kısmı dayanıklılığı temin eden pamuk, naylon veya
sentetik malzemelerden yapılmıştır.

8. ( ) Kükürtlü cevher doğrudan yüksek fırına verilir.

9. ( ) Çene aralığı 10 mm’ye ayarlanarak sinterlenecek cevherler 0-10 mm arasında
öğütülür. Öğütülen cevherler sinter ünitesine gönderilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI

1 D

2 C

3 B

4 C

5 B

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI

1 A

2 B

3 A

4 C

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI

1 Doğru

2 Doğru

3 Yanlış

4 Doğru

5 Yanlış

6 Doğru

7 Doğru

8 Yanlış

9 Doğru

CEVAP ANAHTARLARI
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