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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI327 

ALAN Metalürji Teknolojisi 

DAL / MESLEK Ġzabecilik 

MODÜLÜN ADI Benzol Üretimi 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, yıkama yağı, hafif yağların destilasyonu, son 

soğutucular, benzol tutma kolonları, kondanserler, yıkama yağı 

hazırlama, hafif yağların ayrıĢtırılması, destilasyon yöntemiyle 

benzol üretimi konularının verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Amonyum Sülfat Üretimi Modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠLĠK Kok gazından benzol üretmek. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kok gazı 

içerisinde bulunan benzolün tutulması ve damıtılmasını 

öğreneceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun zenginleĢmiĢ yıkama yağı elde 

edebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun, su buharına emdirme iĢlemi 

yapabileceksiniz 

3. Tekniğine uygun, su buharına ayrıĢtırma yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun destilasyon yöntemiyle üretim 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMI VE 

DAVRANIġLAR 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamı. 

Donanımlar: Yıkama yağı, yıkama yağı emdirme ünitesi, 

ısıtma sistemi, yıkama yağı ayrıĢtırma ünitesi, su buharı, 

yoğunlaĢtırıcı. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan her öğrenme faaliyeti sonundaki 

çoktan seçmeli sorulara vermiĢ olduğunuz cevaplar ve 

uygulamalı ölçme yöntemleri ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Ders 

öğretmeniniz her öğrenme faaliyeti sonunda ölçme aracı 

uygulayarak, sizin uygulamalar ile kazandığınız bilgi ve 

becerilerinizi ölçüp değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Günümüzde ülkemizin ilerleyebilmesi, teknik ve teknolojik alanda oluĢan yenilikleri 

yakından takip etmemiz ve bu yenilikleri çalıĢmalarımızda uygulayabilmemizle mümkündür.  

Bu nedenle benzol üretim metotları konusunda kendimizi sürekli yenilememiz 

kaçınılmazdır. 

 

Günümüzde kok ve yan ürünler üretim sistemi, iyi yetiĢmiĢ insan gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. Bu nedenle çalıĢanlar hem alanında iyi yetiĢmiĢ olmalı hem de bilgi ve 

becerisini doğru Ģekilde ve doğru yerde kullanabilmelidir. Bu modül sonunda taĢ kömürünün 

damıtılması sonucu elde edilen benzol üretimi eğitimini almıĢ olacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, zenginleĢmiĢ yıkama yağı elde edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Hafif yağların elde edilmesini araĢtırarak rapor hâline getiriniz, sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. YIKAMA YAĞI 
1.1. Benzol Sistemi 

 

KoklaĢma ürünlerinin en önemlilerindendir. Benzol renksiz, özel kokulu suda 

erimeyen bir sıvı olup güçlü bir eriyiktir. Fosfor, kükürt, yağlar ve kauçuk benzende erir. Bu 

nedenle bazen temizleme ve eritme malzemesi olarak kullanılır. 

 

Kömürün koklaĢması sırasında ham benzolün oluĢum süreci için birçok prosesler öne 

sürülmüĢtür. Bunlardan en geçerli olanı ―HOOK‖ Teorisi‘ dir. Bu teoriye göre, ham benzolü 

oluĢturan aromatik hidrokarbonlar 600 
0
C‘ye kadar kömürün yapısından çıkan fenoller ve 

onların diğer bileĢiklerinin 700 
0
C – 800 

0
C‘de parçalanmaları sonucu oluĢur. 

 

Ham benzolün miktarı ve ondaki bileĢenlerin oranı kömür harmanlarının bileĢimine, 

koklaĢma Ģartlarına doğrudan bağlıdır. 

 

Ham benzol çeĢitli kimyasal bileĢiklerden oluĢmuĢtur. Bu karıĢımın, belli baĢlı 

bileĢenleri tek hâlkalı aromatik hidrokarbonlardır. Bunlar; benzol tolüen ksiloldur. 

 

Ham benzol bileĢimine giren diğer aromatiklerden çok az miktarda içerir. Bunlar 

timetil benzoller, (gemilatol, mesitilon, püsodakümen), etil benzol, etil toluol vb. dir. 

 

Ayrıca ham benzolde, naftalin ve absorber yağı hafif fraksiyonlarda bulunur. 

 

Ham benzolün yoğunluğu 847–920 kg/m
3
 arasında değiĢir. Suda hiç erimez ve 

kolayca ayrılır. Ham benzolün kalitesi 180 
0 
C‘ye kadar damıtılma derecesiyle belirlenir. 

 

1.2. Hafif Yağların Elde Edilmesi 
 

Benzol yıkama kuleleri tabanından çekilen yağda ortalama %2–3 hafif yağ bulunur. 

Hafif yağın yıkama yağından ayrılması, yıkama yağının buharla kabaca damıtılması ile 

yapılır. Bu iĢlem sonucunda hafif yağ, naftalin yağı ve zift elde edilir. Bu bileĢiklerden 

kurtarılan yıkama yağı ise benzol yıkama kulelerine iade edilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Hafif yağların iyi bir absorb olabilme Ģartlarını Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

Normal 1 m
3
 yıkama yağı içerisinde 25 gr kadar benzol bulunmaktadır. Bunun 21gr 

kadarı benzol ayırma kulelerinde alınır. Ancak bu miktar Ģu Ģartlara bağlıdır: 

 

 Absorb edilecek hafif yağın buhar basıncı  

 Gazla doymuĢ yıkama yağının buhar basıncı 

 Gaz ve yıkama yağının sıcaklığı 

 Kuleden zaman biriminde geçen gaz hacmi 

 Kuleye zaman biriminde verilen yıkama yağ hacmi 

 Yıkama yağının absorblama kabiliyeti 

 

Absorb eden yıkama yağı benzol ayırma tesisine gider. Burada buharla kaba bir 

Ģekilde damıtılarak hafif yağ alınır. Benzolsüz yıkama yağı ise benzol ayırma kulesine tekrar 

verilir. 

 

1.3. Yıkama Yağı 
 

Kok gazından, ham benzolün, sıvı absorbent yağlarla tutulması pratikte en yaygın 

olanıdır. Absorbent yağ olarak, en çok maden kömürü katranının damıtma ürünü olan maden 

kömürü yağı ve petrolün damıtma ürünü olan solar yağ, kullanılmaktadır. 

 

Yıkama yağı olarak maden kömürü yağı kullanıldığı zaman ham benzol daha ağır 

fraksiyonları içerir. 180 
0
C kadar olan damıtma yüzdesi, solar yağ kullanıldığı durumundan 

daha düĢüktür. Bunun nedeni, maden kömürü yağı kaynama noktasının, solar yağından 50–

60 
0 

C daha düĢük olmasıdır. Pratikte her iki yağdan elde edilen üst ürün miktarının 

kıyaslanması da bunu doğrulamaktadır. 

 

Benzol ayırma kulelerinin içinde 3–4 tane rasing halkaları denilen boru demetleri (iç 

çapı 40 mm) ve boruların üzerinde yağ dağıtıcıları (ızgara Ģeklinde) vardır. Rasing halkaları 

ve yağ dağıtıcıları kule boyu kadar olan millere sabitlenmiĢtir. Bu miller güçlü elektrik 

motorları tarafından döndürülür. Kule üzerine püskürtülen yıkama yağı böylelikle çok küçük 

parçacıklara ayrılır. 

 

Yıkama yağı zerrecikleri alttan gelen gazda bulunan aromatik bileĢikleri bünyesine 

absorb ederek aĢağı iner. Bu sıvıya yıkama yağı denir. Yıkama yağının içerisinde %2,5 

nisbetinde ham benzol (hafif yağ) bulunur. 

 

Ġyi bir yağın Ģu özelliklere sahip olması gerekir: 

 

 Ham benzolün düĢük sıcaklıkta kaynayan fraksiyonları ile düĢük miktarda olan 

fraksiyonları hangi oranda olursa olsun ve onların gazdaki deriĢimi ne kadar az 

olursa olsun, onları absorblayabilme yeteneğinde olmalıdır. 

 Kaynama noktası, ham benzolün tüm bileĢenlerinkinden daha yüksek olmalıdır. 

Yoksa damıtılması sırasında ham benzolün yüksek sıcaklıkta kaynayan 

fraksiyonlarına geçer. 
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 Uzun süre kullanılacağından, yeterli derecede fiziki ve kimyasal kararlılık ve 

dayanıklılığa sahip olmalıdır. 

 Viskozitesinin iyi olması gerekir.  

 Ham benzolün damıtılması sırasında, ısıtılması için gereken enerji sarfiyatının 

az olabilmesi için ısı kapasitesi minimum olmalıdır. 

 Suyla emilisyon yapmaması ya da sudan kolayca ayrılması gerekir. 

 

Maden kömürü yağı olarak, maden kömürü katranının 230–300 
0
C arasında geçen 

fraksiyonu kullanılır. Bu yağın da absorbent olarak kullanılabilmesi için kristalizasyonla, 

naftalinin ve antresenin, kimyasal arıtmayla fenol ve piridin esaslı bileĢiklerinin alınması 

gerekir. 

 

Taze maden kömürü yağı Ģu teknik Ģartlara uymalıdır. Öncelikle yağ 0 
0
C‘ye kadar 

soğutulduğu zaman tortu bırakmamalıdır. 

 

Yoğunluk    1040–1070 kg/m
3
 olmalı 

Su miktarı    % 0,5 fazla olmamalı 

230 C‘ ye kadar damıtma  % 1‘ den fazla olmamalı 

230–300 
0 
C arasında geçen  % 95‘ ten az olmamalı 

Fenol miktarı    % 0,5‘ ten fazla olmamalı 

Naftalin miktarı    % 10‘ dan fazla olmamalı 

25 
0 
C‘de yağın viskozitesi  2‘ den fazla olmamalı 

Molekül ağırlığı    170–180 olmalıdır 

 

Yağda fenol miktarının fazla olması, fenolün suyla zor parçalanabilen emülsiyon 

oluĢturması ve yağın viskozitesinin yükseltilmesi nedeniyle istenmez. 

 

Solar yağ, petrolün destilasyonunda belirli bir sıcaklık aralığında elde edilen 

fraksiyonudur. Taze solar yağ Ģu özelliklere sahip olmalıdır. 

 

Yoğunluk    890 kg/m
3
‘ ten fazla olmamalı 

KoyulaĢma sıcaklığı   —20 
0
C‘den fazla olmamalı 

50 
0
C viskozite    1,5‘ ten fazla olmamalı 

S u miktarı    % 0,2‘ den fazla olmamalı 

Kaynama noktası    265 
0
C‘ den fazla olmamalı 

950 
0
C‘ye kadar geçen   % 95‘ten az olmamalı 

Sudan ayrılma    Tamamı 

Mekanik karıĢımlar   Yok 

Molekül ağırlığı    230–240 olmalıdır. 

 

1.4. Hafif Yağların Destilasyonu 
 

Destilasyon, iki veya daha fazla bileĢenden oluĢan homojen bir sıvı karıĢımının 

buharlaĢtırılması sonucunda buhar fazındaki bileĢenlerin, uçuculuk farkından yararlanarak 

birbirinden ayrılma iĢlemidir. 
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Destilasyonun gerçekleĢmesi için temel Ģart, denge durumuna eriĢmiĢ buhar-sıvı 

sisteminde buhar fazının sıvı fazdan farklı bileĢime sahip olmasıdır. Buhar ve sıvı faz 

bileĢimleri aynı olursa destilasyonda yeterli ayırma gerçekleĢmez. 

 

Hafif yağların destilasyon iĢlemini Ģu Ģekilde açıklayabiliriz: 

 

YoğunlaĢtırıcılarda sıvı hâle geçen ham benzol ve su birbirinden ayrıĢtırılmak üzere 

speratöre verilir. Speratörün sol gözüne dolan benzol ve su karıĢımı özgür ağırlık farkından 

dolayı birbirinden ayrılır. Zaman zaman ayrıĢan benzol hafif yağ tankına, tabanda biriken su 

ise fazla yükselmemesi için bir musluk yardımıyla dıĢarı alınır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Yıkama yağı ile benzolü tutunuz 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ġyi bir yıkama yağı 

kullanınız. 

 Kok gazı içerisindeki 

benzolü tutunuz. 

 TaĢ kömüründen hafif 

yağ elde ediniz. 

 Yıkama yağı olarak solar 

yağ kullanabilirsiniz 

 Yıkama yağını destile 

ediniz 

 TaĢ kömürü katranından üretilen Absorbent yağı veya 

petrolden üretilen solar yağ kullanınız 

 Ham kok gazı üzerine hafif yağ püskürtünüz. 

 Hafif yağ elde etmede destilasyon kolonları kullanınız 

(ġekil 1.1). 

 

 

ġekil 1.1: Destilasyon kolonları 

 Yıkama yağı ürünlerinin isimlerini doğru yazınız. 

 Destilasyon iĢlemini doğru yapınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıĢtır. Soruları 

okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyeniz. 

 

1. Absorblama yağı olarak hangi yağlar kullanılır? 

 

A) Linyit katranı 

B) Petrol katranı 

C) Petrolün damıtılmasıyla elde edilen solar yağı ve taĢ kömürün damıtılmasından 

elde edilen absorb yağı 

D) Bezir yağı 

 

2. Kok gazındaki ham benzolün miktarı, ondaki bileĢenlerin oranı nelere bağlıdır? 

 

A) Kömür harmanının bileĢimine, koklaĢma Ģartlarına 

B) Gazın soğuma Ģartlarına 

C) Gaz tutmaya 

D) Gazı soğutmaya 

 

3. Ġki veya daha fazla bileĢenlerden oluĢan homojen bir sıvı karıĢımının buharlaĢtırılması 

sonucunda buhar fazındaki bileĢenlerin, uçuculuk farkından yararlanılarak ayırma iĢlemine 

ne denir? 

 

A) Kaynama B) Donma C) Destilasyon  D) BuharlaĢtırma 

 

4. Benzolün en önemli bileĢenleri nelerdir? 

 

A) Naftalin   B) Katran  

C) Benzol, ksilol, toluol  D) Etil toluol 

 

5. Normal bir metreküp yıkama yağı içersinde kaç gram benzol bulunmaktadır? 

 

A) 20  B) 25  C) 15  D) 30 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

9 

PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

3. Baret, iĢ ayakkabısı, eldiven giydiniz mi?   

4. Gaz kaçaklarına karĢı gaz ölçümü yaptınız mı?   

5. ÇalıĢma alanının tertip ve düzenini sağladınız mı?   

6. Gaz kaçaklarına karĢı solunum cihazları çalıĢıyor mu?   

7. Absorbent yağı kullanım süresini tespit ettiniz mi?   

8. Damıtma kolonlarını kurallarına göre çalıĢtırdınız mı?   

9. Uyarı levhaları uygun yerlerde mi?   

10. Destilasyon kolonlarının sıcaklığını elde edilecek ürüne göre 

ayarladınız mı? 
  

11. Hafif yağı destilasyona tabi tuttunuz mu?   

12. Destile ettiğiniz ürünleri depolara aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Soruların tamamının cevabı ―Evet‖ olacaktır. Cevaplarınızın içinde ―Hayır‖ varsa 

uygulamaya geri dönerek eksikliklerinizi gözden geçiriniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, su buharına emdirme iĢlemi uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Benzol tutma kolonlarını araĢtırarak rapor hâline getiriniz, sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

2. SU BUHARINA EMDĠRME ĠġLEMĠ 
 

2.1. Su Buharına Emdirme ĠĢlemi 
 

TaĢ kömürünün karbonizasyonu esnasında meydana gelen ve fırınların Ģarj 

boĢluğunda toplanan kok gazı, buradan gaz çıkıĢ borularından (gaz pompaları tarafından 

emilerek) deveboynu vasıtasıyla ana gaz toplama borusuna geçer. Sıcak ham gaz ana 

toplama borusuna geçerken, buradan üzerine amonyaklı su püskürtmek suretiyle direk temas 

sağlanır. Gazın sıcaklığı 80 
0 

C kadar düĢürülür. SıvılaĢan katran ve amonyaklı su karıĢımı 

boruların dibinden ayrıĢtırılmak üzere dekantere gider. 

 

2.1.1. Son Soğutucular 
 

Ana gaz toplama borusunda yoğunlaĢmayan gazlar bu borunun devamını oluĢturan bir 

boru vasıtasıyla gaz soğutucularına gelir (Resim.2.1). Gaz soğutucularında bir boru 

demetinin içerisinde su, dıĢında ise ham gaz dolaĢtırılarak bu gazın sıcaklığı 40 
0 

C kadar 

düĢürülür. Resim 2.1‘ de son gaz soğutma kuleleri görülmektedir. 

 

Bütün ısıtma ve soğutma sistemlerinde ters akım prensibi uygulanır. Ters akım 

prensibinde, ısı alan akıĢkanla ısı veren akıĢkan birbirinin tersi yönünde akar. 

 

Kok gazının son soğutma iĢlemine üç sebepten dolayı ihtiyaç vardır. 

 

 Naftalin ayrılması, 

 Benzol absorbsiyon verimini artırmak için, 

 Gazın hacminden istifade etmek, içindeki su buharının yoğunlaĢmasını 

sağlamak, 

 

Son soğutucularda soğuyan gazın sıcaklığı kullanılan suyun sıcaklığına bağlı olarak 

değiĢir. Gaz sıcaklığına bağlı olarak gazda taĢınan naftalin miktarı değiĢir. Naftalinin 

ayrıĢmaması durumunda damıtma kolonlarında tıkanıklıklara neden olur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kok gazının soğutulmasındaki diğer bir neden de absorbsiyon verimini yüksek 

tutmaktır. Kok gazı içindeki hafif yağların yıkama yağı ile absorbsiyonunda absorbsiyon 

verimi gaz ile yıkama yağının sıcaklığına bağlıdır. 

 

Kok gazını soğutma iĢleminde soğutma derecesine bağlı olarak gaz hacminin 

küçülmesi ve su buharının yoğuĢması olur. Gaz sıcaklığının 20 
0
C düĢürülmesi hacimde % 

6.8; 30 
0
C düĢürülesi ise hacminde %10,6 nispetinde bir azalma meydana getirir. Kok gazı 

temizlendikten sonra diğer ünitelere sevk edilmektedir. 

 

 

Resim 2.1: Son gaz soğutma kuleleri 

Son soğutucuların teknik özellikleri Ģunlardır: 

 

 Çap…3770 mm 

 Toplam yükseklik…24000 mm 

 Raf sayısı…20 adet 

 Raflar arası uzaklık…850 mm 

 Soğutucu gaz kısmı faydalı hacim…268 m
3
 

 Gaza göre kapasite…25.000 m
3
/saat 
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ġekil 2.1: Son soğutma kulesi 

Üst kısımda yedi sıra ağaç ızgara mevcuttur; su püskürtülen bölümde 1575 mm gövde 

içi fayansla kaplıdır. Soğutucu içinde gazın sabit hızla hareketini sağlamak için rafların etkin 

kesitleri ve raf arasındaki gaz giriĢ sahalarının eĢit olması gerekir. Gazın hızı genellikle 4–5 

m/sn‘ dir. ġekil 2.1‘de bir adet son soğutma kulesi kesiti görülmektedir. 
 

Soğutma kulelerinde sağlanması istenen Ģartname değeri; gazın sıcaklığını suyun giriĢ 

sıcaklığından 2 
0
C fazlasına kadar düĢürmesidir. 
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2.2. Benzol tutma kolonları 
 

Kok fabrikası kapasitesine bağlı olarak benzol damıtma kolonları tesis edilir (ġekil 

2.2). Kolonlar iki kısımdan meydana gelir. 

 

 Üst reftikasyonu 

 

ġekil 2.2: Benzol kolonu 
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 Alt soyma 

 

Kolonun reftikasyon kısmının alt tarafından sıvı benzolün sudan ayrılması, oradan da 

kolunun soyma kısmının üst tarafına susuz olarak geri verilmesidir. Kolonların bu kısmında 

raflarda buhar serpantinleri bulunur. Benzol yıkama iĢi 1 nu.lu gaz hattında 3 adet, 2 nu.lu 

gaz hattında 2 adet yıkama kulesinde yapılır. Yıkayıcılar devridaim yıkayıcı olarak 

yapılmıĢtır. Püskürtme tesisatı (döner kollar Ģeklinde) yıkama yüzeyi hizmeti gören seramik 

hâlka tabakaları arasında gezer. Döner teçhizat aĢağıdan bir Ģanzıman yardımıyla 

döndürülür. Böylece yıkayıcının bütün kısımlarında üniform yıkama yağı iyi bir yıkama 

sağlar. I nu.lu gaz hattında gaz, önce paralel tertiplenmiĢ olan 2 ve3 nu.lu yıkayıcılara girer 

ve yıkama yağı ile ıslatılan seramik hâlkalardan aĢağıdan yukarı doğru geçirilir. Aynı Ģekilde 

4 nu.lu yıkayıcıdan geçirilerek yakıt olarak kok bataryalarına veya diğer tesisata verilir. 

 

4 nu.lu yıkayıcıda 1 nu.lu benzol fabrikasından gelen benzolsüz yıkama yağı, gaz akıĢ 

yönüne ters yönde geçirilir. Yağ, seramik halkalarına üniform dağıldığı müddetçe gaz ve yağ 

çok iyi temasa geçirilir. Yağ 4 nu.lu yıkayıcının dibinden bir pompa yardımıyla alınarak 2 ve 

3 nu.lu yıkayıcılara verilir. Burada da yıkama iĢlemi yer alır. Elde edilen benzollü yağ 2 ve 3 

nu.lu yıkayıcıların altından pompa ile alınarak tesiste mevcut benzollü yağ tankına verilir. 

 

Yıkayıcı dibindeki yağ seviyesi hava ile çalıĢan seviye kontrol teçhizatı vasıtasıyla 

sabit seviyede tutulur. 

Tesiste devredilen yıkama yağı miktarı benzol yıkamada ihtiyaç duyulan yıkama yağı 

miktarına bağlıdır. Gaz miktarı ve sıcaklık Ģartlarına göre, benzol yıkayıcılarının altındaki 

benzollü yağ hacim olarak %1,5–2 yıkama yağı ihtiva etmelidir. Devreden yıkama yağı 

miktarı buna göre ayarlanır ve yağ seviye kontrol tesisatı da buna uygun Ģekilde tanzim 

edilir. 

 

Teknik bilgiler: 

 

Çap   4,3 m 

Yükseklik  28 m 

Dolgu bölümü  4 adet 

Gaza göre kapasite 25.000 m
3
/saat 

 

Alınacak ürün miktarı ve kolon üstüne verilecek refleks miktarı arasındaki oran 

genellikle 1/3‗ dir Damıtma kolonlarını inceleyelim. 

 

2.2.1. Geri Döndürme (Reflüks) 
 

Tepe üstünde hafif hidrokarbonların değiĢiminin çok olması istenir. Bu nedenle 

yoğuĢturulan tepe ürünlerinin bir bölümü tekrar kulenin üst tepesine geri döndürülür. Hafif 

hidrokarbonların değiĢimini artırma iĢlemi aynı zamanda kulenin tepe sıcaklığını da 

denetlemeye yarar. Soğuk geri döndürme, üst tepsiyi bir miktar soğutarak tepeden 

kaçabilecek ağırların bir bölümünü daha yoğunlaĢtırıp aĢağı akmalarını sağlar. Böylece 

hafiflerin deriĢimi artar ve daha iyi bir ayrım sağlanır. Kulenin tepe sıcaklığında geri 

döndürülen sıcak geri döndürmeden baĢka tepe ürününü birkaç derece soğutup tekrar üst 
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tepsiye yollamak için ―Soğuk Geri Döndürme‖ kullanılır. Bundan baĢka kulenin çeĢitli 

yerlerinde sıcaklığı denetlemek için yapılan ―Yan Geri döndürme ‖ mevcuttur. Uygun bir 

tepsiden alınan bir bölüm hidrokarbonun sıcaklığı bir ısı değiĢtiricide biraz düĢürülerek 2–3 

tepsi yukarıya geri yollanılır. 

 

2.2.2. Dip Kaynatıcı (Reboiler) 
 

Kulenin alt tepsisinden akan sıvının içinde çözünme, yayınma vb. nedenlerle hafif 

hidrokarbonlar kalmıĢ olabilir. Bunlar dip kaynatıcıda kaynama sırasında buharlaĢır ve bu 

gaz+sıvı karıĢımı kulenin en altına geri verilir. Sıcak buharlar yukarı yükselirken aynı 

zamanda üsten gelen sıvıdaki hafif hidrokarbonları da sıyırarak beraberlerinde yukarı 

taĢırlar. Bu sıyırmayı daha iyi yapan kızgın buhar da kullanılabilir. ÇeĢitli kesimlerle beraber 

alınan buhar yoğuĢturulduktan sonra yoğunluk farklılıklarından faydalanarak 

hidrokarbonlardan ayrılır. 

 

2.2.3. Tepsi (Tray) 
 

Her tepsi bir damıtma birimidir. Görevi ters yönde akan sıvı ve gazın en iyi Ģekilde 

temas etmesini sağlamaktır. Yatay olarak 30–90 cm aralıklarla yerleĢtirilen tepsilerin çok 

çeĢitleri vardır. Temas verimliliği, kapasite, tepsi baĢına basınç düĢmesi, maliyet ve bakım 

kolaylığı gibi etkenler hangi tür tepsinin kullanılacağını belirler. 

 

2.3. Kondanserler (Tepe YoğuĢturucusu) 
 

Gaz devrede alınan tepe ürünlerinin yoğuĢturulduğu ve su ile soğutulan bir ısı 

değiĢtiricidir. Genellikle kabuk tüp türünden olan bu ısı değiĢtiriciye yollanan soğutma 

suyunun miktarı kulenin tepe bacasına bağlı olarak otomatik değiĢir. YoğuĢan ürünün bir 

bölümü ürün olarak ayrılır, kalan tekrar kulenin üst tepsisine geri döndürülür. 

 

2.4. Ham ve Saf Kazan 
 

Kok gazından benzolün tutulması neticesinde elde edilen ham benzolün depolanması 

için yapılan kazanlar kullanılır. Benzolün damıtmaya hazır bekletilmesi esnasında istenilen 

sıcaklıkta tutulması gerekir. 

 

Sacdan yapılan kazan, damıtılan ürünleri depolamada kullanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ham benzole su buharı emdirme iĢlemi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kok bataryalardan gelen kok gazını, içindeki 

naftalinin alınması için son soğutuculara 

alınız. 

 Ham kok gazından benzolü tutunuz. 

 Benzolü benzol kolonlarına veriniz. 

 Benzolü sudan ayırınız. 

 Dibe alınan benzolü ham benzol tanklarına 

alınız 

 Gaz akıĢ hızının 4–5 m/sn olmasına 

dikkat ediniz 

 Benzolün tutulması esnasında gerekli 

iĢ güvenliği tedbirlerini alınız 

 Benzolü kolonlara vermeden önce 

ısıtılmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Mümkün olduğu kadar benzol 

içersinde su kalmamasına dikkat 

ediniz. 

 Benzolün tanklara alınması iĢleminde 

çevreyi kirletmemeye özen gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıĢtır. Soruları 

okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyeniz. 
 

1. Benzol tutma kolonlarında ham benzolü tutmak için ne kullanılır? 
 

A) Su 

B) Absorbent yağ 

C) Soğuk gaz  

D) Petrol gazı 
 

2. Kok gazının son soğutma iĢlemine neden ihtiyaç vardır? 
 

A) Benzol absorbsiyon verimini artırmak 

B) Naftalinin ayrılması 

C) Gazın hacminden istifade ederek içindeki su buharının yoğunlaĢmasını sağlamak 

D) Hepsi 
 

3. Son soğutucudan geçen gazın hızı kaç m/sn olmalıdır? 
 

A) 6 

B) 7 

C) 4–5 

D) 3 
 

4. Son soğutucuların toplam yüksekliği ne kadardır? 
 

A) 27 

B) 24 

C) 30 

D) 35 
 

5. Reflüks nedir? 
 

A) Sıcak gaz üzerine ayrıĢmasını istediğimiz malzemeden püskürterek yoğunlaĢtırmak 

B) Gazın donma sıcaklığı 

C) Gazın kaynama sıcaklığı 

D) Sıvının kayganlık derecesi 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

3. Baret, iĢ ayakkabısı, eldiven giydiniz mi?   

4. Gaz kaçaklarına karĢı gaz ölçümü yaptınız mı?   

5. ÇalıĢma alanının tertip ve düzenini sağladınız mı?   

6. Gaz kaçaklarına karĢı solunum cihazları çalıĢıyor mu?   

7. Son soğutucularda gazı soğuttunuz mu?   

8. Ham benzolü hafif yağdan ayırdınız mı?   

9. Benzolü hafif yağdan ayırmak için kullandığınız su buharını 

yoğunlaĢtırdınız mı? 
  

10. Gaz içindeki naftalini sağlıklı tutmak için gaz hızını ayarladınız mı?   

11. Benzol kolonlarında ısıtılan gaz üzerine benzol reflüks yaptınız mı?   

12. Üretilen ürünleri ham ve saf kazana aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Soruların tamamının cevabı ―Evet‖ olacaktır. Cevaplarınızın içinde ―Hayır‖ varsa 

uygulamaya geri dönerek eksikliklerinizi gözden geçiriniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, su buharına ayrıĢtırma iĢlemi uygulayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Yıkama yağının hazırlanmasını araĢtırarak rapor hâline getiriniz, sınıfta 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

3. SU BUHARINA AYRIġTIRMA 
 

3.1. Yıkama Yağı Hazırlama  
 

Kok gazından ham benzolün absorblama derecesinin yüksekliği, devrede bulunan 

absorbent yağın kalitesine önemli derecede bağlıdır. 

 

Devredeki yağın viskozitesi taze yağın viskozitesine  yakın olmalıdır. Kok gazının 

daha sonraki kullanımı göz önüne alınarak ondaki naftalin miktarının, yağ ile teması 

sonucunda %1‘den fazla olmamalıdır. Yıkama yağı olarak petrol kökenli ―solar‖ yağ ve taĢ 

kömürü katranından elde edilen yıkama yağı kullanılır. 

 

3.2. Hafif Yağların AyrıĢtırılması 
 

Kok gazı içerisindeki benzol yıkama yağı vasıtasıyla tutulduktan sonra hafif yağların 

damıtılması gerekir. 

 

Kok fabrikalarında yıkama yağı ile gaz içerisinde absorbe edilen hafif yağlar bünye 

itibarıyla karmaĢık bir karıĢımdır. Buhar destilasyonu ile yıkama yağından ayrılan hafif 

yağlar; aromatik hidrokarbonları, doymuĢ hidrokarbonları, parafinleri, naftenleri, kükürt ve 

azot bileĢiklerini ve bir miktar da ayrılma sırasında hafif yağa geçen yıkama yağını ihtiva 

eder. Bütün bu maddelerin hafif yağ içindeki oranı kullanılan hammadde (taĢ kömürü) 

cinsine ve koklaĢtırma iĢlemine bağlıdır. Hafif yağların damıtılmasında aromatik 

hidrokarbonlar olan benzol, tolüol ve ksilol elde edilir. ġekil 3.1‘ de yıkama yağından elde 

edilen ürünler görülmektedir. 

 

Hafif yağdan elde edilecek aromatik hidrokarbonlarda arzu edilen saflık derecesine 

göre hafif yağ bazı safsızlaĢtırma iĢlemlerine tabi tutulur. Bu iĢlemlerden en ucuz ve pratik 

olanı fraksiyon el destilasyonudur. Fakat kaynama noktası birbirine çok yakın maddeleri bu 

yol ile ayırmaya imkân olmadığından kimyasal metotlara baĢvurulur. Kimyasal metotlar 

içerisinde en yaygın olarak kullanılanı sülfürik asitle yıkama ve katalizör yardımı ile 

hirojenasyondur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 3.1: Hafif yağın damıtılma ürünleri 

3.2.1. Sülfürik Asitle Yıkama iĢlemi 
 

Hafif yağın H2SO4 asitle yıkanmasının amacı, hafif yağ içinde bulunan kükürtlü 

bileĢikler ile doymamıĢ hidrokarbonların ayırt edilmesidir. 

 

Hafif yağ içinde çeĢitli kükürt bileĢiklerine rastlanmaktadır. Bunlar içinde önemli 

miktarda karbon sülfür, tiofen, tiofen homologları mevcuttur. Asitle yıkama iĢleminde 

karbon sülfür, tiofen ve tiofen homologları yönünden incelenir. 

 

Hafif yağların 66 Be‘ lik H2SO4 ile muamelesi sonucunda aĢağıdaki reaksiyonlar 

meydana gelir. 

 Karbon sülfür H2SO4 ile reaksiyona girmez. 

 Merkattanlar (Bir alkilin sodyum hidrojen sülfür ile reaksiyonunda merkattan 

oluĢur) Ģartlar müsait olduğu taktirde disülfür bileĢiklerine oksitlenerek asit 

içinde çözünürler. 

 DoymamıĢ hidrokarbonlar mevcut değilse, tiofen ve homologları sülfolanarak 

asit tabakası içinde ayrılırlar. 

 DoymamıĢ hidrokarbonlar mevcut ise tiofen ve homologları sülfürik asidin 

katalizör olarak tesiri neticesinde alkil gruplarını bünyelerine alarak asit 

tabakası içinde çözünür hâle getirirler. 
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 Sülfürik asitli ortamda doymamıĢ hidrokarbonların meydana getirdiği diğer bir 

reaksiyon polimerleĢmedir. PolimerleĢme olayına maruz kalan bileĢiklerin en 

önemlileri hâlkalı olifenlerdir. 

 

3.2.2. Sülfürik Asit Yıkamasına Tesir Eden Faktörler 
 

 Asit miktarı ve konsantrasyonu. (Tiofen ayrılması yönünden yıkamaya tesiri 

vardır.) 

 ĠĢlemler tam ve çabuk yapılmalıdır. 

 Reçine yavaĢ yavaĢ fakat tam alınmalıdır. (Reçinenin tamamen bittiğine kanaat 

getirmek için reçinenin büyük kısmı alındıktan sonra 5–10 dakika dinlenmeye 

terk edilir. Sonra musluk açılarak reçinenin gelip gelmediği kontrol edilir.) 

 Her yıkamadan önce ve bilhassa sonra yıkama kazanının içi kontrol edilmelidir. 

Eğer reçine varsa su ile kaynatılıp aĢağıya alınmalıdır. 

 Asit ilavesi yavaĢ yavaĢ yapılmalıdır. 

 Asit ilavesinden sonra asidin tesir edip etmediği üst kapaktan kontrol 

edilmelidir. Eğer yıkanan maddenin renginde çok bariz bir kızarma yoksa, daha 

hızlı ve daha fazla olmak üzere, bariz bir kızarma oluncaya kadar devam edilir. 

 Ġlave edilecek kostik yüzdesi  % 18 civarında tutulmaya çalıĢılmalıdır. 

 

3.2.3. Hafif Yağdan Elde Edilen Ürünler 
 

Teknik Benzol  %53,17 

Teknik Toluol  %17,01 

Teknik Ksilol  %8,17 

Motor Benzolü  %,17 

 

3.3. YoğunlaĢtırma Yöntemi 
 

Gaz, son gaz soğutucularında ya delikli raflarda veya tahta ızgara dolgularla 

donatılmıĢ ve sürekli çalıĢan soğutucularla soğutulur. Soğutma iĢlemi kapalı devre yapılır. 

Bu kapalı devre suyla oluĢur. Soğutma kulelerinde 20–25 
0
C‘ ye kadar soğutulan su, pompa 

ile soğutucunun üst kısmına basılır. Alt kısmında soğutma suyuna ters olarak kok gazı girer. 

Gaz, soğutucudan geçerken su tarafından 25–30 
0
C‘ye kadar soğutulur ve bu sıcaklıkta 

benzol skruberlerine girer. Gazın soğuması esnasında gazdaki su buharının bir kısmı 

naftalinin soğutma suyu tarafından alınmıĢ olur. Su miktarını artırdıkça soğutma iĢleminin 

verimi de artar ve gaz sıcaklığı o oranda düĢer. 

 

Hafif benzol (Benzol 1) buharı 86–87 
0
C‘ de kolondan çıkar. SoğuĢturucuya ve 

soğutucuya gelir. Ayırma kolonuna verilen reflüksün etkisiyle ham benzolün yüksek 

kaynama noktalı bileĢiklerin yoğuĢturulması sağlanır. Hem de su buharının yoğuĢması 

sağlanır. 

 

Damıtma kolonundan çıkan buhar fazından yüksek sıcaklıklarda kaynayan 

fraksiyonların ve su buharlarının yoğuĢması için de deflagmatör yapılmıĢtır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ham benzolü yıkama yağından ayırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Benzolü tutmak için absorbent yağı 

hazırlayınız. 

 Buhar destilasyonuyla hafif yağı 

benzolden ayırınız. 

 Hafif yağı damıtınız. 

 Damıtma kolonlarında yoğunlaĢtırınız. 

 Farklı sıcaklık aralığında üretilen ürünleri 

tekrar damıtılmak üzere depolara alınır 

 TaĢ kömürü katranı veya petrol ürünü 

olan solar yağ kullanabilirsin 

 Hafif yağı benzolden ayırmada damıtma 

kolonları kullanabilirsiniz. 

 Damıtma kolonuna hafif yağı ısıtarak 

gönderebilirsiniz. 

 YoğunlaĢtırma esnasında zehirli gaz 

almamak için maske kullanınız. 

 Elde edilen ürünleri, ürün çeĢidine göre 

ayrı ayrı depolara depolayabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıĢtır. Soruları 

okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyeniz. 

 

1. Yıkama yağının viskozitesi nasıl olmalıdır? 

 

A) AkıĢkan olmalıdır. 

B) AkıĢkan olmamalıdır. 

C) Az akıĢkan olmalıdır. 

D) Yeni yağın viskozitesine yakın olmalıdır. 

 

2. Hafif yağı ayrıĢtırmak için hangi yöntem kullanılır? 

 

A) Damıtma kolonlarında damıtılır. 

B) Hafif yağ suda yıkanır. 

C) Hafif yağ kaynatılır. 

D) Kimyasal yöntemle ayrıĢtırılır. 

 

3. Hafif yağlar neden sülfürik asitle yıkanır? 

 

A) Hafif yağların tozlarının alınması için. 

B) Damıtma sonucunun iyi olması için. 

C) Hafif yağ içinde bulunan kükürtlü bileĢikler ile doymamıĢ hidrokarbonları ayırt 

etmek için. 

D) Hafif yağları inceltmek için. 

 

4. Naftalin nerede tutulur? 

 

A) Son gaz soğutucularda 

B) Benzol kolonlarında 

C) Su ile tutulur 

D) Gaz tutma borularında 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. ĠĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

3. Baret, iĢ ayakkabısı, eldiven giydiniz mi?   

4. Gaz kaçaklarına karĢı gaz ölçümü yaptınız mı?   

5. ÇalıĢma alanının tertip ve düzenini sağladınız mı?   

6. Gaz kaçaklarına karĢı solunum cihazları çalıĢıyor mu?   

7. Son soğutucularda gazı soğuttunuz mu?   

8. Ham benzolü hafif yağdan ayırdınız mı?   

9. Benzolü hafif yağdan ayırmak için kullandığınız su buharını 

yoğunlaĢtırdınız mı? 
  

10. Gaz içindeki naftalini sağlıklı tutmak için gaz hızını ayarladınız mı?   

11. Benzol kolonlarında ısıtılan gaz üzerine benzol reflüks yaptınız mı?   

12. Üretilen ürünleri ham ve saf kazana aldınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Soruların tamamının cevabı ―Evet‖ olacaktır. Cevaplarınızın içinde ―Hayır‖ varsa 

uygulamaya geri dönerek, eksikliklerinizi gözden geçiriniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, destilasyon yöntemi ile üretim yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Destilasyon yöntemi ile benzol üretimini araĢtırarak rapor hâline getiriniz, 

sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

4. DESTĠLASYON YÖNTEMĠ ĠLE ÜRETĠM 
 

4.1. Damıtma 
 

Bir sıvının, içinde çözünmüĢ olabilecek öteki maddelerden ayrıĢtırılarak arıtılması 

gerektiğinde kullanılan en kolay yöntem damıtmadır. Damıtma, sıvının buharlaĢıncaya kadar 

ısıtılıp daha sonra yükselen buharın bir soğutma yöntemiyle yeniden sıvılaĢtırılmasıdır. 

Böylece sıvı önceden içerdiği buharlaĢmaz maddelerden arınmıĢ olur. Kaynama noktaları 

değiĢik iki sıvının ayrıĢtırılmasında damıtma yöntemi kullanıldığında iĢleme ayrımsal 

damıtma adı verilir. 

 

Kapalı bir kapta buhar belli bir basınca ulaĢıncaya kadar sıvı buharlaĢacaktır. Bu 

basınç yalnız sıcaklığa bağlıdır ve buharlaĢmanın belli bir sıvı için, belli bir sıcaklıkta 

maksimum sınırını gösterir. Bu maksimum sınır buharın doymuĢ olduğunu gösterir. Her 

sıvının özel bir basınç değeri vardır. Basınç değeri sıvının doğal yapısına, uçuculuğunun 

yüksek ya da düĢük olmasına bağlıdır ve maddenin miktarından bağımsızdır. Buhar basıncı 

hemen her zaman milimetre cıva olarak tanımlanır. Bu aynı miktarda basınç yapma 

etkisindeki cıva sütunun uzunluğudur. 

 

Bir sıvının buhar basıncı sıcaklığın artması ile yükselir. Suyun arıtılması buharlaĢma 

hızını artırır. Sıcaklıktaki bu artıĢ buhar basıncını sıvıya uygulanan dıĢ basınca eĢit duruma 

getirince sıvı kaynar, bir baĢka deyiĢle sıvı ile buhar arasındaki denge bozularak, sıvı 

tümüyle buhar hâline geçer. Tüm hâl değiĢimlerinde olduğu gibi, kaynama sırasında tüm sıvı 

buhar hâline geçinceye kadar sıcaklık değiĢmez, sabit kalır. Deniz seviyesinde su 1 atm 

basınç altındadır. 100 
0
C‘de suyun buhar basıncı 1atm‘ye eĢittir. Bu yüzden suyun kaynama 

noktası 100 
0
C‘dir. 

 

Bir sıvının uçuculuğu arttıkça belli bir sıcaklıkta buhar basıncı yükselir ve dıĢ basınca 

ulaĢması kolay olur. Buna iyi bir örnek olan eterin kaynama noktası son derece yüksek bir 

buhar basıncının bir sonucu olarak 35 
0
C ‘dir. Bu özelliklere dayanılarak bir çözelti, içindeki 

katıĢıklardan arıtılabilir. Bir karıĢımdaki iki sıvının kaynama noktaları arasında 80 
0
C‘den 

yüksek bir fark varsa, bunların ayrıĢtırılması kolaydır, kaynama noktaları arasındaki fark 

birbirine yaklaĢtıkça bu bileĢenleri ayırmak zordur. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.2. Benzol Üretimi 
 

Katran, hafif yağ ve amonyak içeren kok gazına ―ham kok gazı‖ denir. Ham kok 

gazından önce katran, daha sonra amonyak ve hafif yağ ayrıĢtırılır. Hafif yağın damıtılması 

ile de birçok ürün elde edilir. Benzol üretimi akım Ģeması Ģekil 4.1‘ de görülmektedir. 

 

Absorbent yağdan ham benzolün ayrılması iki metotla gerçekleĢtirilir. 

 

 180 
0
C‘ye kadar ham benzolün % 90–95‘nin alınması 

 Önce 150 
0
C‘ye kadar kaynatma, sonra 150–200 

0
C arasında gerçekleĢen 

fraksiyonların elde edilmesi 

 

Yukarıda belirtilen ikinci metot en geliĢmiĢ olanıdır. 

 

Kok fabrikalarının kapasitesine bağlı olarak benzol damıtma kolonları tesis edilir. 

 

Benzol koklaĢtırma ürünlerinin en önemlilerinden biridir. Özel kokulu, suda erimeyen 

bir sıvı olup çok iyi bir eritkendir. Havada isli alevle yanar. HoĢ kokulu plastik oyuncakların 

yapımında kullanılır. 

 

 

ġekil 4.1: Benzolün elde edilmesi 

1 numaralı tanktan pompa ile alınan benzollü yıkama yağı 3, 4 numaralı ısıtıcılarda 

180 
0
C kadar ısıtılır. Isıtılan yağ önce 5 numaralı zift ayırma kolonuna verilir. Yağ, ziftinin 

bir kısmını burada bırakarak kolon çıkıĢ borusuyla 6 numaralı damıtma kulesinin ortasından 

püskürtülür. 
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Damıtma kulesinin ortasından giren yıkama yağındaki benzol, naftalin buharları ve su, 

alt taraftan verilen açık buharın etkisi ile buhar hâlinde yukarı doğru yükselir. Yüksek 

kaynama noktalı yıkama yağı ile kule altında toplanır. 

 

Ham benzolün 180 
0
C‘nin üzerindeki fraksiyonları naftalin–solvent ve naftadır. Bunlar 

ham benzolün reftikasyonu sırasında artık olarak alınırlar. Ham benzolün, gazdan sıvı 

absorbent yağlarla tutulması iĢleminden elde edilen ham benzolün kalitesi, önemli derecede 

absorbent yağa, teknolojik Ģemaya absorber edilen ham benzolün alındığı bölümün çalıĢma 

verimine bağlıdır. 

 

Damıtma kulesinin en üstünden ayrılanan benzol buharları 7 numaralı boru ile 13 

numaralı yoğunlaĢtırıcıya gelir. Bu yoğunlaĢtırıcıda, buharların üzerine soğuk benzol sıvısı 

duĢlanarak buharların bir kısmı sıvı hâle getirilir. 13 nu.lu yoğunlaĢtırıcıda yoğunlaĢmayan 

buharlar ise dıĢında soğuk su dolaĢan 14 numaralı yoğunlaĢtırıcıda tamamen sıvı hâle 

getirilir. Sıvı hâle gelen benzolün bir kısmı otomatik olarak 15 numaralı boru ile kule üzerine 

tekrar püskürtülür buna ―reflüks‖ denir. Reflüksün amacı ham benzol buharının sıcaklığını 

sabit tutmak içindir. Damıtma kulesinin üzerinden ayrılan benzol buharlarının sıcaklığı 95 
0
C‘yi geçmemelidir. Aksi hâlde ağır yağların buharları ham benzol buharlarının içerisine 

karıĢır. YoğunlaĢtırıcıda sıvı hâle geçen ham benzol ve su birbirinden ayrıĢtırılmak üzere 

separetöre verilir. separetörün sol gözüne dolan benzol ve su karıĢımı özgür ağırlık farkından 

dolayı ham benzol üst tarafta su ise alt tarafta olmak üzere birbirinden ayrılır. Separetörde 

yükselen ham benzol (17) numaralı çelik perdeyi aĢarak separetörün sağ gözüne dolar. 

Buradan da alınarak hafif yağ tankına verilir. Sol bölümünde yükselen su ise zaman zaman 

alınır. 

 

4.3. Toluol 
 

Nitrik asitte kolayca nitrolanır. Tri-nitro-tolüen açık kahverenginde, güçlü patlama 

özelliği gösterir. Bu nedenle patlayıcı madde yapımında kullanılır. Bundan baĢka tatlı ve 

kokulu maddeler, plastik maddeler, ilaç yapımında matbaa mürekkebi yapımında ve kimya 

endüstrisinin çok çeĢitli dallarından hammadde olarak kullanılır. 

 

Hafif yağdaki her bir bileĢiğin ayrı ayrı kaynama noktaları vardır. Bu bileĢikler 

kendilerine ait kaynama noktasında buharlaĢabilir. BileĢiğin buharları içerisine baĢka bir 

bileĢiklerin buharlarının karıĢması soğutma raflarıyla önlenir. Termometre sıcaklığına göre 

damıtma esnasındaki sıcaklık değerleri Ģöyledir: 

 

 68–108 
0
C arasında geçen bileĢik ―ham motor benzolü‖ 

 108–112 
0
C arasında geçen bileĢik ―ham tolüen‖ 

 112–135 
0
C arasında geçen bileĢik  ―ham motor benzolü‖ 

 135–145 
0
C arasından geçen bileĢik ―ham ksilen‖ 

 145–160 
0
C arasında geçen bileĢik ―ham motor benzolü‖ 

 160–180 
0
C arasında geçen bileĢik ―Solvent nafta‖ 
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4.4. Motor Benzol Üretimi 
 

Ham benzolün birinci damıtılması ile elde edilen ürünlerin saflıkları düĢüktür. Ancak 

bunlar ikinci bir damıtma ile saflaĢtırılabilir. Damıtma iĢlemi aynı tesisatta yapılır (benzol 

tesisinde). Ġkinci ürünler saf olarak nitelendirilebilir. 112–135 
0
C  ve 145–160 

0
C arasında 

ham benzol yoğunlaĢtırıcılarda sıvı hâle getirilir. Bölme kısmındaki vana yardımıyla 

malzemeler ayrı ayrı tanklara alınır. Fraksiyon kolonunun üstünden ayrılan buharların 

sıcaklığını kontrol edebilmek için, o ürünün cinsinden buharların üzerine reflüks yapılır. 

 

Malzemenin daha saf olabilmesi için damıtma iĢlemi 2–3 kez tekrar edilir. Bu 

damıtma sonucunda aĢağıdaki ürünler elde edilir. Bu ürünlerin sıcaklık aralığı Ģöyledir: 

 

 68–79 
0 
C Motor benzolü 

 79–82 
0 
C Teknik benzol 

 82–108 
0 
C Motor benzolü 

 108–112 
0 
C Teknik toluol 

 112–125 
0 
C Motor benzol 

 125–145 
0 
C Teknik ksilol 

 

4.5. Ksilol Üretimi 
 

Aromatik hidrokarbonlar sınıfındandır. Ksilolde tolüenlere benzer. Yüksek yoğunlukta 

ve çözücü nitelik taĢıyan hidro gruplarının en önemlilerindendir. Hafif yağda % 5, katranda 

% 1 civarında ksilol bulunur. 

 

Damıtma sıcaklığı 135–145 
0
C arasından geçen üründür. 

 

Teknik ksiloldan elde edilen ürünler Ģunlardır: 

 

 Saf ksilol % 53,76 

 Motor benzolü % 37,80 

 Yıkama kaybı % 0,87 

 Solvent nafta % 2,38 

 Blöf % 4,17 

 Destilasyon kaybı % 1,02 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Destilasyon yöntemiyle üretim yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kok gazı karıĢımını damıtınız. 

 Ham kok gazından benzolü tutunuz. 

 Hafif yağı damıtınız. 

 Benzolü sudan ayırınız. 

 Ham benzolü damıtarak toluol üretiniz. 

 Teknik toluolden üretilen ürünleri destile 

edeniz. 

 Ksilol üretimi yapınız. 

 Teknik ksilolden üretilen ürünleri destile 

ediniz. 

 Amonyaklı gazı damıtma düzeneğinin 

kurulmuĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Kok gazı üzerine püskürtülen yağın , 

hafif yağ olmasına dikkat ediniz. 

 Hafif yağın ısıtılmıĢ olmasına dikkat 

ediniz. 

 Benzollü suyu ayırıcıya (Speretöre) 

veriniz. 

 Toluol  üretimini benzol kolonları 

vasıtasıyla  üretiniz. 

 Teknik toluolden üretilen ürünlerin 

sıcaklık aralığında damıtma kolonundan 

almaya dikkat ediniz. 

 Ksilol üretiminde ham benzol 

kullandığınızdan emin olunuz. 

 Teknik ksilolü damıtılması sonucu elde 

edilen ürünleri doğru yazınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek için çoktan seçmeli test hazırlanmıĢtır. Soruları 

okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyeniz. 

 

1. Damıtma iĢleminde maddelerin hangi özelliklerinden faydalanılır? 

 

A) Kimyasal 

B) Fiziksel  

C) BuharlaĢma sıcaklık farkından  

D) Donma sıcaklık farkından 

 

2. Benzol ne ile tutulur? 

 

A) Su içinden geçirerek 

B) Absorbent (hafif) yağ ile 

C) Filtre ile 

D)Su püskürterek 

 

3. Damıtma kolonundan geçen ham benzolün sıcaklığı maksimum kaç santigrat olmalıdır? 

 

A) 50  B) 75  C) 95  D) 110 

 

4. Ksilolün damıtma sıcaklık aralığı kaç santigrat derecedir? 

 

A) 135–145 B) 150–160 C)170–180 D)180–190 

 

5. Teknik toluol ham benzolün damıtılmasında hangi sıcaklık aralığında geçer? 

 

A) 145–160 B) 100–112 C) 68–108 D) 160–180 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaĢadığınız 

sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz 

 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

1. Atölye çalıĢmalarına baĢlamadan önce iĢ önlüğünü giydiniz mi?   

2. Teknik emniyet tedbirlerini aldınız mı?   

3. Kok bataryalarından gelen gazı katranı tutulduktan sonra benzolün daha 

iyi tutulması için son soğutuculara gönderdiniz mi? 
  

4. Gaz kaçaklarına karĢı gaz ölçümü yaptınız mı?   

5) Son soğutucularda soğutulan katran içindeki benzolü tutmak için 

yıkama yağı hazırladınız mı? 
  

6. Naftası alınmıĢ ham kok gazı benzol tutma kolonlarına gönderdiniz mi?   

7. Tutulan benzolü yıkama yağından ayırdınız mı?   

8. Ham benzolü damıttınız mı?   

9. Hafif yağların ayrıĢtırmasını yaptınız mı?   

10. YoğunlaĢtırma yöntemi uygulayarak ürünleri ayırdınız mı?   

11. Hafif yağı destilasyona tabi tutarak ürünleri sınıflara ayırdınız mı?   

12. Teknik benzol üretimini yaptınız mı?   

13. Toluol damıtma yöntemi uygulayarak ürünü elde ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Soruların tamamının cevabı ―Evet‖ olacaktır. Hepsi evet ise modül değerlendirmeye 

geçiniz. Cevaplarınızın içinde ―Hayır‖ varsa uygulamaya geri dönerek, eksikliklerinizi 

gözden geçiriniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
Modül sonunda bilgilerinizi ölçmek amacıyla aĢağıda Doğru-YanlıĢ Ģeklinde 

hazırlanmıĢ test verilmiĢtir. Soruları okuyarak doğru olanlar için Doğru kutucuğuna, yanlıĢ 

olanlar için YanlıĢ kutucuğuna (X) iĢareti koyunuz. 

 

DEĞERLENDĠRME SORULARI Doğru YanlıĢ 

1. Absorbent yağ olarak, en çok maden kömürü katranının damıtma 

ürünü olan maden kömürü yağı ve petrolün damıtma ürünü olan 

solar yağlar kullanılır. 
  

2. Yıkama yağının kaynama noktası, ham benzolün tüm 

bileĢenlerin kaynama noktasından daha yüksek olmamalıdır. 
  

3. Solar yağ, maden kömürü yağı ile kıyaslandığında absorblama 

özelliğinin daha çok olduğu görülür. 
  

4. Benzol, koklaĢma ürünlerinin en önemlilerindendir.    

5. Ham benzolün 180 
0
C‘nin üzerindeki fraksiyonları naftalin –

solvent ve naftadır. 
  

6. Destilasyon, iki veya daha fazla bileĢenden oluĢan homojen bir 

sıvı karıĢımının buharlaĢtırılması sonucunda buhar fazındaki 

bileĢenlerin, uçuculuk farkından yararlanarak birbirinden ayrılma 

iĢlemidir. 

  

7. Kok gazının soğutulmasındaki diğer bir neden de absorbsiyon 

verimini yüksek tutmaktır. 
  

8. Buhar destilasyonu ile yıkama yağından ayrılan hafif yağlar; hoĢ 

kokulu hidrokarbonları, doymuĢ hidrokarbonları parafinleri, 

naftalinleri, kükürt ve azot bileĢiklerini ve bir miktar da ayrılma 

sırasında hafif yağa geçen yıkama yağını ihtiva eder. 

  

9. Bir sıvı daha uçucu oldukça, belli bir sıcaklıkta buhar basıncı 

yükselir ve dıĢ basınca ulaĢması kolay olmaz. 
  

10. Damıtma kulesinin ortasından giren yıkama yağındaki benzol, 

naftalin buharları ve su, alt taraftan verilen açık buharın etkisi ile 

buhar hâlinde yukarı doğru yükselir 
  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Modülün geneline uygulanan bu sorulara verdiğiniz cevapları,  cevap anahtarı ile 

karĢılaĢtırınız. Verdiğiniz cevapların hepsi cevap anahtarı ile aynı olmalıdır. Hepsi doğru ise, 

ders öğretmeninizle irtibata geçerek bir sonraki modül eğitimine geçiniz. YanlıĢ cevaplar var 

ise, geriye dönerek ilgili konularla ilgili eksikliklerinizi gideriniz. Gerekirse ders 

öğretmeninden yardım alınız. 
 

Modül faaliyetleri ve araĢtırma çalıĢmaları sonunda kazandığınız bilgi ve 

becerilerinizi ölçmek için öğretmeniniz size ölçme araçları uygulayacaktır. 
 

Ölçme sonuçlarına göre, sizin modül ile ilgili durumunuz öğretmeniniz tarafından 

değerlendirilecektir. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FALĠYETĠ–1’ ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. A 

3. C 

4. C 

5. B 
 

ÖĞRENME FALĠYETĠ–2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. D 

3. C 

4. B 

5. A 
 

ÖĞRENME FALĠYETĠ–3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 
 

ÖĞRENME FALĠYETĠ–4’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. B 

3. C 

4. B 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

Soru Doğru YanlıĢ 

1. (X)  

2.  (X) 

3. (X)  

4. (X)  

5. (X)  

6. (X)  

7. (X)  

8. (X)  

9.  (X) 

10. (X)  

CEVAP ANAHTARLARI 
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