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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI319 

ALAN Metalürji Teknolojisi 

DAL / MESLEK Ġzabecilik 

MODÜLÜN ADI Kömür Hazırlama 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül kok yapımında kullanılacak kömürlerin koklaĢma 

iĢlemi için hazırlanması, kömür çeĢitlerinin tanıtılması, kömür 

hazırlamada kullanılan bant, silo, kantar ve kırıcıların 

tanıtılması, kömürlerin kırıcılara sevki ve kırılmıĢ kömürlerin 

depolanması konularının verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

YETERLĠLĠK Kömür hazırlamak. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun hammaddeyi 

hazırlayabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun, kömürü cinslerine göre ayırabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun, kömürü kırıcılara sevk edebileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun, kömürü silolara doldurabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMI VE 

DAVRANIġLAR 

 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamında uygulanmalıdır. 

Donanımlar: Numune alma kabı, konveyör bantları, kırıcılar, 

optik kantar, silolar. 

 

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. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Ġzabecilik, bir ülkenin demir-çelik gibi ağır sanayisine hammadde hazırlayan ve 

demir-çelik üretiminde etkin rol oynayan bir meslek dalıdır. Ġzabecilik sanayi kolu, 

ülkemizin sanayisinin geliĢiminde oldukça önemli bir yere sahiptir. 

 

Ġzabeciliğin çalıĢma alanları; metallerin yeraltından çıkarılması, içindeki yabancı 

maddelerden arındırılması, metal cevherlerinin ilgili yerlerde kullanıma hazır hâle 

getirilmesi, yüksek fırın iĢletmeciliği, dökme demir ve çelik üretimi, kok üretimi, sinter 

üretim tesisleri, haddecilik, malzemelerin kalite kontrolünün yapılması, kalıpçılık ve 

dökümcülüktür. 

 

Kaliteli bir kok üretimi için öncelikle kok üretiminde kullanılacak kömürün istenen 

Ģekil ve standartlarda hazırlanması gerekir. Bunun için kömürü iyi tanımak, bileĢiminde 

bulunan maddeleri kavramak ve kömür hazırlama tesislerini çok iyi öğrenmek gerekir. 

Kömür hazırlama modülünde; kömürü ve çeĢitlerini, bileĢiminde bulunan maddeleri, kömürü 

uçuculuk oranına göre sınıflandırmayı, kömür harmanını, kömür kırıcılarını, siloları, kömür 

kantarını, kömürün kırılmasını ve kırılan kömürlerin silolara doldurulmasını öğreneceksiniz. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak kömürü 

cinslerine ayırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kömür çeĢitlerini araĢtırarak, bileĢiminde bulunan maddelerinin kömüre 

etkilerini rapor hâline getiriniz. 

 

1. KÖMÜR CĠNSLERĠ 
 

1.1. Kömür Tanımı 
 

Kömür, bileĢiminde baĢlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin değiĢik 

bileĢimlerde bulunabildiği fosil (organik artıklar)  esaslı bir maddedir. 

 

1.1.1. Kömür Nasıl OluĢur 
 

300–350 milyon yıl önce, bitkilerin, ormanların ve hayvan artıklarının bataklıklar 

altında kalması ile oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu bitki ve hayvan atıklarının giderek çamur içine 

gömülmesi üzerindeki toprak basıncını artırmıĢtır. OluĢan bu basınç ve ısı, kimyasal 

değiĢmeyi hızlandırmıĢtır. KömürleĢme süreci boyunca fosillerin fiziksel özellikleri de 

değiĢmiĢtir.  Uzun yıllar sonucu tamamlanan bu kimyasal değiĢmeler sonunda kömürler 

oluĢmuĢtur. Bu kömürler kaya tabakaları arasında damar hâlinde oluĢurlar. 

 

1.1.2. Kömürleri Meydana Getiren Bataklıkların GeliĢtiği Ortamlar 
 

 Deltalar (En kalın kömür damarlarının oluĢtuğu ortamlardır). 

 Göller (Göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği uygun bataklık 

ortamlardır). 

 Lagünler (Deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını meydana 

getirirler). 

 Akarsu taĢma ovaları (Ġnce kömür damarcıklarını oluĢtururlar). 

 

1.1.3. KömürleĢme Olayı Nasıl GerçekleĢir 
 

Çoğunlukla bitkisel maddeler ya da bitki parçaları uygun bataklık ortamlarda birikip, 

çökelir ve jeolojik iĢlevlerle birlikte yeraltına gömülürler. Yerin altında, bu organik kütleler, 

gömüldükten sonra, önceleri gömülmenin oluĢturduğu basınç Ģartları, daha sonra da ortamın 

ısısal Ģartlarından etkilenirler. Bu etkilenme sonucu bu organik maddenin bünyesinde fiziksel 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ve kimyasal değiĢimler meydana gelir. Önceleri turba olarak adlandırılan ve kömürlerin 

ataları olarak bilinen bu organik maddeler zamanla daha koyu renklere ve daha sert yapıya 

sahip olurlar. Sıcaklık ve basınç Ģartlarının bu kütlelere etkimesi sonucu, bu ortamdan, 

sırasıyla (turbadan-taĢkömürü aĢamasına kadar) su, su buharı, karbondioksit (CO2), oksijen 

(O2) ve en ileri aĢamalarda hidrojen (H2) (antrasit aĢamasında) uzaklaĢır. Tabii ki bu süreçte 

ideal Ģartlar ve ortamın ısısal Ģartlarının uzun bir dönem içersinde (binlerce yıl) baskın 

olması ve artması gerekmektedir. Yer ısısı her 30 metrede 10 
o
C artmaktadır. ġüphesiz 

sıcaklık artıĢı ideal ve normal Ģartlar için geçerlidir. Bu Ģartların dıĢında (volkanik faaliyet, 

fay hareketleri, radyoaktif elementlerin bulunduğu ortamlarda) yerin ısısı olağanüstü bir 

Ģekilde ve normalden çok fazla bir Ģekilde artmaktadır. Yerin ısısı arttıkça önceleri "turba" 

olarak adlandırılan ama kömür sayılmayan bu organik madde, önce “linyit” daha sonra “alt 

bitümlü kömür”, sonra “taĢkömürü”, “antrasit” ve en sonunda Ģartlar uygun olursa “grafit” e 

dönüĢür. Bu ilerleyen olgunlaĢma sürecine “kömürleĢme” denmektedir. 

 

Kömürler Ģüphesiz içlerinde kil, silt, kum ve değiĢik oranlarda inorganik (mineral) 

madde bulundururlar. Kömürlerin içersinde bulunan bu inorganik maddeler kömürün 

kalitesini direkt olarak negatif yönde etkilerler. Bir kömürün kalitesi, kullanıldığı alana göre 

farklı anlamlar içerebilir. Örneğin, kok imalinde en kaliteli kömür, ĢiĢebilen, gözenekli hâle 

gelebilen ve dayanıklı olabilen, okside olmamıĢ kömürler en iyi kömürlerdir. Yakıt 

hammaddesi olarak kömürün koklaĢması bir anlam ifade etmez, en aranan özellik fazla ısısal 

niteliğe sahip olmasıdır. Kömürü sıvılaĢtırma iĢlemine tabi tuttuğumuzda ise en aranan 

özelliği uçucu maddesinin fazla olması vs. gelmektedir. Ama tümünde inorganik madde 

istenen bir bileĢen değildir. 

 

1.1.4. Tüm Dünyada Kömür Günlük Hayatta Niçin Önemlidir 
 

Kömür, dünyada en yaĢlı bir Ģekilde bulunan, düĢük maliyetle elde edilebilen 

güvenilir ve temiz bir fosil yakıtıdır. Kömürün hayatımızdaki önemini artıran nedenleri Ģöyle 

sıralayabiliriz: 

 

 Yaygın olması: Dünyada 50’den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri 

petrol ve doğal gaz gibi dünyanın belli bir bölümünde değil, tüm dünyada 

yaygın bir Ģekilde bulunmaktadır. 

 Emniyetli olması: Kömür; kullanımı, depolanması ve nakliyesi açısından en 

emniyetli bir fosil yakıtıdır. 

 Güvenilir olması: Endüstriyel ve diğer alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi 

fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından, kömürün dünyada yaygın bir 

Ģekilde bulunuĢu ve bir çok ülke tarafından üretiliyor oluĢu tedarik güvenliği 

sağlamaktadır.  

 Temiz olması: Günümüzde temiz kömür teknolojileri kullanılarak kirletme 

etkisi azaltılmıĢtır.  

 Ucuz olması: Elektrik enerjisi üretiminde ucuz ve rekabetçi bir yakıt olması 

nedeniyle dünya elektrik üretiminin yaklaĢık % 40’ ı kömürden 

karĢılanmaktadır. 
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1.1.5. Kaliteli Kömürün Özellikleri 
 

 Siyah ve parlak renkli olmalı, 

 Isıl değeri yüksek olmalı, 

 Nem, kül ve uçucu madde içeriği düĢük olmalı, 

 TaĢ ve tozu az olmalıdır. 
 

1.2. Kömür ÇeĢitleri 

 

Tablo 1.1: Kömür çeĢitleri ve kullanım alanları 

Kömürler, gerek meydana geliĢ zamanları, gerekse bileĢimlerindeki karbon miktarı 

yönünden birbirinden ayrılırlar. Meydana geliĢ zamanları uzun olan kömürlerin, ısıtma 

değeri de o nispette yüksektir. 
 

1.2.1. Antrasit 
 

Maden kömürleri arasında en eski ve karbon yönünden en zengin olanıdır. Parlak 

siyah renkli sert bir kömür olup özgül ağırlığı (yoğunluğu) 1,4–1,7 kg/dm³ dür. BileĢiminde 

yaklaĢık %90–95 arasında karbon bulunur. Yanma ısısı 7300-8000 Kcal/kg’ dır. Kısa alevle 

yanar. TaĢ kömürüne göre demir endüstrisine daha uygundur. Çünkü içerisinde fosfor (P) ve 

kükürt (S) gibi zararlı maddeler yoktur. Dünya üzerinde pek yaygın olmayan bir kömür 

çeĢididir. Meydana geliĢ tarihi 300 milyon yıl geriye dayanır. 
 

1.2.2. TaĢ Kömür 
 

Antrasitten daha yeni bir kömür olup 200–250 milyon yıllık bir geçmiĢe sahip olduğu 

tahmin edilmektedir. Doğal katı yakacakların en önemlisidir. Parlak siyah veya mat renkte 

olup, özgül ağırlığı yaklaĢık 1.3 kg/ dm³’ dür. BileĢimindeki Karbon yüzdesi 80-90’ı bulur.  

%3–5 oksijen, %11–34 uçucu madde ,%15 kadar su ve %5–6 hidrojen bulunur. Yanma ısısı 

4500-7500 Kcal /kg’dır. Hava gazı, kok ve katran elde etmeye elveriĢlidir. AteĢ alma 

sıcaklığı 325–500 ºC arasındadır. Uzun alevle yanar. 
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Dökümcülük sektöründe sabit ve döner alev ocaklarında yakacak olarak kullanılır. 

Ayrıca kalıp kumlarında katkı maddesi olarak tozu kullanılır. Bu amaçla kullanılacak kömür 

Ģu iĢleme tabi tutulur: Yatağından çıkarılan taĢkömürleri yıkanıp yabancı maddelerden 

arıtıldıktan sonra kurutulur. Daha sonra çeĢitli değirmenlerde öğütülerek toz hâline getirilir. 

Ġnce taneli kömürler içten içe yandıklarından dolayı depo edilmesinde içten yanmayı önleyici 

tedbirler alınmalıdır. 

 

Yurdumuzun Karadeniz bölgesinde ve özellikle Zonguldak ve yöresinde hâlen 

iĢletilmekte olan ocaklarda üretilmektedir. 

 

1.2.3. Linyit 
 

Kahverengi kömür de denilen linyit taĢkömüründen daha sonra oluĢmuĢ fakat daha 

oluĢumunu tamamlamamıĢ kömürlerdendir. BileĢiminde fazla miktarda kükürt bulunur. 

Ġçerdiği kül ve nem miktarı fazladır. Yanma ısısı çok düĢüktür. Bu nedenlerle ergitme 

iĢlerinde kullanılmazlar. Tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan kömür 

sıralamasında en alt sırada yer alan bir kömür çeĢididir. Yer kabuğunda bolca bulunduğu için 

baĢta Almanya, Amerika BirleĢik Devletleri gibi geliĢmiĢ ülkelerde sıklıkla kullanılan bir 

enerji hammaddesidir. 

 

Tahminen 60 milyon yıl önce meydana gelmeye baĢlayan linyitte su ve bu arada 

birçok yabancı maddede bulunmaktadır. Karbon yüzdesi 65-70 kadardır. %25’ ten çok 

oksijen ve %5 hidrojen içerir. 

 

1.2.4. Turba 
 

En yakın zamanda oluĢan kömürlerdendir. Yanma ısıları çok az olduğu için, ancak 

çıkarıldıkları yerlerde yakacak olarak kullanılırlar. Bu kömüre daha çok bataklık yerlerde 

rastlanmaktadır. Ġçindeki su miktarı yüksektir. Karbon yüzdesi ise 60’ı geçmez. (%60 kadar 

karbon, %30’dan çok oksijen ve %6 hidrojen içerirler.) 

 

1.2.5. Bitüm 

 

Karbonlu hidrojenler karıĢımı veya onların bileĢimlerinden ibaret, siyah veya koyu 

renkli maddelerdir. Ham petrolden elde edilir. Ġçinde az miktarda kükürt, oksijen, azot ve 

hidrojen vardır. 

 

1.3. Kömürde Uçucu Madde 
 

1.3.1. Uçucu Madde Neye Denir 
 

Kömürün oksijensiz ortamlarda ısıtılmasıyla oluĢan karbon buharları ile karbondioksit 

ve su buharı gibi gazların toplamına uçucu madde denir.  

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Termik_Santral&action=edit
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6m%C3%BCr
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1.3.2. Uçucu Madde Oranı Neye Denir 
 

Esas olarak çeĢitli hidrokarbonlar olan uçucu maddeler, sabit karbon ile birlikte asıl 

yanıcı kısmı oluĢturur. Isıtılmaya bağlı olarak çıkan gaz ve sıvı maddeler kömürün uçucu 

maddelerini oluĢturmakla birlikte, bu uçucu maddelerin kömür ağırlığına olan oranına uçucu 

madde oranı denir. KömürleĢme derecesi arttıkça uçucu madde oranı artar. 

 

1.3.3. Kömürlerdeki Uçucu Madde Oranları 
 

Kömürlerdeki uçucu madde oranının düĢük olması kömürün yanmasını önler, yüksek 

olması ise havayı kirletir. 

 

Genç linyitlerde uçucu madde %50 çıktığı hâlde antrasit gibi yaĢlı kömürlerde 

%10’dan azdır.TaĢ kömürlerinde uçucu madde miktarı %10–45 arasında değiĢmektedir. 

Ortalama olarak bu değer %30 olarak kabul edilebilir. Uçucu madde miktarı fazla olan 

kömürlerin yanmasında hava karıĢımı iyi ayarlanmadığı durumlarda ocaklarda ve borularda 

is oluĢur. Uçucu madde miktarı %10’un altında olan kömürlerin tutuĢturabilmesi güçleĢir. 

 

1.4. Kömürde Karbon Oranı 
 

1.4.1. Karbon 
 

 

Resim 1.1:Karbonunun çeĢitli hâlleri 

 

Karbon, yaĢam açısından büyük öneme sahip olan bir elementtir (Element: Aynı cins 

atomlardan meydana gelen saf maddedir). Sembolü C, atom numarası 6, atom ağırlığı 12,011 

g/mol olan bu element doğada hem yalın hâlinde, hem de baĢka elementlerle yaptığı bileĢik 

hâlinde bulunur. 

 

Yalın hâlinde elmas, grafit, is, kömür gibi çeĢitli maddelerde bulunur. Öte yandan 

bitki ya da hayvan, bütün canlı maddeler karbon bileĢiklerinden oluĢur. 

 

Yalın hâldeki karbon o kadar değiĢik biçimlerde bulunur ki, bunların hepsinin aynı 

element olduğunu anlamak çok güçtür. Elmas, grafit, odun kömürü ve is karbonun değiĢik 

biçimleridir (Resim 1.1). Kömür, antrasit ve turbanın en az % 90’nı da saf karbondan oluĢur. 
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1.4.2. Temel Özellikleri  
 

 Ergime sıcaklığı: 3527 °C 

 Kaynama sıcaklığı: 4027 °C 

 Molar hacmi: 0,5 ml/mol 

 Atom numarası: 6 

 Element serisi: Ametaller 

 GörünüĢ: Siyah grafit 

 Atom ağırlığı: 12,011 g/mol 

 

 

Resim 1.2: Toz karbon 

 Maddenin hâli: Katı 

 Yoğunluk: 2.267 g/cm³ 

 Kristal yapısı: Kübik 

 

1.4.3. Kullanım Alanları 
 

 Karbon, demir-karbon alaĢımları yapımında, 

 Nükleer reaktörlerdeki kontrol denetim çubuğunun yapımında, 

 Elmas mücevher yapımı ve cam gibi çok sert maddelerin kesim iĢleminde, 

 Grafit yüksek erime noktası, bilinen çözücülerde çözünmeme ve iyi elektrik 

iletkenliğine sahip olma gibi özellikleri nedeni ile kalıplanarak elektroliz 

kaplarında elektrot olarak, elektrik motorlarında ise kollektör olarak ve kurĢun 

kalem üretiminde, 

 Kömür, enerji üretiminde kullanılır. 

 

1.4.4. Kömürde Karbon 
 

Kömürün kalitesini belirleyen bileĢim elementlerinin baĢında karbon gelmektedir. 

Karbonca en zengin kömürler ekonomik değeri en iyi olan kömürlerdir. En eski kömürler 

karbonca en zengin kömürlerdir. Antrasit kömürü en eski zamanda oluĢan kömür olup aynı 

zamanda karbonca da en zengin kömürdür. Antrasitlerde karbon miktarı %90–95 

arasındadır. Bu oran oluĢumu yakın zamanlara yaklaĢan kömürlerde daha düĢüktür. 

TaĢkömüründeki karbon oranı %80–90, linyitte %65–70 olup, turbo da %60’ ı geçmez. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Verilen kömürlerin çeĢitlerini cinslerine ayırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kömür cinslerinden yeteri kadar alarak çekiçle toz 

hâline getiriniz (Resim 1.3). 
 

 

Resim 1.3: Kömürün kırılması 

 Toz hâline getirdiğiniz kömürleri ince elekle eleyiniz 

(Resim 1.4). 
 

 

Resim 1.4: Kömürün elenmesi 

 ElenmiĢ toz kömürlerden eĢit hacimlerde alarak etüvde 

kurutunuz (Resim1.5). 
 

 

Resim 1.5: Kömürün etüvde kurutulması 

 Kuru kömür tozlarını terazide tartınız (Resim 1.6). 

 Kömür alımında ve kırma 

iĢleminde eldiven 

kullanınız. 

 ÇalıĢma esnasında, kömür 

tozundan korunmak için 

toz maskesi kullanınız 

(ġekil 1.1). 
 

 

ġekil 1.1: Toz maskesi 

 Gelebilecek iri parçalardan 

gözlerinizi korumak için 

gözlük kullanınız (ġekil 

1.8) 
 

 

ġekil 1.2: Koruyucu gözlük 

 Eleme esnasında, çalıĢma 

ortamını kirletmeyiniz. 

 Kurutma esnasında, 

kömürün alev 

alamamasına dikkat 

ediniz. 

 Kömür çeĢitlerinden eĢit 

miktarlarda almaya özen 

gösteriniz. 

 Tartılan kömür cinslerine 

ait çıkan değerleri, diğer 

kömür değerleri ile 

birbirine karıĢtırmayınız. 

Çıkan değerleri bir kâğıda 

not alarak ilgili kömür 

üzerine koyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Resim 1.6: Dijital tartı 

 Tartılan kömüre ait çıkan ağırlık değerini gösterir tablo 

hazırlayınız. 

 Çıkan ağırlık değerlerini karĢılaĢtırınız, kömürleri ağır 

olanından hafif olanına doğru sıralayınız. 

 Ağırlıklarına bakarak hangi kömür çeĢidi olduğunu 

söyleyiniz 
 

NOT: Kömürlerin yoğunluklarının büyükten küçüğe doğru 

antrasit, taĢkömürü, linyit, turbo olduğunu hatırlayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek amacıyla aĢağıda çoktan seçmeli test verilmiĢtir. 

Soruları okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Kömürün bileĢiminde aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? 
 

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

2. Ġnce kömür damarcıkları nerelerde oluĢur? 

A) Deltalar B) Göller C)Lagünler D) Akarsu taĢıma ovaları 
 

3. “Dünyada 50’ den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür rezervleri petrol ve doğal gaz gibi 

dünyanın belli bir bölümünde değil, tüm dünyada yaygın bir Ģekilde bulunmaktadır”. Bu 

verilen bilgiler, kömürlerin hayatımızdaki önemini hangi yönden açıklar? 
 

A) Yaygın bulunuĢu  B) Emniyetli oluĢu 

C)Temiz kullanımı  D) Ucuz oluĢu 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi kömür çeĢitlerinden değildir? 
 

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

5. Saf karbonun ergime sıcaklığı kaç °C’ dir? 
 

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

6. Genç linyitlerde uçucu madde %’ si kaçtır? 
 

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

7. TaĢkömürünün yoğunluğu kaç kg/dm³’ tür? 

A) 1,1  B) 1,3  C) 1,9  D) 2,4 
 

8. TaĢkömürünün karbon oranı % kaçtır? 
 

A) 40–50  B) 55–65 C) 75–80 D) 80–90 
 

9. Antrasitte buluna karbon oranı % kaçtır? 
 

A) 90–95  B) 80–90 C) 70–80 D) 65–75 
 

10. TaĢkömürlerindeki ortalama uçucu madde oranı % kaçtır? 
 

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

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevaplarınızı faaliyete tekrar 

geri dönerek ye da öğretmeninizden yardım alarak düzeltiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

ĠĢ önlüğü ve iĢ ayakkabısını giydiniz mi?   
Eldiven taktınız mı?   

Koruyucu gözlük taktınız mı?   
Çekiç, elek, ölçüm terazisi hazırladınız mı?   

Ġri kömür çeĢitlerinden yeteri kadar hazırladınız mı?   
Kırılıp-elenmiĢ kömürleri koymak için ayrı ayrı kaplar hazırladınız mı?   

Kömürleri çekiçle kırarak toz hâline getirdiniz mi?   

Kömürleri elekle elediniz mi?   
Elenen kömürlerden eĢit miktarlarda aldınız mı?   

EĢit alınan kömürleri kaplarına koydunuz mu?   
Zamanı iyi kulandınız mı?   

Eleği ve çekici temizleyip kaldırdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevabını almadan bir sonraki iĢlem basamağına 

geçmeyiniz. Cevaplarınızda “Hayır” var ise eksiklerinizi tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

 

Değerlendirme sonucunda verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete 

geçebilirsiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kömürü kırıcılara sevk 

edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Kırıcılar hakkında bilgi toplayarak, kömürün kırılmasında kullanılan kırıcı 

çeĢitlerini araĢtırınız. 

 

2. KÖMÜRÜN KIRICILARA SEVKĠ 
 

Kömürlerin büyük bir çoğunluğunun yeraltından çıkarıldığı gibi endüstride 

kullanılmaları mümkün değildir. Bu nedenle bunların kullanıma hazır hâle getirilmeleri için 

birtakım iĢlemlere tabi tutulmaları gerekir. Bu iĢlemlerden biri de kömürün tane iriliğini 

istenilin ölçülere getirmektir. Bu da kömürün uygun kırıcılarda kırılmaları ile mümkündür. 

 

2.1. Kömür Harmanı 
 

Kömür hazırlama tesislerinin kapasiteleri farklılık göstermekle birlikte çalıĢma 

prensipleri aynıdır. Kömür hazırlama tesisleri, kapasiteleri ve iĢletme büyüklüğüne göre 

değiĢmekle birlikte KARDEMĠR kömür hazırlama tesisleri 480.000 ton kapasiteli açık stok 

sahası, stok sahaları üzerinde çalıĢan 4 adet üniversal yükleme ve boĢaltma makineleri, 

toplam kapasitesi 29.600 ton olan 12 adet oranlama siloları, kömür kırma ve karıĢtırma 

makinelerinden meydana gelmiĢtir. KoklaĢacak maden kömürlerinin önce harmanlanması 

gerekir. Zira maden kömürlerinin yağlı, yağsız, düĢük uçuculu kömürler, orta uçuculu 

kömürler, yüksek uçuculu kömürler, kuru kömürleri gibi çeĢitleri vardır. Bu kömürlerin kok 

fırınlarına Ģarj edilmeden önce homojen bir Ģekilde harmanlanmaları gerekir. Bu nedenle 

koklaĢtırılacak kömürlerin harmanlarda türlerine göre ayrı ayrı stoklanması gerekir (Resim 

2.1). 

 

Resim 2.1:Kömür harmanı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Kömürlerin harmanlanması iĢlemi daha çok yeni gelen kömürle stokta bekleyen eski 

kömürlere uygulanır. Kömürlerin harmanlanması son zamanlarda önem kazanmıĢ olup, 

kalitesi düĢük kömürler bu yolla değerlendirilmektedir. DüĢük uçuculu kömürler ile yüksek 

uçuculu kömürler harmanlandıklarında kok verimi artmaktadır. Günümüzde koklaĢabilir 

rezervler hızla tükenmektedir. Kok üreticileri çalıĢmalarını bu doğrultuya yönlendirmiĢlerdir. 

Kömürlerin preslerde briket hâline getirilerek kok fırınlarına Ģarj edilmesi bu yöntemlerden 

birisidir.  Diğer bir yöntem ise, yüksek uçuculu kömürlerin kok fırınlarına baskı Ģarjı 

uygulaması ile koklaĢtırılmasıdır. Bu tür kok fırınlarının özellikle itici arabaları buna göre 

donatılmıĢtır. 

 

2.2. Kömür Bantları 
 

ĠĢletmeler içerisinde kömür nakilleri, kauçuk bantlar (konveyör kayıĢları) vasıtası ile 

yapılmaktadır. Esasen konveyör kayıĢlarının diğer iĢletmelerde de çok geniĢ bir kullanım 

alanı vardır. Sabit ve hareketli taĢınabilir olanları vardır. Resim 2.2’ de seyyar bir bant 

görülmektedir. Bunlar daha ziyade demir yolu veya deniz yolu kanalıyla gelen kömürlerin 

stok sahalarına taĢınmasında kullanılan araçlara yüklenmesinde kullanılır. ĠĢletmelere gelen 

kömürlerin taĢımacılığı, demir ve deniz yolları ile yapılmaktadır. Demir yolu ile gelen 

kömürler otomatik olarak boĢalan vagonlarla taĢınırlar. Kömür, vagon boĢaltma yerinin 

altında bulunan silolara boĢaltılır. 

 

 

Resim 2.2: Seyyar bant 

Silolara boĢaltılan bu kömürler, nakil bantları vasıtasıyla önce harman silosuna sonra 

da kırıcılara gönderilir. Kırıcılarda kırılan kömürler resim 2.3’ te görülen sabit nakil bantları 

vasıtasıyla kok fırınlarına ait silolara gönderilir. Kömürlerin fazlası ise bantlar vasıtası ile 

stok sahasına gönderilir. Deniz yolu ile gelen kömürler de yine gemilerden nakil bantları 

vasıtasıyla bunkerlere ve oradan da yukarıda bahsedilen kısımlara gönderilir. 

 

ĠĢletme içerisinde değiĢik kullanma amaçlarına uygun seyyar ve sabit tipli bantlar 

bulunmaktadır. Yukarıdaki Ģekilde seyyar bir taĢıma bandı görülmektedir. Bantların 

uzunlukları sabit olmayıp değiĢebilmektedir. Bu uzunluk iĢletmenin yapısına ve ihtiyacına 

göre ayarlanabilir. 
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Resim 2.3: Sabit bant 

2.2.1. Bantların Hızları 
 

Bantların hızları bazı iĢletmelerde saniyede 7–8 metreyi bulmaktadır. Kömür 

tesislerinde kullanılan bantların hızları ise, saniyede 2 metredir. 

 

2.2.2. Bantların Yapısı 
 

Ġki kasnak arasında gerdirilmiĢ bulunan sonsuz bandın bant ile kasnak arasındaki 

sürtünme kuvveti ile hareket etme prensibine dayanır. TaĢıma iĢi genelde üst bant yolu ile 

yapılmaktadır. Ancak taĢımanın alt bant yolu ile veya iki kolun da taĢıma iĢini üstlendiği 

tesisler vardır.  

 

2.2.3. Konveyör Sisteminin Elemanları 
 

Bir konveyör sistemi baĢlıca Ģu elemanlardan oluĢur: 

 

 TaĢıma iĢini yapan bantlar 

 ġasi ve üzerindeki rulolar 

 Bant gerdirme ve boĢaltma düzenekleri 

 

2.2.3.1. Bantlar 
 

Bu elemanlar içerisinde maliyet ve teknik açıdan en büyük öneme sahip olan 

bantlardır. Çünkü aĢındırılma etkisine maruz kalan ve dolayısı ile en sık değiĢtirilen parçalar 

bantlardır. 

 

Bantların karkas yapısını, pamuklu dokuma iplikleri oluĢturur. Ġpliklerin dokuma 

Ģekline göre bantların enine veya boyuna göre dayanımları değiĢmektedir. 

 

2.2.3.2. ġasi ve Rulo Düzeni 
 

En çok kullanılan Ģasi ve rulo sistemi Ģekil 2.1’ de görülmektedir. ġekildeki ruloların 

eksenleri sabittir ve özel yağlama düzenine sahiptirler. Üstte bulunan üçlü ruloya TAġIYICI 

RULO, alttaki tek ruloya ise DÖNÜġ RULOSU denir. TaĢıyıcı ruloların çapları bant hızına 

ve geniĢliğine bağlı olarak değiĢir. Rulolar arasında mesafe, taĢıyıcı rulolarda bandın 

uzunluğuna ve yüke orantılı olarak 80–150 cm arasında değiĢir. Bu mesafe dönüĢ rulolarında 

ise 300 cm’ ye kadar çıkabilmektedir. 
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Bundan baĢka rulo, Ģasi ve bant tipleri değiĢik olabilen nakil sistemleri vardır. 

Kömürlerin nakilleri sırasında tozlaĢma olduğundan iĢ yerinin çalıĢma havası bozulmaktadır. 

Bu nedenle konveyör sistemi sac levhalar ile kaplanır. 

 

 

ġekil 2.1: ġasi ve rulo düzeni resmi 

2.2.3.3. Gerdirme BoĢaltma Düzenekleri 

 

Kauçuk bantlarla nakliye iĢinin gerçekleĢmesi, kauçuk bandın kasnak ile sürtünme 

katsayısının yüksek tutulması ile mümkündür. Bu sürtünmeden yararlanabilmek, ancak 

bandın üzerine bağlı belli bir kuvvet ile bastırılması ile mümkündür. Bunu sağlamak için çok 

çeĢitli düzenler mevcut olup en fazla kullanılan sistemler ġekil:2.2’ de verilmiĢtir. 

 

ġekil 2.2: Bant gerdirme sistemleri 
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2.3. Kömür Siloları 
 

Stoktan makinelerle çekilen kömürler bant konveyör yardımıyla (Resim 2.4) her 

birinin kapasitesi 2500 ton olan 12 adet siloya stoklanır (ġekil 2.7). Bu siloların her biri 

12500 kg kömür alma kapasitesine sahiptir. 

 

 

Resim 2.4: Konveyör bant 

Silolara alınan farklı özellikteki kömürler her bir silonun altındaki otomatik oranlayıcı 

kantarları yardımıyla harmanlanarak bant konveyörlerle çekiçli kırıcılara gönderilir. 

Kırıcılara gelen kömürün % 85’i kırılmaktadır. 

 

 

Resim 2.5: Silo 

2.3.1. Tanımı 
 

Kömür hazırlanması esnasında kömürler bir anda kullanılmaz. Kömürlerin, sahanın ve 

üretim tesisinin değiĢik bölgelerinde depolanması ve bekletilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Fabrikanın ve kömür stok bölgelerinin değiĢik kısımlarında bu amaçla hazırlanmıĢ depolama 

yerlerine kömür siloları denir. Resim 2.5’ te kömürlerin depolanmasında kullanılan bir silo 

tipi kesit resmi görülmektedir. 

 

Toz hâlinde öğütülmüĢ olarak bulunan kömür, yüksek riskte yanma ve patlama 

özelliğini taĢır. Bu nedenle kömürlerin yüksek tonajda stoklanması oldukça tehlikelidir. 

Bundan dolayı öğütülmüĢ toz kömür kullanan tesisler bu tür öğütme sistemlerinde meydana 

gelen kısa süreli arıza ve üretim durması nedeni ile malzeme yetersizliğinden genel üretimin 

durması kaçınılmaz olur. 



 

18 

2.3.2. Silo Patlamasına KarĢı Alınacak Tedbirler 
 

 Patlama basıncı gibi teknik ölçütler belirlenmelidir. 

 Patlama için alınacak tedbirler tespit edilmelidir. 

 Silo bina içinde ise, patlama anında alev çıkacağından, patlama kapaklarına 

müsaade edilmemelidir. 

 Silo bina dıĢında ise, patlama kapakları kullanılmalı ve patlama ihtimaline göre 

bu bölge patlama kapaklarından çıkacak olan ateĢ ve ateĢ Ģokuna karĢı, tehlikeli 

bölge olarak personel giriĢine kapalı tutulmalıdır. 

 Stoklanacak malzemelerin tozlarının birikebileceği köĢeli yapılardan 

kaçınılmalıdır. 

 Silo konisinin eğim açısı, akıĢ sağlayacak Ģekilde seçilmelidir. Mümkünse dikey 

olmalıdır. 

 Silo içinde bulunan stoklanan malzeme ile silo dıĢı sıcaklıklar farklı ise 

izolasyon yapılmalıdır. 

 Silonun aĢağı kısımları genel olarak paslanmaz çelikten imal edilmeli veya 

parlak yüzeyli paslanmaz çelik malzeme ile kaplanmalıdır. 

 Silo içine sıcak noktalarlın tespiti için TERMOKAPIL konulmalıdır. 

 Silo içinde oluĢabilecek yangınların söndürülmesi için N2 veya CO2 tankı ve 

bunlara bağlı boru hattı yerleĢtirilmelidir. 
 

2.3.3. Termokapıl Neye Denir? 
 

Kömür siloları iç kısmında değiĢik bölgelere ait sıcaklıkların takibi, can güvenliği ve 

çalıĢma ortamı açısından hayati önem taĢımaktadır. Bu nedenle kendi kendine yanma 

özelliğine sahip fazla miktarda stoklanmıĢ kömürlerin bulundukları siloların iç kısımlarının 

ısı takibinin yapılması gerekir. ĠĢte bu amaçla siloların içine değiĢik bölgelerde sıcaklık 

ölçümü için yerleĢtirilen ısıl çiftlere TERMOKAPIL denir. 
 

2.4. Kömür Kantarı 
 

Her yönüyle geliĢen dünyamızda teknoloji, daha iyiye ulaĢmak için insan yaĢamını 

kolaylaĢtırmaktadır. Kaliteli ve ekonomik üretim için teknolojinin tüm imkânlarından 

faydalanılmaktadır. Kömür ürünlerinin daha kaliteli, daha ekonomik ve standart 

üretilebilmesi tartma, dozajlama, harmanlama iĢlemleri büyük önem taĢır. 
 

2.4.1. Bant Kantarı 
 

Bant üzerinde taĢınan ürünlerin akıĢ miktarını zamana bağlı olarak (kg/saat) olarak 

ölçer. Bu Ģekilde ölçüm, iĢletmeye önemli bir bilgi kaynağı olurken zamandan ve iĢçilikten 

de tasarruf sağlanmıĢ olunur. 
 

Bu bant kantarları iĢletmede mevcut olan bant sistemine monte edilerek kullanılabilir. 

Bant sisteminin üzerinde yürüdüğü tamburlardan herhangi birinin veya bir grubun yerine 

takılır. Tartı bandı, yükü yük hücresi ile bandın hızını dijital takometre ile algılar ve kontrol 

terminaline iletir. Tek tamburlu modeli 2 yük hücresi ile çok tamburlu modeli 4 yük hücresi 

ile çalıĢmaktadır. Tartı bandına bağlı yük hücreleri 1/3000 duyarlılığa sahip toz ve suya karĢı 

korumalı olarak imal edilirler (Resim 2.6). 
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Sistemin kumandası mikroiĢlemci kontrollü eĢit LCA terminali ile yapılır. Kurulumu 

terminalden yapılır, sistem çalıĢtırılır, bilgiler izlenir ve rapor alınır. Bellek birimleri elektrik 

kesintilerinden etkilenmez. 

 

 

Resim 2.6: Bant kantarı 

2.4.1.1. Ölçüm Birimi 

 

 Tek Rulo Sistemi 

 

Bu sistemde yük hücresi kantar Ģasesi ile ölçüm rulosu arasına sıkı bağlantı ile monte 

edilir. Günümüzde bant kantarlarında genel olarak baskı tipi veya çubuk tipi yük hücreleri 

kullanılmaktadır (Resim 2.7). 

 

Kantar Ģasesi ile ölçüm rulosu arasına monte edilen yük hücresi, rulo üzerine konulan 

ağırlık, rulonun hangi noktasında olursa olsun aynı değerde ölçer. Bu da mal akıĢının veya 

bandın belli limitler arasında kaymasından doğan ölçüm hatalarını yok eder. Tek rulolu 

sistemlerde en fazla ± %1 hassasiyet elde edilir. 

 

 

Resim 2.7: Tek rulolu bant kantarı 

 Çok Rulolu Sistem 

 

Tek rulolu sistemdeki hassasiyet oranından daha hassaslık gerektiren yerlerde 

kullanılır.  Hassasiyetlik oranını artırmak amacıyla rulo sayısı artırılmıĢtır. 

 

Yapısı ve çalıĢma sistemi tek rulo sistemi ile aynıdır (Resim 2.8). 
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Resim 2.8: Çok rulolu bant kantarı 

2.4.1.2. Ölçüm Bandı 

 

 

Resim 2.9: Ölçü bandı 

± %0.5 hassasiyete kadar tartı yapılabilir özellikte olanları vardır. Bant üzerinden 

geçen kömürü ölçer. Bant darbelere dayanıklı malzemelerden yapılmıĢtır (Resim 2.9). 

AĢınma ve esneme minimuma indirilmiĢ bir sistemdir. TaĢıyıcı bantların yapımında yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı malzemeler kullanılır. Sistemde bant gerginliği önemli bir yere 

sahiptir. Çünkü bant gerginliği doğru tartımı etkileyen faktörler arasındadır. Zaman zaman 

bant gerginliği kontrol edilmelidir. 

 

2.4.2. Çarpmalı Kantar 
 

Endüstride serbest düĢme prensibi ile akabilen kömür tozunun akıĢ debilerini ölçmek 

için kullanılan sistemlerdir. 

 

Çarpmalı kantarlar, bant kantarı, debi kantarı ve silo ölçümü sistemlerinin uygulama 

imkânı olmadığı düĢey zemin gibi yerlerde kullanılır. 

 

Sistemin çalıĢma prensibi Ģöyledir: Besleme borusundan gelen malzeme yük hücresine 

bağlı bulunan bir plakaya çarpar (Resim 2.10). Plaka üzerinde oluĢan kuvvetin bileĢkesi 

alınarak elektronik değerlendirme ünitesinde debi olarak okunacak hâle getirilir. Sistem anlık 

debi ve geçen toplam malzeme miktarını ölçer. Kontrol sistemi için kontrol sinyalleri üretilir. 
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Resim 2.10: Çarpmalı kantar 

2.4.3. Besleyici Kantarı 
 

Kesintisiz üretim yapılan tesislerde, istenilen debi değerinde hassas ve sürekli 

beslemeyi sağlamak amacıyla kullanılır. Resim 2.11’de bu amaçla kullanılan bir kantar 

görülmektedir. 

 

Besleyici bant kantarı ölçme değerlendirme ünitesi, yük hücresinin ağırlık bilgisini, 

gerdirme tamburuna monte edilmiĢ enkoder vasıtasıyla alır. Bu sistemde motor hızı 

ayarlanabilir ve gerçekleĢen anlık debi değeri analog veya dijital olarak merkezî kontrol 

sistemine gönderilir. Böylece, yapılan motor hız kontrolü sayesinde hammaddenin istenen 

debide akıĢı sağlanır. 

 

 

Resim 2.11: Besleyici kantarı 

Sistemin çalıĢma durumu, hammaddelerin hedef debileri, gerçekleĢen anlık debiler, 

toplam geçen malzeme miktarı, arıza ve uyarı mesajları görülebilmektedir. 

 

2.4.4. Torbalama Kantarı (Big Bag) 
 

Bu kantarlar, özellikle toz ve granül kömürlerin torbalama, nakliye ve stoklama 

giderlerini önemli ölçüde ucuzlatan, geriye dönüĢümü sayesinde çevreci sistemlerdir. 

Malzemelerin 500 kg, 1 ton, 2 ton vb. gibi yüksek kapasiteli torbalara doldurulmaları 

sayesinde üretim tesisinin kapasitesine uygun stoklama imkânı sağlamaktadır. 
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Bu tür torbalama ve stoklama kantarı, dolum sistemleri endüstrisinin ihtiyaçlarına göre 

el ile dolumdan baĢlayıp, otomatik dolum, toz tutma ve geri kazanma ünitelerine kadar 

geniĢleyebilen iĢlevleri yerine getirebilmektedir. Resim 2.12’de kömürlerin paketlenmesinde 

kullanılan kantar görülmektedir. 
 

Çok ince taneli toz kömürler için çift cidarlı olanları kullanılır. 

 

Resim 2.12: Torbalama kantarı 

2.4.5. Tank Tartı Kantarı 
 

Endüstride kömür gibi katı malzemeler için kullanılan tank, silo, bunker ve 

mikserlerin devamlı olarak ağırlığının ölçümünü yapan sistemlerdir. Bu sistemler, imalat 

muhasebesi üretim takibi ile kalite artırıcı faaliyetlere katkısı açısından kullanılması 

kaçınılmazdır. 1–200 ton arasında kömür ölçümünde kullanılır. Resim 2.13’te bir adet tank 

tartı kantarı görülmektedir. 
 

Sistem, devamlı olarak tank içinde bulunan malzeme miktarını gösterir. Otomasyon 

sistemlerine istenilen sinyalleri gönderebilmektedir. Dolum veya karıĢımlar için 

programlanabilen miktarda malzeme alabilir veya boĢaltabilir. 
 

Tank altına yerleĢtirilecek yük hücreleri ve yük hücresi montaj ayakları, bunlara bağlı 

bir bağlantı kutusu ve dijital tartı göstergesinden meydana gelir. Yük hücresi sayısı, 

kapasitesi veya tipi yapılacak uygulamaya göre değiĢiklik gösterir. 

 

Resim 2.13: Tank tartı kantarı 
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2.4.6. Tumba kantarı 
 

Cevher, kömür gibi malzemelerin liman ve depolama tesislerinde devamlı olarak ve 

hassas tartım amacı ile kullanılır. Saatte 50- 100–200–500–600–1000 ton gibi değiĢik 

kapasitelerde malzeme ölçen türleri vardır (Resim 2.15). 
 

Tartılacak malzeme tartma kafesine doldurulur. Kafeste, istenilen malzeme ağırlığına 

ulaĢılınca yükleme durdurulur ve tartma iĢlemi yapılır. Tartılan malzeme değeri, elektronik 

ölçme ünitesinin hafızasına kaydedilerek, boĢaltma kapakları kontrol edilir. Böylece 

malzemenin otomatik olarak boĢaltılması sağlanmıĢ olur. Malzeme boĢaltıldıktan sonra, 

tartma kabının darası alınarak elektronik ölçme kontrol ünitesine yeni tartma iĢlemi 

baĢlangıç sinyali gönderilir. Tüm ölçme iĢlemleri, ölçme-kontrol ünitesinde hafızaya 

kaydedilerek, toplam malzeme miktarı hesaplanır. Bu sonuçlar gerektiğinde her tartım 

sonuçları kâğıda bastırılır. Toplam malzeme miktarı, önce belirlenen değere ulaĢınca tüm 

boĢaltma –ölçme iĢlemleri durdurulur. 

 

Resim 2.14: Tumba kantarı 

2.5. Kömür Kırıcıları 
 

2.5.1. Çeneli Kırıcılar 
 

YumuĢak malzemelerden sert malzemelere kadar her türlü malzemenin kırılmasında 

kullanılan bir sisteme sahiptirler. Çeneli kırıcıların yüksek volan hızları, çene kapma açıları, 

emniyet plakaları ve arka blokları, getirdiği yüksek performansları, güvenilirlikleri, 

dayanıklılıkları ve ayar mekanizmaları kullanıcılarına eĢsiz iĢletme avantajları 

sağlamaktadır. 

 

Resim 2.15: Çeneli kırıcı 
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Çeneli kırıcıları hidrolik olarak çalıĢırlar. Bu amaçla kullanılan kırıcı resim 2.15’ te 

görülmektedir. Bu sistem makineden almak istediğiniz ürün eğrisine göre, çene alt 

açıklığının, kolay ve hızlı bir Ģekilde ayar edilmesine imkân sağlamaktadır. Çene alt 

açıklığının ayarı, el pompalı hidrolik sistem yardımıyla ileri itilen ayar bloğunun arkasına 

gerekli miktarda ve kalınlıktaki ayar levhalarının ilave edilmesi veya çıkarılması ile 

yapılmaktadır. Bu sistem diğer ayar mekanizmalarına göre daha geniĢ aralıkta ayar yapma 

imkânı sağladığı gibi, daha da güvenilirdir. Diğer taraftan sabit ve seyyar çeneler çevrilerek 

kullanılabilecek Ģekilde mangan çeliğinden imal olduğu gibi arka yüzleri de gerek 

yaslandıkları yüzeyi bozmamaları, gerekse tüm çalıĢma ömürleri boyunca kasıntılardan 

dolayı oluĢabilecek kırılmalara karĢı iĢlenmektedir. 

 

2.5.2. Silindirik Kırıcı 
 

2.5.2.1. Kırıcı Merdaneler ve Astarlar 

 

Manganez alaĢımlı aĢınmaya dayanıklı çelik dökümden imal edilmiĢtir (Resim 2.16). 

Merdane yüzeyleri istenen malzeme iriliğini temin edecek Ģekilde düz veya yivli olarak 

temin edilebilir. Ġnce malzeme kırmak için ikisi düz, orta irilikte malzeme için biri düz biri 

yivli ve kalın malzeme kırmak için ikisi yivli merdane kullanılır. Silindir kırıcılar beslenen 

malzeme içerisindeki demir kaçaklarına karĢı hidropinomatik koruyucu sistemle teçhiz 

edilmiĢlerdir. Bu sistem top aralıklarının ayarını da kolaylaĢtırmaktadır. 

 

 

Resim 2.16: Silindir tip kırıcı 

2.5.2.2. Miller ve Yataklama Sistemleri 

 

Volan mili ve merdane milleri C45 karbon çeliğinden imal edilmiĢ olup, gövdeye 22 

serisi ağır hizmet masuralı yataklarla yataklanmıĢ ve labirent keçelerle toz ve diğer tesirlere 

karĢı korunmuĢtur. Merdane göbekleri pik dökümden imal edilmiĢ olup, mile özel konik 

manĢon kilitlerle kilitlenmiĢtir. 

 

2.5.3. Ġki Tamburlu Kırıcılar 
 

Kok fabrikalarında kömürlerin ön kırılma iĢlemleri için yavaĢ çalıĢan kırıcılar 

kullanılır. Bu kırıcılara metal parçaları veya yabancı maddeler geldiğinde emniyet tertibatı 

yayının yardımıyla tambur yatak üzerinde hareket eder. Böylece sert madde kırılmadan 

geçer, yaylar yardımıyla tambur tekrar eski durumuna gelir. 
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2.5.4. Tamburlu Kırıcılar 
 

Bu tip kırıcılar hem kömürleri kırma hem de kömürle gelen kaya, metal, taĢ parçaları 

gibi yabancı maddeleri uzaklaĢtırma özelliğine sahiptir. Tamburlu kırıcılar iki makastan ve 

yatay eksen etrafında dönen silindirden meydana gelir. Makaslar iki taraftan kiriĢlere 

bağlanmıĢtır. 

 

Tamburun içerisinde kaldırıcı raflar vardır. Raflar, malzemenin kaldırılmasını ve 

hareketini sağlayarak verici uca gönderirler. Raftan inen kömür kırılır ve eleklerdeki delikler 

vasıtasıyla kılıfa gönderilir. Buradan da olukla taĢıyıcılara sevk edilir. Kaya parçaları ve 

yabancı maddeler silindirlerin içerisinde kalırlar. BoĢaltma pullukları yardımıyla tamburdan 

çıkarılırlar. Çıkan kaya parçaları oluklar vasıtasıyla kaya bunkerine gönderilirler. 

 

Kırıcı tamburunun dönme hızı 20 devir/dakikayı geçmez. Kömürü kırıcıya veren ve 

olukça küçük kömürlerin ön elemesini yapmak için elekler bulunur. Kırıcı büyük kapasiteli 

olup çalıĢma süresince dayanıklı ve bakımı kolaydır. 

 

Kırıcı dört adet destek merdane üzerinde dönen ve kenarına geçirilmiĢ eleklerden 

oluĢur. Elek, tamburun çevresine uzunlamasına yerleĢtirilmiĢ ve kiriĢlere cıvatalarla 

sabitlenmiĢtir. 

 

2.5.5. Çekiçli Kırıcılar 
 

Kömürlerin son kırma iĢlemleri için en çok kullanılanıdır. En yaygın olanları çabuk 

hareket eden ve iki taraflı çalıĢan çekiçli kırıcılardır. Çekiçli kırıcıların kapasiteleri nem 

miktarı % 6’ ya kadar olan, %15 gazlı kömür içeren ve 0-3 mm’ lik kömürlerin kırma 

derecesi % 93-94 olan harmanlar için 70 ton/saattir (Resim 2.17). 

 

 

Resim 2.17: Çekiçli kömür kırıcı 

Gün geçtikçe çekiçli kırıcılar daha geliĢtirilmiĢtir. Örneğin kırılmıĢ kömürün çıkıĢı 

için bir pencere konulmuĢtur. Ayrıca kırma plakalarının konstrüksiyonu değiĢtirilmiĢtir. Nem 

miktarı %8–10 veya %12–14 gazlı kömür içeren ve 3 mm’ lik kömürlerin kırma derecesi % 

95 olan bu kırıcıların kapasitesi 170–180 ton/saattir. 3 mm’ den küçük olan kömürlerin 

kırılma derecesi %9–92 ve kapasitesi 200 ton/saattir. Yeni tip çekiçli kırıcılarda elektrik 

enerjisi sarfiyatı normal ve çift taraflı çalıĢan çekiçli kırıcıdan % 30–40 daha düĢüktür. 
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2.5.6. Darbeli Kırıcılar 
 

Son zamanlarda darbeli tip kırıcıların kullanılması yaygınlaĢmıĢtır. Bu kırıcılarda 

kırma iĢlemi minimum aĢınma ve darbe ile gerçekleĢir. Çekiçli kırıcılardaki ızgaralı elekler 

ve çekiçlerin bir kısmı çıkartılarak ve devir sayısı ile motor gücü yükseltilerek yeni tip 

darbeli kırıcılar oluĢturulmuĢtur (Resim 2.18). 

 

Kırıcı, tamburuna sıkı Ģekilde bağlanan çarpma plakaları ile donatılmıĢtır. Manganlı 

çelikten yapılmıĢ çekiçler vardır. 

 

Resim 2.18: Darbeli kömür kırıcı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ġri parçalar hâlindeki kömürü kırıcılara sevk ediniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kömür harmanından taĢıyıcı bantlarla 

kömür alarak silolara doldurunuz (Resim 

2.19). 
 

 

Resim 2.19: Kömür siloları 

 Kömürü silolardan alarak tartınız (Resim 

2.20). 
 

 

Resim 2.20: Kömür kantarı 

 Tartılan kömürü taĢıyıcı bantlara 

yükleyerek kırıcılara gönderiniz (Resim 

2.21). 
 

 

Resim 2.21: Kömür taĢıyıcı bantlarla 

kırıcılara gönderilir 

 Kok harmanında kömürün, iyi 

harmanlanmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Kömür kantarının doğru tartıp 

tartmadığını kontrol ediniz. 

 Kazaya sebebiyet vermemek için, diğer 

çalıĢanlarla irtibat hâlinde olunuz. 

 TaĢıyıcı bantları kontrol ederek varsa 

yıpranan kısımlarının bakımını yapınız. 

 Kömürün kırıcılara sevki esnasında, 

kazalara sebebiyet vermemek için gerekli 

iĢ güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Düzgün çalıĢmayan iĢ makinelerini 

kullanmayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek amacıyla aĢağıda çoktan seçmeli test verilmiĢtir. 

Soruları okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi kok yapımında kullanılan kömür çeĢitlerinden değildir? 

 

A) Yağlı  B) Yağsız C) Kuru D) Sulu 

 

2. Kömür stok sahaları en az kaç haftalık üretime yetecek miktarın stoklanmasına yetecek 

hacimde olmalıdır? 

 

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

 

3. Stok sahalarındaki kömürlerde ani yanma olmaması için, ortamdaki sıcaklığın kaç °C’yi 

geçmemesi gerekir? 

 

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

 

4. Kömür siloları içinde değiĢik bölgelere ait sıcaklıkların tespiti için konan araçlara ne 

denir? 

 

A) Termokapıl B) Prometre C) Barometre D) Termometre 

 

5. Tek tamburlu bant kantarı kaç yük hücresi ile çalıĢır? 

 

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

 

6. Çok tamburlu bant kantarı kaç yük hücresi ile çalıĢır? 

 

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

 

7. Tank tartı kantarının kullanıldığı kömür ölçüm aralığı kaç tonlar arasıdır? 

 

A) 1–200 ton   B) 200–400 ton 

C) 400–600 ton   D) 600–800 ton 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevaplarınızı faaliyete tekrar 

geri dönerek ye da öğretmeninizden yardım alarak düzeltiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

AlmıĢ olduğunuz kömürün iyi harmanlanmıĢ olmasına dikkat ettiniz mi?   

Harmandan kömürü alıp, silolara doldurdunuz mu?   

Kömürü silolardan alıp tarttınız mı?   

Tartılan kömürü taĢıyıcı bantlara yüklediniz mi?   

Kömürü taĢıyıcı bantlardan, kırıcılara sevk ettiniz mi?   

ÇalıĢma esnasında iĢ için gerekli olan koruyucu elbiseleri giydiniz mi?   

Üretimin sürekli olması için gerekli tedbirleri aldınız mı?   

Bunker, silo, kantar gibi gereçlerin kullanıma hazır olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevabını almadan bir sonraki iĢlem basamağına 

geçmeyiniz. Cevaplarınızda “Hayır” var ise eksiklerinizi tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

 

Değerlendirme sonucunda verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise bir sonraki faaliyete 

geçebilirsiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kırılmıĢ kömürü silolara 

doldurabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Kömürlerin silolara doldurma yöntemlerini araĢtırınız. 
 

3. KÖMÜRÜN KIRILMASI VE 

DEPOLANMASI 
 

Kömür hazırlama ünitelerinde kömürlerin ön kırma ve son kırma iĢlemleri yapılır. 
 

Ön kırma iĢlemiyle kömürlerin özelliklerine bağlı olarak 50–80 mm tane iriliğinde 

kömürler oluĢturulur. Ön kırmanın ana amacı; kömürleri zenginleĢtirmek, harmanlarda iyi 

oranlanmasını sağlamak, son kırma iĢlemlerini kolaylaĢtırmak ve üniform (aynı irilikte) 

kömür elde etmektir. Son kırmada ise harmanlar ve kömürler özelliklerine bağlı olarak belli 

bir tane boyutuna kadar kırılır. Son kırmanın amacı ise aynı cins kömür karıĢımı ve 

koklaĢma sırasında planlanan kalitede kok elde etmek için en iyi tepkime Ģartlarını 

oluĢturmaktır. Son kırma iĢlemine tabi tutulan kömür ve harman karıĢtırıldıktan sonra 

istenen tane boyutunda silolara doldurulur. 
 

3.1. Kömürlerin Kırılması 
 

KoklaĢtırılacak kömürlerin tane boyutu ne kadar küçük olursa, koklaĢma hızı da o 

kadar yüksek olur. Yani kömürlerin ısı ile temas alanı geniĢletilerek bünyelerine ısıyı daha 

çabuk almaları sağlanır. Ġkinci bir yararı ise, bünyedeki uçucuların daha kolay atılmasıdır. 

Dolayısı ile harcanan koklaĢtırma ısısı daha az olacaktır. 
 

Harmandan kömür silolalarına alınan kömürler, her bir silonun altındaki otomatik 

oranlayıcı kantarlar yardımıyla harmanlanarak konveyörlerle kapasiteleri saatte 175–300 ton 

olan kırıcılara gelir. Kırıcılara gelen kömürün boyutu maksimum 10 mm’ dir. Kırıcılarda, 

kömürün % 85’i 3mm boyutun altına  indirilir. 
 

Kömürlerin kırılması özel kırıcılarda yapılmaktadır. Bu kırıcıları kömür kırıcıları 

konusunda görmüĢtük. Burada çekiçli kırıcılarda kömürün kırılması üzerinde duracağız. 

Çekiçli kırıcılar, bir mil üzerinde sıralanmıĢ çok sayıda çekiçlerin bir gövde içerisinde 

dönmesi esasına dayanır. Çekiçlerin dönmesi esnasında, çekiçlerle gövde arasında kalan 

kömürler sıkıĢarak parçalanır. Ortalama ebatları 6–10 mm olan kömürler çekiçlerde 0–3 mm 

ebatlarına getirilir (ġekil 3.1). Bazen kırıcıların çıkıĢ ağızlarına konveyör tertibatlı elekler 

konur. Elekten geçemeyecek kadar büyük parçalar tekrar kırıcılara verilir. Kırıcılarda 55 adet 

çekiç bulunmakta olup ortalama ağırlıkları 14 kg’ dır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 3.1: Kömür 0–3 mm arasında kırılır 

Çekiçler yüksek manganlı çeliklerden yapılmıĢ olup aĢınmaya karĢı dayanıklıdır. 

Çekiç yüzeylerinin eĢit miktarda yıpranmalarını sağlamak için her 4 günde bir diskin dönme 

yönü değiĢtirilir. Kırma oranı düĢmeye baĢladığı zaman, aĢınma plakaları çekiçlere doğru 

yaklaĢtırılmak suretiyle kırma oranı yükseltilir. Çekiçler genellikle 300.000 ton kadar kömür 

kırıldıktan sonra değiĢtirilir. 

 

Kömürler iki aĢamada kırılırlar. 

 

 Kömürlerin ön kırılması 

 

KoklaĢacak kömürlerin ön kırılma iĢlemi iki veya tek tamburlu kırıcılarda yapılır. 

Kömür vagon devirme tertibatından veya stok sahalarından konveyörlerle kırma bölümünün 

üst kısmına verilir. Buradan oluklarla tamburlu kırıcılara sevk edilir. Kırıcıya giden 

oluklarda sabit ızgaralı elekler mevcuttur. Bu elekler kömür tanelerinin 50–80 mm’lik 

boyuta ayrılmasını sağlar. Kırıcıda kırılan kömür konveyöre verilir. Konveyörlerden kömür 

oranlama bölümüne veya son kırma bölümüne gider. Kırıcıda oluĢan kaya, taĢ vb. gibi 

artıklar konveyörlere ve konveyörlerden yükleme bunkerlerine aktarılır. 

 

 Kömürlerin son kırılması 

 

KoklaĢtırılacak harmanlarda iri tanelerin bulunması kokta çatlakların meydana 

gelmesine sebep olur. Çünkü zayıf yapıĢkan kömürler ve mineral taneler kömürde çatlak 

oluĢumunu sağlar. Kokta oluĢan çatlaklar, kömürlerin ve mineral maddelerin hacimsel 

genleĢme ve çekmelerin farklı olmasından kaynaklanır. 

 

Bu mineral karıĢımların sağlamlığı genellikle kömürlerin sağlamlığından çok daha 

yüksektir. Bunun için normal kömürlerdeki iri kaya parçaları 3 mm’ den daha küçük 

olmalıdır. Bu nedenle kömürlerin zenginleĢtirilmesi kokun fiziksel ve mekaniksel 

özelliklerinin iyileĢmesini sağlar. 

 

KoklaĢtırılacak kömürlerin veya harmanların son kırma iĢlemi sonucu tane iriliği 3 

mm ve altında olmalıdır. YapıĢkan kömürlerin koklaĢma derecelerini artırmak için 

havzalarda katkı yapılmalıdır 
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3.2. KırılmıĢ Kömürlerin Silolara Doldurulması 
 

KoklaĢtırma için hazırlanmıĢ olan kömürlerin silolara doldurulması bantlı 

konveyörlerle yapılır (Resim 3.1). Kömür silolarının her bir bölmesinin iyi doldurulması için 

bantlı konveyörler silo doldurma cephesi boyunca kesiksiz bir bütün olarak yerleĢtirilir. 

Kırıcılarda kırılmıĢ olan farklı özellikteki kömür, taĢıyıcı bantlarla ayrı ayrı silolara 

doldurulur (Resim 3.2). 

 

 

Resim 3.1: TaĢıyıcı bant 

 

Resim 3.2: TaĢıyıcı bantlarla kırılmıĢ kömür silolara doldurulur 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Ġri parçalar hâlindeki kömürü kırıcılarda kırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 TaĢıyıcı bantlardan kömürü kırıcılara alınız (Resim 

3.3). 
 

 

Resim 3.3: Kömür taĢıyıcı bantlarla kırıcılara sevk edilir 

 Kömürü kırıcılarda istenen tane boyutunda kırınız. 

 Ġstenen tane boyutundaki kömürü bantlarla silolara 

doldurunuz (Resim 3.4). 
 

 

Resim 3.4: KırılmıĢ kömür silosu 

 Kömürün kırıcılara sevk 

edilmesi esnasında, taĢıyıcı 

banttaki kömürün çevreye 

dökülmemesine dikkat 

ediniz. 

 Kırma iĢlemi esnasında 

gerekli iĢ güvenliği 

tedbirlerini alınız. 

 Kırıcılarda kömürün istenen 

tane iriliğinde olmasını 

kontrol ediniz 

 ÇalıĢma esnasında 

kullanılan iĢ makinelerini 

kullanma talimatına göre 

kullanınız. 

 Kırıcılarda kırmıĢ 

olduğunuz kömürleri 

bantlarla, özelliklerine göre 

farklı silolara doldurunuz. 

 Düzgün çalıĢmayan iĢ 

makinelerini kullanmayınız. 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

Faaliyet sonunda bilgilerinizi ölçmek amacıyla aĢağıda çoktan seçmeli test verilmiĢtir. 

Soruları okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Ön kırma sonucu kömür tane boyutu kaç mm arasında oluĢur? 
 

A) 0–40  B) 40–50 C) 50–80 D) 80–120 
 

2. Çekiçli kırıcılara verilen kömürlerin ortalama ebatları kaç mm arasıdır? 
 

A) 10–20  B) 40–50 C) 50–80 D) 80–120 
 

3. Çekiçli kırıcılar hangi malzemeden imal edilmiĢtir? 
 

A) Alüminyum B) Bakır C) Çinko D) Mangan alaĢımlı çelik 
 

4. Kırıcıya giden oluklarda hangi tip elekler kullanılır? 
 

A) Sabit tipli elekler  B) Hareketli elekler 

C) Alüminyum elekler  D) Çelik elekler 
 

5. Silindirik kırıcının volan milleri ve merdane milleri hangi malzemeden yapılmıĢtır? 
 

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

6. Silindirik kırıcının merdane göbekleri hangi malzemeden imal edilmiĢtir? 
 

A) Bronz döküm   B) Pik döküm 

C) Manganez   D) Prinç 
 

7. Tamburlu kırıcılarda kaç adet makas bulunur? 
 

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

8. Tamburlu kırıcının tamburunun dönme hızı dakikada kaç devirdir? 
 

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

9. Darbeli kırıcıların çekiçleri hangi malzemeden yapılmıĢtır? 
 

A) Manganlı çelik  B) Pik döküm 

C) Dökme demir   D) Bronz 
 

10. Son kırma iĢlemi sonucu oluĢan kömürün tane iriliği maksimim kaç mm olmalıdır? 
 

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

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevaplarınızı faaliyete tekrar 

geri dönerek ye da öğretmeninizden yardım alarak düzeltiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

Kömür türlerini belirlemek için kömür hazırlama faaliyetini yapınız 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

AlmıĢ olduğunuz kömürün iyi harmanlanmıĢ olmasına dikkat ettiniz mi?   

ÇalıĢma esnasında kullandığınız iĢ makinelerinin kullanmasını iyice 

öğrendiniz mi?   

Kömürü kırıcılara sevk ettiniz mi?   

Kömürü istenen tane iriliğinde kırdınız mı?   

Kömürü silolara doldurdunuz mu?   

ÇalıĢma esnasında iĢ için gerekli olan koruyucu elbiseleri giydiniz mi?   

Üretimin sürekli olması için gerekli tedbirleri aldınız mı?   

Bunker, silo, kantar gibi gereçlerin kullanıma hazır olup olmadığını 

kontrol ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Bu uygulama sonucunda “Evet” cevabını almadan bir sonraki iĢlem basamağına 

geçmeyiniz. Cevaplarınızda “Hayır” var ise eksiklerinizi tekrar ederek ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayabilirsiniz. 

 

Değerlendirme sonucunda verdiğiniz cevapların hepsi “Evet” ise modül 

değerlendirmeye geçebilirsiniz. 
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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. Kömür, bileĢiminde baĢlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi 

elementlerin değiĢik bileĢimlerde bulunabildiği fosil (organik 

artıklar) esaslı bir maddedir.   

2. Kömür, 300–350 milyon yıl önce, bitkilerin, ormanların ve 

hayvan artıklarının bataklıklar altında kalması ile oluĢmaya 

baĢlamıĢtır.   

3. En kalın kömür damarlarının oluĢtuğu ortamlar göllerdir.   

4- Lagünler, deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını 

meydana getirirler.   

5. Kömür, dünyada en yaĢlı bir Ģekilde bulunan, düĢük 

maliyetle elde edilebilen güvenilir ve temiz bir fosil yakıtıdır.   

6. Silindirik kırıcılar; manganez alaĢımlı aĢınmaya dayanıklı 

çelik dökümden imal edilmiĢtir.   

7. Son kırma iĢlemiyle, kömürlerin özelliklerine bağlı olarak 

50–80 mm tane iriliğinde kömürler oluĢturulur   

8. Tamburlu kırıcılarda, kırıcı tamburunun dönme hızı 20 

devir/dakikayı geçmez   

9. Çekiçli kırıcılar, kömürlerin son kırma iĢlemleri için en çok 

kullanılanıdır.   

10. ĠĢletmeler içerisinde kömür nakilleri, kauçuk bantlar 

(konveyör kayıĢları) vasıtası ile yapılmaktadır.   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Modülün geneline uygulanan bu sorulara verdiğiniz cevapları, cevap anahtarı ile 

karĢılaĢtırınız. Verdiğiniz cevapların hepsi cevap anahtarı ile aynı olmalıdır. 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 FAALĠYETĠ–1’ ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. D 

3. A 

4. D 

5. B 

6. B 

7. B 

8. D 

9. A 

10. B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. D 

3. C 

4. A 

5. B 

6. D 

7. A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. A 

3. D 

4. A 

5. A 

6. B 

7. A 

8. B 

9. A 

10. B 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL 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)  



 

39 

KAYNAKÇA 
 BÖBER Abdullah, Ġzabe Meslek Teknolojisi (cilt 2) ,MEB Yayınları, 

ĠSTANBUL, 1990. 

 PĠġKĠN Sabriye,"Kömür GazlaĢtırma Ders Notları”, ĠTÜ Maden Fakültesi, 

ĠSTANBUL, 1988. 

 KURAL Orhan, Kömür, ĠTÜ Maden Fakültesi, ĠSTANBUL, 1991. 

  ARSLAN ġ. , N YILDIRIM, "Türkiye'deki Linyitlerin Kül Miktarı ile 

Kalori Değeri Arasındaki ĠliĢkiler", ĠTÜ. Maden Fakültesi Bitirme Ödevi, 

ĠTÜ Temmuz 1986). 

 TURGUT Mustafa, KoklaĢabilir Kömürlerin Karakteristikleri Ve 

KoklaĢmaya Hazırlanması, ĠSDEMĠR Kok Bataryaları BaĢ Mühendisi, Hatay, 

2007. 

 ÖKSÜZ Ali Rıza, Kok ve Yan Ürün Teknolojisi, KARABÜK, 1986. 

 ARSLAN Vedat, Kömür Hazırlama Yöntemleri, EYLÜL, 2006. 

 VĠKĠPEDĠ, Özgür Ansiklopedi 

 ĠRĠCAN Aycan, Kömür ve Kömür Analizleri, Hacettepe Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Staj ÇalıĢma Raporu, 

EKĠM, 2005. 

 www.gur-san.com.tr 

 www.sentezmakina.com.tr 

 www.toreci.com.tr 

 www.kimyaevi.org 

 

KAYNAKÇA 


