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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI320 

ALAN Metalürji 

DAL / MESLEK Ġzabe 

MODÜLÜN ADI Kömürün Depolanması 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, kömür siloları, kömür taĢıma bantları, batarya siloları, 

Ģarj arabası, kok kamaraları konularının verildiği öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Kömür Hazırlama Modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Kömürün depolama ve sevkini yapabilmek. 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğe uygun olarak 

kömür depolanmasını yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun, Ģarj kömürünü silolara doldurabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun, Ģarj malzemesini kok kamaralarına 

doldurabileceksiniz. 

 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamında uygulanmalıdır. 

Donanım: Konveyör bantları, kırıcılar, optik kantar, silolar, 

mikser, Ģarj arabası, itme arabası, süngüdür. 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

 

Her bir faaliyetin sonunda yer alan ölçme araçları ile kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Modül sonunda kazandığınız bilgi, beceri ve tavırlar 

öğretmeninizin hazırladığı ölçme araçlarıyla değerlendirilecektir. 

 
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Kömür, diğer gaz, sıvı yakıtlar yanında depolanması daha kolay ve büyük miktarlarda 

yapılabilen bir maddedir. Fakat kömürün de depolanması, bilerek yapılmalı ve bu esnada 

gerekli Ģartlar yerine getirilmelidir. 

 

Kömür istikrarlı olmayan bir maddedir. Yani havada değiĢime uğrar ve bilhassa 

havanın oksijeni ile reaksiyona girerek oksitlenir. Bu oksidasyon kömürün özelliklerinde 

değiĢiklikler meydana getirdiği gibi ileri giderek tehlikeli de olabilir; hatta yangınlara da 

sebep olabilir. 

 

Bu modül ile kömürün depolanması ve taĢınması sırasında izlenecek konular hakkında 

ayrıntılı bilgileri bulabileceksiniz. 

 

Konuları dikkatle inceleyerek bu modülü baĢarıyla bitirdiğiniz takdirde iyi bir teknik 

eleman olarak bu alanda faaliyet gösteren tüm iĢletmelerde iĢ bulma imkânınız yüksek 

olacaktır. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun materyal, atölye ve çalıĢma ortamı sağlandığında tekniğe 

uygun olarak kömürü silolara doldurabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizdeki kömür iĢletmelerinden veya kok fabrikalarında kömürün 

depolanmasında dikkat edilecek hususlar hakkında bir araĢtırma yapınız. 

Bulduğunuz sonuçları sınıfınızda öğretmeniniz ve sınıf arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 
 

1. KÖMÜRÜ SĠLOLARA DOLDURMA 
 

1.1. Kömürde Uçuculuk Oranı 
 

Uçucu madde oranı, kömürün sınıfını (kömürleĢme derecesini) , sabit karbon oranını 

ve koklaĢma özelliğini belirleyen önemli bir kıstastır. KömürleĢme derecesi arttıkça, 

kömürün uçucu madde oranı azalmaktadır. KömürleĢme derecesiyle uçucu madde arasında 

bağlantı kurulurken yanıltıcı olmaması için uçucu madde oranının kuru külsüz bazda (kkb) 

verilmesi gerekmektedir. 
 

DüĢük uçuculu bir kömür, daha yüksek oranda kok verecek, böylece ton kömür baĢına 

karbon oranı yükselecektir. Bununla birlikte kuru mineral maddesiz bazda %14’ ten az olan 

kömürler koklaĢamaz. Aynı Ģekilde aĢırı yüksek uçuculu kömürlerde ya koklaĢamayacak ya 

da düĢük kaliteli kok verecektir. Buna bağlı olarak sabit karbon oranı da düĢük olacaktır. 
 

Uçucu madde oranı %18–35 (kkb) arası olan kömürler, metalürjik kok üretiminde 

kullanılmaktadır. Kömürde plastometre, dilatometre ve ĢiĢme indeksi (FSI) gibi yöntemlerle 

ölçülen koklaĢma özelliği, uçucu madde oranı % 18 olan kömürlerde baĢlar, uçucu madde 

oranı % 26–30 arasında olan kömürlerde doruk noktasına ulaĢır ve uçucu madde oranı % 35’ 

i geçen kömürlerde tekrar kaybolur. Sağlamlığı en yüksek olan kok orta uçuculu (% 24–26) 

kömürlerden elde edilmektedir. Uçucu madde oranı % 18–35 arası kömürler uygun harman 

yapılarak kullanılmalıdır. 
 

AĢağıda kok mukavemeti M40 indeksinin, kömürün uçucu madde ile ilgisini gösteren 

grafik 1.1’ de verilmiĢtir. 
 

(M40) Kok Mekanik Sağlamlığı: M40’ın %78 değerinin üzerinde olması 

gerekmektedir. Verimliliğin sağlanması ve kok tüketiminin azalması için bu değerin %80–82 

olması arzu edilir. Kok mekanik sağlamlığının ölçüsü olarak M40 indeksi ile yüksek 

fırındaki kok tüketimi arasında güvenilir bir iliĢki bulunmakla beraber bazı kaynaklarda 

M40’taki bir birimlik düĢüĢün üretimi %1,3 azaltacağı ifade edilmektedir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Grafik 1.1: Kok mukavemetinin kömürün uçucu madde ile ilgisi 

1.2. Kömür Siloları 
 

ġarj kömürünün nakil araçlarına (konveyör bantlarına), sistemli bir Ģekilde 

verilmesini, sürekli bir çalıĢmanın sağlanmasını ve stoklanmasını sağlamak için kurulan 

kapalı depolama tesislerine kömür silosu denilmektedir. 

 

Kömür silolarının kapasiteleri iĢletmelerin büyüklüğüne göre 350–650 ton/adet 

kömürü depolamaya imkân verecek Ģekilde imal edilirler. Ayrıca iĢletmelere çeĢitli 

bölgelerden (Zonguldak, Amerika, Kanada vb.) gelen, farklı özellikteki kömürleri ayrı ayrı 

depolamak amacı ile iki veya da çok sayıda kurulurlar. Bu da iĢletmelere büyük avantaj 

sağlamaktadır. 

 

Konveyör bantları ile taĢınan kömür, silolar üzerinde bulunan tripper sistemi yardımı 

ile silolara doldurulmaktadır. Her bir silonun çıkıĢında kantarlı besleyiciler bulunmaktadır. 

Bu kantarlı besleyiciler kumanda odasında bulunan bilgisayar sistemi ile kontrol 

edilmektedir. Arzu edilen kömür karıĢımını ±% 0,5 hassasiyetinde sisteme verme özelliğine 

sahiptirler. Böylece istenilen sayıdaki kömür çeĢidinin, istenilen oranlarda homojen bir 

Ģekilde karıĢtırılması sağlanmaktadır. AĢağıda kömür silolarına ait resim 1.1’ de ve siloların 

kesit resmi Ģekil 1.1’de görülmektedir. 

 

 

Resim 1.1: Altı bölümden oluĢan kömür silosu 
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ġekil 1.1: Kömür silolarına ait kesit örnekleri 

1.3. Kömür TaĢıma Bantları 
 

Açık veya yeraltı kömür iĢletmeciliğinde çok kullanılan sürekli nakliye araçlarından 

birisidir. Çok miktardaki kömürün uzun mesafelere yatay ve eğimli olarak nakledilmesinde 

kullanılırlar. Kömür, baĢ ve kuyruk tamburları arasına gerdirilmiĢ sonsuz bir bandın bir veya 

daha fazla tahrik tamburu vasıtasıyla makaralar üzerinde hareket ettirilmesi ile nakledilir. 

Nakil, aĢağı yönde 40º ye, yukarı yönde ise 18º ye kadar çıkabilir. 

 

TaĢıma bantlarının ana elamanları; bant kayıĢı, Ģasi, makara, tahrik tamburu, dönüĢ 

tamburu, tahrik motoru olarak sıralanabilir. 

 

TaĢıma bantlarının ana elamanı bant kayıĢıdır. Kömürün aĢındırma etkisine, nemine, 

darbesine ve çekme etkisine karĢı dayanıklı olmalıdır. Bu nedenle taĢıma bantları çeĢitli 

sınıflara ayrılmıĢlardır. Bu bantlar aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir. 

 

 Tekstil bantları 

 Pamuk dokulu 

 Polyamid dokulu 

 Polyester dokulu 

 Aramit dokulu 

 Çelik bantlar 

 Çelik hâlatlı 

 Çelik örgülü 

 

Tablo 1.1’ de bu bantlara ait bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri verilmiĢtir. 

 
ÖZELLĠKLER PAMUK POLYAMĠD POLYESTER ARAMĠD ÇELĠK 

Yoğunluk           (g/cm³) 1,54 1,14 1,38 1,44 7,85 

Ergime Noktası      (C°) 230 215–235 260 500 1600 

Tenasite            (mN/tex) 150 820 820 1950 330 

Kopma Uzaması   (%) 7 20 13 3,3 1,9 

Isıl Büzülme         (%) 0 4 5,5 0,1 0 

Isıl Direnç             (%) 0 45 55 90 100 

Asitlere Dayanıklılık Zayıf Orta Ġyi Orta Orta 

Alkalilere Dayanıklılık Ġyi Ġyi Orta Ġyi Çok Ġyi 

Solventlere Dayanıklılık Ġyi Ġyi Ġyi Çok Ġyi Çok Ġyi 

Tablo 1.1: Bant karkas malzemelerin bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 



 

6 

 Tenasite: YapıĢkanlık, dayanıklılık, direngenlik 

 mN/tex: Mukavemet birimi 

 Solvent: Endüstride yağ giderme, temizlik v.b. iĢlerde kullanılan kimyasal 

temizlik malzemesi. 

 

Ayrıca taĢıma bantları kaplamasına göre de sınıflandırılmıĢtır. 

 

 AĢınmaya dayanıklı (Tip A) 

 Aleve dayanıklı  (Tip F) 

 Isıya dayanıklı  (Tip D) 

 Yağa dayanıklı  (Tip O) 

 

Tırmanma açısına göre taĢıma bantlar aĢağıdaki sınıflara ayrılmıĢtır. Buna ait Ģekil 

1.2’ de verilmiĢtir. 

 

1-Düz yüzeyli   4-Esnek kenarlı paletli 

2-Ġnce profilli   5-Sandviç tasarımlı 

3-ÇavuĢ profilli   6-Elevatör 

 

 

ġekil 1.2:TaĢıma bantlarına ait tırmanma açıları 

Pamuk doku yerine uzunlamasına pamuk ipliği konulması hâlinde, kort dokulu bant 

yapısı oluĢur. Tek katlı pamuk doku içine, 7–8 cm aralıklarla ince çelik teller veya çelik 

hâlatlar yerleĢtirilmesi ile çelik kordlu bantlar yapılır. Bu tip bantlar, genellikle çekme 

kuvvetinin yüksek olduğu yerlerde kullanılmakta ve uzun ömürlü olmaktadırlar. Kömür 

iĢletmeciliğinde ana taĢıma bantlarında özellikle bu tür bantlar yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 
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Resim 1.2: Çelik kortlu taĢıma bandı  Resim 1.3: Çelik kordlu taĢıma bandı kordu 

1.4. Mikserin (KarıĢtırıcı) Tanımı 
 

Motor gücü 90 KW- dönme hızı 1500 devir/dakika’ dır. Ġki tane karıĢtırma silindiri 

vardır. Silindirlerin çapı 850 mm uzunluğu 1600 mm’ dir. KarıĢtırma silindirleri, 

sabitleĢtirilmiĢ karıĢtırıcılardan ibaret mekanik makinelerdir. KarıĢtırıcı silindirler 

birbirlerine (V) kayıĢ sistemi ile bağlanmıĢlardır. Silindirin hareket ettirilmesi ile ona bağlı 

diğer silindirin hareket etmesi sağlanarak karıĢtırma iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. 

KarıĢtırıcılar, aĢınmaya karĢı dayanıklı alaĢımlardan yapılmıĢlardır. Herhangi bir arıza veya 

yıpranma sonucu değiĢtirilmeleri gerekirse, bu iĢlem çok kısa sürede yapılabilmektedir. 

Resim 1.4’te bir adet mikser görülmektedir. 

 

Resim 1.4: Mikser (kömür karıĢtırıcı) 

1.5. Kömürün Mikserde KarıĢımı 
 

Laboratuardan gelen kömür karıĢımlarına ait analiz sonuçları kumanda odasında 

bulunan bilgisayar sistemine girilir. Sisteme girilen oranlar doğrultusunda, karıĢtırma 

silolarının altında bulunan ± %0,5 hassasiyetinde tartım yapan kantarlı besleyiciler harekete 

geçerler. 
 

Kantarlı besleyicilerin çalıĢması ile karıĢtırma silolarından alınan kömürler taĢıma 

bantları ürerine dökülür. Buradan da bantlar aracılığı ile mikser içerisine boĢaltılır. Mikserin 

içerisine boĢaltılan kömürler içeride dönen karıĢtırma paletlerine çarparak savrulurlar 

böylece karıĢtırma gerçekleĢtirilmiĢ olur. 
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Ayrıca yaz aylarında havaların sıcak olması nedeni ile kömürün rutubeti önemli 

ölçülerde düĢmektedir. Kömür rutubetinin düĢmesi kok kalitesini de düĢürmektedir. Bunu 

önlemek için mikserler üzerinde su fıskiyeleri bulunmaktadır. Kok laboratuvarlardan gelen 

rutubet analizleri sonuçlarına göre Ģarj kömürünün rutubetinin %9’ dan düĢük olmaması 

istenir. Bunu sağlamak için analiz sonuçları kumanda odasında bulunan bilgisayar sistemine 

girilerek fıskiyelerin ne kadar açılacağına karar verilir. Böylece, kömürün batarya silolarına 

sevk edilmeden önce homojen bir Ģekilde nemlendirilmesi de sağlanmıĢ olur. 

 

AĢağıda kumanda odasına ait resim 1.5’ te ve miksere su verilmesine ait Ģekil 1.3’ te 

görülmektedir. 

 

 

Resim 1.5:Kumanda odası 

 

ġekil 1.3: Miksere su verilmesi 

1.6. Batarya Siloları 
 

KoklaĢabilir taĢkömürünün stok sahasından alınıp bir dizi iĢlemden (kırma, mikserde 

karıĢtırma, nemlendirme vb.) geçirilerek istenilen özelliklere getirildikten sonra kok 

bataryalarına verilmek üzere depolandığı son bölümüdür. 

 

Her batarya 2000–2500 ton kömür depolama kapasitesine sahiptir. ĠĢletmelerin 

büyüklüğüne göre 2 veya daha fazla sayıda kurulurlar. Resim 1.6’ da bir adet batarya silosu 

görülmektedir. 
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Resim 1.6:Ġki bölümden oluĢan batarya silosu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kömürü silolara doldurunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ÇeĢitli bölgelerden gelen (Zonguldak, 

Kanada, A.B.D, Avustralya) metalürjik 

taĢkömürlerini, stok sahasına ayrı ayrı 

yığınlar oluĢturacak Ģekilde harmanlayınız. 
 

 

Resim 1.7: Stok sahası 

 Harmanlanan kömürleri taĢıma bantlarına 

yönlendiriniz. 

 TaĢıma bantları ile alınan kömürleri; 150 

ton/saat – max 500 ton/saat arasında tartım 

yapabilen besleyici kantarlara yönlendiriniz. 

 ĠĢ önlüğü, koruyucu ayakkabınızı 

giyiniz. 

 Stok sahasına alınan yığınların max 

yüksekliği 14 metreyi 

geçmemesine dikkat ediniz. 

 Stok sahasındaki yığınlardan 

tarayıcılar ile taĢıma bantlarına 

aktarılacak kömürü 2 metrelik 

adımlar hâlinde alınız (Resim 1.8). 
 

 

Resim1.8: Tarayıcı ile yığından 

kömürün 2 metrelik kademeler hâlinde 

alınması 

 Besleyici kantarlarda miktarı ölçülmüĢ olan 

kömürleri, taĢıma bantlarına aktarınız. 

 TaĢıma bantlarına aktarılmıĢ kömürleri 

kapasitesi 330–350 ton / saat olan kırıcılara 

yönlendiriniz. 
 

 

ġekil 1.4:Kömür kırıcısı 

 Kırıcılara gelen kömürün 3,15 mm elek 

aralığından geçecek Ģekilde kırılmasını 

sağlayınız. 

 Kırıcılarda istenilen ölçülerde kırılmıĢ 

kömürü, taĢıma bantlarına yönlendiriniz. 

 TaĢıma bantlarına yönlendirilen kömürü, 

kapasiteleri 400–600 ton / adet olan 

karıĢtırma silolarına doldurunuz (Resim1.9). 

 Besleyici kantarda ölçülmüĢ 

kömürden numune alarak 

laboratuara gönderiniz. 

 Kırıcılarda kırılmıĢ kömürden 

belirli aralıklarla numune alarak 

laboratuara gönderiniz. 

 Silolara doldurulan kömürleri, 

geldiği bölgelere (Zonguldak, 

Kanada, A.B.D. vb.) göre ayrı ayrı 

depolayınız. 

 KarıĢtırma silolarında karıĢtırılacak 

kömür oranlarını, laboratuardan 

gelen sonuçlar doğrultusunda 

yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.9: karıĢtırma silosu 

 KarıĢtırma silolarına doldurulmuĢ kömürlerin 

karıĢtırma oranlarını belirleyiniz. 

 KarıĢtırılacak kömür oranlarını kumanda 

odasında bulunan bilgisayar sistemine giriniz 

(Resim 1.10). 
 

 

Resim 1. 10: KarıĢtırma oranlarının bilgisayar 

sistemine girilmesi 

 Laboratuvardan gelen rutubet analiz 

sonuçlarını bilgisayar sistemine giriniz. 

 Mikserin üzerinde bulunan fıskiyelere ait su 

vanasını kumanda odasından gelen rutubet 

analiz sonuçları doğrultusunda istenilen ayara 

getiriniz. 

 KarıĢtırılacak kömürleri siloların altında 

bulunan ±%0,5 hassasiyetinde ölçüm yapan 

kantarlı besleyiciler aracılığı ile miksere 

yönlendiriniz. 

 Miksere yönlendirilen kömürü karıĢtırınız 

(ġekil 1.5:). 

 

ġekil 1.5: KarıĢtırıcı mikser 

 Mikserde karıĢtırılmıĢ kömürleri taĢıma 

bantlarına yönlendiriniz. 

 ÇalıĢma sahasında sürekli baret ile 

dolaĢınız. 
 

 
 

 Toz maskesi kullanmayı alıĢkanlık 

hâline getiriniz. 
 

 
 

 Mikserde karıĢtırılan kömür 

numunesinden belirli aralıklar ile 

numune alarak laboratuara 

gönderiniz. 

 TaĢıma bantlarına yönlendirilen 

kömürü, kapasitesi 2000–2500 

ton/adet olan batarya silolarına 

doldurunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 
 

1. Kırıcılara gelen kömürün hangi elek aralığından geçecek Ģekilde kırılmıĢ olması arzu 

edilir? 
 

A) 31,5 mm   C) 3,15 mm 

B) 1,60 mm   D) 16,0 mm 
 

2. Metalürjik kömürün bataryalara doldurulmadan önce neminin en az % kaç olması gerekir? 
 

A) %7    C) %8 

B)  %9    D) %10 
 

3. Uçucu madde ……………….. (kkb) arası olan kömürler, metalürjik kok üretiminde 

kullanılmaktadır. 
 

Yukarıdaki boĢluğa, aĢağıdaki seçeneklerden hangisi yazılırsa cümle doğru 

tamamlanmıĢ olur. 
 

A) %10–15   C) %18–35 

B) %25–35   D) %28–38 
 

4. Çekme kuvvetinin yüksek olduğu yerlerde en çok tercih edilen taĢıma bandı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Polyester dokulu  C) Aramit dokulu 

B) Pamuk dokulu   D) Çelik dokulu 
 

5. Stok sahasına alınan yığınların max yüksekliği kaç metreyi geçmemesine dikkat 

edilmelidir? 
 

A) 14 m    C) 15 m 

B) 16 m    D) 17 m 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 
 

Bu faaliyetteki konular ilginizi çekiyor, konuların yeteneklerinize, değerlerinize ve 

ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu düĢünüyorsanız, eksiklerinizi faaliyete dönerek, araĢtırarak 

veya öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

Kömürü silolara doldurunuz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

Koruyucu ayakkabı ve eldivenlerinizi giydiniz mi?   

Koruyucu baret ve toz maskenizi taktınız mı?   

ÇeĢitli bölgelerden gelen kömürleri stok sahasına ayrı ayrı yığınlar 

hâlinde aldınız mı? 
  

Kömür yığınlarının istenilen standartlarda tepecikler olacak Ģekilde 

yığdınız mı? 
  

Stok sahasındaki yığınlardan taĢıma bantlarına kömür aktarılırken 

tarayıcılar uygun adımlar ile ilerledi mi? 
  

Kömürü besleyici kantarlara yönlendirdiniz mi?   

Besleyici kantarlara yönelen kömür içerisindeki metal parçalarını 

kırıcılara ulaĢmadan uzaklaĢtırdınız mı? 
  

Kırıcılara doldurulan kömürü uygun ölçülerde kırdınız mı?   

Kırıcılardan taĢıma bantlarına aktarılan kömürden numune alıp 

laboratuara gönderdiniz mi? 
  

Kırıcılardan taĢıma bantları üzerine dökülen kömürü karıĢtırma silolarına 

yönlendirdiniz mi? 
  

KarıĢtırma silolarına gelen farklı bölgelere ait kömürleri ayrı ayrı silolara 

doldurdunuz mu? 
  

Laboratuardan gelen analiz sonuçlarına göre karıĢtırma oranlarını 

belirleyerek bilgisayar sistemine girdiniz mi? 
  

Laboratuardan gelen rutubet analizi sonuçlarına göre fıskiyelere ait su 

vanasını istenilen ayara getirdiniz mi? 
  

Kömürü mikserde istenilen standartlarda karıĢtırdınız mı?   

Mikserde karıĢtırılmıĢ kömürden numune alarak laboratuara gönderdiniz 

mi? 
  

Kömürü taĢıma bantları ile batarya silolarına doldurdunuz mu?   

Tüm bu iĢlemler sırasında gereği kadar hızlı davrandınız mı?   

Zaman kaybettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulama esnasında yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete geçiniz. Cevabı “Hayır” olan 

iĢlemleri tekrarlayınız. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun materyal ve atölye ortamı sağlandığında tekniğe uygun 

olarak Ģarj malzemesini kok kamaralarına doldurabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Metalürjik kok kömürünün üretim aĢamaları nelerdir? AraĢtırarak bir rapor 

hazırlayınız. 

 

2. KÖMÜRÜ KAMARALARA DOLDURMA 
 

2.1. ġarj Arabalarının Tanımı 
 

Manipülasyon tesislerinden batarya silolarına gelen kömür karıĢımının belirli bir 

miktarını, bunkerler aracılığı ile alarak kok bataryalarına Ģarj edilmesini sağlayan arabalara 

Ģarj arabası denilmektedir. 

 

AĢağıda Ģarj arabasına ait resim 2.1’ de görülmektedir. 

 

 

Resim 2.1: ġarj arabası 

ġarj arabaları bataryaların 10 metre üzerinde kalacak Ģekilde 2 veya daha fazla sayıda 

kurulurlar. Hareketlerini bataryalar boyunca döĢenmiĢ raylar üzerinde kuzey-güney yönünde 

yaparlar. Hareketi sağlamak amacı ile her bir ray üzerinde bir adet olmak üzere, 2 adet 

hareket motoru bulunmaktadır. ġarj iĢlemi arabadaki drop slever adı verilen birbirine 

geçmeli, aĢağı ve yukarı hareket edebilme özelliğine sahip boĢaltma sistemi ile 60–70 saniye 

içerisinde yapabilmektedir. Arabalarda kömürü depolamaya yarayan 4 adet bunker 

bulunmaktadır. Bunların her birinin hacmi yaklaĢık 28 m3’tür. Bunkerlerdeki teleskop adı 

verilen düzenek sayesinde silodan alınan kömür miktarını ayarlama imkânı vardır. Ayrıca 

Ģarj esnasında, karbon ve deveboynu temizleme iĢleminde, arabanın hareket etmesini 

engelleyen kilitleme sistemleri de bulunmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Kok Kamaralarının Tanımı (Bataryalar) 
 

Bataryalar “fırın” olarak ifade edilen koklaĢtırma hücreleri ve bu hücrelerin her iki 

tarafında bulunan yanma kamaralarından oluĢmuĢtur. Bataryalar yan yana dizilmiĢ fırın 

gruplarından oluĢmaktadır. Bu gruplara göre; 1. bataryada, 2. bataryada, 3. bataryada diye 

isimlendirilirler. Bataryalarda ihtiyaca göre 20 veya daha fazla sayıda fırın 

bulunabilmektedir. Fırınlar ve yanma kamaraları; bir yanma kamarası, bir fırın, bir yanma 

kamarası, bir fırın Ģeklinde fırın ve yanma kamaralarının yan yana yerleĢtirilmesi ile 

oluĢturulmuĢtur. Bataryaların baĢlangıç ve bitiĢlerinde yanma kamarası vardır. Bu Ģekilde 1. 

bataryada [Fırın Sayısı+(Fırın sayısı+1) Yanma Kamarası], 2. bataryada [ Fırın Sayısı+(Fırın 

sayısı+1) Yanma Kamarası], 3. bataryada [Fırın Sayısı+(Fırın sayısı+1) Yanma Kamarası] 

Ģeklinde oluĢmaktadır. Her bataryanın her iki ucunda “pinyon wall” tabir edilen ve ısıl 

yalıtkanlık sağlayan refrakter tuğla örülü kalın duvarlar bulunmaktadır. 

 

Fırın iç duvarları silika tuğlalar ile örülmüĢtür. Yanma kamaraları ve fırın yan 

duvarlarından oluĢan fırın yapısı % 97 oranında SiO2 ihtiva eden silika tuğlalardan oluĢur. 

Bu tuğlaların 700 °C civarında faz değiĢimleri mevcuttur. Faz değiĢimi, dolayısı ile faz 

değiĢimi sırasında oluĢacak hacimsel değiĢim nedeni ile oluĢabilecek hasarın önlenmesi için 

duvar sıcaklıkları 700 °C altına düĢmemelidir.  

 

 Fırın boyutları aĢağıdaki gibidir: 

 

 GeniĢlik (itme): 0,4 m 

 GeniĢlik (kok): 0,476 m 

 Boy: 12,332 m 

 Yükseklik: 4,572 m 

 

 Fırınların dizayn değerleri ise: 

 

 Soğuk hacim   = 23 m³ 

 Sıcak hacim   = 23,2 m³ 

 Yığın ağırlığı  = 801 kg / m³ 

 1 kamaraya Ģarj edilen  = 18,5 ton (Bu miktar kömür rutubetine ve 

inceliğine göre kömür miktarı değiĢmektedir.) 

 

Fırınların doğu ve batı taraflarında iki adet kapak bulunmaktadır. Fırınların üst 

tarafında ise ~50 cm çaplı 4 adet Ģarj deliği bulunmaktadır. Fırınlara kömür Ģarj iĢlemi üstten 

yapılmakta, boĢaltma iĢlemi ise doğu kapağından fırına giren iticinin fırın içerisindeki koku 

itmesi ile aynı anda açık olan batı kapağından yapılmaktadır. 

 

Fırınların kapak bölgelerindeki refrakter tuğlalar, itme iĢlemi için kapaklar açıldığı 

zaman atmosfer ile doğrudan temas ettikleri için ciddi derecede ısıl Ģoka tabi olmaktadır. Bu 

nedenle kapak bölgelerine yakın yerlerde ve kapaklar üzerinde SiO2 tuğlalara göre ısıl Ģok 

dayanımları daha yüksek olan Ģamot tuğlalar kullanılmaktadır. 
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Fırın içinde kullanılan refrakter tuğlalar ısıl Ģokun yanı sıra mekanik kuvvetlere de 

maruz kalmaktadırlar. Bu nedenle mekanik mukavemetleri de önemlidir. Fırın duvarlarının 

mekanik kuvvetlere maruz kalmasının nedeni fırın içine Ģarj edilen kömürün ağırlığının yanı 

sıra esas olarak kömürün koklaĢtırılması sırasında yaĢadığı faz değiĢimi nedeni ile hacminde 

meydana gelen değiĢimdir. KoklaĢan kömür koklaĢma iĢlemi sırasında öncelikle hacimsel 

olarak genleĢmekte, koklaĢma iĢlemi sonlarına doğru ise içindeki uçucuların da ortamdan 

uzaklaĢması ile hacimsel olarak bir miktar daralma göstermektedir. Bu nedenle koklaĢabilir 

kömürde aranan önemli parametrelerden biri de kömürün koklaĢma esnasındaki hacimsel 

değiĢim karakteristiğidir. 

 

KoklaĢtırma iĢlemi sırasında kömürün hacimsel geniĢlemesi neticesinde ortaya çıkan 

kuvvetlere dayanabilmesi için kok bataryaları esneyebilir özelliklerde yapılmıĢlardır. Tüm 

batarya konstrüksiyonu helezon yayalar ile desteklenmiĢ ve üzerlerine uygulanan kuvvetler 

karĢısında çeĢitli yönlerde esneme özelliğine sahip yapıda inĢa edilmiĢlerdir. 

 

2.3. Kok Kamaralarındaki Kapakları Açma Kapama 
 

Kok kamaralarının her iki yönündeki raylar boyunca hareket eden, itme ve kılavuz 

arabaları tarafından yerine getirilen bir fonksiyondur. 

 

Bu iĢlemi gerçekleĢtirmek üzere kapı arabalarında kapı alıcının ileri ve geri hareketini 

sağlayan bir motor, kapıyı kaldırmak üzere bir motor ve kapıyı döndürmek üzere bir motor 

mevcuttur. Ayrıca bu arabalarda da mandal sıkma ve gevĢetme iĢlemi için altta ve üstte 

olmak üzere birer adet motor mevcuttur. 

 

Kok kamaralarındaki kapakları açma ve kapatma olayı eĢ zamanlı yapılan bir 

uygulamadır. Bataryaların her iki yönünde hareket eden itme ve kılavuz arabaları 

koklaĢtırma süreci tamamlanmıĢ fırının önüne gelerek itme ve kok tarafında doğru pozisyonu 

alması beklenir. 

 

Bu sağlanamaz ise uygulama baĢlatılamaz. Olabilecek zamanlama hatalarını önlemek 

için her fırın için iki araba arasında pinomatik bir bağlantı mevcuttur. Tüm Ģartlar yerine 

geldiğinde operatörler tarafından yönetilen kumanda odasına bir sinyal gönderilir. 

 

Gelen bu sinyal kapıların güvenle açılabileceği anlamını taĢır. Daha sonra kapakların 

açılması komutu ile ilgili motorlar her iki yönlü harekete geçerek fırının kapaklarını açar. 

Kapakların açma iĢlemli tamamlandıktan sonra ikinci bir sinyalin gelmesi beklenir gelen 

ikinci sinyal kapakların açılma iĢleminin tamamlandığını ve itme pozisyonuna geçilebileceği 

anlamını taĢır. 

 

2.4. Kok Kamaralarını Doldurma 
 

ġarj arabaları kok kamaralarını (fırın) doldurma iĢlemine baĢlamadan önce 2000–2500 

ton kapasiteli batarya siloları altına yanaĢarak, Ģarj edilecek kömürü hooperleri aracılığı ile 

her biri 28 m³ olan 4 adet bunkerlerine doldururlar. 
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Daha sonra Ģarj arabası sırası gelen kok kamarasının üzerine getirilir. ġarj edilecek 

kamaranın (fırının) Ģarj kapakları açılır. Araba üzerinde bulunan drop slever adı verilen 

birbirine geçmeli, aĢağı ve yukarı hareket edebilme özelliğine sahip boĢaltma sistemi 

çalıĢtırılarak aĢağıya indirilir ve Ģarj kapakları üzerine oturması sağlanır. Böylelikle Ģarj 

edilecek kömür için bunkerden kamara içerisine bir akıĢ kanalı oluĢturulmuĢ olur. Bunun 

yanı sıra Ģarj esnasında kamara içerisinde bulunan havanın atmosfere çıkıĢı için de bir yol 

oluĢturulmuĢ olur. Ardından Ģarj iĢlemi gerçekleĢtirilir (Resim 2.2). 

 

ġarj esnasında, karbon ve deveboynu temizleme iĢleminde, arabanın hareket etmemesi 

için kilitleme sistemi vardır. Fırınlara kömür Ģarj edildikten sonra her bir fırın üzerinde 

mevcut bulunan 4 adet Ģarj deliği kapatılarak, fırın koklaĢmaya bırakılır. Günlük itme 

programına göre Ģarj iĢlemlerine devam edilir. 

 

 

Resim 2.2: Buhar basıncı ile yapılan Ģarj 

2.5. Süngüleme Yapma 
 

Ġtme arabalarında tamponla itme fonksiyonun yanı sıra, kömür Ģarjını müteakip 

süngüleme iĢlemi yapılır. Bu iĢlem itme arabalarında mevcut bulunan 1' er adet süngü 

vasıtası ile yapılır. Süngüleme iĢlemi Ģarjının bitiminden sonra 4 bunkerden fırına Ģarj 

edilmiĢ kömürün üst seviyesini düzgün hâle getirmek amacıyla yapılır. Böylece koklaĢma 

anında teĢekkül edecek olan ham kok gazının fırının içini daha rahat terk etmesi sağlanmıĢ 

olur. Aynı zamanda fırına Ģarj edilen kömürün fazla olanı da süngüleme anında süngü 

deliğinden (Resim 2.3) bir oluk vasıtası ile alınarak arabada bulunan bir döküntü bunkerine 

alınmıĢ olur. Arabaların bunkerlerinde biriken kömürler zaman zaman itme rayları arasında 

bulunan ızgaralı hoopere boĢaltılarak bir elevatör bant vasıtası ile tekrar fırın üzerindeki bir 

bunkere taĢınır, oradan da Ģarj arabası hooperine alınır. 

 

Ġtme arabalarında tamponun fırın içine, süngünün fırın içine (Resim 2.4), kapı alıcının 

kapıya verilmesi, kapı arabasından gelen hava sinyal hortumunun itme arabasına 

irtibatlanması durumlarında, arabanın hareketini önleyecek otomatik hareket kilitleme 

tertibatları mevcuttur. 

 

AĢağıda süngüye ait bazı özellikler verilmiĢtir. 
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 Süngü boyu  21,774 m 

 Süngü normal hareketi 14,230 m 

 Süngü max. Hareketi 14,545 m 

 

   

Resim2.3: Süngü deliği   Resim2.4:Süngüleme iĢlemi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

KoklaĢacak kömürü kamaralara doldurunuz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġarj arabasını kok kamaralarını doldurma iĢlemine 

baĢlamadan önce batarya silosunun altına 

yanaĢtırınız. 

 Manipülasyon tesisinden batarya silolarına 

doldurulmuĢ kömür karıĢımının bir kısmını Ģarj 

arabasının bunkerlerine doldurunuz. 
 

 

Resim 2.5: ġarj arabasına batarya silolarından kömür 

doldurulurken 

 ġarj sırası gelmiĢ kok kamarasını belirleyerek Ģarj 

kapaklarını açınız(Resim 2.6). 
 

 

Resim 2.6:ġarj kapaklarının açılması 

 ġarj arabasının kok kamarasının üzerine getiriniz. 

 ġarj arabasının, drop sliv adı verilen sistemi 

çalıĢtırarak, açılmıĢ alan Ģarj delikleri üzerine 

oturmasını sağlayınız. 

 ĠĢ önlüğü ve koruyucu 

ayakkabınızı giyiniz. 

 Bataryalar üzerinde sürekli 

yüksek ısı olacağından 

kendinizi bu Ģartlara göre 

hazırlayınız. 

 Batarya silolarından, Ģarj 

arabalarına kömür alırken 

sistemin kilitlenmesini 

bekleyiniz. 

 ÇalıĢmalar esnasında dikkatli 

davranınız. 

 ġarj iĢlemini baĢlatınız (Resim 2.7). 
 

 ġarj esnasında gaz ve sıcak 

buhar kaçaklarına karĢı 

güvenlik önlemlerini alınız. 

 ġarj kapaklarını kapattıktan 

sonra, çevresinden gaz ve 

buhar çıkıĢını önlemek için 

çevresine Ģamot çamuru 

sürünüz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 2.7: ġarj arabasının kömürü kok kamaralarına 

doldurması anı 

 ġarj kapaklarını kapatınız. 

 Kok kamarasının süngü kapağını açarak süngüleme 

iĢlemini yapınız. 

 Kok kamarasını (fırınını) koklaĢmaya bırakınız. 

 Tam bir süngüleme 

iĢleminden emin olunuz. 

KoklaĢma süresi 

tamamlanmadan fırında bulunan 

kömürü almayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Bu faaliyet kapsamında hangi bilgileri kazandığınızı, aĢağıdaki soruları cevaplayarak 

belirleyiniz. 

 

1. Kok kamaralarına Ģarj iĢlemi ne kadar süre içerisinde yapılmaktadır? 

 

A) 30 – 40 saniye   C) 80 – 100saniye 

B) 120 saniye   D) 60 – 70 saniye 

 

2. Bir kok kamaralarının Ģarj edilen kömür miktarı takriben ne kadardır? 

 

A) 7,5 ton   C) 18,5 ton 

B) 25 ton    D) 30 ton 

 

3. Yan yana dizilmiĢ fırın gruplarına ne denir? 

 

A) Küme    C) Küme 

B) Batarya   D) Hücre 

 

4. Süngüleme iĢleminin amacı nedir? 

 

A) Fırın içerisine mümkün olduğundan çok kömür sıkıĢtırmak. 

B) ġarj edilmiĢ kömürün üst seviyesini düzgün hâle getirmek. 

C) ġarj iĢlemini hızlandırmak. 

D) KoklaĢma süresini azaltmak. 

 

5. Kok kamaralarının her iki yönünde raylar boyunca hareket eden arabalar ………… 

ve……………… arabalarıdır? 

 

Yukarıdaki boĢluklara aĢağıdaki seçeneklerden hangisi ile doldurursak cümle doğru 

tamamlanmıĢ olur. 

 

A) Ġtme – Kılavuz  C) TaĢıma – Söndürme 

B) ġarj – Ġtme   D) Söndürme – Kılavuz 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 

 

Bu faaliyetteki konular ilginizi çekiyor, konuların yeteneklerinize, değerlerinize ve 

ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu düĢünüyorsanız, eksiklerinizi faaliyete dönerek,  araĢtırarak 

veya öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

ġarj kömürünü kok kamaralarına doldurunuz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

Koruyucu eldiven, baret ve toz maskenizi taktınız mı?   

ġarj arabasını batarya silolarının altına yanaĢtırdınız mı?   

Manipülasyon tesisinden batarya silolarına gelen kömür karıĢımının 

bir kısmını Ģarj arabasına doldurdunuz mu?  
  

Sırası gelen kok kamarasını belirlediniz mi?   

Sırası gelmiĢ kok kamarasının kapaklarını açtınız mı?   

ġarj arabasını kok kamarası üzerine getirdiniz mi?   

Drop sliv sistemini çalıĢtırarak, Ģarj delikleri üzerine oturmasını 

sağladınız mı? 
  

ġarj iĢlemini gerçekleĢtirdiniz mi?   

ġarj iĢlemini gerekli süre içerisinde tamamlandınız mı?   

Drop sliv sistemini tekrar çalıĢtırarak Ģarj deliklerinden ayrılmasını 

sağladınız mı? 
  

Kok kamarasının kapaklarını kapattınız mı?   

Kapakların çevresinden gaz ve buhar çıkıĢını önlemek amacı ile Ģamot 

çamuru sürdünüz mü? 
  

Kok kamarasının süngü kapağını açtınız mı?   

Süngüleme iĢlemini birkaç kez uyguladınız mı?   

Süngü kapağını kapattınız mı?   

Kok kamarasını koklaĢmaya bıraktınız mı?   

Süreyi verimli kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulama esnasında yaptığınız iĢlemleri, değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise modül değerlendirme faaliyetine geçiniz. Cevabı “Hayır” 

olan iĢlemleri tekrarlayınız. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül ile kazandığınız yeterliliği aĢağıdaki ölçütlere göre ölçünüz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

ĠĢ önlüğü giydiniz mi?   

ÇalıĢmalarınızda koruyucu baret, eldiven, toz maskesi ve ayakkabı 

giydiniz mi? 

  

ÇeĢitli bölgelerden gelen metalürjik taĢ kömürlerini, standartlara uygun 

Ģekilde sahalara aldınız mı? 

  

Metalürjik kömürü batarya silolarına doldururken gerekli iĢlem sırası 

titizlikle uygulandı mı?  

  

Kömür manipülasyon tesisinde ilerlerken gerekli noktalarda numuneler 

alınıp laboratuara gönderildi mi? 

  

Numune alımında standart uygulamaları yerine getirdiniz mi?   

Metalürjik kömürden en iyi kalitede kok elde edecek karıĢım oranları 

belirlediniz mi? 

  

Metalürjik kömürü istenilen standartlarda kırdınız mı?   

Batarya silolarına istenilen standartlarda kömür karıĢımını doldurdunuz 

mu? 

  

Batarya silolarına doldurulan kömürü Ģarj arabalarına almada gereği kadar 

dikkatli oldunuz mu? 

  

Kok kamaraları üzerinde gaz kaçaklarından korunmak için gerekli 

önlemleri aldınız mı? 

  

ġarj iĢlemlerinde uygun iĢlem basamakları sırası ile uygulandı mı?   

ÇalıĢmalarınızı yürüttüğünüz iĢ makinelerinin bakımlarını belirli bir 

program dâhilinde yaptınız mı? 

  

ÇalıĢmalarınız sırasında zamanı en iyi Ģekilde kullandınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Uygulama esnasında yaptığınız iĢlemleri, değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

Seçeneklerinizin hepsi “Evet” ise bu modülü baĢardınız. Cevabı “Hayır” olan iĢlemleri 

tekrarlayınız. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. C 

4. D 

5. A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. C 

3. B 

4. B 

5. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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