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II 

Ancak tesislerin işletmeye almışındaki gecikmeler ve bazı işletme 

sorunları nedenleriyle üretim artışları programlanan miktarlara 

ulaşamamıştır. 

2 o BYKP'nda ise demir-çelik kesimine 1965 yılı fiat- 
larıyla 4 milyar 200 milyon lira yatırım yapılması öngörülmüştür. 

Bu yatırımlar arasında 3. enteg re d emir-çelik tesisleri ve Erde¬ 

mir 'in genişletilmesi en önemli olanlarıdır.-^ 
3.BYKP döneminde ise demir-çelik kesimine 1971 yılı 

fiatlarıyla 15,4 milyar liralık yatırım yapılması öngörülmüştür. 

Bu yatırımlar la İskenderun yeni tesis ve tevsiatı başta olmak 
üzere, Erdemir 2. ve 3- yüksek fırınları tevsiatları, Karabük'te 

verimlilik arttırma çalışmaları, Kırıkkale çelik Fabrikasının 
rasyonel işletme düzenine kavuşturulması, MKE tarafından 200.000 

ton/yıl kapasiteli elektrikle çelik üretim tesisi kurulması öngö- 
4/ 

rulmuştür „-v 

Demir-çelik kesiminde, geçmiş üç plan döneminde öngörü¬ 

len yatımların gecikerek de olsa, gerçeklenmesi sonunda, günümüzde 
ulaşılan durumda ■; 1963 yılında tüketilen taşkömürü 1.103.473,3 
ton iken bu değer 1976 yılında 2.571.415 ton olarak karşımıza 

5 / 
çıkmaktadır 

1976 yılında Karabük, Erdemir ve İsdemir kok fabrika¬ 
larının kapasite kullanım oranları sırasıyla ; $ 72,7 , % 91,7 
ve İo 85 olmuştur. Ancak: İsdemir için verilen değer kok fabrika¬ 
sının bir bataryası içindir. Kok fabrikasının ikinci bataryası 

taşkömürü sağlanamadığı için işletmeye almimamıştır. Bu durumda 

gerçek kapasite kullanım oranı $ 40,4 olmaktadır. Böylece 1976 

3/ : 2. BYKP Bemir-Çelik Sanayii, Yatırımlar, 
4/ : 3- BYKP Demir-Çelik Sektörü, Yatırımlar, 
5/ : 4. BYKP Demir-Çelik ÖİK verileri, 
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yılında demir-çelik kesimi taşkömürü, talebi kok fabrikası dışında 

tüketilenler de dahil olmak'üzere 3-3,3 milyon ton dolayındadır, 

Demir-çelik kesimindeki gelişime koşut olarak hızla 

artan özellikle koklaşabilir taşkömürü talebinin karşılanabilmesi 

işin planlı dönemde konunun metalürji kesimiyle olan sıkı bağı 

yeterince değerlendirilemediğinden taşkömürü madenciliğine gere¬ 
ken önem verilmemiştir. 

1. BYKP'nda madencilik sektöründe ayrıcalık gösteril¬ 

meyen taşkömürü 280 milyon liralık arama ve geliştirme yatırımla¬ 
rında petrol, demir, bakır, krom, alüminyum, fosfat, potasyum ve 

uranyum için tanınan önceliğin dışında bırakılarak madencilik 

sektörüne 5 yıl için ayrılan 712 milyon liralık idame yatırımında da 

vurgulayıçı olarak belirtilmemiştir.—/ Buna rağmen aynı dönemde 
taşkömürü üretiminde artış °}o 5, linyit üretiminde artış % 13 ola- 

7/ 
rak gerçekleşmiştir 

Uluslaraaısı petrol tekellerinin ülkemizde artan ağır¬ 

lıkları ve iktidarların öz çıkarlarımıza aykırı siyasal ve ekono¬ 

mik tercihleri nedeniyle enerji üretimimizin petrole dayandırıl¬ 

ması işlevi hızlandırılmış, buna bağlı olarak da 2, BYKP Kömür 

Madenciliği Hedeflerinde bu politika " Dünya enerji tüketiminde 

maden kömürünün payı nızla artmaktadır. Maden kömürü yataklarının 

eskisi kadar kolay üretime imkan vermemem^i ve yüksek taşıma üc¬ 

retleri bu yakıtı daha ucuz ve kullanım kolaylığı olan petrol ve 

tabii gaz karşısında rekabet edemez duruma düşürmüştür. Türkiye'de 
tabii gazın bulunrnamması dolayısıyla fuel-oil sanayide ve konut 

ısıtmasında maden kömürünün yerini büyük ölçüde almaktadır."şek¬ 

linde kristalize edilmiştir.^/ 
6/ : 1. BYKP Madencilik, Yatırımlar, 
7/ °. 2. BYKP Madencilik, Kömür Madenciliği, 
8/ : 2. BYKP Madencilik, Kömür Madenciliği Hedefleri, 
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Taşkömürü ile metalürji sektörü ilişkileri 3. BYKP 

döneminde de yeterince değerlendirilmemiş, taşkömürü genel maden¬ 

cilik sektörü içinde ve birincil enerji kaynakları arasında gö¬ 

rülmeye devam edilmiştir» Madencilik sektörü çih 3.BYKP'nda 1971 
yılı fiatlarıyla 16 milyar 300 milyon liralık öngörülen toplam 
yatırı. m içinde 60 milyon lira kömür aramasına ayrılmış, taşkömürü 
halası master planının hazırlanarak yürürlüğe konması önerilmâş- 

9/ 
tir 

Ülkemizde taşkömürü üretimi geçmiş üç plan döneminde 
kendisine verilen önem ölçüsünde gelişmiş, taşkömürünün değeri 

matalarji ve özellikle demir-çelik sektörünün gereksinimleri açı¬ 

sında.! kavranmadığı için üretim yıllık 4,5-4,8 milyon ton dolay¬ 
larında sabitleşmiştir. Demir-çelik kesiminin artan taşkömürü 

talebi karşısında her iki sektördeki üretim ve yatırım hızları 

birbirlerinin gereksinmelerini karşılamaya yetecek şekilde plan¬ 

lanmadıkça doğacak talep açığı önümüzdeki 10 yıllarda hızla büyü¬ 

yecektir» Taşkömürü ithali için yapılacak dış ödemelerin çarpık 

ekonmıik yapımıza yükleyeceği kamburların ağırlığını ölçmek için 

kestırimlerde bulunmak ise çok güç olmayacaktır. 

Türkiye Kok ve Taşkömürü Sorunları başlığı altında 

hazırlamış olduğum bu tezde konuyu kok, demir-çelik, taşkömürü, 

sonuç ve öneriler sırası içinde incelemiş bulunmaktayım. 

Çalışmalarım sırasında benden yardımlarını esirgememiş 

olan tüm arkadaşlarıma ve çizelgelerin hazırlanmasında en büyük 

yar kırcım olan eşime teşekkürlerimi bir borç bilirim. 

9/ : 3» BYKP Madencilik, Yatırımlar. 
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L. KOK KÖMÜRÜ 

L.l. Tanım 

Metalürji ve özellikle demir-çelik endüstrisinin ana 

Hammaddelerinden olan kok kömürü, belli nitelikteki taşkömürleri¬ 
nin : ıcnklıt yüksek sıcaklıkta karbonizasyonu ile 

îlde edilir o Genel olarak, taşkömürlerinin havasız bir ortamda 
mdirek ısıtılması sırasında, taşkömüründe meydana gelen fizik¬ 

sel ve kimyasal değişmeler sonucu, uçucu maddelerin uzaklaşması 

-le geriye kalan, karbon oranı yüksek katı madde kok olarak tanım- 
.anır. Ancak bu tanımın genişliğine karşın, aynı işlemler uygu- 

.anan her taşkömüründen kok elde edilemiyeceği gibi taşkömürü 

»İmayan maddelerden, örneğin linyit ve petrolden kok üretmek 
ıümkündür. 

Kok üretmeye uygun taşkömürleri, özel düzenekler için- 

.e havasız olarak ısıtılırsa, çok büyük ve karmaşık yapıdaki kö- 
tür molekülleri ısı nedeniyle parçalanmaya başlar. Piroliz denen 

tu kimyasal tepkimeler sırasında, moleküllerden başlıca hidrojen 

■e metan gibi basit hidrokarbonlar ile komürae bulunan oksijen 

u halinde, azot ise amonyak halinde ayrılırlar. Kömürün piroliz 

ıcaklığı yükseldikçe kömürü katran halinde terkedeıı maddeler de 
I 

arçalanmaya başlar. Büyüle moleküllü gaz ürünler sıcakta termal 

rıking tepkimelerine uğrıyarak küçük moleküllü gaz ürünler ve 

rafit yapısında katı karbon artıklar bırakırlar. Gaz çıkışının 
anlamlandığı sıcaklıklarda kömür bütün özelliklerini kaybederek 

ok haline gelir. 
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1.2. Side Edilişi 

Metalurjik kok üretimine uygun kömürlerde bazı özel 

nitelikler aranır. Böyle özel nitelikli kömürler ısıtıldığı, zaman 

iki oLay gözlenir: 1- Kömür kimyasal değişimlere uğrıyarak molekül¬ 

leri ?arçalanır; uçucu kısımlar ayrılır ve geriye karbon oranı 

yükser bir katı artık kalır. 2- Kömür ısındıkça yumuşamaya başlar 

ve bir plastik görünümü kazanır. Uçucu maddeler bünyeden ayrılır¬ 

ken hem kömürün şişmesine hem de süngerimsi ve gözenekli bir do¬ 

kuya dönüşmesine sebep olur. 

Kömürün ısıtılması sırasında yumuşaması, erimesi, hac¬ 

minin çoğalması ve azalması, taneciklerin birbirlerine yapışması 

olanağı ve katılaşma olaylarının tamamına birden kömürün plastik 
özellikleri denir. Kok eldesinde en önemli etken kömürlerin plas¬ 

tik özellikleridir. 

1 2.1 Kömürlerin Plastik ve Şişme Özellikleri 
Kok üretimine uygun kömürler havasız ortamda ısıtıldık¬ 

larınca yaklaşık 400°C civarında yumuşamaya başlarlar. Sıcaklık 
yükseldikçe kömür erir ve plastik bir kitle halini alır. Bu sıra¬ 

da meydana gelen gaz ve uçucu maddeler bünyeyi terketmeye başlar¬ 

lar. Ilastik kitle içinde gaz habbelerinin genleşmeleri kömür kit¬ 

lesinin genleşmesine neden olur. Isınma devam ederse kitle 500°C 
civarında katılaşmaya başlar ve plastiklik kaybolur. Kömürün 

hacım genişlemesi çoğunlukla ısıtma yüzeyine dik yönde olur. Bu 

ise kek fırınlırında duvar basıncı şeklinde görülür. Plastik 

durumca iken viskozitesi az olan kömürlerde gaz çıkışı kolay ol¬ 

duğu için duvar basıncı düşük olur. 

Değişik kömürler, plastik ve şişme özelliklerinde 

belirli ayrılıklar gösterirler. Bununla beraber, kömürlerin bu 
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özellikleri ile içerdikleri uçuou madde miktarı arasında genel bir 

bağıntı kurmak olanaklıdır. Örneğin* yüksek uçucu maddeli kömür¬ 
lerde, plastik kitle nispeten daha akıcıdır. Gazların kitleyi daha 

kolay terketmesi yüzünden böyle kömürler koklaşma sırasında şiş¬ 

mez, tersine genellikle büzülürler. 

t.2.1.1. Plastik Özelliklerin Tayini 
Kömürlerin plastik özelliklerinin tayininde sabit veya 

değişen momentli plastometreler (Gieseler, Davis), penetrometre, 
gaz akım rezistansı gibi deneyler kullanılır. Plastometre ile kö¬ 

mürün erime ve katılışma sıcaklıkları arasındaki akışkanlığının 

değişimi ölçülür. 

Plastometre '1 deneyleri ile kok özellikleri arasında 

şu bağıntılar verilir : 

1- Kömürün erime sacıklığı ile katılaşma sıcaklığı ara¬ 

lığı ne kadar büyük olursa, yani kömür erimiş halini ne kadar 

fazla korursa, kok kalitesi o oranda iyi olur. 

2- Kömürün ortalama akıcılığı ne kadar fazla olursa, 

yani erimiş kömürün viskozitesi ne kadar düşük olursa, kok kali¬ 

tesi o oranda iyi olur. 

L.2.1.2, Yapışma Özelliklerinin Tayini 
Kömür parçacıklarının birbiri ile ve kömür içindeki 

inert maddelerle yapışma derecesinin saptanmasında kullanılan 

loga ve Gray-King testleri kömürlerin uluslararası sınıflandırıl¬ 

masında standart haline gelmiştir. 

L.2.1.3. Şişme Özelliklerinin Tayini 
Kömürlerin şişme özellikleri, serbest şişme ve dila¬ 

tometre ile saptanır. Serbest şişme özelliği fazla olan kömürler- 
leıı elde edilen kokun kalitesi yüksek olur. 
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Dilatometre ile kömürün ısınma süresindeki hacım değiş¬ 

keleri ölçülür» Metalurjik kok yapımına en uygun kömürler Eu-pla- 

fcik gurubunun orto-plastik sınıfına dahil kömürlerdir. 

jL.2,2. Kömürlerin Plastik Özelliklerine Etki Eden Faktörler 
L.2,2.1. Isıtma Hızı 

Kömürün ısıtma hızının yükseltilmesiyle, kömürde akıcı- 
.ık ve şişme artar ve sonuç olarak plastikleşme aralığı genişler, 
favaş ısıtıldığı zaman herhangi bir yumuşama göstermeyen kömürler 
ıızlı ısıtıldığı zaman yumuşayabilir, hatta şişme gösterebilir. 

..2 2 »3» Kömür Cinsi 

Kömürlerin plastik özellikleri cinslerine bağlı olarak 

>üyük oranda değişir. Kömürde uçucu madde miktarının $13 dolayına 
İklasıyla plastik özellik görülmeye başlar. Uçucu madde miktarı 
■ 25-30 dolayında iken en iyi plastik özellikler gözlenir. Daha 

ilk sek uçucu madde miktarlarında plastik özellikler kötüleşir, 
ömürde uçucu madde miktarı arttıkça kömürün yumuşama sıcaklığı 

e hızı artar. Katılaşma sıcaklığı uçucu madde miktarı arttıkça 

üşer. Uçucu madde miktarıyla plastik özellikler arasındaki ba- 

mtı kesin olmayıp, gözlemlerden çıkarılan bir genellemedir» 

Uçucu madde miktarı aynı olan kömürlerde hidrojen 

iktarının artışı plastik özellikleri düzeltir, oksijen miktarının 
rtışı ise plastik özellikleri olumsuz yönde etkiler. 

.2,2.4» Basınç 

Normal atmosferik basınç altında yumuşamayıp, şişen 

ömürler vakumda ısıtılırsa çok hafif bir yumuşama ve şişme gös- 
ermekle beraber, taneler birbirine yapışmaz. Bunun tersine 
Lrkaç atmosferlik basınç altında ısıtılan kömür normalinden 
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fazla şişme gösterir ve elde edilen kolcun sağlamlığı fazla olur. 

1.2.2,5 = Kömürün Oksitlenmesi 

Oksidasyona uğramış kömürlerde uçucu madde miktarının 

artmasına karşın- plastik özellikleri belirgin bir şekilde olum¬ 

suz yönde etkilenir. Yumuşama, ve şişme miktarı azalır ve çok ok¬ 

sitlenmiş kömürlerde tamamen kaybolur. Oksitlenmiş kömürlerden 

elde edilen kokun dayanıklılığı düşer, kırılgan olur. 

1.2.2.6. Kükürt ve Diğer Bazı Maddelerin Etkisi 

Kömüre kükürt ilave edilirse, oksijene benzer etkiler 

yapar. Klor ve selenyum ilavesi yumuşama sıcaklığını düşürüp, 
şişmeyi azaltır. Borik asit şişmeyi arttırır. 

1.2.2.7» Kömürün Hidrojenlenmesi 

Kömürün, elementer analizde bile ayırdedilemeyecek 

kadar az derecede hidrojönlenmesi, plastik özellikleri iyileştirir 

Hirdojenleme 300-400°C sıcaklıkta ve 100-200 atm. basınç altında 
kömür üzerinden hidrojen, kok gazı veya CO+Su buharı geçirmekle 

yapılabilir. 

1.3 Kömürlerin Sınıflandırılması 

Kömürlerin sınıflandırılmasındaki, çeşitli uluslara, 

özgü farklılıkların yarattığı karışıklıklar üzerine 1949 yılında 

uluslararası kurulan bir komisyon "Kömürlerin LJluslararsı Sınıf¬ 

landırılması" iltelerini saptamıştır. Buna göre sınıflamada kö¬ 

mürlerin, uçucu madde, şişme ve yapışma özellikleri gibi üç ana 

niteliği dikkate alınmıştır. Bu özellikler kendi aralarında bölün¬ 

müşler ve her bölüme bir kod numarası verilmiştir. Böylece kör-: 

mürler üç rakamlı numaralarla anılan şekilde sınıflamaya uğratıl¬ 

mışlardır , 

/ 
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1.4» Kokun Endüstriyel Eldesi 

Kok fırınları, ısıtmada kullanılan yakıt gazı ısısının 

fırın duvarlarından geçerek karbonizasyona uğrayan kömüre dolaylı 

şekilde ulaştığı, indirek tipte ısıtılan fırınlardır. 

Bir kok fırını veya bataryası, belli sayıda paralel 

işletilen, dar ve uzun şekilli, dikdörtgen kesitli, refrakter 

[tuğlalardan yapılmıştır. Her bir kamaranın ön ve arka yüzünde 
yerinden çıkarılabiler iki kapısı vardır. Yüklenecek taşkömürünün 
doldurulması için kamaranın çatısında doldurma kapakları bulunur. 

Kamaraya doldurulan taşkömürü iki yanda bulunan yanma 

kamaralarında yakılan lakıtm ısısının ara duvarlardan aktarıl¬ 

masıyla ısıtılır. Isıtmada, yüksek fırın baca gazı, temiz kok gazı 

ve nadir olarak jeneratör gazı kullanılır. Sıcak yanmış gazlar, 

rejeneratör bölgesinde yakma havası ve yakıt gazının ön ısıtıl¬ 
masında kullanıl}r. 

sıcaklığı düzenli ve dalgalanmasız artmalıdır, Bu ise, ısıtma 

yazlarının yanma kamarasında eşit ve düzgün dağılması ile kama¬ 

ranın boyutlarına bağlıdır. 

.ığı ve 40-41 cm.lik kamara genişliğinde sağlanır. Kamara uzun- 

.uğu ise, duvarlar üzerindeki statik yük,itici tamponunun ve 

:ömür düzleme süngüsünün hareket güçlükleri ile yanma kamarasın¬ 

daki ısıtma gazlarının eşşekilli dağıtımında rastlanan karmaşık- 

.ıklarla sınırlıdır. Kamara yüksekliği ise, düzgün ısı dağılımı 

.le sınırlıdır. Bu koşullar altında kamara uzunluğu yaklaşık 

.4 metre, yüksekliği ise 4,3 metre dolaylarında projelendirilir. 

Kok kamarasının işletme periyodu sırasında, kömürün 

Isı aktarımının optimum değeri 10 cm.lik duvar kalın 
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Koklaşma sürecinde meydana gelen gazlar kamaranın çıkış 

)rusundan sürekli olarak çekilir, Karbonizasyonun bitiminde, ön 

î arka kapaklar özel mekanik cihazlarla yerlerinden çıkarılır, 
iydana gelmiş olan kok itici arabasının tamponu aracılığıyla 
unaradan bir söndürme arabasına itilir. Bu araba aracılığıyla 

:erine su püskürtülen kok soğutulur. Bataryanın bütün kamaraları 

nellikle şu mekanizmalara sahiptir : Yükleme arabası, kapı açma 

ızeneği, kok iticisi, söndürme arabası ve kulesi, taşkömürü kule 
nkeri. 

Yüksek-sı calilik yatay kamaralı kok fırınları 1940 

rdan bu yana fazlaca değişmemiştir. Bununla beraber metalurjik 

k istemini karşılamak üzere daha büyük fıralar inşası için 

mür ve kömür karışımlarının koklaşma davranışları ile ilgili 

lgilerle, kömür hazırlama ve harmanlama tekniklerinde geliş¬ 
ler olmuştur. Temel dizaynların değişmemiş olmasına karşın, 
de edilen kokun tekşekilliliği ve işçilikte tasarruf istemi, 

şkömürü bunker kapaklarının mekanizasyonu, yükleme arabısı 
ekerlerinin mekanik boşaltılması, çift ana toplama borusu 
İlanımı, kendinden-sızdırmaz kapılar, daha etkin kapı sökücü- 

r ve zengin gaz ve yüksem fırın gazıyla ısıtmada geliştirilmiş 

r dikey ısı dağılımı kullanmaya yönelinmesine neden olmuştur. 

4,1, Endüstride Kullanılan Kok Fırınları 

Temel dizayn yanı olmak üzere 9 tip kok fırını kurul- 

cta ve kullanılmaktadır. 

1- The Evence Coppee and Company, Brussels, Belgium. 

şlıca, zengin ve zayıf gaz kullanan alttan ateşlemeli fırınlar 
rmaktadır. Fırınlar firkete akış tiplidir. Firkete akışlar 

İftler halinde yapıldığından komşu iki akış birbirini takip 
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Lerek sırayla üst veya alt akım olurlar. 

2- Didier-Kogag-Hinselmann G.m.b.H., Essen, Germany, 

iz tabanca.lı ve alttan ateşlemeli tipte zengin ve zayıf gaz için 

.rınlar kurmaktadır. Fırınların re jeneratörleri ikiye bölünmüş- 

ir. İtici tarafında gaz yanarken, kok tarafından yanma gazları 
işey doğrultuda akarlar. 

3- Les Pours Lecoeq S.A., Brussels, Belgium, zengin ve 

.yıf gazlar için alttan ateşlemeli fırınlar kurmaktadır. Fırınlar 

.rkete akış dizaynında olup tek ve çift numaralı akışlar, birbiri 
•dısıra üst ve alt alcım olurlar. 

4- The Koppers Company Inc. Pittsburgh, Pennsylvania, 

mgin ve zayıf gaz için allttan ateşlemeli veya gaz tabancalı 

.rınlar kurmaktadır. Rejenerator kamaraları itic,ider kok t ar af ı- 

. doğru dizilmiş tekli hücrelerdir. Re jeneratördeki zayıf gaz 

•t akımı, baca gazı alt akımına komşu olan iki hava üst akışı 
■asındadır. 

5- Heinrich Koppers GmbH, Essen, Germany, zayıf ve 

ngin gaz için "Daire akım" denen fırınlar kurmaktadır. Birbiri 

dı sıra üst ve alt akım olan tek ve çift sayılı ısıtma akımları 

rkete şeklinde bağlıdır. Re jeneratör odaları bataryanın orta 

zgisi boyunca ikiye bölünmüştür. Bir yanda baca gazları doğrudan 

jeneratöre inerken, diğer yandakiler bir yatay kanalda birleşip 

:na katılırlar. Sıcak olan re jeneratörün diğer yarısında zayıf 

|.z ve hava ısınır. 

6- Dr. C. Otto and Company, Bochum, Germany, ve Simon 

rves Itd. England, zayıf ve zengin gaz için alttan ateşlemeli 
rınlar kurmaktadırlar. Fırınlar firkete akış tipli olup, rejene- 

törler iticiden kok tarafına doğru dizilen tek hücreler şeklin¬ 
dir . 

/■ 
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7-Carl Stili, Recklinghausen, C-ernaay, zayıf ve zengin 

gaz için alttan ameşlemeli ve gaz tabancalı fırınlar kurmaktadırlar. 

İRe jeneratör bataryanın orta çizgisi boyunca ikiye ayrılmıştır. 
İtici ve kok tarafı re jeneratörleri sırayla alt ve üst akış işle- 
jlemine uyarlar. 

8- Union Chmicjue Belge S.A., Brussels, Belgium, zayıf 
ve zengiz gaz için gaz tabancalı veya alttan ateşlemeli fırınlar 

curmaktadır. Fırınlar rejeneratörü ikiye bölünmüş tiptedir. İtici 
tarafında gaz yanarken, baca gazları yatay bir kanaldan kok tara¬ 
rına geçerek aşağıya akarlar. 

9- VVilputte Coke Öven Divsion, Allien Chemical Corpo- 

’ation, New York, USA, zayıf ve zengin gaz için alttan ateşlemeli 
reya gaz tabancalı fırınlar kurmaktadırlar. Re jeneratör dörde 

»ölünmüş tiptedir. Yatay gaz akışı bataryanın ırta çizgisi boyun- 
a bölünür. 

.5. Metalurjik Kokun Özellikleri 

Metalürji kesiminde, özellikle demir-çelik sanayiinde 
ereksinme duyulan kokda aranan nitelikler fiziksel ve kimyasal 

lmak üzere başlıca iki gurupta toplanır. 

-5.1. Fiziksel özellikler 

Fiziksel özellikler arasında başlıca, sağlamlık, sertlik, 
özeneklilik ve parça iriliği sayılabilir. 

.5.1.1. Sağlamlık 

Kokun kırılmaya karşı dayanıklılığının ölçütüdür. Yük- 

sk fırına külah kısmından yüklenen kokun yataktaki yük ve cevherle 

ırpışması ve yükün tüyer düzeyine doğru hareketi sırasında yatak 

»indeki statik basınçtan ezilmesi sonucu ufalanma olur. İyi kali- 
» bir kokun az ufalanması, diğer bir deyişle sağlamlığının yüksek 
ması gerekir. . 
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1.5.1.2. Sertlik 

Kokun aşınmaya karşı direncinin ölçütüdür. Yatak içinde 
külahtan tüyerlere doğru hareket eden kokun yükteki diğer malzeme 

fırın duvar refrakterleriyle sürtünmesi sunucu ufalanma ve tozlan¬ 

ma olur. İyi kalite bir kokun sertliğinin yüksek olması gerekir. 

Gerek ezilme ve gerekse aşınma nedeniyle kokun kırılıp 

ufalanma ve tozlanmasının ; yatağın gaz geçirgenliğinin azalarak 

kimyasal tepkimerin yavaşlaması, fırının alt bölgelerinde gaz 

basıncının artması, baca gazında toz miktarının artması, tüyer 

seviyesine gelen vyükte ısı enerjisini sağlamak için gereken 

boyutta kok bulunmaması v.b. sakıncaları vardır. 
I 

1.5.1.3. Gözeneklilik 

Yüksek fırında demir cevherinin indirgenmesinde baş 

rolü oynayan. GO gazı, kokun yanmasından oluşan CO^ gazı ve kokdaki 
karbonun tepkimesi sonucu oluşur. Bu ise bir gaz-katı tepkimesi 

olup, tepkime hızında reaktif yüzeyi önemli rol oynar. Gözenekli- 

ği fazla olan kokda ise gaz-katı tepkime yüzeyi büyür. Bu nedenle 

metalurjik kokda gözenekliliğin yüksek olması aranan bir özelliktir 

1.5»1.4. Parça İriliği 
Kokun parça boyunun sabit tutulması, yüksek fırın için¬ 

deki hareketli yatağın gaz geçirgenliğinin değişmemesini ve ay¬ 

rıca tepkime gazlarının düzenli dağılımını sağlar. Ek olarak tüyer 

bölgesine yakın yerde meydana gelen cüruf ve sıvı metalin kabuk 

bağlamaksızm düzenli şekilde hazneye akmasını sağlar. 

1.5-2. Kimyasal özellikler 
Kimyasal özellikler arasın..da kokun içerdiği kül,kükürt 

ve su miktarı önem taşır, özel haller için kokdaki fosfor ve uçu¬ 
cu madde miktarı da önem kazanır. , 
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.2.1, Kül 

Kokun elde edildiği taşkömürünün içindeki ve bünyesinde 
unan ve raaseral denen inorganik maddelerden, koklaşma sırasında 

i bir kimyasal bileşimle kül oluşur. Kül ve içindeki maddeler 

isek fırındaki işlemler sonucu cürufta toplanırlar. Gerek cüruf 

ııcı maddelerin ve gerkse külün eritilmesi ve kimyasal tepki- 

ir için gereken ısının sağlanmasında yine kok kullanıldığından 
da kül miktarının artması özgül kok harcamasını yüksektir. Bu 

snle kokda, dolayısıyla taşkömüründe kül miktarının düşük ol- 

ı gerekir. 

L 2 o 2. Kükürt 
Koktaki kükürt sıvı metale dağılır. Kükürt miktarının 

nası ise malzemeyi kırılgan yaptığından istenmeyen bir safsız- 

pır. Sıvı metaldekikükür dün katık maddeleriyle cürufa çekil- 
L için gerekli enerji kokdan sağlandığından, kokda kükürt artışı 
41 kok harcamasını da arttırır. 

■ Demir - Çelik Kesimi 

Demir-Çelik Kok Fabrikalarının Tanıtılması 

Cumhuriyetten önce, endüstriyel anlamda demir üretimi 

ıak üzere kurulan, hemen hemen ilk ve son tesis Tanzimat dev- 

.n II. Mahmut döneminde İstanbul-Zeytinburnu'nda kurulan demir 
•ikasıdır. Uzun ömürlü olmayan, bu askeri amaçlı girişimden 
■a, 1924 yılında Haşan Saka'nın İktisat Bakanlığı sırasında 
.lık yöresindeki Ayazmant cevherlerinin işletilmesi çalışmaları 
larak Cumhuriyet devrinde bu alandaki ilk çalışmalar başlatıl¬ 
ır. 

1925 yılında İktisat Bakanlığınca ekonomik ilkeler .. 
de bir Demir-Çelik sanayii kuruluşunun incelemelerine başlana- 
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ak yurdumuzda yeterli demir cevheri olup olmadığının, kömürleri- 

izin bu sanayi için gerekli kokkun yapımına elverişle olup olma- 

iğinin araştırılması için Avusturya Leopen Maden Okulu hocaların¬ 

ın Dr. Granilg görevlendirilmiştir. Daha sonra Ticaret Bakanlı- 

mda bir genci müdürlük kurulmuş ve Avrupadan uzmanlar getirile- 

3k kömür ve damir madenlerimizin incelenmesi sürdürülmüş, Belçi- 

a'.da Maurice ve Almanya'da Koppers firmalarında kömürlerimizin 

aklaşma deneyleri, tüksemburg'da Medinger firmasında, demir cev- 

srlerinin analizleri. .:' yaptırılmıştır. 192Ö yılma kadar bekli- 

3n bu çalışmalar aynı yıl içinde Genelkurmay Başkanlığında yapı- 
an çalışmalarla sürdürülmüş, ancak maden incelenmesi için ödenek 

ıTrrlmadığından işler ikinci kez durmuştur. 

1932 yılında., 1933-1937 yıllarında uygulanan ilk beş 

ıllık kalkınma planın hazırlık çalışmalarına yardımcı olan Sov- 

3t uzmanlar kurulunun incelemeleri sırasında demir-çelik konusu 
jüncü kez ele alınmıştır. Kurulca düzenlenen raporda 1929-1930 

ılları gümrük verilerine göre 150.000 ton/yıl düzeyinde piya- 
ası bulunan demir ve çelik ürünlerinin 1/3 nün hurdadan sağlan¬ 
lığı, bu nedenle günlük 300 ton kapasiteli bir yüksek fırının 

arla çalışacağı, kurulacak kok fabrikasının yan ürünlerinin ve 

»vrede kurulacak : k fabrika- 1 sülfirik asit, gübre ve diğer 

anayilerin çok ekonomik olacağı belirtilmiştir. 

Sonunda, 1936 yılında Türk dış politikasının gidişine 
)şut olarak, ilk demir-çelik tesislerinin kuruluşu konusunda 

ıgilizlerle anlaşmaya varılmıştır. 

2. Demir - Çelik Kesimi Kok Tesisleri 

Başlangıcı böyle önemli politik gelişmelere dayanan 

imir-çelik kesimine Karabük tesislerinden sonra 1960 lı yıllarda 

•eğli Demir-Çelik ve 1975 de İskenderun Demir-Çelik katılmıştır. 
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1.1. Karabük Demir - Çelik 

Ülkemizde ilk kok fırınları, Karabük Demir-rÇelik enteg- 
tesislerenin bünyesinde kurulmuştur-. 1937 yılında temeli atılır; 

7.1939 tarihinde işletmeye alınan İngiliz Simon Carves firma- 
nn yaptığı fırınlar toplam 44 kamaralı, iki batarya halinde 

İp, ekonomik ömrünü doldurduğu için 15.1.1967 yılında yıkılmış-- 
j. Bugüne dek yapılan çeşitli ek ve yenilemelerle, halen Karabük 

: fabrikasında 149 kamarası bulunan, 7 bataryalı üç ünite işlet- 
halindedir. Farklı yaşlardaki bu üç ünitenin toplam kuruluş 
»asitesi °/o 12 nemli kömür cinsinden 1.530.700 ton/yıl taşkömü- 
.ür. 

î. 1.1. Kapasite 

Kok fabrikaların da kapasite, günlük 24 saat ve yılda 

gün çalışma esasına göre normal koşullarda bir yılda işliye- 

eceği kur taşkömürü miktarı üzerinden verilir. Kapasite kulla - 

mı yıllar itibariyle tablolarsak, taşkömürü tüketiminde deği- 

i, diğer bir deyişle kapasite kullanımındaki değişirleri gözle¬ 

tiliriz. , 



İ2,1.2. Kapasite Kullanımı 

2 Kolu Didier fırını 26 yaşında olup, oldukça yıpranmış 

tesistir o 1976 yılı programında yenilenme projesi öngörüldüğü 
de fırın çeşitli güçlükler yüzünden halen işler durumdadır, 

olu fırınlar Karabükteki en yeni tesisler olmakla beraber kul- 

ilan kapasitesi çok düşmüştür. Fırınlarda yakıt olarak kullanı- 

yüksek fırın gaz ı şartname değerinin çok üzerinde teaca tozu 
(.maktadır, Bunun en büyük nedenlerinden biri, 3 Kolu .yüksek 
ınm düzensiz çalışmasıdır. Ayrıca baca gazını temizleyen 
islerde ; elektrofiltrelerde kapasite düşüklüğü ve elektrot 
Lkliği, yıkama kulelerine temiz su vedilememasi gibi aksaklık- 
vardır. Bu ve benzeri işlekme hataları gibi sebepler yüzün- 



p. tesisin işletmeye alındığı ilk yıllarda yüksek fırın gazında 

[Lunan yüksek orandaki baca tozları içindeki K^O gibi al- 
Li oksitler rejeneratörün üst bölgelerinde 1000-1200°C sıcak- 
cta ısı aktarım tuğlalarıyla tepkimeye girerek cüruflaşma jrap- 
■ılar ve tuğla yarıklarını kapatarak yanma kamaralarına yeterli 
z ve lakma havası girişine engel olmuşlardır. Fırında tekdüze 

iiayan bir koklaşmayla karşılaşılınca* sıcaklığın düşmesi yüzün- 

ı koklaşma süresi uzamış ve bu durum sonuçta kapsite düşmesine 
. açmıştır. Ayrıca koklaşmanın tekdüze olmaması yüzünden elde 

.len metalurjik kokUN .. da kalitesi düşmüştür. Karabük tesis- 
“i kok gereksinmesinide karşılamak durumunda omduğundan zaman 

ian yüksek fırınlara düşük kaliteli kok verilmiş* bu ise pik 

tim ve kalitesini etkilemiştir. 

.1.3= Karakteristikler 

Karabükteki kok tesislerinin başlıca karakteristikleri 
le verilebilir. 
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2.1.4. Taşkömürü Harmanı 

Karabük kok fabrikalarında 1977 yılında kuru baza göre 
Dil. 000 ton J gkömürür '.. re,m: aş jır ve 12 nemli baza gör o 

148.800 ton taşkömürü harcanmıştır. Bu kömürün $ 25 dolayındaki 
smı 0s5-6 mm tane büyüklüğündeki, ulu. sİar ar ası kod numarası 

3 olan Zonguldak, diğer kısmı ise 0-10 mm tane büyüklüğündeki 
kod numarası 534 olan Çatalağzı kökenli kömürlerden karşılan

ıştadır. Bu harmanın ortalama analizi ve özellikleri şöyle veri-
bilir. 
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Bu karışıra kömürden ortalama 20 saatlik pişme süresi 
;inde, yaklaşık 1200-1300°C sıcaklıkta yapııan koklaşma sonu¬ 
mda, 3 Nolu ünitedeki bölgesel arıza nedeniyle bir kısım kokun 

ılitesinde görülen düşme dışında, pekçok Avrupa ülkesinin üretimi 

.e rahatlıkla karşılaştırılabilecek kalitede kok üretilmektedir. 

21.5. Kok Özellikleri 

Karabük kok tesislerinde, yukarıda verilen taşkömürü 
ırmanı ile yüksek fırın işletmeciliğinin metalurjik kokda aradığı 

fğlamlık, aşınmaya karşı direnç, yüksek porozite ve reaktivite, 

Lşük kükürt oranı sağlanmakta, ancak istenen düşük kül miktarınım 
te kullanılan taşkömürünün kül oranının yüksekliği nedeniyle ula- 
.1 anlamaktadır. Karabük kok fabrikasında üretilen kokun ortalama 

;ellikleri tabloda verilmiştir. 



2 1.6. Metalurjik Kok Üretimi 
Karabük tesislerinde üretilen kok kullanıra amaçlarına 

gun olarak elenip, sınıflandırılır. 

Kok fabrikasında bir kok kırıcı tesis bulunmadığından 

?mdan alınan kok sadece elenir. Metalurjik kok yüksek fırınlar 

dökümhanede, ceviz koku çelikhanemin dolomit kalsinasyon fırın¬ 

ımda ve kok tozu ise sinter tesislerinde kullanılır. Piyasaya, 

layicilere ve ısınma amacıyla KST Müessesesine verilen elenmemiş 

:un dışında., Antalya Perrokrom tesislerine bir miktar ceviz koku 
'ilmektedir, 

Karabükte üretilen kokun sadece kamyon veya vagonla 

rasa.ya verilen kısmı tartılmaktadır. Kok üretimi doğru ve tam 

ırak tartılabilen taşkömürünün miktar ve nem analizinden, 76 
: kok verimi üzerinden hesaplanmaktadır. Tüketilen taşkömürü 
starları baz alınarak, gereken nem düzeltmeleri yapılırsa yıllar- 

e kok üretimi çizelgeye geçirilebilir. 
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2.2o 1.7. Yan Ürünler Üretimi 

Kok kömürü eldesi sırasında meydana gelen ham yan ürün¬ 

ler , tesisteki yan ürün fabrikalarında işlenerek kısmen saflaştırı¬ 

lıp, piyasaya verilir o Karabük kok fabrikasının 1969-1976 yılları 
yan ürün üretimi çizelge 9 da verilmiştir. 

2o 2.1.8. Kok Kömürü Tüketimi 

Karabükte üretilen kok kömürü daha önceki bölümlerde do 

değinildiği gibi başlıca yüksek fırınlar, sinter tesisleri, çelik- 
hane dolomit ocakları, dökümhaneler ve diğer iç tüketimle, piyasa¬ 
ya yapılan satışlarda tüketilmektedir» Bu tüketimi yıllara göre 

tablolarsak, Çizelge 10 daki durum ortaya çıkmaktadır. 

2.2.1.9* Kok Piatları 

Karabük tesislerinde üretilen kokun fiatı, hammadde 

fiatları ve işletme giderlerindeki artışlara koşut olarak yıllara 

göre artış göstermektedir. 
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i.1.10. İstihdam Durumu 

Karabük tesislerinde istihdam durumu çizelge 12 ye 

rarılmıştır. 

.1.11. Yatırım Programı 
Karabük tesislerinin 2 Nolu ünitesi ekonomik ömrünü 

lurduğundan 420.000 ton/yıl olan kuruluş kapasitesine eşit 
ilde yenilenmesi 1977 yılı programına konmuşsa da, çalışmalar 
m teklif değerlendirme evresindedir. Yatırım için öngörülen 

7 Milyon TL'mın, 6 Milyon lirası 1977 yılında, geri kalanının 
3 yılında harcanması planlanmıştır. En iyimser olasılıkla. 
.lenme 1979-1930 yıllarında gerçekleşecektir. Bu durumda Kara- 
kok fabrikası kurulu kapasitesi Çizelge 13 deki gibi verilebi- 

I 
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2.2.1.12c Kapasite Değişim Tahmini 

Karabük tesislerinde yapılacak yenilemeler de göz- 

onüne alınarak, geçmiş yıllardaki kapasite kullanım oranları kul- 

Lanılarak, ileriki yıllar için irdelemeler yapılabilir. 

1968 yılında işletmeye alınmış olan 1 Nolu ünite 10 
gıldır kuruluş kapasitesinin ortama i<> 93,3'ü ile çalışmaktadır. 
L952 yılında 420.000 ton/yıl kapasiteyle kurulmuş olan 2 Nolu 
initenin 25 yıllık ekonomik ömrü sonunda kapasitesi °/o 62,1'e 
lüşmüştür. 3 Nolu ünite ise, daha önce değinilen kısmi arıza 
ıedeniyle kurulduğu 1962 yılından sonra hızlı bir kapasite düş- 

aesine uğramıştır. 20 saatlik pişme süresine göre 537-000 ton/yıl 
kapasiteyle kurulan tesisin kapasitesi 1973 yılında 430.000 t/yıla 
:adar düşmüş, son dört yılda ise belli bir kararlılığa girmiştir. 

3u ünite için kapasite kullanım değerlerini en-küçük kareler 

röntemine göre düzeltir ve önümüzdeki yıllar için ektsrapole eder¬ 
sek, kapasite kullanımındaki düşme hızının azalarak bir kararlı- 

.ığa dönüşmesi daha belirgin gözlenir. 
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Elde edilen grarık ünitenin 25. yılma yani 1987 yılını 

strapole edilirse o yılki kapasite 380.000 ton/yıl» bir diğer 
yişle kuruluş kapasitesinin $ 70,8'i olarak bulunur. Bu değer 
Nolu ünite için gerçekleşmiş olan $62.1 ile karşılaştırıldı- 
nda daha iyidir. Ünitenin ilk 10 senede kapasitesi $ 80,1'e 
şmüş olup, son 15 yılda 430.000 tondan 1987'de 380.000 tona 
şeceği varsayılırsa, bu durumda son 15 yıl için kapasite düşü- 

$11,6 olur. 

Şimdi kok fırınlarında gözlenen gerçek değişimleri 

ralıyalım : 

No 1 : 1968-1978 arasında kapasite düşümü % 6,7 
No 2 : 1952-1977 arasında kapasite düşümü $ 37,9 
No 3 ° 1963-1973 arasında, kapasite düşümü $ 19,9 

iyi varsayımlarımızı sıralarsak ; 
No 1 : 1970-1993 arasında kapasitesi No 3 gibi $ 11,6 

düşsün, 

No 2 ; 1980 yılında 420.000 ton/yıl kapasiteyle ye¬ 
nilenmiş olarak $ 96.5 kullanımla işletmeye 

alınacak olan tesisin ke.pasitesi No 1 gibi 

ilk 10 yılda, 1990'a kadar $ 6,7 düşsün, 
No 3 î Kapasitesi grafikteki gibi 1987 yılında 
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330.000 ton/yıl olacak şekilde düşsün, 1990 
yılında 537.000 ton/yıl kapasiteyle yenilenmiş 
olarak bu kapasitenin ^96,5 ile devreye girsin 

ve No 1 gibi ilk 10 yılda ortalama $ 93?3 lük 
bir kapasiteyle çalışsın, 

ükarıda sıralanan varsayımların dökümünü Çizelge 15 de görebiliriz. 

.2.1.13. Taşkömürü Talep Tahmini 

Daha önceki bölümde Karabük kok fırınlarının, 25 yıllık 

conomik ömrü dolanlarının yenilenmesi de dikkate alınarak, kul- 

anılacak gerçek kapasiteler için yaklaştırmalar yapılmış idi. 

itün yapılmış olan varsayımlar saklı kalmak koşulu ile her üç 

ıitenin 1993 yılına kadar taşkömürü.miktarını çizelgeye çıka- 
ıbiliriz. 
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2.2,1.14. Kok Kömürü Üretim Tahmini 

Karabük kok tesislerinde öngörülen yenilemelerde 

Dnümüzdeki 10-15 yılda teknoloji değişikliği olmaz ve kok veri. 
aernsiz taşkömürü üzerinden $ 76 olarak kalmaya devam edersei 
L993 yılma kadar üretilecek kok miktarları çizelge halinde 
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.2. Ereğli Demir-Çelik 

.2.1. Kapasite 

1965 yılında 440.000 ton/yıl sıvı metal kapasiteyle 
ilan Erdemirde. 37 şer kamaralı iki batarya halinde bir kok 

.nı bulunmaktadır. Erdemirde ikinci bir yüksek fırın kurulması 

.inde gelişen genişleme çalışmaları içinde bir batarya halinde 
:amaralı bir kok fırını kurulmuştur. Birinci tesisin kapasitesi 

ı taşkömürü olarak 704.675 ton/yıl, % 12 nemli baz üzerinden 
767 ton/yıl'dır. Henüz işletmeye alınmamış olan ikinci tesisin 
.sitesi ise kuru baz üzerin den 793.000 ton/yıl, / 12 nemli 
r için 901.000 ton/yıl'dır. 

2.2. Kapasite Kullanımı 

Erdemir kok fabrikasında işletme halinde olan 1 ve 2 

bataryalarda gözlenen kapasite düşüklüğünün başlıca neden- 

arasında uzun süreli grevler ve taşkömürü.gereksinmesinin 

tarafından yeterince ve zamanında karşılanamaması gelmektedir. 
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.2.2.3. Karakteristikler 

Eraemir kok fabrikasının karakteristikleri Çizelge 20 

e çıkarılmıştır. 
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.2.2.4. Taşkömürü Harmanı 

Erdemir kok tesislerinde 1977 yılında kuru basa göre 

>3-380 ton ve io 12 nemli olarak 719.750 ton taşkömürü kullanılmaş- 
,r. Bu kömürün % 10 dolayındaki kısmı 0-10 mm tane büyüklüğündeki 
.uslararası kod numarası 611 olan Armutçuk kömüründ en ve fo 90 
k kısmı 0,5-6 mm tane büyüklüğündeki 534 kod numaralı Zonguldak 
imüründen karşılanmaktadır. Bu harmanın ortalama analizi ve özel- 

..kleri şöyle verilebilir 5 

Bu harmandaki kömürden 17-17»5 saatlik pişme suresinde 

13O0-135O°C sıcaklıkta yapılan koklaştırmadan iyi kalite kok 
etilmektedir. 

2.2.5. Kok Özellikleri 

Önceki bölümde analizi verilmiş taşkömürü harmanından 
demir tesislerinde sağlamlığı oldukça fazla sayılan iyi kalite- 
kok üretilmektedir. Kok özellikleri Çizelge 22 de verilmiştir. 



2.2.6. Metalurjik Kok Üretimi 
Erdemir kok tesislerinde bir kok kırıcısı bulunmadığın- 

n VıP, T. HT'vn 1 .gy'rlbn fil ^ n p *n Irrslr oorl or*o o"l ov» or*ûlr cı m -Fİ »v»rî n vo 1 tt>. 

*r_L y uiiii ucu uuj UJLcUIl-Lcü’ yUKöeK 111’lIlJ-ciPCLci? KOK XO^U 

sinter tesislerinde tüketilir. Yüksek fırına verilen kokun 

claşık i» 3'ü toz olarak geriye döner. 

Erdemir kok tesislerinde tüketilen taşkömürü ve kok 

tim değerlerini tablolarsak ; 
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!.7. Yan Ürünler Üretimi 

Kok kömürü eldesi sırasında meydana gelen ham yan 

er» tesisteki yan ürün fabrikalarında işlenerek kısmen saf- 

rılıp» piyasaya verilir. 
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2.0. Kok Kömürü Tüketimi 

Erdemirde üretilen kokun 19 mm den büyüle olanları yük- 

fırmlarda tüketilmektedir, 19 mm den küçük olan kok tozu ise 

ter tesislerinin devreye girdiği 1972 yılma kadar piyasaya 

iliyor idi. Bu tüketimi tablolarsak ; 
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2.9. Kok Fiatları 

Erdemir tesislerinde üretilen kokun fiatları hammadde 

ları ve işletme giderlerindeki artışlara koşut olarak yıllara 
vükselme Göstermektedir. 

2.10. istihdam Durumu 

Erdemir kok fabrikasındaki istihdam durumu Çizelge 23 e 
rılmıştır. Son yıllardaki işçi sayısındaki artış birinci kade- 

evsiat nedeniyledir. 
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1.2.11. Yatırım Programı 

Erdemir kok tesislerine 19Ö2 yılına kadar herhangi bir 

ırım yapılmayacaktır. Bu durumda Erdemir kok fabrikası kurulu 

asitesi şöyle verilebilir ; 

U 2.12. Kapasite Değişim Tahmini 
1964 yılında işletmeye alınmış olan kok fabrikası 1 ve 

bataryaları, niteliklerini hala %> 90 kapasitenin üzerinde çalı-

ilecek şekilde korumaktadır. 
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Karabük kok tesisleri için yaptığımız en iyimser var¬ 

sayımları düşünürsek ; 

No 1+2 : 1978-1990 arasında kapasite düşümü ^ 11,6 ol¬ 
sun ve 1993 yılında 705-000 ton/yıl kapasite¬ 

nin İo 95' i ile devreye girsin. 
No 3 • 1973 de 793.000 ton/yıl kuruluş kapasitesinin 

İ° 95' i ile işi ekmeye girsin ve ilk 10 yılda 
kapasitesi i<> 90 dolayına insin» 

Bu durunda kurulu kapasite durumu çizelgeye alınırsa ; 

2»2»2»13. Taşkömürü Talep Tahmini 

Daha önceki bölümde Erdemir kok fırınlarının, 25 yıl- 

Lık ekonomik ömrü dolanların yenilenmesi de dikkate alınarak, 

çullanılacak gerçek kapasiteler için yaklaştırmalar yapılmış idi, 

3u yapılmış varsayımlar saklı kalmak koşuluyla, her üç bataryanın 

l.993 yılma kadar kullanıcakları taşkömürü miktarları çizelgeye 
ılınabilir. 



i 
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»2.14. Kok Üretim Tahmini 

Erdemir kok tesislerinde öngörülen yenilemelerde önü- 

deki 10-15 yıl içinde teknoloji değişikliği olmaz ve kok veri- 

nemsiz taşkömürü için $ 73 dolayında kalmaya devam ederse,. 199 

ma kadar üretilecek kok miktarları çizalgeye çıkarılabilir. 
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2.3. İskenderun Demir - Çelik 

2.. 3.1. Kapasite 

1.100.000 ton/yıl sıvı metal üretim kapasitesiyle kurul- 

.sına 1971 başlanmış olan İsdemirde, ilk kuruluş döneminde 69'ar 
maralı 2 bataryalık bir kok fırını bulunmaktadır. Tesislerin 

2 Milyon ton/yıl sıvı metal kapasiteye yükseltilmesini amaçlay an 
kademe tevsiat nedeniyle aynı büyüklükte iki yeni bataryanın 

ha montajına başlanmıştır. Tesisin kapasitesi .kuru taşkömürü 
arak 1.414.370 ton/yıl, % 12 nemli baz üzerinden ise 1.600.000 
n/yıl'dır. 

2.3.2. Karakteristikler 

Tesisin ilk kuruluşundaki başlıca karakteristikleri 

Datarya için olup> Çizelge 34'e çıkarılmıştır. 
Birinci kademe tevsiatı sonunda bütün tesisin karakte-- 

stikleri ise projesine göre Çizelge 35'e uygun şekil de veril¬ 

et edir. Tesise yapılan eklemeler kuruluşunun aynısı olduğu halce 
>asite artışı iki misli değildir. 
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!.2 o 3 . 3» Taşkömürü Harmanı 
İsdemirin taşkömürü gereksinmesinin ön çalışmalar sıra¬ 

sında Zonguldak havzasından karşılanacağı öngörülmüş idi. İsdemir 
İçin tavsiye olunan en iyi kömür harmanı $ 50 Zonguldak» İ° 50 
atalağzı yıkanmış kömürleridir. İsdemire verileceği TKİ tarafin¬ 

an garantilenen kömürlerin elek analizi ve diğer özellikleri 

izelge 36 ve 37 de verilmiştir. 

Projenin ön çalışmaları sırasında Zonguldak ve Çatal- 

zmdan alman kömür prnekleri SSCB'do laboratuvar ve pilot te- 

s çalışmalarında test edilmiştir. Bulgular şöyle verilmektedir: 

a)- Bütün tane iriliği sınıflarındaki yıkanmış körnür- 
r Çizelge 38'deki sınırlar içinde değişen oldukça benzer özci- 
fcler göstermiştir. 





ürlerin elementer analiziÇizelge 39ldaki sınırlarda değişmek- 
İx> , 

b)- Kömürlerin petrografik bileşimi oldukça karmaşıktır, 
unla beraber elementar bileşenler çok değişmemektedir. Vitrinit 

ıbu mikro-bileşenlerin İ<> 60-65 'lik başlangıç değerleri kömür- 
.n külçeleşme yeteneğinin yükselmesine nedendir. 

c)- Kömürlerin karbonizasyon özelliklerinin düşmesine 
açan hızlı bir oksitlenme niteliği vardır. 

Pilot koklaşma testleri sonuçları ise özetle şöyledir : 

a)- Bütün harmanlardan yapılan kokların ortak özellik- 
iyi erimeleri, süngerimsi yapı ve enine bağların kuvvetli 

şmesidir. 

b)- Harmandaki iri kömür oranının . artması 

sağlamlığının düşmesine yol açmaktadır. Harmana <fo 10-15 zayıf 

k eklenmesiyle kok sağlamlığı önemli ölçüde artmaktadır. (fo o5i 
rnn arasında öğütülmüş bir harman bileşimi ile ^ 74-76; 
lfo 11?12 'lik bir sağlamlığa ulaşılır. 

Bu koşullarda karbonuzasyon için hazırlanmış olan lıar- 

ı özellikleri Çizelge 401 da verilmiştir. 
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Ekim 1975 de işletmeye alman tesislere gerekli taş- 
ırünün tamamının TKİ tarafından sağlanamayışı yüzünden dış 
ı zorunluluğu doğmuştur. 1976 yılında Zonguldak ve USA menşeli 

erlerden yapılan harmanın ortalama özelliği şöyledir ; 



-45-

Birinci kademe tevsiat için 1974- yılında Leningrad'da 

sırlanan Ayrıntılı Pro.je Raporunda taşkömürü durumuna daha baş- 

bir teknek yaklaşım yapılmaktadır» Tevdiattan sonrci^gerekli 
m taşkömürünün TKİ tarafından sağlanacağı garantilenmiş idi» 
iO + io 50 Zonguldak ve Çatalağzı kömürleri harmanından elde edi- 
ı kokun sağlamlığı ( °Jo 74-76 ), kurulacak olan 2000 m^lük 
lolu yüksek fırın işin yeterli olmayacağından, kok sağlamlınm 

îtırılması için harmana ^ 20 ithal edilecek iyi kaliteli, düşük 
ıculu, zayıf koklaşabilir taşkömürü katılması öngörülmüştür, 
lir-Çelik tarafından ithal edilebileceği belirtilen ve düşük 
ıcu madde miktarı nedeniyle harmana katılabilecek nitelikteki 

. ayrı kömürün özellikleri şöyledir ; 

Yukarıda özellikleri verilen düşük uçuculu ithal kömür- 

i ve yerli kömürlerin a/o 20 ithal + $ 40 Zonguldak + $ 40 Çatal- 
ı şeklindeki bir harmanının özellikleri Çizelge 43'deki değer¬ 

de gerçekleşecektir. 
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•3.4= Kok Özellikleri 

İsdemir tesislerinin ilk kuruluş projesinde kullanıla- 
x öngörülen Zonguldak ve Çatalağzı kömürleri harmanından elde 

lecek kokun özellikleri Çizelge 44’deki gibi verilmiştir. 
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Halbuki TKİ tarafından İsdemir için yeterli taşkömürü 
ğlanamadığı için ithal yoluna gidilmesiyle, çeşitli oranlarda 
kıstırılmış olan Zonguldak + Çakalağzı + USA kömürlerin^ - 

uşan harmanın koklaştırılmasıyla elde edilen kok özelliklerinin 

76 yılı ortalaması şöyledir ; 

Birinci kademe tevsiat için 1974 yılında Leningrad'da 

urlarmış olan Ayrıntılı Proje Raporunda öngörülen taşkömürü 
mıanı kullanılacak olursa, Çizelge 461daki özelliklere sahip 
* kok elde edilmesi düşünülmüştür. 



2.2.3. 5 o Metalurjik Kok Üretimi 
İsdemir kok fabrikasında bulunan kok kırıcı tesisleri 

den yararlanılarak, koku çeşitli parça iriliklerinde kullanmak 

olasıdır. Halen kurulu olan 1 ve 2 Nolu yüksek fırınlar iki ayrı 

irilikte kok kullanabilecektir. 

Birinci kademe tevsiattan sonra öngörülen kok üretim 

miktarları ve kokun sınıflandırılması ise Ayrıntılı Proje Rapo¬ 

runa göre Çizelge 48 ve 49 da verilmiştir. 

1975 Elcim ayında bir bataryası işletmeye alman t es i 

lerde taşkömürü tüketimi ve kok üretim değerleri Çizelge 50'de 

verilmiştir. 
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.23.6. Yan ürünler üretimi 

İsdemir kok tesislerinde üretilecek yan Ürünlerin mik- 
arlara5 kuruluş ve tevsiat projelerine göre şöyle verilmektedir; 

.2.3.7. Kok Tüket imi 

İsdemirde üretilen kokun 25-60 mm arası yüksek fırın- 
ara verilmektedir. 0-25 mm arası ise sinter tesislerinde kulla- 

Lİmaktadır. Tüketim değerleri Çizelge 52'de verilmiştir. 
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3»8. Kok Fiatları 

Kuruluş halinde olan tesislerde henüz bir kok maliyet 

;ı saptanamamıştır, 

3-9. İstihdam Durumu 

Kuruluş ve genişleme çalışmaları halen sürdürülmekte 

l İsdemir tesislerinde henüz kararlı bir işletmeci personel 
.sına ulaşılamamıştır„ 

3-10. Yatırım Programı 

İsdemirin halen birinci kademe tevsiat çalışmaları sür¬ 
ülmektedir . Tesislerin bitiminde ulaşılacak kuruluş kapasitesi 

■lge 53*de verilmiştir. 



2=3-11. Kapasite Değişim Tahmini 

Karabük kok tesisleri için öngörülen en iyimser varsa¬ 

nıl arı İsdemir için de uygulayabiliriz. Daha önce verilen tablo- 
rdan İsdemirde işlefcneye alınmış olan bir bataryanın 1976 yılin¬ 
ik i kapasite kullanımının °/o 85 olduğu görülür. Bunun nedeni taş- 
imürü yetersizliğidir. Gerçek kapasite düşümleri için ise, var- 

.yımlara uygun yaklaştırmalar yaparsak ; 

No 1 : 1975-1985 arasında kapasite kullanımı başlangıç 

olan İ° 95'den, °Jo 90'a ve son 15 yılda is e 

°/o 11, 6 'ya düşsün. 
No 2 : 1930 yılında ^ 95 kapasiteyle işletmeye alınsın 

ve 1990 yılnda kapasitesi % 90'a düşsün. 

Ancak, birinci kademe tevsiat için yapılan Ayrıntılı 

oje Raporunda 4 bataryanmda 18,1 saatlik pişme süresinde çalış- 

rılacağı öngörülmektedir. Bu koşul altında, tesisin tümünün 

pasitesinin 1990 yılında fo 90'a indiği varsayılırsa ve tesisin 
80 yılında $ 95 kapasiteyle işletmeye alındığı düşünülürse ; 
pasite kullanım tahmini Çizelge 54'e çıkarılabilir. Çizelgenin 

zırlamasında kapasite düşmelerinin yıllara göre doğrusal olduğu 

rsayılmış, kömür miktarları kuru baza göre alınmıştır. 

2.3.11. Taşkömürü Talep Tahmini 
Bir önceki bölümde verilen İsdemir kok tesislerinin 

[pasite kullanım tahmininden yar arlanarak, tesisin yıllara göre 
şkömür gereksinmesi Çizelge 55'e çıkarılmıştır. 

2.3.12. Kok Üretim Tahmini 

İlk kurulan tesislerde kok veriminin kuru baza göre 
76 olmasına karşın, birinci kademe tevsiat sonrasında, $ 20 
anında zayıf taşkömürünün de harmana katılması öngörüldüğünden 

k verimi $ 77 olarak verilmektedir. Bu durumda kok üretimi 

zelge 56'ya çıkarılmıştır. 
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Demir - Çelik Kesimi Kok Durumu 

1. Kok Tasarrufu 

Kok fabrikalarında üretilen metalurjik nitelikli kokun 

Lıca kullanım alanları bilindiği gibi ; yüksek fırınlar, çe- 

ıane dolomit ocakları, sinter tesisleri, dökümhane kupol ocak- 

l ve ev ısıtmasıdır. Bu tüketim alanları içinde en büyük payı 

sek fırınlar almaktadır. Hammaddesinin sağlanmasındaki güçlük- 

ve maliyetlerdeki artışlar nedeniyle kok tüketiminde tasarrufa 

ilmesi için yüksek fırın teknolojisinde bazı gelişmelere yöne¬ 
liştir . 

Yüksek fırınlarda kok tasarrufu yapmak, sıvı met al ür e— 

Lni arttırmaya karşılık gelir. Bu iş ise başlıca iki temele 

mır ; 

a- Kok harcamasının azaltılması, 

b- Kolam daha hızlı yakılması. 

2İge 57'de üretimi arttırıcı bu ki ana önlemi denetleyen fak- 

Ler analiz edilmiştir. Çizelgedeki faktörlerin birbirieriyle 

ı yatay ilişkileri çok karmaşıktır. " Harman hazırlama" işlemi- 

çizelgenin en alt sırasında 3 kez karşımıza çıkması çok önem¬ 

dir unsur olduğunu göstermektedir. Zaten yüzyılı aşkın bir 

îdir, yüksek fırın şeklinde önemli bir değişiklik olmamış, 

;a 1950 yılından sonra fırınlar standartlaştırılmış, ancak 

ıer harmanlarının fırınlara göre hazırlanmasına gidilmiytir. 

Çizelgede gösterilen önlemlere sayısal değerler kazan¬ 
mak için ortalama 850 kg kok/ton sıvı metal oranındaki kok 
lamasıyla çalışan bir yüksek fırını temel alırsak ; 
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1- Tüyerlerden üflenen hava sıcaklığı : 600-800°C lik 
iva sıcaklığında yapılacak her 100°C lik artış için kok harcaması 
4,5-5,0 dolayında, 900-1000°C lik hava sıcaklığında çalışan bir 

iksek fırında ise hava sıcaklığının .her 100°G lik artışı için 
2-2,5 dolayında azalır. 

2- Cevher zenginleştirme : Yüksek fırına verilen malze-

îde demir cevheri tenörünün % 1 artması halinde kok harcaması 
2-3 miktarında azalır. 

3- Şarjın redüklenme niteliği : Yüksek fırına verilen 

Lrjın redüklenme yeteneği artarsa, 1 ton sıvı metal için verilen 
.■r 100 kg cevher yerine 100 kg sinter veya pelet verilmesi duru

mda kok harcaması fo 1,5 azalır. 
4- Bazik sinter kullanımı : Yüksek fırına verilecek 

an kireç taşının ayrı bir tesiste veya sinter bandında kalsine 

.ilmesi halinde 1 ton sıvı metal için verilmesi gereken her 100 

kireçtaşı başına kok harcaması °/o 4 azalır. 
5- Kok kalitesinin yükseltilmesi : 

a)- Koktaki sabit karbon miktarının 1 artması kok 
harcamasını $ 1,2 azaltır. 

b)- Koktaki kükürt miktarının her $ 0,1 düşmesi kok 
harcamasını $ 2 azaltır. 

c)- Kokun kül oranı $ 14-18 arasındayken, kül mikta

rının her io 1 düşmesi, kok harcamasını İ» 2 azaltır 

Harmanın ası yükü gereksinmesinde azalma getiren yuka-

daki değişkenler dışında fırın içinde uygun bir gaz geçirgenli-
nin sağlanması gaz-katı tepkimesinin hızını arttırıcı bir etken 

Tuğundan, yükteki malzemenin sınıflandırılması da önemlidir, 

aeğin, şarj malzemesindeki +6, -30 mm arasındaki parça miktarını 

/ 



fo 38'den, % 67’ye çıkarmakla kok harcamasında İo 8 oranında bir 
azalma veya harmandaki en büyük parça boyunu 35 rom'den, 25 mm*ye 
indirerek kok harcamasında % 7 azalma el.de edilebilir. 

Birim zamanda daha fazla kok yakarak daha hızlı fırın 

çalışmasında -en etkili yol üflenen hava miktarını arttırmaktır. 

Tepe basıncını arttırmak bunu sağladığı gibi, ayrıca gazlardan en 
fazla oranda yararlanmayı da kolaylaştırır. 

6- Tepe basıncı : Yüksek fırın tepe basıncının her 0,1 
ataı. artışına karşılık kok harcaması $ 2-3 azalır. 

7- Havanın oksijence zenginleştirilmesi : Yüksek fırına 

üflenen havadaki oksijen miktarının :p 1 artmasıyla, $ 3-4 oranında 
üretim artışı sağlanabilir. 

2.3.2 Kok Oranları 

Yüksek fırın teknolojisindeki gelişmelere koşut olarak 

bir önceki bölümde verilen önlemlerin uygulanmasıyla üretilen bir 

ton sıvı metale karşılık harcanan kok miktarında, kok oranında, 

düşme olur veya diğer bir deyimle kok tasarrufu sağlanır. 1974- 

1975 yılı verilerine göre, yurdumuzda o yıllarda işletmede olan 

yüksek fırınların kok oranları Çizelge 58'de verilmiştir. 
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1972 yılında 568 kg kok/ton sıvı metal olan dünya 
•talama kok oranlarıyla yukarıdaki değerlez'in karşılaştırılması 

.kemisdeki yüksek fırınların verimsiz çalışmakta olduğunu gös- 

îrmektedir„ Çizelge 59'da çeşitli ülkelerde ulaşılan ve hedef- 

;nen kok oranları görülmektedir. 

Ülkemizde halen çalışan ve 1992 yılma kadar işlefemeye 
macak olan diğer yüksek fırınların kok oranı hedefleri Çizelge 
'a çıkarılmıştır. 
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2.3»3. Kok Talebi 

Halen çalışmakta olan ve kurulması öngörülen yüksek 
fırınlarda daha önceki bölümlerde verilen teknolojik gelişmeleı 
ve bunlara bağlı olarak kok tasarrufları sağlanırsa, kok oran- 

• / •» 
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1 arından, çıkılarak, demir-çelik kesiminin kok istemi saptanabilir. 

Bu değerleri içeren hesaplama sonuçları Çizelge 61'de verilmiştir. 
P i ■' Jl • 1 i , *> 

:nıîr~ipj/r r &ok H'ânn'lru hJptvt /'pJpPİo l 
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Yüksek fırınlarda gereksinme duyulan metalurjik kokun 

iışmda, sinter tesislerinde kullanılan kok tozu da değerlendir- 

neye alınırsa ; Çizelge 62'deki değerlerle karşılaşılır. 

Çizelge 62’nin incelenmesinden kok tozu istemindeki 
fillık artışın 1972-1982 arasında <fo 29,3 , 1982-1987 arasında 
£ 5,6 ve 1987-1992 arasında ise $ 5,8 olacğı görülür. Bu durumda 



allara göre hesaplanmış kok tozu istemi* Çizelge 63*e geçirilmiş- 
lir. 

,izeUe « oi3 f(ok İ0Zn falep ' lathmîni 

1 !c)?7> ; $ J CJ u i /39o ! 1992 

636 t 1 ?>r2fı 

i 

|-3.4» Metalurjik Kok Üretimi 
Daha önceki bölümlerde, halen işletme halinde olan kok 

’abrikalarmın 1992 yılına kadar, yapılacak yenilemeler de dikkate 

ılınarak, kok üretim tahminleri verilmiş idi. Ancakf Ereğli ve 

iskenderuna yeni yüksek fırınların eklenmesi öngörüldüğünden, 

ju duruma yugun olarak yeni kok fırınlarının kurulacağıda tabiidir. 

5öylece, yapılacak olan kok üretim tahmini, kurulacak yeni fırm- 

.arı da kapsayacaktır. Bu koşullara uygun olarak hazırlanmış 
»lan değerler Çizelge 64*de verilmiştir. 
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.3.5. Taşkömürü Talep Tahmini 

Demir-Çelik kesimindeki yenileme ve büyümelere koşut 
larak taşkömürü gereksinmesi de yıllar içinde hızlı bir artış 
österecektir. Bu durum Çizelge 65*de açıkça görülmektedir. 
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3. TAŞKÖMÜRÜ 

3.1. Giriş 
Ülkemizde taşkömürüne gereksinim 18. yüzyılın sonların¬ 

dan itibaren duyulmaya başlamış, yurtişinde üretilemediğinden 

ithali yoluna gidilmiştir. Tersane Ümerası ülkede kömür bulunabil¬ 

mesi İçin, Devlet kademelerine yazılar ve taşkömürü örnekleri gön¬ 
dererek, bunların îhsan-ı Şahane'ye mazhar olacaklarını bildirmiş¬ 
tir. 

II. Mahmut zamanında gemici Hacı İsmail, 1822 yılında 
bulduğu kara taşları İstanbul'a getirmiş ve padişah tarafından 
ödüllendirilmiştir. Bu kömürler işletilmemiştir.Yedi yıl sonra 

Uzun Mehmet'in Kösedağı yöresinde taşkömürü bulması ile (Kasım 
1829) taşkömürünün işletilmesi üzerinde önemle durulmuştur. Bu 
buluş Türkiye kömür işletmeciliğinin temelini oluşturmaktadır. 

Havzada ilk üretim 1848'de yapılmıştır. 1849-1854 yılları arasın¬ 
da donanmanın gereksinmesini karşılamak ve Hazine-i Hassa tara¬ 

fından yönetilmek üzere Galata sarraflarının kurduğu Kömür Kum¬ 

panyasına kiraya verilmiştir. Kırım harbinin çıkması üzerine 

Havzaya İngilizler el atmışlardır (1854-1865). 

Bahriye İdaresi sorumluluğundaki 1865-1908 dönemi, 

1986-1883 arası Bahriye İdaresi, 1883-1908 dönemi ise Kumpanya- 
•- ': 1ar devri olarak adlandırılır. Meşrutiyet döneminde 190G- 

1914 arasında önce Nafıa Nezareti, sonra Ziraat ve Ticaret Neza¬ 

retine işletme yetkisi verilmiştir. 1909 yılında Havza-i Fahmiye 

Müöürüyeti kurulmuştur. I. Dünya savaşının başlamasıyla, bir 

Alman subayının yönetiminde kurulan Harb Kömür Merkezi, savaştan 

sonra Fransızların yönetimine geçmiştir. Bu tarihten sonra 1920- 

1925 arası Himayeci dönem, 1925-1936 arası Dolaylı Müdahaleci 
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dönem, 1936-1940 arası işletmecilik dönemi ve 1940-1957 arası İn¬ 
hisarcı dönemdir. 

Dolaylı Müdahale döneminde» ocakların bir kısmı Türkiye 

İş Bankası tarafından işletilirken diğer ocaklarda üretimde bulu¬ 
nan Fransız sermayeli Ereğli şirketi, sömürgecilik politikasıyla 

hareket ederek ulusal çıkarlarımıza aykırı davrandığından Devlet 

doğrudan işletmeci olarak Havzaya girmiştir. 1940 yılında ise 
havzanın işletmesi Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesine geçmiştir. 
Böylece 1940-1957 yıllarını kapsayan Etibanka bağlı Sınırlı Sorun¬ 

lu Ereğli Kömür İşletmesi Müessesesi dönemi başlamıştır. 1957 
yılında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun kurulması ile EKİ 

Müessesesi bu Kurum bünyesine katılmıştır. 

3.1.1. Sektörün Kuruluşu 
Diyarbakır dolaylarındaki (4-5) bin ton/yıl üreten 

ve Antalya Bey Dağlarında (2-3) bin ton/yıl üretim yapan ve re? - - 

leri bilinmeyen özel sektör taşkömürü yatakları dışında, taşkömü¬ 
rü kaynaklarının tümü kamu mülkiyetindedir Bu kaynaklar TKİ Ku¬ 

rumana bağlı Ereğli Kömür İşletmeleri Müessesesince işletilmek! idi? 

3 1.2. Havzanın Tanımı 

Türkiye'nin Batı Karadeniz Bölgesinde, içinde karbon: - 

fer yaşlı oluşumların görüldüğü, kuzeyde Karadeniz kıyısı boyun¬ 

ca İnebolu'dan Ereğli'ye kadar uzanan kıyı şeridi, güneyde Ereğli- 
Devrek-Karabük-Araç-Kastamonu, doğuda Kastamonu-İnebolu ile sın: - 

2 
lanan 10.070 km lik alan Türkiye Taşkömürü Havzası olarak anılır. 

Genellikle kratase yaşlı oluşumları ile kaplı olan 

havzada görülen karbonifer pencereleri bazı usnanlara göre şöyle 
guruplandırılmaktadır : 
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ğu Kesimi : Söğütazüı ( ) - Korcivan - Kırmacı - Azdavay - 
Karafasıl - Pelit Ovası pencereleri, 

ta Kesimi : Tarlaağzı (Amasra.) - İnkum (Amasra) pencereleri. 
,tı Kesimi : Zonguldak - Kireçlik - Alacaağzı - Kandilli pencere¬ 

leri . 

Bu üç kesim hakkmdaki bilgi yoğunlukları sıra ile 10; 

ve 70'tir. En büyük üretim yapılan Batı kesiminde Çatalağzı, 

nguldak ve Ereğli olmak üzere üç üretim gurubu bulunur. 

& A /"vjsJ-f loşho/nus* Oö 

Hrplfm (Zrtrr.Lt %'nfas/cr 1 IU A'<*>i£pr- ltWır f<r>A 
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.2, Rezerv 

1945 yılında ilk kez Genel Amenajman Projesi hazırlanan 

avzada rezerv hesapları yine ilk kez, EKİ Merkez Plan Bürosu 

arafmdan yapılmıştır. Bu hesaplar aynı birim tarafından 1956 
ılmda düzeltilmiştir. Rezerv hehaplamaları 1966 yılında o yıla 

adar birikmiş bilgilerin ışığında yenilenmiştir. 1971 yılında 

irk ve Yugoslav uzmanlarca rezerv hesapları tekrar yapılmıştır, 
aha önce yapılan hesaplarda, kömürün çeşitli nedenlerle alma- 
ıcak olan kısımları da hesaba katılarak, rezerv; göriinür-muh- 

emel-Eiümkün olmak üzere üç gurupta toplanmıştır. Son hesaplamada 
ee, yararlı ve yararsız rezerv gurupları ayrılarak, toplam rezerv 

irünür-belirli-muhtemel-mümkün olmak üzere dört gurupta toplan- 

Lştır. 



1975 yılı başında hesaplanmış olan toplam 1,276.000.509 
nluk taşkömürü rezervinin, bu günkü görüşlere göre, satılabilir - 

mür cinsinden miktarı 550 Milyon ton olduğu varsayılmaktadır. 

2 1. Taşkömürlerinin Özellikleri 
Havza kömürlerinin özelliklerini, üretim bölgelerine 

re incelemek istersek, Zonguldak - Ereğli ve Amasra kömürlerinin 

rklı niteliklerde olduğunu görürüz. 

Birinci bölgenin sınırları içinde çıkarılan kömürlerin 
uslararası sınıflandırma sistemindeki kod numarası 533-534'tür . 

kİaşma niteliği çok iyi olan bu bölge kömürlerinin, bu özelliği 
tıya doğru giderek azalır. 

İkinci bölge kömürlerinin kod numarası ise 611'dir. 

kömürlerin uçucu madde içeriği yüksek olup, koklaşma nitelli¬ 

ri zayıftır. 

Amasra kömürleri ise koklaşma özelliği olmayan, diğer- 

rine göre uçucu madde içeriği dalın, yüksek kömürlerdir. 

Bölgelereden çıkarılan taşkömürlerinin özellikleri 
rintılı olarak Çizelge 691 da verilmiştir. 
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3-3. Yıkana Tesisleri 

Üretim bölgelerinden elde edilen tüvenan haldeki kö¬ 

mürler Zonguldak, Çatalağzı ve Armutçuk lavvarlarmda yıkanarak, 

kül oranları düşürülmekte ve parça iriliğine göre sınıflandırıl¬ 
maktadır . 

Lavvarlarda yıkama, randımanı v 60'111 üzerinededir, Lav- 

varlarm kapasiteleri ve sahip oldukları hazırlama tesislerine 

ait ayrıntılı bilgiler Çizelge 70 ve 71'de verilmiştir. 
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Bu tesislerden sadece Zongıldak ve Çatalağzı Lavvar- 
arandaki ağır sıvı siklon devreleri vc flotasyon bataryaları 

yrıca mikst üretimine olanak verecek şekilde düzenienmiştir 

ı.3.1. Yıkanmış Kömürlerin Özellikleri 
Armutçuk Lavvarınöan Erdemine verilen az miktardaki 

;ömür hariç, demir-çelik kesiminin ana gereksinmesi Zonguldak ve 

atalağzı lavvarlarından sağlanır. Bu iki lavvarda yıkanmış farklı 

rilikteki kömürlerin çeşitli özellikleri Çizelge 72'de verilmişti: 

.3-1.2. Petrografik Karakteristikler 

Bilindiği gibi kömür içindeki petrografik yapı eleman- 

arı üç gurupta toplanır^ 

a)- Reaktifler : Bu garuba,ısıtıldığı zaman plastik- 
eşip, akıcı olan karbon mineralleri girer. 
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Marsel denen bu karbon mineralleri arasında ; V.itrinit (ince tane¬ 

li, parlak camsı), Egzinit (hafif tabakalı) ve Kİarit (parlak, yarı 
şeffaf, bitki reçinelerinden oluşmuş ) ' ...v .bulunur, 

b)- Yarı reaktif ve yarı inertler ; Bu guruba reaktif 

ve iııert mars ellerin karışımı girer. Oldukça homojen bir yapıları 
vardır. 

c)- İnertler : Koklaşma nitelikleri yoktur, uçucu mad¬ 
de içerikleri azdır, plastikleşmezler. Bu guruba giren marselier 

arasında ; Füzit (mat ve kırılgan), Dürit (ince granül, mat ve 

sert) bulunur. Kül mineralleri de bu gurup içinde sayılır. 

3-3«1.3< Oksitlenme Karakteristikleri 

Zonguldak kömürleri açık havada hızlı bir oksidasyona 

uğrama eğilimindedirler. Bu nedenle açık havadaki stokların en 

geç iki ayda devretmesi gerekir. Oksitlenme testleri sonuçları 

Çizelge 74'de verilmiştir. 
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Çizelge 74' den görüleceği gibi, stokta bekleyen kömür¬ 

le bünye nemi yükselmekte ve oksidasyon sonucu C-H bağları oksit- 

Lenerek (-0H) hidroksil miktarı artmaktadır. Bu durumda kömürün 

içucu madde miktarının artmasına karşın, kalori değeri ve özel- 

Likle plastik özellikleri onulmaktadır. Bilindiği gibi plastik 
ezellikleri kötüleşen kömürlerden elde edilen kokun dayanıklılığı 

iüşer ve kırılgan olur. 

5-4. Üretim Yöntemi ve Teknolojisi 

Taşkömürü madenciliğinde uygulanan işletme yöntemi. 

:apalı ocak işi etme çildir, üretim genellikle göçertmeli uzun 
.yak yöntemiyle ve az miktarda oda ve topuk sistemi, damar yatımım 

aralel dilimlerle yapılmaktadır. Tahkimat olarak domuz damı kul- 

anılmakta, granit ile tam ramble, domuz damı ve etanson kullan- 

adan göçertme ve topuk bırakılması gibi yöntemler de uygulana- 

ilmektedir. Tahkimat türlerinden geniş ölçüde ağaç, taş galenl¬ 

erde çoğunluk demir bağ olmak üzere kâgir veya beton tahkimatsız 

e ağaç tahkimat kullanımı yaygındır. 

Kullanılan kazı gereçleri nartopikör, patlayıcı madde 

; kazmadır. Taşıma işlerinde zincirli, bantlı konveyörler, araba 
3 ekipler kullanılır. 

üretim yöntemlerinde, jeolojik yapı nedeniyle büyük 

iğişikliklere gidilememektedir. Uzun ayak yöntemi uygulama alanı 
ılmaktadır. Taşımada makine gücüne kayıldığı halde, kazı işlem- 
nine bir değişiklik getirilememiştir. Martopikörlerin yerine 

kanik araçların kullanımına gidilmesi, grizu patlamalarına karşı 

ni vo etkin önlemler geliştirilmelidir. 



-75-

3.5. Üretim 

Özel sektöce Diyarbakır ve Antalya'da nitelikleri bilin¬ 

meyen kaynaklardan yapılan çok küçük bir üretim dışında, Zon&uld. 

havzasında EKİ tarafından yapılan üretimde son yıllarda bir durak- 
1ama görülmek!e d ir. 

ÇlTae/^e ; /S” (d I lco fH ti ru Û r?Jîmı. 
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i a,/) Sohi<& kiler 1 LİV& CV',1 ICr<J€nCı#\ S&Jt/a bfli* 

13 60 <4?vi5 3.653 2 J» 6. 312 %S56 

İ9(H 4 3 ga 3/n3 5 5 6. 3 77 3. 307 

İS 62 6 • 48s 3.203 6 6 6. 304 3.339 

İĞ (53 A.79 3 MS 3 0 
T ? 6.800 4 160 

£96£ 1 63 (T. J- İH 4.090 3 0.15 0 W S 

065 3-007 i;, 30(0 II n 7.0 43 4 4o2 

066 9/3 69 ! 4R(?o <3 ı3 0 533 4293 

\ 06} ?.45 2 6.031 il n 7.465 5(763 

İ36S 3.995 4?69 n n ?. 5o3 5 ?- 31 

i 969 4.6 30 a n 0. ? 51 

£9?ö 7.538 4.533 w !0 4.573 

5 3.8 </6 | 4533 V 
. 

3 3.25 V 

I 1972 3,26? 464i 0 
i) 3 Ş.RO-o 4.645 

1 İ.9W im. 4.643 L 9 9 2. 8:5 o 4.651 

l 1379 IS0S İ 4.365 5 £ (0553 4. i 

t ioo-r ı - J : 0 o e// 
O - t  '■*'2 1. s (!<?// lı- üö 4 842 i 

| | 4.633 i | n p <» 0.6 37 i 
■ ^ 1 

t?.' 1 1 4 4a5 j     i . I 
„ .. 

, 

p P p 4405 1 1 



-76- \ 

1976 ve 1977 yılları için parça iriliğine göre yapılar 
satılabilir taşkömürü üretiminin dökümü Çizelge 76'd,a verilmiştir. 

C2t "?-£ iG • ;• S i lüorrt** rts (jytsJzrırf^ M f'Ç, /lo-ı (j/o* .* 

C?nS lm *r>. ^ *3 ?- 6 d <3 ? ? 
L 

/ ı>V € V: ût//) /9 Te/ «//«■ - # 4 4 

   - -   

4-18 %3.k6 3 
1 

r» f* ^ 

<9-18 48.37-6    "1 
, , , 

krftfe 139.78?-

A £? c o 
Jt. Ö *' lıU.W m 

Jû- i d V7L m 136.375 

0- * 0 AJAÎJıSS L W. 035 

0- 0,5 
  

to3.M 2H. 66g 

6-A o i 59. W U9. 366 

6 İAM.U6 İ.O Idi^A 9 

fijflosi 505. 360 i As.m 

%Lasv\'i nn Qon 
J t4 „ 53J 

lU' !V »A. MA. a.. 
( ) > \ 

4f?4. 9 (' 
il 

/ r (i. £21.85 </ 
\ ^.4©5.39 6 j 

?^Cl*^OCv!.' % fici 
Aynı yıllarda üretilen kömürlerin niteliklerine göre 

dağılımı ise Çizelge 77'de verilmiştir. 
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3.5-1. Üretim Girdileri 

Taşkömürü madenciliğinde gerçekleşen üretim girdileri 
Çizelge 78'de verilmiştir, 

Ç Î2£İgG ' r 1 2 Uc&fem Q~"îr-cl<le,rt 
6~ / rd i/cr % rov»ı 19 7 5 

Pfa ^ r / 

işçilik TL/ion- Sa-klMMiP 2$$ ,oo 

Madde TL/- SaTt /a ^rr ?j,oo 

t i ftdc.'i 83 r>-ea' Söd^t/ioa -27,60 Tİ-/(on'soJ*icj>>Xv 27,oo 
-f- Ti /ion ~saUlab'Mi> 6,7* 

E felci rik Icujh/fen - 20^60 TTi/Ao sadıMM'fe- 2% 4o 
a, * / 
u İ cer ULıx 

O 
TL/Mo-s oAriLc-Jjî bir- M 2,o 

1 roplctrn U2L%00 

i. T'* ’| V^Cî /(. ' fb \J • i ; »î-l.<A....o 2 I K. je-U (’C-^-Â . 

üretim işlevlerinin bazı karakteristik rakamlarla an¬ 
latımı ile EKİ Müessesesindeki üretimle ilgili bazı değişkenler 

Çizelge 79’da verilmiştir. 



*7-6l(\Q-' E.K.İ. Müessesesinde Üretim Faaliyetlerinin 
Bazı Karakteristik Bakamlarla İfadesi (1972) 

1. Üretimin çalışılan damarların kalınlıklarına göre 
dağılış nisbeti s 

Damar Kalınlığı Üretim Oranı 
  !° 

1.50 0, den ince 16.29 
1.50 - 4 m. arası 66.14 

4.00 m. den kalın 17.57 

2. Üretimin çalışılan damarların yatımlarına göre 
dağılış nisbeti % 

Damar Yatımları Üretim Oranı 

20 dereceden az 20»18 

20 - 45 derece 47.46 

45 dereceden çok 28,36 

3- Bölgelere göre ortalama çalışma derinliği : 

Armutçuk Bölgesi 246 
Kozlu Bölgesi 341 

Üzülmez Bölgesi + 4.16 
Karadon Bölgesi -176.04 

4. Üretimin İşletme Sistemine Göre Dağılış Oranı s 
İsletme Sistemi Üretim Oranı 

İo     7° 

Uzun ayak sistemi 60.34 
Damar yatımına paralel dilimlerle 17.97 
Ufki dilimlerle 5.65 

Oda ve topuk sistemi 8.87 
Münferit girişlerden 3.41 
Kelebe kılavuz 3.17 

Açık İşletme 0.59 



—73 - 

Üretimin uygulanan tahkimat a istemine göre dağılış oram : 
Tahkimat Sistemi Üretim Oranı 

el 
7° 

Granite ile tam ramble 17.20 

Pnomatik ramble 0.19 

Yalnız 0. Lamı kullanılarak göçertme 61.26 
D. Lamı ve Etanson kullanmadan 11.12 

Topuk bırakılması (oda ve topuk) 3.06 
Kelebe kılavuz 3.17 

Münferit Trasaj ve açık işletme 4.00 

6. Üretimin kazı usullerine göre dağılış oranı : 
Kullanılan Kazı Aracı Üretim Oranı 
- * -   

Yalnız kazma 8.99 

Yalnız martopikör 32.02 

Kazma ve patlayanı madde 8.98 
Martopikör ve patlayıcı madde 49.41 

Açık işletme 0.60 

7. Üretimin ayak uzunluklarına göre dağılış oranı : 
Ayak Uzunluğu Üretim Oranı 

af 

10 m. den kısa ayaklar 9.01 
10 - 50 m. arası 11.34 

50 - 100 m. arası 14.95 

100 - 200 m. arası 49.92 

200 m. den uzun ayaklar 14.13 

Açık işletme 0.65 



8. Tag galerilerde tatbik edilen tahkimat cinsinin 
dağılış oranı : 

Tahkimat Cinsi 

Tahkimatsın 

Ağaç tahkimat 

Demir bağ (rizit) 
Kâğir veya beton 

Oranı Y. 

8. 68 

5-47 

76.89 

9.18 

ünde Uzan Ayak işletme sistemi, yüzde 61.26'smda Yalnız Domuz 
Damı kullanılan Tahkimat sistemi, yüzde 49»41'inde Martopikör 

ve Patlayıcı Madde ile kazı, yüzde 49.92*sinde 100-200 metre 

arası ayak uzunluğu kullanılmaktadır. Du yüzde oranlar da, 

emek yoğun bir işletme sisteminin varlığını ortaya koymakta¬ 
dır. 

E.K.İ. Müessesesindeki üretimle ilgili bazı değiş¬ 
kenler fi972 yılı) da gösterilmektedir. 



Î3-Û, E.K.İ. Müe ssesesinde Üretimle İlgili 
Bazı Değişkenler 

  ,(1972) .   
kıvenan ton başına isabet eden taşta ilerleme mm. 4 

Satılabilir ton başına isabet eden taşta ilerleme mm. 6 

'evmiye başına isabet eden taşta ilerleme mm. 7 
3 

hıvenan ton başına maden direk sarfiyatı dm 30 

Satılabilir ton başına maden direk sarfiyatı dm^ 50 
fuvenan ton başına elektrik sarfiyatı Kws. 35 

Satılabilir ton başına elektrik sarfiyatı Kws. 74 
Seher metre ilerleme başına isabet eden dinamit sar.Kg. 14.8 
kıvenan ton ilerleme başına isabet eden dinamit sar.Gr. 23 
Seher metre ilerleme başına isabet eden kapsül sar.Ad. 36 

Seher Kg. dinamite isebet eden kapsül nar. Ad. 3 

kıvenan ton başına isabet eden basınçlı hava sar. 240.00 

kıvenan ton başına tahliye edilen sn miktarı m"^ 4.567 
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3=6. Yurtiçi Talebi 
1960-1977 yıllarında TKİ'nin taşkömür satışlarını kap¬ 

sayan kömür tüketimleri Çizelge 80'de verilmiştir. 

t.. İ ; (\ Û (uo4îç}- Iotşi'bmtirîî ioJch]1 

11. Ucu-
(p "Top / ct'/so 7 C/-A o [ {.jfiJC&jr    — “  —1 ""^ı 

/ op(<x; , , ' ^ P- iFm 
i°56o /363 ?9 S j 
/g<s-ı 13?h5 

1967 3-M 3 4. <SV! 

\°)63 19*2 i 630 

I36<f 4.5 4. ty ım 4.5?2 

1965" ıw 4.96V * 

hMÎ 1395 lt.W6 j 
m? {-İ.S50 IQ 9-6 /,.?<£ v ! 
!S6?> 

 ..... 

li.SU /£)>? 4.2*3 | 
[(©A^nou/t < îic7 T /'~'İ3q>aaÜ.- -CjpA'L f) f [7 j Ca/ /Ou . 

'Taşkömürü tüketiminin 1. BYKP'nda artış hızı fi 2,7 , 
2. BYKP'nda fi 0,35 ve 3. BYKP döneminde ise fi 1,72 olmuştur. 

Gerçekte tüketim azalmamıştır. Çizelge 80'deki değerler KST'nin 
satış değerleri olup, özellikle son iki yılda karşılaşılan üre¬ 

tim azalması nedeniyle satış miktarı düşmüştür, Artan talep ise 

dış alım yoluyla sağlanmaktadır. 
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Toplam taşkömürü içinde sanayi kesiminde tüketileni, 

önemli buyutlara ulaşmaktadır. Oransal pay yüzdeleri 65 ile 80 
arasında değişmek!edir. 
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Demir-Çelik sanayinin toplam tüketimdeki payı artan bir 
eyir izlemektedir. 1960 yıllarında tüketimin <fi l8'i Demir-Çelik 
om tesis: lerinde ve diğer birimlerince gerçekleştirilirken, bu 
iktar 1976 yılında fi 57'ye yükselmiştir. 

Taşkömürünün alıcı guruplarına göre dağılım miktarları 
&e 1976 yılı satışları için Çizelge o2'de verilmiştir= 

O'ieİye : %% laşk ö /VVCİ YX.\ fjllcdastna (To'>) 
pil cı las~ At'/L 6 cer 

Ş'elıP- fjcurau^ oj-ia fa b o f,a. ieum <113.600 * 
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lUajım l/çsr/ni 55%.606 

Şc.Lc-r' Patn Icct/ctn- 33.39? 

Çimento PoJjr-ilcûIc[a\ 60- i 8? 

S u m Gr-k ot/n Ic. Pol t o' /ea la. n 31.061 

; M K t~ K Post rî Ica U n z.nı 
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O S 6 & J â i 



Taşkömürü ihracatı çok kısıtlıdır. Hele 3. Demir-Çeli 

tesislerinin işletmeye alınmasıyla birlikte doğan talep açığı 

ancak: dış alımla karşılanabilmektedir. 

Ç» Z e. ■ 3 3 TolŞ lob iai w rû ihraç oc4. ı 
!! teer .4/- c^oı) ü/ilayr- Mîlc-iajr- 6 / 0 n ) ] 

1,3 6 § 36) ■ ?9 3 196 9 iki-9 >32 

!?&%   i930 13.55'/ ! 
{<3$& ..—“•a 19 71 W. 193 j 

!3 6 3 $. keo 
------

102 3 oo 

/964 
——_  

16• UbM mj 

1965 >5.195 m<ı 3 öö 

19(6 901/? L9 7S 20 o 

136? ima im LSöo 

1<İ6'3 (l. 6/00 İS 7 7 

\'/oy.xY\a k : i Kİ . 
ü 

3,3, İthalat 

Taşkömürü ithalatı 1975 yılından başlayarak, giderek 

büyük miktarlara ulaşmaktadır. Bu güne kadar gerçekleşen taşkö¬ 

mürü dış atımlarının dökümü Çiselge 84'de verilmiştir. 
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3.9- İstihdam 

1975 yılı için taşkömürü üretim kesimindeki istihdam 
durumu Çizelge 851 e çıkarılmıştır. 
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Taşkömürü üretiminde kullanılan Teknik Eleman/İşçi 

oranı i° 1,09 gibi çok küçül-: bir değerdir. Üretim/İşgücü miktarı 
ise 214 tondur. Bu kesimde sürekli işçiler, guruplu işçiler ve 
serbest guruplu işçiler olmak üzere, üç tür işçi gurubu çalış¬ 

maktadır. Çalışma düzeni 8’er saatlik 3 vardiya şeklindedir. 

v.. 
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3=10, Talep Hedefleri 

Ülkemizdeki demir-çelik tesislerinin gelişmesine koşut 
olarak, özellikle koklaşabilir taşkömürüne duyulan gereksinme 

hızla artmaktadır. Halen taşkömürü tüketen sanayi ve diğer kesim¬ 

ler, gereksinmelerini karşılamak için başka kaynaklara yönelecek¬ 

lerdir. Taşkömür talep hedeflerindeki dağılım Çizelge 361 da veril¬ 
miştir . 

3 11. Üretim Hedefleri 

Yeniden hazırlanacak bir Zonguldak Havzası Ana Planı 

çerçevesinde yeni teknolojik yaklaşımlarla, henüz üretim yapılma¬ 

yan sahaların liretime açılması sağlanmalıdır. 

3 BYKP uzun dönem hedeflerine göre 1982 yılı taşkömürü 

üretiminin 7 = 200.000 ton olması hedef alınmıştır, 1982 yılı tale¬ 
binin ise <3.062.000 ton olacağı varsayılmaktadır. 

Mevcut kömür sahasına, çağdaş üretim yöntemlerini içe¬ 

ren, yurtiçi talebini uzun dönemde yurtiçi üretim olanakları öl¬ 

çüsünde karşılamaya yönelik bir bakış açısıyla yaklaşıldığında, 

1985 yılında üretimin 9.000.000 ton/yıl1a ulaşabileceği ve bu 
miktarın izleyen yıllarda korunabileceği tahmin edilmektedir, 

3.12. Yatırım 

Türkiye taşkömürü üretiminin artması ve üretim yöntem¬ 
lerinin çağdaşlaştırılması için kısa ve uzun dönemlere yönelik 

yatırımları şekillendiren başlıca, Havza Tevsi Projesi ve Havza 

Mast er Planı çalışmaları yapılmış ve/veya yapılmaktadır. 

a)- Havza Tevsi Projesi s 
Havza ocaklarının tümünün devletleştirilmesi tamamlan¬ 

dıktan sonra. 1939-1940 yıllarında ilk kez genel bir amenajman 
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plr-nı hazırlanmıştır. Ancak II. Dünya Savaşının araya girmesiyle 

uygulamaya geçilememiştir. Savaş sonrası 1947 yılında ilk plandan 

yararlanarak Amerikan Parsons Gurubu firmalarına 10 yılı kapsayan 

ve tüvenan üretimini 4 milyon tondan 7 milyon tona çıkarmayı he¬ 

def tutan bir proje hazırlatılmıştır. 

10 yıllık projenin ilk 5 yılı tamamlandığı zaman yani 

1955 yılında üretim, projedeki hedefi geçerek 5.500.000 ton/tüve- 
nana ulaşmıştır. Bu projenin:'devamı sırasında., 1955 yılında hav¬ 
zaya İngiliz Povvell Duffyn firması davet edilmiş ve lo yıllık 

yeni bir yatırım projesi hazırlatılmıştır. Bu yeterli görülmeyere 

Parsons firmasının projesinin uygulanmasına devam edilmiştir. 

1960 yılında 7 milyon ton/tüvenan olan üretim hedefi ancak 1963-- 
19*54 yıllarında gerçekleştirilebilmiştir. 

İlk tevsi projesinin uygulaması tamamlandıktan sonra 

ve özellikle 1963 yılından başlayarak gerek planlı kalkınma dö¬ 
nemine girilmesinin gereği ve gerekse gelişen Demir-Çelik sana¬ 
yiine kömür yetiştirmek amacıyla, havzanın yeni baştan tevsi 

edilmesi bir zorunluluk halini almış, bu nedenlerle 1966-1972 

dönemini kapsayan "Zonguldak Taşkömür Havzası Tevsii Projesi" 

ad.ını taşıyan 8ir proje hazırlanmıştır. 

Bu projede öngörülen 730.000.000, -İL yatırım ile 
9.430.000 ton/yıl tüvennn veya 6.030.000 ton/yıl satılabilir 
üretimi hedef alınmıştır. Projenin uygulaması sonunda, t 

a)- Yatırım programının toplam 780.000.000,-TL olma¬ 

sına karşılık, 1972 yılı sonunda 887.610.000,-ÎL yatırım yapıldığı 
gömülmektedir. Gerçekleşen yatırımın yüksek oluşu, yatırımın 
fa:zla yapılmasından değil, devre içinde yapılan yüksek orandaki 

devalüasyon ile girdi fiatlarınm artarak maliyetleri yükselt¬ 

men inden ileri gelmiştir. 
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b)- Havza, üretim hedefine 1972 yılında ulaşılmasına 

karşın, yatırımların yapılmaması nedeniyle aksamanın üretime et¬ 
kisi 1972 yılında kendini göstermiştir. Ayrıca projedeki satıla¬ 

bilir kömür üretim rakamları fo 14 küllü yıkama rejiminden 11 

küle düşürülmüştür, Buna ek olarak 

1- Koklaşmayan iaşkömür üretecek olan Amasra bölgesinin 
yatırın tahsisleri DPT tarafından durdurulduğundan, iş çok yavaş¬ 
lamış vo üretime geçme zamanı uzamıştır, 

2- Yıllık yatırım programları ile istenilen para DPT 

tarafından kısıtlı verildiğinden, diğer üretim bölgelerindeki 

üretim artışı getirecek olan hazırlık işlerinde aksamalar olmuş 

ve üretime alınacak panoların işletmeye geçme zamanı diğer yılla¬ 

ra kaymıştır. 

3- Kazma ve üretim işlerinde çalışan işçilerin, kali¬ 

fiye personelin, işten ayrılmaları bu yıllarda ortalama % 32 ola¬ 
rak {gerçekleşmiştir. 

Havzanın gerekli yatırımlarının dört yıllık gelişmelere 

göre 1970 yılında Zonguldak Taşkömür Havzası 1966-1977 revize 

proj(esi hazırlanmıştır. Bu proje 2.138. 000.000,-TL yatırım ile 
5,64^9^000 ton/yıl taşkömürü üretimini hedef almıştır. 

Taşkömür Havzası İdame ve Tevsii Projesi adını alan 
bu gjirişim 1973 ve 1976 yıllarında yeniden yapılan revizyonlarla 
projeenin 1977 yılında bitirileceği ve en son maliyetinin 

2.72(0. 299.000, -TL olacağı saptanmıştır. Proje süresince gerçek- 

leştiirilen yatırımların dökümü Çizelge ,.37'de verilmiştir. 

Zonguldak Taşkömür Havzası İdame ve Tevsii Projesi 
yatırrımlar yönünden hedefine ulaşmış görülmesine karşılık, üre¬ 

tim ilıedefine uluşılamamıştır. Yatırımlar, devamlı olarak meydana 
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gc-leın d evalu asy onlar ile ücretler ve girdi fi atlarındaki artışlar 

projenin maliyetini arttırmıştır* Üretim hedefine ulaş ilaçlamasının 
başl:ıca nedenleri ; 

a.)- Yatırımların zamanında gerçekleştirilememesi, 
b)- Üretim yerlerinde hazırlıkların geç kalması ile 
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beklenmeyen jeolojik arızalanın görülmesi, 

c)- Dışarıdan getirilecek malzemelerin zamanında temin 
edilememesi, 

d)- Kalifiye işçi sorunu. 

1977 yılı sonunda anılan proje DPT tarafından durdu¬ 

rulmuştur. 1978 yılından başlıyarak da yıllık yatırımlar halinde 
"Taşkömür Havzası İdame Projesi" olarak planlarda yer alacaktır. 

b)- Havza Ana. Planı : 

Özellikle metalürji sektöründe kallanılan, koklaşa¬ 

bilir taşkömürünün üretiminin, tüketin kesimine ve öncelikle de- 

rair-çelik endüstrisinin gereksinmesini karşılayacak şekilde prog¬ 
ramlanması zorunluluğu vardır. 

2 
Batı Karadeniz sahilinde 10.070 km lik bir alana yayıl¬ 

mış bulunan Kuzey Anadolu Taşkömür Havzasında başlıca ; Armutçuk 
O 

kozlu, Üzülmez, Kar ad on ve Amasra bölgelerinden toplam 107 kırülik 
bir kreşimden üretim yapılmaktadır. 

Havzada yapılan üretimin arttırılması için yeni üretim 

3ahal.ara.nin saptanması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak tevsi 

ire idlarne yatırımları dışında Zonguldak Havzası Ana Planı adı altın¬ 

la bir proje çalışmasına başlanmıştır. Bu çalışmalar ile havza 

potanısiyelinin ve optimum üretim miktarının tesbiti yapılacaktır. 
Bu et.üd kapsamına alman kısım bugün için, toplam sahanın fo 60'nı 
îeşkrl etmektedir. Ayrıca damarların deniz altındaki uzantılarını 
re işletilebilirlik durumunu saptamak için bu konuda ihtisas sahi¬ 

li Jrepon Nitsui Firması ile de ilişkilere başlanmıştır. 

Zonguldak Ana Planı 3 iş gurubuna ayrılmıştır. Bunlar s 
1- Ana Planın hazırlık çalışmaları, 

2- Ana Plan denetim ve yönetim çalışmaları, 



3- Yönetim sistemi geliştirme çalışmaları, 

4- Rezerv arama planlanması ve rezerv denetim sistemi 
çalışmaları, 

5™ Üretim planlama sistemi çalışmaları, 
6- İş güvenliği sistemi geliştirme çalışmaları, 
7- Standardizasyon çalışmaları, 

3- Maden makinaları bakım, onarım ve yapım sistemi 

geliştirme çalışmaları. 

Yukarıdaki 3 iş gurubundan i.sü MTA tarafından yürütülmektedir. 

Bu iş .gurubu, mevcut rezervin nitelik, nicelik ve gü¬ 

venilirlik yönünden üretim planlaması gereklerine uygun olarak 

tesbiti, mümkün rezervlerin de görünüre çevrilmesi çalışmalarını 
kapsamaktadır. Yani, Zonguldak taşkömür havzasının üretimini en 

kısa sürede arttırabilme ve yeni üretim sahalarının bulunması 

amacına yönelik sondajlı aramalardır. Be çerçeve içinde ; 

a)- Kılıç forma.syonunun Zonguldak karbonifer pencere¬ 
sinde Kozlu-Üzülmez-Karadon bölgelerindeki gelişmesi ve taşıdığı 
rezerv imkanlarının araştırılması, 

b)- Armutçuk ve Zonguldak pencerelerinde görülen Narnu- 
rionı yaşlı Alacaağzı formasyonunun rezerv imkanlarının ortaya 

çılca-rılması, 

c)- Zonguldak karbonifer penceresinde Kara.don formas¬ 
yonuma ait olduğu bilinen damarların rezerv imkanlarının araştırıl 

raası., 

d)- Amasra penceresinde var olduğu bilinen değişik kar 
boni.fer otajlarına ait rezerv imk ani arının incelenmesi. 

Zonguldak taşkömürü havzasının üretim artışının sağla- 

nabi-lmesi için uzun süreli işletme ...• ..'planlarına katılabilecek 
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özellikte yeni rezervleri o.y'ı bulmak amacıyla MTA tarafından 

141.000.000,-TL tutarında bir proje hazırlanmış ve 1976 yılından 

bsşlıyarak da bu projenin uygulamasına geçilmiştir. 

Ana Plan DPT'nin önerisi üzerine anlaşmaya varılarak 

yatırımlardan kaldırılmıştır. Aynı irim altında Alman Hükümeti 

ile yapılan anlaşma gereği işler yürütülmektedir. Türk ve Alman 

Hükümetleri arasında 16.61970 tarihinde varılan teknik işbirliği 

anlaşmasına göre Zonguldak havzası kömür ocaklarının modernleş¬ 

tirme ve yeniden organize etme amacına yönelik 24.11.1975 tarih¬ 

li anlaşma imzalanmış ve Bakanlar Kurulunca uygun görülerek 

<3.7.1976 tarih ve 15640 sayılı Resmi Gazetede ilan edilmiştir. 

Bu anlaşmaca göre : 

a)- EKİ Müessesesinin Karadon bölgesi Gelik bölümünde 

bir uzun ayak pilot olarak mekanize edilecek ve işleteme konsant¬ 

rasyonu, randıman arttırılması, personel mesleki eğitimi ve bu 

sahada mekanizasyon ve rasyonalizasyon sağlanacaktır. 

b)- Zonguldak kömür havzasını içermek üzere toz ve 
silikoz denetimi ve savaşımı ile ilgili Kuruluş için danışmanlık 

görevi yapılacaktır. 

c)- Karadon bölge müdürlüğünde havalandırma sistemi 
tekinği, klima ve gaz emisyonu ctüdleri yapılacaktır. 

d)- Zonguldak kömür havzasında iş ve ocak güvenliği 
analizleri yapılacaktır. 

e)- Kalifiye işçi ve nezaretçilerin eğitimi yapılacaktır. 

Anlaşma hükümlerini yerine getirmek üzere Alman tekink yardımından 

bi.r uzman EKİ' ye gelmiş ve yaptığı çalışmalardan sonra, TKİ Genel 
Müdürlüğü ile 4.2.1976 tarihli bir protokol düzenlenmiştir. 

Bu protokol hükümlerine göre Alman teknik yardımından 

iz imanlar gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Yine aynı protokol 
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hükümlerine göre Türk personeli için Almanya* da eğitkim programı 
düzenlenmiş ve 9 Türk eleman programa uygun olarak eğitim görmüşT 
leridir. 

İmzalanan bu protokol gereğince aşağıda belirtilen 
makine ve techihatlar Türkiye'ye gelmiştir, 

1- Kömür sahanı ve nakliye düzeneği, 

2- Baştanda kömür sabanını tesbit için bağlantı 

3- Monoray ( 3 adet ) 
4- Hidrolik tesisler 

5- Hidrolik itici silindirler 

6- Tahkimat malzemesi 

7- Skreyper ( 2 adet ) 
o- Elektrik aletleri 

9- ölçü aletleri ( CH^, CO , C0? ) 
Bu gelen makine ve teçhizatın değeri 4,031.142 DM. tır. 

üılaşıma tutarı ise 6 milyon DM dir. 

Bu teçhizatı kullanmak üzere Karadon Bölgesi Gelik 

Bölümlümde Fay 3/4 arasında -150/-120/-260 tavan Acılık panosunda 
l/ak hazırlığına başlanılmıştır. -150/-260 arası çok uzun olacağı 
ıeden:i;yle -210 kodunda bir ara kat tesisi düşünülmüş, hazırlık 

)una güre yapılmıştır. -210 kodundan -150 koduna yapılan başyu- 

:arı (ayak hazırlığı için) -150 koduna yalcın arızaya gelmesi 
ıeden:iyle ayak kurulamamıştır. -210 kodunda damar içindeki haz ır¬ 

ak siüırüGürülmüştür. Ancak saptanan arızasız kısımdan Nisan 1970 

taşında ayak hazırlığı için başyukarıya başlanılmıştır. 

Havzada daha arızasız bir pano aranmış, bulunamamıştır, 

ncak yine bu yerde 100 m. boyundaki bir panoda pilot uzun ayak 
aşılacaktır. 
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4. SSONUÇ 

Ülkemizde demir-çelik sanayiinin gelişmesiyle biri il
ce tta.şkömürüne duyulan istek de hızla artacaktır. 1992 yılında 

18,55 milyon ton dolayına erişecek olan bu talebi; halen 4;5 mil
yon 1ton olan ve teknolojinin gereklerine uyulması halinde 1965 

yılıırada 9 milyon tona erişeceği varsayılan yurtiçi üretimiyle 
kar şş ulamak olanaksızdır. 

Bu durumda, gerek taşkömür üretim ve gerekse kok tüke

tim iinde en akılcı yöntemleri seçmek bir zorunluluktur. 

4•1.. Darboğazlar 

1- Kömür darboğazının en büyük nedeni, geçmiş ikti-: 

darlLarın siyasal tercihlerine koşut olarak uygulayageldikleri 
dışaa bağıralı, yanlış ve öz çıkarlarımıza aykırı ekonomi politi-
kalaımdır. Bu sakat politika uyarınca ülkemiz enerji gereksin
mesi! dış alımla karşılanan petrole dayandırılmış, öz kaynakları
mız,, çıkarılmış yasal engeller ( petrol, maden, yabancı sermayeyi 
teşv/i.k v.b.) ile gözardı edilerek ihmal edilmişlerdir. Bunun 
sonmc;u olarak kömür kaynaklarımız yeterince ve zamanında araştı-
rılmaatmış, incelenmemiş, mevcut üretim art tınlamamış, teknolojik 

gelilşımeler izlenememiştir. 

2- Kesim homojen bir yapı göstermemektedir. Taşkömür 

razar’vlerinin büyük kısmı Kamu elinde olmasına karşın, Diyarbakır 
ve Ainıt al ya • da rastlanan mostralar yıllardan beri, özel mülkiyet 

el iradi e olduğu için, arama ve geliştirme çalışmalarından uzak, 
yerel gereksinimler için güdük üretimlerde bulunmakta, belkide 

rezcr’vlerinin büyük kısımları battal durmaktadır. 
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4.2. önlemler 

Sektörde alınması gerekli önlemleri , taşkömürü ve kok 

atçısından olmak üzere iki bölümde düşünmük gerekir. 

4-» 2.1. Taşkömürü 

1- Taşkömürü de dahil olmak üzere, kömür sektörüne aib 

tsüim işlemler tek bir Merkezi Kömür Kuruluşunda toplanmalıdır. 

2- Maden Kanunu değiştirilmelidir. 

3- Sektör kapsamına giren bütün katı fosil yakıtlar 

kcamulaştırılarak, bu sektöre ait tüm işlemler kamu yönetiminde 
ggerçekleştirilmelidir. 

4- Kömür sektöründe merkezi planlamanın uygulanması 

\ve sağlıklı bir Ana Plan çalışması hızla yapılmalıdır. 

5- Kömür aramalarına ağırlık verilmelidir. 

6- Üretim, rezervden en optimum düzeyde yararlanacak 

İblçimde yapılmalıdır. 
7- Tüvenan kömür tüketimi önlenmelidir. 

8- Kömürlerin dağıtımı sırasındaki kayıplar en alt 

düzeye indirilmelidir. 

9- Koklaşabilir taşkömürü miktarının arttırılması io^r 

ö’Hİemler getirilmelidir. Bunun için : 

a)- Koklaşabilen taşkömürleri as koklaşan taşkömürleri ve 
koklaşma niteliği olan linyitlerle harmanianmalıdır, 

b)- Taşkömürü yakan elektBik santraliarında linyit kullanım 
olanakları araştırılmalıdır. 

c)- TCDD'nm dizel ve elektrikli lokomotif üretimi arttırıl¬ 
malıdır . 

d)- Düşük kaliteli kömür harmanlarını biriket veya pelet 
şeklinde (form kok) kullanım olanakları araştırılmalıdır. 

e)- Metalurjik taşkömürünün yüksek fırın baca tozu ve toz 
cevherle harmanlanarak kullanma olanakları araştırılmalıdır. 
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4.2.2, Kok Kömürü 

1- Ülkemizde mevcut ve kurulacak olan yüksek fırınlardı, 

çağdaş teknolojinin gereklerine uymak : 

a)- Yüksek fırınlara üflenen hava sıcaklığını yükseltmek, 

b)- Yüksek fırına bazik sinter vermek, 

c)- Yüksek fırınlara verilen kokun külünü, dolayısıyla taş- 

kömüriinün külünü düşürmek, 

d)- Yüksek fırına verilen cevher harmanının sabit tutulmasını 
sağlamak, 

e)- Yüksek fırınlara kükürt miktarı düşük kok vermek, 
f)- Yüksek fırınlara verilecek sinter miktarını arttırmak, 

g)- Yüksek fırınlaran tepe basıncını arttırmak, 

2- Isınma amacıyla kok kullanımını engellemek. 

Bütün bu özel önlemlerin dışında ; 

Sektörün gereksinme duyduğu ve ileride dahada büyük 
bir gereksinme duyacağı eleman sorunu çözümlenmelidir. Sektörde 
tüm çalışanlara grevli, toplu sözleşmeli sendikal örgütlenme özgür¬ 

lüğü tanınmalıdır 
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