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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI323 

ALAN Metalürji Teknolojisi 

DAL / MESLEK Ġzabecilik 

MODÜLÜN ADI Kamaraların ÇalıĢtırılması 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, kok yapımında kullanılacak kamaraların 

yapısının anlatıldığı, çalıĢtırılmasının kavratıldığı; 

kömürlerin kamaralara yerleĢtirilmesi ve koklaĢmanın 

sağlanması konularının verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Kömürün Depolanması modülünü baĢarmıĢ olmak. 

YETERLĠLĠK Kok kamaralarını çalıĢtırmak. 

MODÜLÜN AMACI 

 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

kamaraları çalıĢtırabileceksiniz. 

 

Amaçlar 

1. Tekniğe uygun, ısıtma kamaralarını çalıĢtırabileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun, kömürde koklaĢmayı 

sağlayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMI VE 

DAVRANIġLAR 

 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamı. 

Donanımlar: Konveyör bantları, kırıcılar, optik kantar, 

silolar, çırpıcı, Ģarj arabası, itme arabası, süngü, ısıtma 

kamaraları, nozullar, sıcaklık ölçme cihazları. 

 

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 teknik ve teknoloji hızla ilerlemektedir. Bu teknolojinin yakından takip 

edilerek, teknolojik yeniliklerin uygulamada kullanılması, daha kaliteli üretim için 

vazgeçilmez bir durumdur. Teknik eleman olarak, bu teknik geliĢmeleri üretimde kullanır 

olmamız baĢta gelen görevimizdir. Bu nedenle teknik alanda mesleğimizle olan geliĢmeleri 

yakından takip etmeliyiz. 

 

Ġzabeciliğin çalıĢma alanlarından biri, demir-çelik sektörünün vaz geçilmez tüketim 

malzemelerinden biri olan kok üretimidir. Ham demir üretim fırınlarından olan yüksek 

fırında kullanılan ve yeri baĢka malzemelerle doldurulamayan kok kömürünün daha kaliteli 

üretilmesi, temel görevlerimiz arasındadır. Bunu gerçekleĢtirmenin tek yolu, kok üretim 

fabrikalarını iyi yönetmek, iyi bir üretim yapmak ve kaliteli bir kok elde etmektir. 

 

Günümüzde iĢ dünyası, alanında kendini iyi yetiĢtirmiĢ insan gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. Bu nedenle teknik elemanlar hem alanında iyi yetiĢmiĢ hem de bilgi ve 

becerisini doğru Ģekilde ve doğru yerde kullanabilmelidir. Siz değerli öğrenciler bu modül 

sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile izabe alanında çok önemli bir yere sahip kok 

kamaralarının çalıĢtırılması tekniğini öğreneceksiniz. 

 

GĠRĠġ 



 

2 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak ısıtma 

kamaralarını çalıĢtırabileceksiniz. 

 

 

 

 

 HarmanlanmıĢ kömürlere, fırın kamaralarına yerleĢene kadar uygulanan 

iĢlemleri araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 
 

1. ISITMA KAMARALARININ 

ÇALIġTIRILMASI 
 

Kok fabrikalarının temel iĢlevi, yüksek fırınların ihtiyacı olan metalürjik koku 

üretmektir. Kok fabrikaları ünitesi; kömür hazırlama, kok bataryaları ve yan ürünler 

tesislerinden oluĢmaktadır. 
 

Kok bataryalarının toplam kapasitesi iĢletmeden iĢletmeye değiĢiklik göstermektedir. 

Örneğin ĠSDEMĠR kok fırınlarında kok üretimine ait bilgiler Ģu Ģekildedir: Kuru bazda 

2.000.000 ton/yıldır. Kok fabrikaları her biri 69 fırına sahip 4 adet bataryadan oluĢmaktadır. 

Bataryalarda elde edilen koku söndürmek için bir adet kok yaĢ söndürme istasyonu ile bir 

adet kok kuru söndürme istasyonu bulunmaktadır. Bataryalardan elde edilen kok elendikten 

sonra tane boyutlarına göre metalürjik kok, ceviz kok ve kok tozu olarak ayrılır. KoklaĢabilir 

taĢ kömürünün koklaĢması aĢamasında açığa çıkan kok gazı yan ürünler tesisinde 

değerlendirilerek, saf benzol, saf ksilol, saf toluol, solvent nafta, amonyum sülfat, ham 

katran ve elektrot zifti gibi ürünler elde edilir. Bu iĢlemler sonucu temizlenen kok gazı kok 

bataryalarında ve diğer ünitelerde yakıt olarak kullanılır. 
 

1.1. Kömürün Öğütülmesi 
 

Kok kamaralarında koklaĢacak kömürün tane boyutu 0–3 mm arasında olmalıdır. 

Kırma ve öğütme, kömür hazırlamada boyut küçültme iĢlemleridir. Kömür hazırlama 

tesislerinde kullanılan enerjinin yaklaĢık % 50’si öğütme devrelerinde harcanmaktadır. 

Üretim sahasından elde edilen 5–250 mm kömür boyutu, öğütmede uygulanacak yönteme 

göre 0–3 mm’ye indirilebilir. Kok üretim maliyetinin aĢağıya çekilmesi için boyut küçültme 

ve özellikle öğütme iĢlemlerinin çok iyi planlanması gerekmektedir. Öğütme devrelerinde 

iĢletme süresince istenilen öğütmenin sağlanabilmesi ve verimliliğin arttırılması için öğütme 

koĢullarının çok iyi saptanması önem taĢımaktadır. 
 

Kömür öğütme sisteminde değiĢik kapasitelerde öğütme değirmenleri 

kullanılmaktadır. Bu değirmenlerde, kömürün yanıcı olması nedeniyle, yanma tehlikelerine 

tedbir olması bakımından söndürme sistemleri vardır. Ayrıca çevrenin toz altında kalmaması 

için toz filitreleri de kullanılmaktadır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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ġekil 1.1: Kok kırıcısı kesit resmi 

ġekil 1. 1’de bir adet kok kırıcısı kesit resmi görülmektedir. Bu kok kırıcısı, çelik bir 

muhafaza içerisine yerleĢtirilmiĢ iki adet merdaneden oluĢmuĢtur. Merdaneler iki ayrı 

elektrik motoru tarafından döndürülür. Hareket iletiminin daha kolay olması için 

merdanelere birer volan monte edilmiĢtir. Volan, aynı zamanda motorun devrini düĢürür ve 

merdanelerde olabilecek vuruntulara karĢı motoru korur. Ayrıca hareketli kısımları devamlı 

yağlayan otomatik bir yağlama sistemi mevcuttur. 

 

Bu kırıcı, kömürü istenilen tane iriliğinde kırılması amacıyla kullanılır. Bu tane iriliği 

koklaĢacak kömür için 0-3 mm arasıdır. Bu ölçüyü temin etmek için merdane aralığı 3 mm 

olarak ayarlanır. Merdaneler ters istikamette döner. Merdaneler arasına düĢen kömür, 

merdanelerin birbirine zıt dönmesi sonucu 3 mm’den daha küçük olarak ezilir. 

 

Bu kırıcıda kullanılan merdaneler genellikle belirli bir süre çalıĢmaları sonucu 

aĢınırlar. AĢınma düĢük boyutlarda ise yüzey taĢlaması ile merdane yüzeyi düzeltilir. Eğer 

aĢınma fazla ise, merdaneler sökülerek torna edilir. Torna edilen merdaneler yerine takılırken 

merdane aralıkları ayar vidaları ile yeniden 3 mm’ ye ayarlanır. 

 

1.2. Toz Kömürünü Kamaralara YerleĢtirme 
 

Fırınların Ģarj ağırlığı, kamara hacmi ve kömürün yığın ağırlığı gibi faktörler göz 

önüne alınarak tespit edilir. Ancak Ģarj ağırlığında, kömürün genleĢme özelliği ve kömür 

nemi gibi etkenler de önemli rol oynar. 

 

Fırınlarda fazla sıcaklık düĢmesine meydan vermemek için fırın Ģarjı, beĢ fırın aralıklı 

yapılır. Yani tüm bataryadaki çalıĢma rejimi buna göre planlanır. 

 

% 85’i 0–3 mm arasında, geriye kalan kısmı ise 8 mm’den az olacak Ģekilde kırılmıĢ 

ve öğütülmüĢ koklaĢacak kömür, konveyörlerle kok kamaraları silolarına getirilir (Resim 

1.1). Silolardan kömür, konveyörler yardımıyla Ģarj arabaları silolarına alınır ( Resim 1.2). 

ġarj arabası silosundan yaklaĢık 21 ton kömür Ģarj arabasına alınır (Resim 1.3). ġarj 

arabasına alınan kömür, fırının üzerinde döĢenen raylar üzerinden Ģarj edilecek fırın üzerine 

gelir (Resim 1.4). ĠSDEMĠR Kok fırınının üzerinde 3 adet kok fırın kapağı bulunur. 

Bunlardan biri kok kısmına, diğeri itme kısmına üçüncüsü ise orta kısma açılır. Yüklemeye 

kok kısmında bulunan kapak açılarak yapılır.  
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Kapak, Ģarj arabasında bulunan özel tertibatla açılır (Resim 1.5). Açılan fırın 

kapağından fırın kok kısmına yaklaĢık 7 ton kömür Ģarjı yapılır (Resim 1.6). ġarj iĢlemi 

bitince yine Ģarj arabasının özel tertibatı ile fırın kapağı kapatılır. Sonra fırın itme kısmının 

kapağı açılarak yaklaĢık 7 ton kömürün Ģarj iĢlemi yapılır ve kapak kapatılır. Son olarak fırın 

orta kısmına kok Ģarjı yapılır. Bu Ģekilde kömürün fırınlara Ģarj iĢlemi tamamlanmıĢ olur. 

Yapılan bu iĢlemlerin uygulanması ana hatlarıyla verilmiĢtir. Kok fırınlarının dizaynından 

dolayı farklılıklar vardır. Örnek olarak, Erdemir ve Kardemir kok üretim fırınlarında, 

yükleme kapağı adedinin 4 olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Fırın içine Ģarj edilen kömür, fırın içinde öbeklenmiĢ olarak bulunur. KoklaĢmanın 

sağlanması ve oluĢan gazların dıĢarıya tahliye edilmesi için, fırın içine kömürün düzgün 

yerleĢtirilmesi gerekir. Bunu sağlamak için, fırın içinde bulunan kömüre süngüleme iĢlemi 

uygulanır. 

 

    

   Resim 1.1: OranlanmıĢ koklaĢacak kömür silosu     Resim 1.2: ġarj arabası silosu 

              

        Resim 1.3: ġarj arabası kömür haznesi           Resim 1.4: ġarj arabası 

              

Resim 1.5: ġarj arabası fırın kapağı açma sistemi       Resim 1.6: Fırına kömürün Ģarj edilmesi 
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1.2.1. Fırın Ġçindeki Kömürün Süngülenmesi 
 

KoklaĢacak kömür, fırına Ģarj arabası ile fırın üstünde bulunan yükleme kapaklarından 

yüklenir (Resim 1.7). Fırına yüklenen kömür, fırın içine öbeklenmiĢ vaziyette dolar (ġekil 

1.2). ġarj arabasının Ģarjı yapmasından hemen sonra itici araba süngüsü ile kok fırınının 

içinde bulunan ve öbeklenmiĢ vaziyetteki kömürün yüzeyini düzeltir (ġekil 1.3). Bu 

süngüleme iĢi, fırın kapısının üstünde bulunan küçük bir kapağın açılması ve buradan uzun 

bir baranın fırın içerisine 6-7 defa girip çıkması Ģeklinde gerçekleĢtirilir. ĠĢlem bittiğinde 

süngüleme yapılan ve fırının üst kısmında bulunan kapak, itici arabasının mekanizması 

yardımıyla kapatılır. 

 

Resim 1.7: Fırın yükleme kapakları 

1.2.2. Süngüleme Sırasında Dökülen Kokun Temizlenmesi 
 

Süngüleme esnasında süngü barasının fırın içinde ilerleyip çıkması esnasında 

koklaĢmamıĢ kömür, bara ile fırın dıĢında yerlere dökülür. Yerlere dökülen bu koklaĢmaya 

hazır kömürün atılarak değerlendirilmemesi büyük bir ekonomik kayıba neden olur. Bu 

nedenle yerlere dökülen bu kömürün toplanarak değerlendirilmesi gerekir. Bu Ģekilde hem 

fırın önleri sürekli temiz kalır, hem de büyük bir ekonomik kayıp önlenmiĢ olur. Fırın 

önlerine dökülen bu kömür resim 1.8’de görülen ve sürekli olarak çalıĢan temizleme 

konveyörü ile taĢınarak, fırın sonunda bulunan sahaya toplanır. Buradan alınan kömür tekrar 

koklaĢmaya tabi tutularak değerlendirilmiĢ olur. 

 

Ġtici arabasının tamponu itmesi esnasında fırın içerisinde 15–20 metre ilerler. Tampon 

bir anda 1200–1300 °C sıcaklığa maruz kalır. Uzun süre kullanılmaları sonucunda tampon ve 

arabasının çelik konstüriksiyon yapısında bozulmalar meydana gelir. Arabanın hareket ettiği 

hatta meydana gelen küçük bir seviye farkı, itme arabasında ve fırının refrakter yapısında 

bozulmalara neden olabilmektedir. Ġtici arabasında meydana gelebilecek küçük bir arıza, 

kokun fırın içine itilememesine ve kokun kamara içinde yanmasına neden olur. 

 

 

ġekil 1.2: Fırına yüklenen kömür öbeklenmiĢ durumdadır 
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ġekil 1.3: Kömürün süngerlenmesi 

 

Resim 1.8: Temizleme konveyörü 

KoklaĢma anında kömürden ayrıĢan ağır yağlar, sıvı hâlde kapı diplerinde birikirler. 

Bunlar zamanla sertleĢerek kapıların çerçevelerinde kabuk Ģeklinde katmanlaĢır. Bunların 

temizlenmesi oldukça güç bir iĢlemdir. Bu tortuların sürekli temizlenmesi gerekmektedir.  

 

1.3. Kamara Kapaklarının Görevleri 
 

Fırın kapakları, koklaĢma esnasında sızdırmazlığı sağlaması bakımından önemlidir. 

Fırınlardan koklaĢma gazlarının sızması, baĢta çalıĢma ortamının havasını bozar. Bu da 

orada çalıĢanların sağlığını olumsuz yönde etkiler. Bunun sonucu olarak da üretimde düĢüĢ 

meydana gelir. Sızdırmazlık, kapakların iyi kapatılması, kapıların ve kapı ağızlarının sürekli 

temizliği ile sağlanır. 

 

Genellikle bütün kok fırınlarının kapı tipleri ölü ağırlıklı kilitleme sistemine sahiptir. 

Kapı, fırın arabaları tarafından yerine oturtulduğunda kendi ağırlığı ile sızdırmazlığı sağlar. 

Kapı aralarında curuf, kömür, kül, kömür katranı (Resim 1.9) ve diğer pisliklerin birikmesi 

kapının tam oturmamasına neden olur. Dolayısıyla bu aralıklardan gaz kaçakları meydana 

gelir (Resim 1.10). Zaman zaman buraların temizlenmesi gerekir. Bu iĢ, orada görevli 

personel tarafından yapılır (Resim 1.11). Ham gazın tutuĢarak alev alması, fırınların çelik 

konstüriksiyon yapısında çarpılmalara neden olur. 
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Resim 1.9: Fırın kapı önlerinde toplanan katran 

 

Resim 1.10: Kapı aralarındaki gaz kaçağı 

 

Resim 1.11: Fırın kapakları çevresinin temizliği 

Kamara kapakları dökme demir malzemeden yapılmıĢ olup yüksek sıcaklığa 

dayanıklıdır. Fırın kapakları sayısı, sabit olmayıp iĢletmenin çalıĢma ve fırın yükleme 

prensibine göre değiĢmektedir. Örneğin Kardemir kok kamaraları fırınlarının 4 adet yükleme 

kapağı bulunurken, Ġsdemir kok kamaraları fırınlarının 3 adet yükleme kapağı 

bulunmaktadır. Çünkü Ġsdemir kok fırınları 3 kısma ayrılmıĢtır. Bunlardan birincisi 

koklaĢma kısmı olup, kömür boĢaltma kapısının yakınıdır. Ġkincisi itme kısmı olup itici 

kapağının yakını olan kısımdır. Sonuncusu ise, ortada kalan orta kısımdır. 

 

Kamara kapaklarının, fırın içindeki gazların sızdırmazlığının sağlamasının yanında, 

kömürlerin kamaralara doldurulması görevini de yerine getirir. KoklaĢacak kömür 

silosundan kömürü alan Ģarj arabası, yüklenecek kamaranın kapağının üzerine gelir. ġarj 

arabasından kömür, kapaklardan kamaralara Ģarj edilir. 
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1.4. Nozulların Tanımı 
 

Sıvı ve gazların basınçlı bir Ģekilde püskürtülmesini sağlayan memelere nozul denir. 

Kok kamaralarında iki tip nozul kullanılır. 
 

1.4.1. Sıvı Püskürtme Nozulları 
 

Akkor hâlindeki fırından çıkan kömürlerin söndürme istasyonunda kömür üzerine 

suyun püskürtülmesi gerekir. Pompaların basmıĢ olduğu söndürme suyunun basınçla kömür 

üzerine püskürtülmesinde kullanılır. Burada kullanılan nozul sayısı 18 adettir. Resim 1.12’de 

söndürme suyunun kömür üzerine püskürtülmesini sağlayan nozullar görülmektedir. 

 

Resim 1.12: Su püskürtme nozulları 

Kok kamaralarında kullanılan diğer bir nozul türü ise, gazların püskürtülmesinde 

kullanılan gaz püskürtme nozullarıdır. Bu nozullar ısıtma odalarında bulunur. Fırın yanma 

odasında kok gazı kullanılır. Kok kamaralarının verimli çalıĢması için, ısıtma odalarında tam 

bir ısıtmanın sağlanması gerekir. Bu da ısıtma fırınında yakılmakta olan kok gazının verimli 

yakılmasına bağlıdır. Fırında tam bir yanmanın oluĢması için, ısıtma odasındaki gazın 

alevinin belirli bir yüksekliğe ulaĢtırılması gerekir. 
 

Isıtma odasında kullanılan nozul iki parçadan oluĢur. Bu nozullar yüksek ısıya 

dayanıklı silika tuğlalardan imal edilmiĢtir. Bir yanma odasında 1 takım nozul kullanılır. Bir 

ısıtma fırında 30 adet yanma odası mevcuttur. Dolayısıyla bir ısıtma fırında 30 takım nozul 

kullanılır. Bu nozullar iki parçadan oluĢur. Bunlardan biri alt kısmını oluĢturan nozulun 

çanak Ģeklindeki diĢi kısmı (Resim 1.13), diğeri ise, asıl görevi yerine getiren ve alevin 

istenilen seviyeye yükseltilmesini sağlayan erkek kısmıdır. DiĢi nozulun ölçüleri 15x15x15 

cm ebatlarında olup küp Ģeklindedir. DiĢi nozul üzerine erkek nozulun oturmasını sağlayan 

ortadaki deliğin üst çapı 12 cm, alt çapı ise 8 cm’dir. Eğimli kısmın yüksekli 10 cm olup 

geriye kalan düz kısmı ise 5 cm’dir. Erkek nozulun dıĢ çapı 13 cm, yüksekliği 15 cm’dir. Ġç 

kısımda kalan deliğin çapı her tarafta aynı olup 5 cm’dir. Resim 1.14’te nozulun erkek 

parçası görülmektedir. Erkek nozul, diĢi nozulun içine yerleĢtirildikten sonra birleĢme yerleri 

özel çamurla sıvanır. 
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Bir ısıtma odasının örümünde 64 sıra ısıya dayanıklı silika tuğla kullanılır. Bunlardan 

ilk 8 sırası tabanın alt kısmını oluĢturur. 8. sıra tuğla, ısıtma odasının tabanını oluĢturur. 

Nozul tuğla ısıtma odasının 9. sırasına yerleĢtirilir (Resim 1.15). KullanıĢ amacı ise, oda 

içerisine gönderilen gazın alevinin yüksekliğini ayarlamaktır. Nozul kullanarak yanma 

odasının içerisindeki alevin yükseklere çıkarılması sağlanır. Yanma odası içerisine resim 

1.16’da görüldüğü Ģekilde yerleĢtirilir. 

 

Resim 1.13: DiĢi nozul 

 

Resim 1.14: Erkek nozul 

 

Resim 1.15: Çanak nozulun yanma odasına yerleĢmiĢtirilmiĢ hâli 

 

Resim 1.16: Nozul takımının yanma odasına yerleĢtirilmiĢ hâli 



 

11 

1.5. Kamaralarda Kullanılan Gazlar 
 

Fırınlarda koklaĢma ısısının temini, yanma odalarında (Resim 1.17) yakıt gazlarının 

yakılmasıyla sağlanır. Isıtma odalarının kapaklarının kapatılması, el ile orada çalıĢan 

personel tarafından yapılır (Resim 1.18). Isıtıcı kamaralarda kok gazı ve yüksek fırın gazı 

değiĢmeli olarak hava ile beraber yakılır. Kamaralarda elde edilen ve yine kok kamaralarının 

ısıtılmasında da kullanılan kok gazı bileĢimini örnek olarak tablo 1.1’ de verebiliriz: 
 

%1–5 Karbondioksit 

%1–2 Alkan 

%0–0,5 Oksijen 

%6–7 Karbon monoksit 

%55–60 Hidrojen 

%25–28 Metan 

%5–7 Azot 

Tablo 1.1: Kok gazı bileĢimi 

 

Resim 1.17: Yanma odaları kapakları 

 

Resim 1.18: Isıtma odalarının kapaklarının açılması 

Yakıt gazları, yanma sonrası verdikleri kalori miktarına göre ikiye ayrılır 
 

1.5.1. Kamaralarda Kullanılan Gaz ÇeĢitleri 
 

1.5.1.1. Zengin Gazlar 
 

Kok fırınları genellikle zengin gazlarla ısıtılırlar. Zengin gazlar, alt ısı değeri 3000 

Kcal/nm³ ten yüksek olan tüm yakıt gazlarıdır. Fırınlar genellikle kendi ürettikleri kok fırın 

gazı ile ısınırlar. Bununla birlikte tabii gaz, propan, bütan ve karbonca zenginleĢtirilmiĢ su 

gazı gibi ısı değeri yüksek olan gazlar da kullanılır. 
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Zengin gazlar, ısıl değeri düĢük gazlarla beraber de kullanılabilir. Bu tür ısıtma 

sistemine göre dizayn edilmiĢ fırınlara kombine firınlar denir. 
 

1.5.1.2. Zayıf Gazlar 
 

Zayıf gazlar, üst ısıl değeri 3000 KCal/nm³ ten aĢağı olan tüm gazlardır. Hemen 

hemen bütün durumlarda jeneratör gazı veya yüksek fırın gazı kok fırınlarında zayıf gaz 

yakıt olarak kullanılır. Zayıf gazlar, zengin gazlar kadar ısı vermezler. Zayıf gazlarda yüksek 

verime ulaĢmak için, bu gazların ön ısıtmaya tabi tutulması gerekir. Kok fırınlarının bir kok 

bataryasının bir bölümü zayıf gazlarla ısıtılırken bir bölümünü de zengin gazlarla ısıtmak 

mümkündür. 
 

1.5.2. Gaz Pompaları 
 

Fırından çıkan ham kok gazını emerek alan ve depoya basan makinelere denir. Gaz 

pompaları normal hâlde buhar türbinleri ile çalıĢırlar. Buharın kesilmesi hâlinde ise elektrik 

motorları devreye girer. Pompaların arızalanması hâlinde yedekleri hemen devreye girer. Bir 

pompa saatte 35000- 40000 m³ gazı basabilecek kapasiteye sahiptir. 
 

Gaz hattında, gaz pompalarına kadar olan borularda alçak basınç vardır. Bu borularda 

herhangi bir delinme olması hâlinde gaz boruları, dıĢarıdan temiz atmosfer havasını içeriye 

çeker. Gazın hava ile karıĢması hâlinde ise, bir kıvılcım tesiri ile patlama özelliği 

gösterebileceğinden tehlikelidir. Gaz pompalarından sonraki borulardaki basınç, atmosfer 

basıncından fazladır. Bu boruların delinmesi hâlinde gaz kaçakları olur. Bu durumda hem 

ekonomik kayıp, hem de çalıĢma havasının bozulması açısından istenmez. 
 

1.5.3. Gaz Besleme Boruları 
 

Kok fırın bataryalarının alt kısmında 2 adet ana gaz besleme borusu bulunur. 

Bunlardan birincisi, zengin gaz besleme borusu, diğeri ise, zayıf gaz besleme borusudur. 

Yakıt gazı, bu borular vasıtası ile fırınlara gelir. Ana besleme borularından ise gaz manifoldu 

ile yanma bacalarına dağıtılır. Yanma bacalarında gazlar, hava ile birleĢerek yanar. 
 

1.5.4. Rejeneratörler 
 

Rejeneratörler, orta kısımları gazların geçebileceği bir Ģekilde dizayn edilmiĢ olup, 

kaliteli Ģamot tuğlalarından yapılmıĢlardır. Bu tuğlalara kafes tuğlaları da denir. Ancak aynı 

iĢi gören yıldız tuğla gibi çeĢitli tuğlalar da vardır. 
 

Kafes tuğlaları üst üste örülmek suretiyle rejeneratör bölmeleri yapılır.  Rejeneratör 

bölmeler her bir ısıtma bacasının altında olmak üzere, ikiĢer adet yapılırlar. Yani her ısıtma 

bacası iki rejeneratör grubuna sahiptir. Birinci rejeneratör grubunda havanın ve zayıf gazın 

ön ısıtılması yapılarak yanma bacalarına gönderilir. Yanma bacalarında yanan gazlar, üstten 

diğer bacalara akarlar. Buradan da baca tabanında bulunan hava kanallarından ikinci 

rejeneratör grubuna geçerler. Ġkinci rejeneratör grubu, yanmıĢ sıcak gazların ısısının geri 

kazanımını sağlar. Belirli bir sürenin sonunda gazların akıĢ yönü, gaz değiĢtirme vinci 

vasıtası ile değiĢtirilir. Yani hava ile çalıĢan rejeneratörler, yanmıĢ baca gazlarına, yanmıĢ 

baca gazlarına çalıĢan rejeneratörler ise hava ve zayıf gazların ön ısıtılmasına çalıĢırlar. 
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1.5.5. Gaz DeğiĢtirme Vinci 
 

Gaz değiĢtirme vincinin baĢlıca görevi, kok fırınlarına giren ve fırınlardan çıkan 

gazların valflerini açıp kapamaktır. Fırın ısıtıcılarına giren yakıt ve hava valflerinin ve 

ısıtıcılardan çıkan yanmıĢ gazların akıĢ kanallarını, belli bir zaman dilimi içerisinde alternatif 

olarak açar ve kapar. 
 

Gaz değiĢtirme vinci, batarya sonundaki bir odaya yerleĢtirilmiĢtir. Vinç gücünü, 

dönme devri diĢli çarklarla düĢürülmüĢ bir elektrik motorundan alır. Bazı tesislerde hidrolik 

olarak çalıĢan pistonlar vasıtası ile gaz değiĢimi yapılır. Pistonların hızı yağ basıncı ile 

kontrol edilebildiği için diĢli çarklar kaldırılmıĢtır. DeğiĢtirme vinci hareketi, üst tarafta 

bulunan değiĢtirme halatlarına verir. Buradan da zincir diĢlileri yardımı ile bütün batarya 

boyunca uzanan değiĢtirme halatlarına verilir. Bunların üzerinde tespit edilmiĢ valf açıp 

kapama kolları vincin hareketi ile açık olanları kapatır, kapalı olan valfleri ise açar. Açma ve 

kapama iĢi, vincin zaman ayarlı otomatik anahtarının, vinç tahrik motorlarına yol vermesiyle 

olur. Gaz değiĢtirme vinçleri, elektrik kesilmelerinde el ile çalıĢtırılabilecek bir Ģekilde 

yapılır. 
 

Gaz değiĢtirme vincinin çalıĢması ile gaz değiĢimleri Ģu Ģekilde gerçekleĢir: Tüm 

batarya boyunca besleme gazı kesilecek Ģekilde valfler orta pozisyona getirilir. Bu esnada 

vinç hareketi ile 30 ila 60 saniye kadar durur. Daha sonra, Ģimdiye kadar açık olan iki hava 

giriĢ kafesi kapağı kapanır. Zayıf gazla ısıtmada bir kapak kapalıdır. Hemen sonra bitiĢik iki 

kapak açılır. ġimdiye kadar açık olan artık gaz valfleri kapanır. Kapalı pozisyonda olanlar ise 

açılır. Valflerin pozisyonları açık olsun veya kapalı olsun, otomatik valfin üzerindeki 

iĢaretten pozisyonu anlaĢılır. Aslında gaz değiĢiminin ayarlanması fırınların ısıtma 

duvarlarına, ısıtma gazının niteliğine ve bataryaların ısıtma sistemlerine göre yapılır. 
 

1.6. Yanma Odasının ĠĢlevi 
 

Yakıtın yanma iĢlemi, 30 adet yanma odasından oluĢmuĢ fırınlarda gerçekleĢir. 

Yanma olayının üstten görüntüsü resim 1.19’da görüldüğü gibidir. Bataryaların yanma 

bacalarında yakılan gazların ısısının kömüre doğrudan doğruya temas etmesine fırın yanma 

odasının duvarları engel olur. Duvar kalınlıklarının artması bu ısı transferini azaltacak ve ısı 

kayıplarına neden olacaktır. Yanma odaları kok fırınlarında 30 adet bulunur. Bunlardan 14 

tanesi kok bölümünde, diğer 16 tanesi ise itme bölümündedir. Ġki yanma odası birbirine 

üstten yaklaĢık 20 cm çapında bir delikle bağlıdır. Bu deliklerin amacı yanma esnasında 

egzost görevini yapmaktır. Dolayısıyla bir fırını 15 çift yanma odası sağ kısımda, 15 çift 

yanma odası da sol kısımda olmak üzere 30 çift (60 adet) yanma odası ısıtmaktadır. 

Kamaraların üzerinde numara yazılı kısmı fırınları, numara yazılı olmayan kısımları ise 

yanma fırınlarını gösterir (Resim 1.19). 

 

Resim 1.19: Isıtma odalarında yanma olayının üstten görünüĢü 
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1.6.1. Fırın Isıtma Duvarları 
 

1.6.1.1. Ġkiye BölünmüĢ Isıtma Odası 
 

Bu tip ısıtma odasında ısıtma duvarları ikiye bölünmüĢtür. Her iki bölümde de yanma 

bacaları bulunur (ġekil 1.4). Isıtma duvarının bir tarafındaki yanma bacalarında yanan gaz ve 

hava karıĢımı, üst bacalarda birleĢerek ikinci baca grubuna akar. Bu gruptaki bacalara 

dağılan yanmıĢ sıcak gazlar, bacaların altında bulunan hava kanallarına, oradan da 

rejeneratör bölmelerine geçer. Rejeneratör bölmelerinde ısı bırakan gazlar, baca çekiĢi ile 

atmosfere atılır. Gaz değiĢiminin ikinci periyodunda, bacalarda yanan gazların akıĢ yönleri 

değiĢir. 

 

ġekil 1.4: Ġkiye bölünmüĢ ısınma duvarının Ģematik resmi 

1.6.1.2. Dörde BölünmüĢ Isıtma Odaları 
 

Bu sistemde ısıtma duvarı karbonizasyon kamarası boyunca genel olarak dörde 

bölünmüĢtür. Isıtma sisteminin birinci periyodunda, fırının yan tarafındaki yanma 

bacalarında yanan sıcak gazlar yükselerek üst taraftaki bağlama bacalarında birleĢir. Oradan 

da orta bölümdeki baca grubuna dağılarak alttan rejeneratörlere gider. Rejeneratörler genel 

olarak üç gruba ayrılmıĢtır. Bunların da aralarında bölmeler vardır. Yan taraftaki rejeneratör 

grupları hava gazların ön ısıtılmasına çalıĢırken, ortadaki rejeneratör grupları da yanmıĢ baca 

gazlarının ısısının geri kazanımını sağlar. 
 

1.6.1.3. Çapraz GeçiĢli Isıtma Odaları 
 

Çapraz geçiĢli ısıtma odalarında, karbonizasyon kamarasının bir tarafında yanan yakıt 

gazı ve hava karıĢımı, kamaranın üstünde bulunan bağlama bacalarından atlayarak karĢı 

tarafta bulunan yanma bacaları grubuna geçer. Gaz akıĢları fırının bir tarafında yanarak 

üstten fırının öbür tarafındaki bacalarına geçtiği için ısıtma sistemine üstten geçiĢli isıtma 

duvarı da denir. 
 

1.6.1.4. Ġkiz ÇekiĢli Isıtma Odası 
 

Ġkiz çekiĢli ısıtma odasında, ısı duvarı bir kamara boyunca 28 yanma bacasından 

meydana gelmiĢtir. Her bir yanma bacası kendisinden sonra gelen yanma bacasına üstten 

bağlanmıĢtır. 
 

1.7. Baca Gazları 
 

Yanma sonucu bacalarda (Resim 1.20) oluĢan gaz hâlindeki ürünlere baca gazı denir. 

Ġçinde bazı hâllerde is, kömür ve su gibi yanmamıĢ maddeler de bulunur. 
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Yanmanın en iyi kontrol edilme yolu, baca gazlarının analizinin yapılmasıdır. Baca 

gazı analizleri kullanılarak hava/yakıt oranı ve kamaraların fazla hava % si hesaplanabilir. 

Böylece eksik yanmanın nedenleri de bulunabilir. 
 

Ocağa gerekenden az hava verilmesi hâlinde baca gazı içindeki karbondioksit gazı 

miktarı düĢük olur. Hava/yakıt oranı arttıkça, yani hava miktarı artar veya yakıt miktarı 

azalırsa baca gazı içindeki karbondioksit oranı maksimum değere ulaĢır. 
 

Baca gazı içinde bulunan oksijen ve karbon monoksit yüzdesinin de hava/yakıt oranı 

ile yakından ilgisi vardır. Hava/yakıt oranının az olması durumunda, yani havanın az veya 

yakıt miktarının gerekenden yüksek olması durumunda eksiklik söz konusudur ve bunun 

sonucu olarak baca gazı içinde fazla miktarda karbon monoksit bulunur. Bu oran arttıkça 

baca gazı içindeki karbon monoksit yüzdesinde azalma olur. Ocağın tam yanmasını 

sağlayacak Ģekilde hava verilmesi hâlinde karbon monoksit tamamen ortadan kalkar. Bu 

hava/yakıt oranında karbondioksit oranı maksimum değere ulaĢır. Hava/yakıt oranı için bu 

oran uygun değerdir. Havanın daha fazla artırılması hâlinde baca gazı içinde serbest hâlde 

kalan oksijen yüzdesinin gittikçe arttığı, buna karĢılık karbondioksit yüzdesinin yeniden 

azaldığı görülür. 
 

 

Resim 1.20: Kok fırını bacası 

Baca gazı bileĢimi yalnız yakıtın cinsi ve hava/yakıt oranına değil, aynı zamanda 

yakma kurallarına da bağlıdır. Bazı hâllerde ocağa fazla hava verilse bile bu yakıtın tam 

olarak yanabilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle baca gazı analizlerinde fazla oksijenin 

yanında karbon monoksite de rastlanabilir. Bu durum, ocak içindeki yanma kurallarının 

uygun olmadığını gösterir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

KoklaĢacak kömürü isıtma kamaralarına yerleĢtiriniz. 

 

ĠĢlem Basamaklari Öneriler 
 KoklaĢacak kömürü silolardan alınız 

(Resim 1.1). 

 Kömürü Ģarj arabası silolarına konveyörle 

alınız (Resim 1.2). 

 Silolardan kömürü Ģarj arabasına 

doldurunuz (Resim 1.3). 

 ġarj arabasını, doldurma iĢlemi yapılacak 

fırın üzerine getiriniz (Resim 1.4). 

 Fırın üst kapağını açarak kömürü fırınlara 

Ģarj ediniz (Resim 1.5) 

 Süngüleme iĢlemini yapınız (Resim 1.6). 

 TaĢıma konveyörünün yıpranmıĢ olup 

olmadığını kontrol ediniz. Yıpranmalar 

var ise gereğini yapmak üzere ilgililere 

bildiriniz. 

 ġarj arabasının silo altına iyi 

yerleĢtiğinden emin olunuz 

 ġarj arabasını doğru fırının üzerine 

yerleĢtirdiğinizden emin oluz. 

 Fırın bölmelerine eĢit miktarda kömür 

Ģarjını sağlayınız. 

 Tam bir süngüleme olmasına itina 

gösteriniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki çoktan seçmeli soruları 

cevaplayarak belirleyiniz. 
 

1. Kok fabrikalarının temel görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 
 

A) Metalürjik kok üretmek  B) Oksijen gazı üretmek 

C) Karbon monoksit gazı üretmek D) Katran üretmek 
 

2. ĠSDEMĠR kok fabrikasında kaç adet batarya bulunur? 
 

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

3. ĠSDEMĠR kok fabrikasının bir bataryası kaç adet fırından oluĢur? 
 

A) 58  B) 69  C) 77  D) 80 
 

4. Kok kamaralarına yerleĢtirilecek kömür tane iriliği, kaç mm arasındadır? 
 

A) 8–12  B) 5–8  C) 3–5  D) 0–3 
 

5. Kömür hazırlama tesislerinde kullanılan enerjinin yaklaĢık % kaçı öğütme devrelerinde 

harcanmaktadır 
 

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

6. Ġkiz çekiĢli ısıtma odası, kaç yanma bacasından oluĢur? 
 

A) 26  B) 28  C) 30  D) 32 

7. Kok fırın bataryalarının alt kısmında kaç adet ana gaz besleme borusu bulunur? 
 

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

8. Isıtma fırını kaç adet yanma odasından oluĢur? 
 

A) 60  B) 50  C) 40  D) 30 
 

9. Zayıf gazların ısıl değerleri maksimum kaç Kcal/nm³ tür? 
 

A) 3000  B) 4000 C) 5000 D) 6000 
 

10. Fırın Ģarjı, kaç fırın aralıklı yapılır? 
 

A) 3  B) 5  C) 7  D) 9 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. BaĢarılı 

iseniz, uygulamalı teste geçiniz. BaĢarılı olmadığınızı düĢünüyorsanız, bilgi konularını 

yeniden gözden geçiriniz. Gerekirse öğretmeninize baĢvurunuz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

KoklaĢacak kömürü silolardan aldınız mı?   

Çevreye zarar vermeden, kömürü Ģarj arabasına doldurdunuz mu?    

ġarj arabasını doğru fırın kapaklarının üzerine getirdiniz mi?   

ġarj edilecek fırının kapaklarını açtınız mı?   

Kömürün fırınlara Ģarjı esnasında gerekli iĢ güvenliği tedbirlerini aldınız mı?   

Kömürü doğru fırına Ģarj ettiniz mi?   

ġarj iĢlemi sonucu fırın kapaklarını kapattınız mı?   

ġarj arabasını tekrar siloların altına getirdiniz mi?   

Zamanı iyi kulandınız mı?   

Üretimin devamı açısından, diğer çalıĢanlarla irtibat içerisinde oldunuz mu?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Bu uygulama esnasında yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

BaĢarısız iseniz faaliyete tekrar dönerek ya da öğretmeninizden yardım alarak faaliyeti 

tamamlayınız. 

 

BaĢarılı iseniz, bir sonraki faaliyete devam ediniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak kömürde 

koklaĢmayı sağlayabileceksiniz 

 

 

 

 

 KoklaĢma esnasında meydana gelen olayları araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 
 

2. KÖMÜRÜN KOKLAġTIRILMASI 
 

Maden kömürü, ısıtılan fırın duvarlarının ısısının etkisiyle pasta Ģeklinde bir kütle 

hâline gelinceye kadar bekletilir. KoklaĢma oluĢuncaya kadar geçen sürede kömürdeki uçucu 

maddeler ayrılır ve geriye gözenekli bir posa kalır. Bu posa, karbon ve kömürde bulunan 

minerallerden ibarettir. Bu Ģekilde elde edilen yüksek kalorili ürüne kok, elde etme iĢlemine 

de koklaĢma adı verilir. 
 

2.1. Kamaraların ÇalıĢtırılması 
 

Kamaraların çalıĢması sürekli üretim esasına göre yapılır. Herhangi bir arıza olmadığı 

müddetçe, üretimin sürekliliği açısından, çalıĢma esnasında ara verilmez. Kamaraların 

çalıĢtırılması süreklidir. 
 

ÇalıĢma sisteminin baĢlangıcı olarak, koklaĢacak kömürün fırın silolarına alınmasını 

kabul edersek, çalıĢma akıĢı Ģu Ģekilde açıklanabilir: 
 

% 85’ i 0–3 mm arasında, geriye kalan kısmı ise 8 mm’den az olacak Ģekilde kırılmıĢ 

ve öğütülmüĢ koklaĢacak kömür, bileĢimleri ve uçuculuk oranları göz önünde 

bulundurularak istenilen oranda konveyörlerle kok fırın silolarına alınır. Fırın silolarından 

Ģarj arabasının silosuna kömür doldurulur. ġarj arabasına alınan ortalama 21 ton kömür, 

raylar üzerinden yüklenecek fırının üzerine getirilir. ĠSDEMĠR kok fırınının üzerinde 3 adet 

kok fırın kapağı bulunur. Bunlardan biri kok kısmına, diğeri itme kısmına üçüncüsü ise orta 

kısma açılır. Yüklemeye kok kısmında bulunan kapak açılarak yapılır. Kapak, Ģarj 

arabasında bulunan özel tertibatla açılır (Resim 2.1). Açılan fırın kapağından fırın kok 

kısmına ortalama 7 ton kömür Ģarjı yapılır. ġarj iĢlemi bitince yine Ģarj arabasının özel 

tertibatı ile fırın kapağı kapatılır. Sonra itme kapağı açılarak Ģarj iĢlemi yapılır ve kapak 

kapatılır. Son olarak fırın orta kısmına kok Ģarjı yapılır. Yine fırının diğer iki bölümüne de 

ortalama 7’Ģer ton kömür Ģarjı yapılır. 
 

ġarj iĢleminden sonra itici arabasında bulunan bara ile fırın içinde bulunan kömür, 

süngülenerek düzeltilir. Bu iĢlem için bara fırın içinde 5–6 defa gider gelir. Süngüleme 

iĢlemi bitince süngüleme kapağı itme arabasında bulunan özel tertibatla kapatılır. Kokun 

fırına Ģarj iĢlemi ile ısıtma fırınlarına gaz verilir. YaklaĢık 18–20 saat süren bir zaman 

içerisinde koklaĢma olayı tamamlanır. Sıra koklaĢan kömürün fırından alınmasına gelmiĢtir. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Fırın kapağı açma aparatı 

BoĢaltılacak fırın için kok kamaraları arabalarını kullanan operatörler arasında bilgi 

alıĢveriĢi baĢlar. Bu haberleĢme telsiz kanalıyla olur. Önce boĢaltılacak fırının boĢaltılacak 

tarafında bulunan kapısı, kılavuz arabası kanalıyla alınır. Sonra itici araba tarafında bulunan 

kapı, itici arabada bulunan özel tertibat ile alınarak açılır. Bu süre esnasında baĢka bir 

fırından çıkan kömürleri söndürerek rampalara boĢaltan boĢaltma arabası, boĢaltılacak fırının 

yanında yerini almıĢtır. Kılavuz araba, boĢaltılacak fırında köprü kurmuĢtur. Bunun amacı, 

fırından alınacak kömürün dağılmadan taĢıma arabasına alınmasıdır. Kılavuz arabanın köprü 

aldığı, itici araba operatörüne telsiz kanalıyla bildirilir. Sıra tamponla itici arabasının kömürü 

itmesine gelmiĢtir. Tampon kullanılarak itici araba, kömürü iterek fırının boĢalmasını sağlar. 

Ġtilen kömür, kılavuz araba yardımıyla boĢaltma arabalarına alınır. BoĢaltma arabalarındaki 

kömür, söndürme kulesine götürülerek söndürme tamamlanır. Söndürülmesi yapılan kömür, 

kok rampalarına boĢaltılır. Ġtici araba ile boĢaltılan fırının ön kapıları itici arabası, arka 

kısımda bulunan kapı ise kılavuz arabasında bulunan özel aparat yardımı ile kapatılır. Gaz 

sızması olmaması için kapı kenarlarında bulunan boĢluklar özel olarak hazırlanmıĢ çamur ile 

sıvanarak kapatılır (Resim 2.2). Kapıları kapanan fırın, tekrar Ģarj arabası kanalıyla yüklenir. 

ĠĢlem bu döngü içerinde devam ederek üretimin sürekliliği sağlanır. 
 

 

Resim 2.2: Fırın kapak kapı kenarlarının çamurla sıvanması 

2.2. KoklaĢmanın OluĢumu 
 

2.2.1. KömürleĢme Olayı 
 

KoklaĢma, bir damıtma iĢleminden ibarettir. Damıtma ise birbiri ile karıĢmıĢ ve 

kaynama noktaları farklı olan maddeleri buharlaĢtırmak sureti ile ayırma iĢlemidir. Damıtma 

yaĢ ve kuru olmak üzere ikiye ayrılmaktadır 
 

 YaĢ damıtma 
 

Sıvı maddelerin damıtılması iĢlemine yaĢ damıtma denir. 
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 Kuru damıtma 
 

Katı maddelerin damıtılması iĢlemine kuru damıtma denir. Kömürün koklaĢtırılması 

kuru damıtma sınıfına girer. Kok kamaralarına doldurulan maden kömürleri, hava ile teması 

olmadan 1100- 1200 °C sıcaklıkta 22–26 saat süre ile ısıtılarak içindeki uçucu maddeler 

uçurulur. ĠĢlem sonunda kömürün karbon ve kül oranında bir yükselme görülür. Bundan 

dolayı yapılan iĢleme karbonizasyon iĢlemi de denir. 

 

2.2.2. KoklaĢmada Meydana Gelen Olaylar 
 

Fırınlara doldurulan kömür, sıcak refrakterlerden ısı almaya baĢlar. Verilen ısının bir 

kısmı kömür neminin buharlaĢtırılması iĢlemi için harcanır. Kömür molekülleri 400 °C 

civarında parçalanmaya baĢlar. 400–450 °C civarında kömür, kıvamlı bir hâl alır, yani akıcı 

hâle geçer. Ancak, vizkositesi çok yüksektir. Buna kömürün plastikleĢmesi denir. 

PlastikleĢme olayının meydana geldiği bölgeye de plastik bölge denir. PlastikleĢme 

oluĢumunun saatlere göre değiĢimi ġekil: 2.1’ de görülmektedir. 

 

Plastik hâle geçen kömür, genleĢme ve ĢiĢme özelliği gösterir. Plastik hâle geçen 

kömürden Ģiddetli bir gaz çıkıĢı olmaktadır. Kömürün plastikliği 500 °C civarında kaybolur. 

Ancak gazların çıkması 1100 °C’ye kadar devam eder. 500 °C civarında plastikliği kaybolan 

kömür, katılaĢmaya ve büzülmeye baĢlar. Büzülme iĢi 800- 1000 °C’ye kadar devam eder. 

Sıcaklık 1300 ºC’ye gelene kadar 17–18 saat kadar süre geçer. Bu süre sonunda, koklaĢması 

tamamlanan kömür fırından dıĢarıya alınır. 

 

 

ġekil 2.1: Plastik bölgenin fırın içinde ilerlemesi 

 

Plastik bölge, fırında ortalama 10 - 25 mm kalınlığında bir kabuk Ģeklinde, her iki 

taraftan fırın ortasına doğru ilerler. Hızı saatte 20–25 mm kadardır. Plastik bölgenin bu 

hızına koklaĢtırma hızı da denir. KoklaĢtırma hızı, fırın duvarlarının ısıtılması ile ilgilidir. 

Azaltılabilir veya yükseltilebilir. Ancak bu, belirli derecelerde olur. Plastik kabuk fırın 

ortasında birleĢtiği zaman koklaĢma da tamamlanmıĢ olur. Kömürde bu sıcaklıktan sonra gaz 

çıkıĢı çok az olur. Uçucu gazlar Ģarj boĢluğuna yükselirler. Oradan da gaz pompaları vasıtası 

ile emilerek gaz temizleme tesislerine gönderilirler. 
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2.2.3. KoklaĢma Isısına Etki Eden Faktörler 
 

Isı, yanma odalarında gazın yanması ile sağlanır. KoklaĢacak kömürle yanma bacaları 

arasında silika tuğlalarla örülü bir duvar vardır. Gazların yakılması ile elde edilen ısının % 

90 kadarı bu duvarı geçerek kömüre intikal eder. Geriye kalan %10’u ise, bacadan dıĢarıya 

atılan artık gazların taĢıdığı ısıdır. 

 

Bir kg kömürün koklaĢtırılabilmesi için ortalama 520 Kcal’lik bir ısıya ihtiyaç 

duyulmaktadır. 160 fırınlık ortalama büyüklükteki bir kok fabrikasının iĢleyebileceği kömür 

miktarı ortalama 1.500.000 ton olduğu düĢünülürse, koklaĢtırma ısısının önemi daha iyi 

anlaĢılır. KoklaĢtırma ısısından sağlanacak en küçük bir tasarruf, çok büyük boyutlara ulaĢan 

bir kazanç olabilir. 

 

2.2.3.1. KoklaĢma Sıcaklığı 

 

KoklaĢma ısısına etki eden faktörlerin en baĢında koklaĢma sıcaklığı gelmektedir. 

KoklaĢma sıcaklığı artırıldığı zaman koklaĢma hızı ve buna paralel olarak sarf edilen ısı da 

artmaktadır. Yüksek koklaĢma sıcaklığında, ısı radyasyonundan dolayı meydana gelen ısı 

kayıpları artar. DüĢük koklaĢtırma sıcaklığında ise, koklaĢtırma hızının düĢmesinden dolayı 

üretim de düĢer. Asıl amacı yüksek fırınlara metalürjik kok temin etmek olan ünite de böyle 

bir Ģey istenmez. 

 

2.2.3.2. Kömür Rutubeti 

 

Kömürdeki rutubet arttıkça bu rutubetin buharlaĢtırılması için harcanan ısı miktarı da 

artar. 

 

2.2.3.3. Fırınların Isıtma Duvarı Kalınlığı 

 

Bataryaların yanma bacalarında yanan gazların ısısının kömüre doğrudan doğruya 

transferine fırın duvarları engel olmaktadır. Duvar kalınlıklarının artması bu ısı transferini 

azaltacak ve kayıplara neden olacaktır. Isıtma duvarı ile temas yüzeyi ve temas süresi daha 

fazladır. Sonuçta, fırın duvarları ile daha fazla temas eden gazlar, taĢıdıkları ısının daha 

büyük bir kısmını bırakarak bataryaları terk ederler. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Kamaralara yüklenen kömürü koklaĢtırınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kömürü Ģarj arabasından fırına yerleĢtiriniz 

(Resim 2.3). 

 

 

Resim 2.3: Kömürün fırına Ģarjı 

 Ġtici arabanın barası ile süngüleme yapınız 

(ġekil 2.5). 

 

ġekil 2.2: Sünger sonucu kömürün fırın içindeki 

durumu 

 Fırının çalıĢmasını takip ediniz. 

 KoklaĢma süresi kadar bekleyiniz. 

 Kömürün fırın içine düzgün 

yerleĢtirilmesini takip ediniz, 

Sonrasında fırın kapaklarını kapatınız. 

 Süngüleme sonucu kömür öbeğinin 

düzgün dağıtıldığından emin olunuz. 

 Fırın çalıĢma sisteminde aksaklık 

gördüğünüzde ilgilileri haberdar ediniz 

 KoklaĢma süresinden önce, kömürü 

fırından almayınız, koklaĢma süresini 

geçirmeyiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aĢağıdaki çoktan seçmeli soruları 

cevaplayarak belirleyiniz. 
 

1. KoklaĢma fırınına yerleĢtirilen kömürün % kaçı 0 – 3 mm arasındadır? 
 

A) 50  B) 55  C) 70  D) 85 
 

2. Bir fırına ortalama kaç ton kömür Ģarjı yapılır? 
 

A) 21  B) 15  C) 12  D) 19 
 

3. Bir koklaĢma fırını kaç bölümden meydana gelir? 
 

A) 6  B) 4  C) 3  D) 2 
 

4. Fırının bir bölümüne ortalama kaç ton kömür Ģarjı yapılır? 
 

A) 18  B) 15  C) 10  D) 7  
 

5. Bir yanma fırını kaç odadan oluĢur? 
 

A) 15  B) 29  C) 25  D) 30 
 

6. Bir kg kömürün koklaĢtırılabilmesi için ortalama kaç Kcal’ lik bir ısıya ihtiyaç vardır? 
 

A) 350  B) 400  C) 520  D) 700 
 

7. 160 fırınlık ortalama büyüklükteki bir fırının iĢleyebileceği kömür miktarı ortalama kaç 

tondur? 
 

A) 1.500.000 B) 2.000.000 C) 2.500.000 D) 3.000.000 
 

8. Plastik bölgede oluĢan kabuklaĢmanın kalınlığı kaç mm arasındadır? 
 

A) 10 – 15 B) 10 – 25 C) 30– 40 D) 40–50 
 

9. KömürleĢme esnasında Kömür molekülleri kaç °C sıcaklık civarında parçalanmaya 

baĢlar? 
 

A) 300  B) 350  C) 400  D) 450 
 

10. Süngüleme iĢleminde bara, fırın içine kaç defa girer çıkar? 
 

A) 5–6  B) 8–10 C) 10–12 D) 12–14 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karĢılaĢtırarak kendinizi değerlendiriniz. BaĢarılı 

iseniz, uygulamalı teste geçiniz. BaĢarılı olmadığınızı düĢünüyorsanız, bilgi konularını 

yeniden gözden geçiriniz. Gerekirse öğretmeninize baĢvurunuz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDĠRME 

 

DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ Evet Hayır 

ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

Kömürü silodan alıp fırına Ģarj ettiniz mi?   

Fırın kapaklarını kapattınız mı?   

Süngüleme iĢlemi yaptınız mı?   

Fırının çalıĢmasını takip ettiniz mi?   

ĠĢlem basamaklarını doğru uyguladınız mı?   

ÇalıĢma esnasında iĢ için gerekli olan koruyucu elbiseleri giydiniz mi?   

Üretimin sürekli olması için çalıĢan diğer personelle iletiĢim içerisinde 

bulundunuz mu? 
  

KoklaĢmanın tamamlanması için gerekli zaman kadar beklediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Bu uygulama esnasında yaptığınız iĢlemleri değerlendirme tablosu ile kontrol ediniz. 

BaĢarısız iseniz faaliyete tekrar dönerek ya da öğretmeninizden yardım alarak faaliyeti 

tamamlayınız. 

 

BaĢarılı iseniz, modül değerlendirmeye geçiniz. 
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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. Kok fabrikalarının temel iĢlevi, yüksek fırınların ihtiyacı olan 

metalürjik koku üretmektir. 
  

2. Kok kamaralarında koklaĢacak kömürün tane irilikleri 10–15 mm 

arasında olmalıdır. 
  

3. Kömür öğütme sisteminde değiĢik kapasitelerde öğütme 

değirmenleri kullanılmaktadır.  
  

4. Fırınların Ģarj ağırlığı, kamara hacmi ve kömürün yığın ağırlığı gibi 

faktörler göz önüne alınarak tespit edilir. 
  

5. Fırın kapaklarının temel görevi koklaĢma esnasında sızdırmazlığı 

sağlamaktır.  
  

6. Kok kamaralarının bir ısıtma fırınında 80 adet yanma odası 

mevcuttur.  
  

7. Gaz değiĢtirme vinci, batarya baĢındaki bir odaya yerleĢtirilmiĢtir.   

8. Ġkiye bölünmüĢ ısıtma odasında ısıtma duvarları, dörde 

bölünmüĢtür. 
  

9. Kok fırın bataryalarının alt kısmında 2 adet ana gaz besleme borusu 

bulunur. 
  

10. Gaz hattında, gaz pompalarına kadar olan borularda alçak basınç 

vardır. 
  

11. Bir kg kömürün koklaĢtırılabilmesi için ortalama 520 Kcal’lik bir 

ısıya ihtiyaç duyulmaktadır. 
  

12. Yanmanın en iyi kontrolü baca gazı analizinin yapılmasıdır.   

 

 

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 yeterliliğiniz öğretmeniniz tarafından 

değerlendirilecektir. 

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

 

1. A 

2. D 

3. B 

4. D 

5. B 

6. B 

7. B 

8. D 

9. A 

10. B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1. D 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. C 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 

 

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)  

11. (X)  

12. (X)  

CEVAP ANAHTARLARI 
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