
İş letmesinde Toz Problemi 

1) Giriş 

Henüz, Türkiye'de kömür ve metal 
ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontro
lü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışma
ların önemi gün geçtikçe daha iyi anla
şılmaktadır. Bu açıdan hareket ederek Or
ta Anadolu linyitleri işletmesinde toz ça
lışması yapılmıştır. Kullanılan cihazlarla 
mg/m3 ve tane/cm3 cinsinden toz kon
santrasyonunun tehlikeli limiti tayin edile-
biir. Ülkemizde belli bir toz standardı ol
madığı için elde ettiğimiz neticeleri bazı 
ülkelerin kabul ettiklerini maksimum kon
santrasyonlarla karşılaştırıp, yapabileceği 
kötü etkiyi tahmin edebiliriz. 

2) Toz ve Etkisi 

Genel anlamda toz, havada bulut mey
dana getiren küçük katı parçacıklardır. 
Genel olarak görünmezler ve havada dai
ma bir miktar toz vardır. Doğal olarak, 
toz miktarı arttıkça toz bulutu görünebi
lir hatta görüş sahasını daralttığı gibi ka
ranlık bile yapar. Toz, madencilik gibi en
düstriyel faaliyetlerin sonucunda meyda
na geiir. Havadaki toz parçacıklarının ço
ğu çok küçüktür, çıplak gözle görünemez-
ler ve mikron cinsinden ölçülürler. 

Toz daima rahatsız edici unsurdur. 
Görüş kabiliyetini azaltır, genellikle sinir
li yapar, makina ve mekanik aletler için 
büyük tehlikeye sebep olabilir. Bazı toz 
çeştileri rahatsız edici olmaktan çok teh
likelidir. Kömür tozu hava ile patlayıcı ka
rışım meydana getirir, bu yüzden binlerce 
madenci hayatlarını kaybetmiştir. Ba-
zi tozlar zehirli hatta radyoaktiftir. Eğer 
belli miktarda ve yeteri kadar zaman te
neffüs edilirse, tozların büyük kısmı akci
ğer rahatsızlıkları yapar. 

Bu son çeşit tozlar zamanımız araştır
macılarının önemli konularıdır. Pnema-
konyaz bu tür araştırmalar sonucu ortaya 
çıkan gerçektir ki toz teneffüs etmekten 
dolayı meydana gelen tüm teneffüs yolla
rı rahatsızlıkları için kullanılmaktadır. 

Şekil: 1 Havada askıdaki tozun tipik 
tane-büyüklüğü dağılımı. 
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Genel kanı 5 mikrondan küçük toz
ların pnemokanyaza sebep olduklarıdır. 
Fakat en büyük tehlike 1-2 mikron ara
sındaki tozlardır. (Şekil: 1) 

Şekil 1 de birim aralıklarındaki parça
cık sayısı logaritmik, parçacık sayısı ken
di değerinde olmak üzere çizilen eğri 0,5 
ile 10 mikron arasında doğru bir çizgi ol
muştur. 0,5 mikrondan aşağıdaki dik ke
sen ise normal atmosfer kirliliğidir. Tenef
füs edilen tozların bir kısmı nefes sistemi 

içinde tutulur. Büyük parçacıklar yukarı 
nefes yollarında tutulur ve ancak çok kü
çük parçalar ciğerlere ve alvelora ulaşır. 
5-10 mikron arası mineral parçacıklarının 

3) İşletme Hakkında Genel Bilgiler 
Orta Anadolu Linyitleri İşletmesi Tür

kiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından 
1967 yılında özel teşebbüsten devir alın
mış olup, Ankara'nın Beypazarı Nallıhan 
ilçeleri arasında ve Ankara'dan takriben 
125 km. uzaklıktadır. Bugüne kadar geçen 

tamamı yukarı nefes yollarında tutulur. 
Fakat 0,2-0,3 mikrondan daha küçük par
çacıklar gazların taşınması gibi teneffüs 
edilen hava ile birlikte dışarıya atılırlar. 
Deneylerle alvelordaki birikme ile tane 
büyüklüğü arasındaki ilgi saptanmıştır. 
(Şekil: 2) 

Şeki l : 2 den anlaşılacağı üzere alve
lordaki maksimum birikme 1-2 mikron ara
sında minimum birikme 0,2-0,3 mikron 
arasındadır. Yukarı nefes yollarında 5 
mikrondan büyük parçacıklar tutulur, fa
kat tane büyüklüğünün azalması ile tutul
ma oramda azalır, 1 mikron civarında sı
fırdır. 

süre zarfında yapılan girişimlerle istihsa
lin artırılmasına çalışılmıştır. Bu çalışma
ların gerektiği şekilde başarılı olduğu söy
lenemez. Bu sonuçta çok çeşitli etkenle
rin rol oynadığı kuşkusuzdur. Şu anda iş
letmenin yıllık tüvenan kömür istihsali 
200.000 ton civarındadır. 
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Jeolojik şartlar ideal olup, işçiliği zor
laştıracak hiç bir neden yoktur. Kömür 
damarı iki tabaka halinde olup, tabakalar 
arasında 1,5 metre kalınlığında ara kesme 
vardır. (Şekil: 3) 

İşletme metodu göçertmeli uzun ayak 
olup, alına dik sürtünmen çelik tahkimat 
kullanılmaktadır. Kömür ayaktan ana yola 
kadar zincirli konveyörlerle getirilmekte 
bunradan dışarıya tonluk vagonlarla alın
maktadır. 

4) Deney Çalışmaları 

Bu çalışma sırasında aşağıda belirti
len özellikleri olan cihazlarla örnekler a-
lırimıştır: 

1) Cihaz mümkün olduğu kadar insan 
nefes alma sistemine benzemelidir. Top
lanan toz ciğerlerde kalan olmalıdır. 

2) Toz alma cihazı mümkün olduğu 
kadar fazla zaman aralığında çalışmalıdır. 
Kısa süre alınan örneklerin gerçeği yan
sıttığı şüphelidir. 

3) Toz alma cihazı tozun fiziksel özel
liklerini bozmadan olduğu gibi örnek al
malıdır. 

Bu bilgilerin ışığında aşağıda belirti
len cihazlar kullanılmıştır. Fakat hemen 
belirtmek yararlıdır ki bu cihazların içinde 
sonucuna en çok güvenilecek olanı Gra-
vimetrik toz ölçerdir. 

1) Gravimetrik toz Ölçer. 

2) Uzun süreli ısısal çökeltici. 

1) Gravimetrik toz ölçer. 

Örnekler çalışmaların yoğunluğuna 
göre ocağın çeşitli bölümlerinden alınmış
tır. Doğal olarak ayak, çalışmaların en yo
ğun olduğu bölümdür. Bu yazıdada ayak
larda elde edilen neticeler verilecektir. 

5) Gravimetrik Toz Ölçerle Ayaklar
da Elde Edilen Sonuçların Analizi 

Ayaklardaki toz konsantrasyonları ana 
yola irtibat klavuzlarında, ayak klavuzla-
rında, ayak içi hava girişinde, ayak orta
sında, ayak içi hava çıkışı ile ayak hava 
çıkış klavuzlarında olmak üzere 6 istasyon
da alınan örneklerle saptanmaya çalışıl
mıştır. Toz örnek alma cihazları incelen
diğinden Gravimetrik toz ölçerin insanla
ra en yakın şekilde teneffüs edilebilen ha
vadan örnek aldığı görülür. Bu nedenle bu 
cihaz, sonuçlarına göre çıkarılacak sonuç
la diğer cihazlara oranla daha gerçek ola
caktır. 

Şekil 4 de enterasan neticeler elde 
edilmiştir. Şekilde ait ve üst ayakların 
tahkimat ve istihsal vardiyelerinin birbir
leriyle kıyaslanması ve ayaklardaki toz 
konsantrasyonlarının dağılımı görülmek
tedir. Böylece alt ve üst ayakların istihsal 
ve tahkimat, alt ayağın istihsal ve tahki
mat, üst ayak istihsal ve tahkimat vardi-
yelerindeki toz konsantrasyonları birbiriy
le kıyaslanabilir. 

6) Sonuç 

Yukardaki tablo ve grafikte görüldü
ğü üzere tavan ayakta 42,20 mg/m3 ve 
2924 tane/cm3, taban ayakta 57,60 mg/m3 

ve 4285 tane/cm3 maksimum ve tavan 
ayakta 3,27 mg/m3, taban ayakta 7,20 
mg/m3 minimum toz konsantrasyonları bu-
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lunmuştur. Buna karşılık bazı ülkelerde 
kabul edilen toz standartları şu şekilde
dir. Çekoslovakya'da 10 mg/m3, Rusya'da 
10 mg/m3, ABD de 2 mg/m3 ve İngiltere'de 
8 mg/m3 maksimum konsantrasyonlarıdır 

Bu bilgilerin ışığında elde edilen so

nuçlarla, aynı metodu kullanan diğer ül
keler gözönüne alındığında, Orta Anado
lu linyitleri işletmesinde tozun büyük bir 
problem olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle mutlaka bir takım tedbirler alınıp, 
en azından toz konsantrasyonunun çok 
aşağılara düşürülmesine çalışılmalıdır. 
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