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OCAK ŞİSTLERİNİN KIYMETLENDİRİLMESİ*) 

Çeviren : 

Tahir P A R U K " ) 

Önsöz : 

Bilhassa yeraltı maden ocaklarından tu
vonan olarak çıkarılan kömürler içinde mü
him miktarda marn, kalker, şist v.s. gibi ya
bancı unsurlar da bulunmaktadır. Bunlar, ön
ce lavvar tesislerinde kömürden ayrılarak, 
nakliyat masraflarım düşük seviyede tutabil
mek için genellikle hemen lavvar civarındaki 
bir yere atılmaktadır. 

Lavvar civarında büyük yığınlar teşkil 
eden böyle bir gist harmanı, geniş ve mühim 
bir sahayı kaplaması, lavvardan kaçan temiz 
kömürleri ihtiva etmesi, bu temiz kömürlerin 
veya kömürlü şistlerin kendiliğinden yanması 
ile civarın havasını bozması ve karo çalışma
larına, karo tanzimine ve karo nakliyatına 
kısmen mâni olması gibi mühim mahzurlar 
arzetmektedir. 

Bu mahzurların ortadan kaldırılması an
cak şist yığınlarının ortadan kaldırılması ile 
mümkün olacağından, Macaristan'da bu mak
satla teknolojik bir metod inkişaf ettirilmiş
tir. Bu metod sayesinde şist yığınları bugün 
için artık bir problem olmaktan çıkmıştır. 

Aşağıdaki yazı, Macar Ağır Sanayi Ma
mulleri Ticaret Şirketi Nikox Firması Bülte
ninin Almanca nüshasından tercüme edilmiş 
olup, sözü geçen yeni metodu yani, tuvönan 
kömür ile beraber ocaktan çıkarılarak lavvar 
tesislerinde kömürden ayrılan ve sonra lav
var civarında bir yere yığılan ocak şistleri
nin nasıl değerlendirildiğini ve değerlendirme 
ürünlerinin neler olduğunu izah etmektedir. 

I. Teknik Genel Bilgiler : 

Bütün dünyada kömür üretimine bağlı 
olarak damar yan taşlarını ve ara kesmeleri
ni teşkil eden şistler ve taşlar da, yeryüzüne 
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çıkarılmakta ve muhtelif transport araçları 
ile bir sahaya yığılmaktadır. Bu yığınlar, ge
nellikle şistlerden (killi şist, kil, gre, pirit 
konkresyonlan ve kalker taşları v.s.) meyda
na gelmekle beraber, ocak üretimi devam et
tiği müddetçe % 20 kadar da kömür ihtiva 
etmektedir. 

Tuvönan üretimin takriben % 20 sini 
teşkil eden bu şistler, döküm sahalarının te
mini bakımından büyük bir problem olmakta
dır. Bundan başka ayrıca şistler içinde bulu
nan piritin kendi kendine yanarak civarın ha
vasını bozması gibi insan sıhhati yönünden 
mühim bir mahzur arzetmektedir. Bütün 
dünya madenciliğinde önemli bdr konu teş
kil eden bu şist harmanları, Macaristan'da 
inkişaf ettirilen bir sistem sayesinde orta
dan kaldirilabilmektedir. Sistemin diğer bir 
faydası da, şist harmanım değerlendirerek 
endüstri için lüzumlu bazı ham maddelerin 
elde edilmesidir. Şist içinde bulunan kömürün 
tekrar kazanılması maliyeti, ocaktan üretilen 
kömür maliyetine nazaran daha düşük olmak
ta ve ayrıca harmanın kömürden gayri ürün
leri de yapı malzemesi endüstrisinde kulla
nılabilmektedir. Arzuya uygun evsafta olduk
ları takdirde bu ürünlerden bir kaç cins ateş 
tuğlası, portland çimentosu, hafif beton ilâ
ve maddesi ve ramble malzemesi elde etmek 
mümkün olmaktadır. Macar teknolojisinin 
esası şist harmanının kömür ve şistini, Bir 
işletme çerçevesi içinde özel makinalar ile 
ayırmaktır. İşletme tesislerinin nihayetinde 
doğrudan doğruya satılabilir kömür ile yapı 
malzemesinde kullanılan muhtelif ham mad
deler elde edilmektedir. 

II. Sistemin Nihaî Ürünleri : 

a) Şist içindeki kömür, gayeye uygun 
bir şekilde, yıkanmış ve sınıflandırılmış ola
rak iki cins üzerinden üretilir ve satışa arz 
edilir. Bu sistem sayesinde kazamlan kömür, 
ocak lâve kömürünün % 98'i safiyetinde ol
maktadır. 
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Yıkanmış ve 0,5 - 8 mm. ve 8-20 mm. 
eb'atlarında olmak üzere iki kategoriye ay
rılmış olan kömürün rutubeti, özel bir mua
meleye tabi tutularak % 7 - 10'a kadar düşü-
rülebildiğinden, endüstride, biriket sanayiin
de ve evlerde yakacak olarak kullanılabilmek
tedir. 

b) Şist harmanının kömürü alındıktan 
sonra geriye kalan kısımları yapı malzemesi 
endüstrüsünün ham. maddesi veya ramble mal
zemesi olarak hazırlanır. Hazırlanan malzeme, 
başka bir işleme tabi tutulmaksızın, civarda 
mevcut veya yeni yapılacak bazı fabrikalar
da doğrudan doğruya kullanılabilir. 

Meselâ sistemi terkeden ham malzeme 
başka bir hazırlığa lüzum göstermeksizin doğ
rudan doğruya bir tuğla fabrikasının tuğla 
imâlinde kullanılabilir. Fabrikaya kalan iş, 
ham malzemeye sadece şekil vermek, kurut
mak ve pişirmekten ibarettir. Eğer civarda 
bir çimento fabrikası mevcut ise, vaziyet yi
ne aynıdır. Sistemden çıkan ham malzeme çi
mento üretiminin bir unsuru olarak özel bir 
muameleye tabi tutulmaksızın çimento fab
rikasında kullanılabilir. Eğer bir hafif beton 
üretimi mevzuu bahis ise, vaziyet yine aynı 
olup, ham malzeme doğrudan doğruya pişiri
ci ızgara üzerine sevk edilebilir. Ramble ya
pılması söz konusu ise ham malzeme bu de
fa, meselâ tazyikli su ile ocak içine gönderil
mek suretiyle hidrolik ramble malzemesi ola
rak değerlendirilebilir. 

Görüldüğü gibi bir nev'î lavvar karekte-
rinde olan bu sistem, harman şistlerini yapı 
malzemesi .haline getirmeyip, civarda mevcut 
veya inşa edilecek bir fabrikanın kendi ga
yesi için kullanabileceği şekilde ham malze
me hazırlamaktadır. Sistemin kazançlı tara
fı, hazırlanan malzemenin gerek yapı mal
zemesi endüstrisi ve gerekse ocak ramblesi 
için, normal teknolojik yollardan elde edilen 
malzemelere nazaran daha elverişli oluşudur. 
Çünkü harman şistleri içindeki minareller ile 
kömür zerreleri, yapı malzemesi üreten sis
teme dahil olarak fabrika yakacağında ta
sarruf sağlanmaktadır. Bu yüzden yeni usul 
ile kazanılmış ham malzemeyi kullanan bir 
fabrikanın hem kapasitesi artmakta ve hem 
de ürettiği malzemenin maliyeti düşmektedir. 

Ocak ramble malzemesi olarak kazançlı 

tarafına gelince ; ocak yanında bulunduğun

dan nakliyat ucuzdur. Halbuki normal hal

de ramble malzemesi umumiyetle daha büyük 

mesafelerden getirilmektedir. 

III. Bir Şist Harmanının İzab Edilen 
Metod île Kıymetlendirilmesine Ka
rar Verilmeden Önce E t ü t Edilmesi 
Gereken Hususlar : 

Şist harmaıundan özel bir delik makina-
sı ile numune alınmalıdır. Şist yığını içinde 
yanma olup olmadığım anlamak için numu
nelerin harmanı temsil edecek mahiyette ve 
yeteri kadar olması lâzımdır. Eğer harman 
yeni teşekkül ediyorsa dökülen 'şistlerden de
vamlı olarak, lâboratuvar için numune alın
malıdır. Alınan bu numunelerin ortalama de
ğeri, ilerde meydana gelecek harmanın evsa
fını verir. Numuneyi alırken, şistin minarel 
muhtevasını, parça büyüklüğünü ve harman 
kapasitesini tesbit etmek gerekir. Numune, 
ister eski harmandan delik delinmek suretiy
le alınmış olsun, ister yeni dökülen şistlerden 
devamlı bir şekilde alınmış olsun, lâboratu-
varda şu hususların tayin edilmesi iktiza eder: 
20 mm. den küçük eb'ada kırılmış olan 
malzemeyi, lâboratuvafda bir yüzdürme tec
rübesine tabi tutarak özgül ağırlığı 1,4 ve 
1,8 olan ağırmayi içinde ne kadar kömür mik
tarının yüzdürülebileceğinin tesbiti lâzımdır. 
Teknolojinin başarı sağlıyabilmesi için, kö
mür muhtevasının % 19 - 20 oranında olması 
arzu edilir. Şist harmanından kömür kazan
mak gayesi ile kurulacak tesisler, harmanın 
kömür muhtevası % 20-30 oranında olması 
halinde bilhassa istifadeli olurlar. Harmanın 
ihtiva ettiği kömürün miktar ve evsafım ta
nıma bakımından; kazanılan kömürün kalo
ri, kül ve uçucu madde miktarlarını tayin et
melidir. Yüzdürme tecrübesi yolu ile sınıflan
dırılmış bulunan taşları kimyevi bir analize 
(Oksid - analizi) tabi tutmalıdır. Analiz ame
liyesi devam ederken, harman alınan numune
lerin kimyevî terkipleri tayin edilmelidir. Ya
pı malzemesi endüstrisine malzeme hazırla
mada, teknolojik işleme tabi tutulacak harma
nın (Glühen'e göre) şu terkipte olması lâ
zımdır : 

Elde edilen taşların, diferansiyeltermc 
analizi yapılarak mineralojik bileşimlerini 
tesbit etmek maksadiyle petrografik yönden 
incelenmesi lâzımdır. Ancak kimyevî ve pet
rografik analizlerden sonradır ki, konu teş-
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kil eden şist harmanından elde edilecek mal
zemenin evsaf ve kalori bakımından bir kıy
met ifade edip etmiyeceğlni tayin etmek 
mümkün olabilir. Aynı şekilde elde edilecek 
malzemenin yapı malzemesi endüstrisinde kul
lanılıp kullanılamıyacağı hususuna, yine aynı 
incelemelerden sonra karar verilebilir. Ayrıca 
harman malzemesini bir de fizikî yönden tec
rübeye tâbi tutmak lâzımdır. Fizikî tecrübe 
için harman malzemesinden, yumuşatılmış 
numune ve kabartılmış numune tâbir edilen 
iki numune yapmak icabeder. Birincisinde el
de edilen taşların hidrolik ramblede kullanı
lıp kullanılamıyacağı, yani suda eriyip eri-
miyeceği hususu ; ikincisinde ise, harman 
muhtevası killi şistten müteşekkil olduğu tak
dirde, kendi bünyesinde mevcut suyun serbest 
hale geçen buharı ile üst sathının sflistll bir 
eriyik haline geçerek kabarıp kabarmıyacağı 
hususu tesblt edilir. Aynı şekilde harmanın 
tuğla ve çimento fabrikasyonları için elveriş
li olup olmadıkları basit fizikî deneyler ile 
anlaşılabilir. Lâboratuvarda yapılan bu ön 
tecrübeler sayesinde mevzu bahis şist har
manının bu yazıda tasvir edilen Macar tek
nolojisi ile kıymetlendirilerek endüstride kul
lanılmasının mümkün veya rantabl olup ol
madığını anlamak mümkün olur. Netice po
zitif olduğu takdirde hazırlanacak işletme 
teknolojisinin şekline, yani harmanın kömür 
ve taşlarının kuru metod İle mi, yoksa ıslak 
metod üe mi ayrılacağına karar verebilir. 

IV. Sistemin Çalışması : 

Sistem yukarıda izah edildiği şekilde har
man muhtevasını kömür ve taş olmak üzere 
1W katagoriye ayırmaktadır. Bu ayırma işi, 
tesisin özel hidrosiklonları İle yapılmaktadır. 
Hldroslklonlann ölçü nisbetlerl, İçinden ge
çen malzemenin tane büyüklüklerini tahdit 
ettiğinden, harman muhtevasının uygun tane 
büyüklüğüne kırılması ve küçültülmesi icabe
der. Macar teknolojisinde ham malzeme, kırı
cı makinalarla 0-20 mm. ye kırılır. Kırıcılar 
o şekilde ayar edilir ki, kırılan harman muh
tevası, hidrosiklonlartn kömürü ayırma peri
yodunda kendiliğinden bir ağırmayi teşkil 
edebilsin. Tani burada, ağırmayi teşkil etmek 
İçin mutad olduğu üzere pahalı malzemenin 
kullanılmasına lüzum yoktur. (Meselâ; barit, 
deınirsllikat, manyetit gibi) 

Sistem lüzumlu olan ağırmayi miktarını 

özel bir cihaza ihtiyaç göstermeksizin kendi 

kendine ayarlar. 

1) Harman Muhtevasının Hazırlanması: 

Yukarıdaki maksat için harman muhte
vasının hazırlanması iki şekilde olur : 

a) Harman, kili yumuşak olmıyan killi 
şistten ibaret ise, kuru metod ile hazırlanır. 
Bütün kitle bir kademede olmak üzere dar-
beli veya çekiçli kırıcılarda 0-20 mm. ye kı
rılır, sonra miktarı ölçülerek bir silo vasıta-
siyle sulu karışımın teşekkülüne terkedilir,, 

b) Harman, büyük mikyasta kil ihtiva 
ediyorsa (bilhassa linyit kömürü işletmelerin
de), bu takdirde ham malzeme kaba olarak 
kırıcıdan geçirildikten sonra ıslak metod İle 
süspansiyon teşekkülü için hazırlanır. Bu du
rumda killi kısımlar 0-20 mm. arasındaki 
kırılma teknolojisine zarar vermezler. Malze
meyi hazırlama işi özel bir İşletme binasın
da yapılır. Burada, uygun parça büyüklü
ğünde kırılmış olan malzeme bir kazan İçine 
verilmek suretiyle sulu karışım teşekkül etti
rilir ; bu da orta derecede özgül ağırlığı olan 
bir süspansiyon meydana getirir. 

2) Kömürün Kazanılması : 

Bu süspansiyon (süspansiyon hem kö
mür ve hem de taş ihtiva eder) pompalar yar
dımı ile hidroslklonlara verilir. Hidrosiklonlar 
kömürü taştan ayırırlar. Üstte yüzen kömür, 
kavisli eleklerin ve vibratörlerin yardımı İle 
santrifüj kurutucularına gelir ve buradan 
% 92-98 safiyet oranında dışarı çıkar. Hid
rosiklonlar, takriben % 68-85 randımanla ça
lışırlar. Yani hidrosiklonlarda, sistem içinden 
alınarak lâboratuvar tecrübeleri ile tesblt edi
len kömür miktarının ancak bu yüzde nisbeti 
kadar kısmı ayrılabilirler. Kazanılan kömü
rün parça büyüklüğü 0,5 - 20 mm. arasında 
olup arzu edilen eb'ada göre de ayar edilebi
lir. Bunu, yani istenilen katagoriye ayırma 
işini vibratörler yaparlar. 

3) Muhtevası Yalnız Taştan Müteşekkil 
Olan Harmanların Kıymetlendirilmesi: 

îki Metod île Kıymetlendirilirler 

a) Kömür muhtevası oldukça fakir olan 
büyük eb'attaki taş parçaları, kırılmak İçin 
önce ızgara üzerine sevk edilir ki, buna talî 
mahsul elde etme İşlemi denir. Burada mal
zeme kırıcılarla 0-20 mm. ye kırıldıktan 
sonra vibratörler vasıtasiyle kullanılan tekno
lojiye uygun katagorilere ayrılır. 

b) Hidrosiklonlarm alt kısmından dlşarı 
akan taşlar aynı şekilde kavisli elekler, ku
rutucu ve ayırıcı vibratörler yardımı ile en-
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düstrinin talep ettiği parça büyüklüğüne göre 
hazırlanırlar. Hazırlanan bu taşlar % 10 nis
betinde sü ihtiva eder. Bu şekilde hazırlanan 
taş kısımlar yani harmanın minerolojik kı
sımları, Macaristan'daki tecrübelere göre ga
yeye en uygun olarak şu parça büyüklükleri
ne ayrılırlar. 

Parça büyüklüğü 2 - 3 mm. den 20 mm. 
ye kadar olanlar topraksız yani yıkanmış 
taşlardan meydana geldiklerinden sulu ramb
le malzemesi olarak kum yerine kullanılabilir. 
Yapılan tecrübelere göre, elde edilen bu mal
zeme, eğer yarı yarıya kum ile karıştırıla
cak olursa, en iyi bir ramble malzemesi ha
zırlanmış olur. Çünkü suyu seri olarak ve ta
mamen süzdüğünden ramble edilen yerde, is
tenilen mukavemette bir tabaka meydana ge
tirir. Bu mukavemetin derecesi Macar ve Po
lonya standartlarına uygundur. Elde edilen 
malzemenin tazyikli hava ile ramble malze
mesi olarak kullanılıp kullanılamıyacağı hu
susunda henüz bir tecrübe yapılmış olma
makla beraber, burada da iyi netice alınabi
lir. 

Kırıcıdan çıkan malzemenin diğer kata-
gorilerinden Macaristan'daki tecrübelere gö
re parça büyüklüğü 0 mm. den 2 - 3 mm. ye 
kadar olanlarını tercih etmelidir. Çünkü bu 
mahsûl, yapı malzemesi endüstrisinde meselâ, 
daha evvel mevcut veya yeniden inşa edilecek 
tuğla, çimento ve hafif beton fabrikasyonla
rında kullanılabilir, işlemin devamı süresin
ce kırıcıdan çıkan şistlerin kalori muhtevası 
yaklatnk bir doğruluk derecesi ile ayarlana
rak kütle içindeki homojen durumu temin edi
lir. Sonra bu mahsûl, iktisadi bünyenin uy
gun olması halinde, aşağıda bahsedilen yapı 
malzemesi endüstrisi dallarından birinde ge
niş çapta kullanılabilir : 

1) Tuğla Sanayiinde: 

a) Harmanın büyük bir kısmı şistler 
içindeki kömür miktarını belli bir miktara gö
re ayarlamak suretiyle tuğla imâline elve
rişli olmaktadır. (Hollanda tuğlası) harmanın 
şist muhtevası zayıf evsaflı ise - ekseri killi 
şistte olduğu gibi - bu takdirde içine % 2 
nisbetinde özleştirtci ucuz bir madde ilâve edi
lerek ham malzeme hazırlanır. Sonra bu ham 
malzemeden, tuğla fabrikasının normal maki
nelerini herhangi bir şekilde tadil etmeksizin 
tuğla imâl edilebilir. Elde edilen tuğlaların 
tazyik mukavemetleri, 300 - 400 Kg./cntf ye 
kadar çıkmaktadır. Görülüyor ki, burada tuğ
la, kil ihtiva eden ayrı bir ham malzemeye 
ihtiyaç göstermeksizin doğrudan doğruya 
harman malzemesinden elde edilmektedir. 

b) Hazırlanmış harman malzemesi uygun 
nisbette kömür ihtiva ediyorsa, bunu normal 
tuğla imâlinde kullanabilmek için ilâve yap
mak gerekir. Bu maksatla muayyen % ora
nında olmak üzere başka bir killi ham mal
zeme harman malzemesine karıştırılır. El
de edilen karışımın, pişirilme ameliye
sinden sonra ağırlığının % 5 - 10 nisbetinde 
azalmasına rağmen, mukavemetinden hiç bir 
şey kaybetmiyecek oranda yapılmış olması lâ
zımdır. Macaristan'da bu metodla imâl edil
miş tuğlaların ortalama tazyik mukavemetle
ri 100 - 150 Kg./cm2 arasındadır. Eğer şist de 
ilâve edilirse, bu tuğlaların ses ve ısıya karşı 
izolasyon kabiliyetleri de yükselmektedir. Her 
iki usulde de tuğla elde edilirken alevlenme 
hızının % 20 - 30 nisbetinde fazlalaştığı görül
mekte, bu ise pişirme fırınlarının kapasitele
rini artırmaktadır. 1000 adet normal tuğlanın 
pişirilmesi için lüzumlu yakıt miktarı elde 
edilen tecrübeye ve ham malzemenin cinsine 
göre % 40-80 nisbetinde azalmaktadır. Bu 
durumu tesbit edebilmek için işlemin sonun
da harman malzemesi ile beraber sistem içi
ne kömür zerreleri, yani bir miktar ısı dahil 
edilmek suretiyle tecrübe yapılmıştır. 

2) Hafif Beton Sanayiinde : 

Yalnız ısı değeri ile fizikî hassasım İş
letme dahilinde tanzim etmek suretiyle ; ham 
malzeme, başka bir muameleye tâbi tutul
maksızın doğrudan doğruya hafif beton imâ
linde kullanılabilir. Bu durumda hidrat suyu 
ihtiva eden killi şist ' tabakaları, fırın ızgarası 
üzerinde, harici sathı eriyerek kabarır. Bunun 
için lüzumlu olan enerjiyi, ham maddenin ken
disi verir. Pek tabiî olarak bu hassaya, ter
kibinde bulunan hidrat suyunu 900 °C de ve
rebilen şistler sahiptirler. Tutuşturmak için 
önce özel bir yakıt kullanılır. Bundan sonra 
malzeme kendi kendine yanmak suretiyle ka
barıp büzülür ve neticede sağlam bir mahsul 
olarak ortaya çıkar. Bu şekilde elde edilen ha
fif beton katkısına çimento ilâve edilirse, ağır
lığı 600 -1000 Kg./m3 ve tazyik mukavemeti 
50 - 100 Kg./om2 olan gayet mukavim hafif 
beton yapı malzemesi meydana gelir. (Blok 
taşları, ses ve ısıya karşı izolatör plâkaları 
v.s.) 

3) Portland Çimentosu Sanayiinde : 

Ufalanmış olan şistler, aynı zamanda çi
mentoyu teşkil eden silikat bileşimlerinin bir 
ham maddesi olarak, % 50 nisbetinde ilâve 
edilmek suretiyle portland çimentosu imâlinde 
kullanılabilir. Hazırlanmış olan malzeme, di
ğer bileşimleriyle beraber ve aynı zamanda 
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öğütülmüş kalker ilâvesiyle döner fırınlara 
sevk edilir. Harman malzemesi içinde mevcut 
bulunan enerjiden (ince kömür zerreleri şek
linde), yanma esnasında takriben % 80 nisbe* 
tinde istifade etmek mümkün olur. Bu ise ya
kıttan tasarruf sağladığı gibi çimento fab
rikasına ham malzemenin devamlı ve uzun 
müddet şevkini de mümkün kılar. Bu tarzda 
yapılan imalât, çimentonun kalitesini asla de
ğiştirmez. 

4) Müşterek Sanayi Dallarında : 

Şist harmanından kömür kazanılması 
esas hedef değil de, mahdut sahalara münha
sıran ham malzeme kazanılması isteniliyorsa, 
bu takdirde harman muhtevasını sadece belli 
bir endüstri dalının muhtelif gayeleri için ha
zırlamak imkânı mevcuttur. Meselâ Macaris
tan'da şist harmanından sadece kömür kaza
nan işletmeler olduğu gibi kazanılan kömürün 
yam sıra çimento sanayii için minerolojik 
kısmını hazırlayan veya sadece tuğla sana
yiine ham madde temin eden işletmeler mev
cuttur. Bahsedilen son gaye için kurulmuş 
olan bir sistem, elde edilen ufalanmış har
man muhtevasını başka bir malzemeye karış
tırmak suretiyle kullanmak mümkün olduğu 
takdirde, 300 km. mesafedeki bütün civar tuğ
la fabrikalarını besliyebllir. 

VI. Teklifler : 

önce tebarüz ettirmek gerekir ki, ileride 
verilecek olan malûmatlar, şist harmanları
nın hemen yanında kurulmuş olan ve bura
dan % 20-25 nisbetinde ve belli evsafta kö
mür kazanabüen sistemler içindir. 

Arazi şartları ve harman muhtevası hak
kında t a m bir bilgiye sahip olunmadığı tak
dirde o yerin bir vaziyet plânı ile harmandan 
alman numuneler gönderilecek olursa hem bir 
lâboratuvarda ve hem die kurulmuş mevcut bir 
işletmede lüzumlu tecrübeler yapılarak iste
nen bilgi verilebilir. 

Aşağıda verilen teknik malûmatlar, Ma
caristan ve Polonya'da halen çalışmakta olan 
sistemlerde tesbit edilmiş fiilî kıymetlerdir. 
Verilen bu teknik malûmatlar, işlenen malze
menin veya bu malzeme içinden kazamlan kö
mürün miktarına bağlı değildir. Kazanılacak 
kömür % 20 nisbetinde olduğu takdirde kuru
lacak teknolojik sistemin randımanı % 70-85 
arasında olacaktır. Yani, harman içinde bulu
nan kömür miktarından % 70 - 85 nisbetinde 
olmak üzere % 10-12 rutubetli ve 0,5 - 20 mm. 
eb'atlı temiz kömür elde edilecektir. Kat'î 
üretim randımanı ancak harman malzemesinin 
evsafı bilindikten sona verilebilir ise de, genel 

olarak yukarda verilen rakamlar arasında de
rişmektedir. 

1) Ocak Harmanından Kömür Kazanmak 
Amacı t ie Kurulan Tesisler : 

a) Firma tarafından kurulan tesislerin 
en mühim makine grupları aşağıdadır: 

—• Çelik konstrüksayonlar 
umumi ağırlığın % 43,5 

— Teknolojiye ait makineler 
umumi ağırlığın % 13,0 

— Nakil bantları umumi ağırlığın % 22,0 
— Oluklar umumi ağırlığın % 1,5 
— Silo umumi ağırlığın % 10,5 
—• Sevk borıjları umumi ağırlığın % 9,0 
— Tulumbalar umumi ağırlığın % 0,5 ini 
teşkil etmektedir. 

Yukardaki makine gruplarının umum: 
ağırlığı yaklaşık olarak 500 ton, vasati fiatı 
360 - 400.000,— Dolardır. Sistem için lüzum
lu komple elektrik tesisatının fiatı ise 
80 - 85.000,— Dolar arasında değişmektedir. 

b) Sistemin maliyetini hesaplarken aşa
ğıdaki hususları dikkate almak faydalıdır : 

Sistem için genel yatırım miktarı, (kuru
lan makine grupları, çelik konstrüksiyonlar 
ve elektrik! tesislerden başka lüzumlu suyun 
ve elektrik enerjisinin getirilmesi, malzeme 
nakliyatı için demiryolu, büro, atelye v.s. gi
bi yardım tesisler de dahil olmak üzere tah
minen 700.000,— dolar civarındadır. 

2) Ocak Harmanından Kömür Kazanmak 
Veya Tuğla ve Yapı Endüstrisi için 
Ham Malzeme Elde Etmek Amacı İle 
Kurulan Tesisler : 

a) En mühim makine grupları : 
— Çelik konstrüksiyon 

umumi ağırlığın % 48 
— Teknolojiye ait makineler 

umumi ağırlığın % 14 
— Nakil bantları umumi ağırlığın % 18 
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— Oluklar umumi ağırlığın % 2 
— Silo umumi ağırlığın % 11 
— Sevk boruları umumi ağırlığın % 5 
— Tulumbalar umumi ağırlığın % 1 
— Toz emme tesisi umumi ağırlığın % 1 
teşkil etmektedir. 

ini 

Tesisin yaklaşık olarak umumi ağırlığı 
800 ton olup, vasati fiatı 480-520 000,— do
lar, koninle elektrik teçhizatı 125.000,— dolar 
civarındadır. 

b) İşletmenin maliyet hesaplarında aşa
ğıdaki ana hususlar dikkate alınmalıdır : 

— Gelen malzeme miktarı 100 -150 ton/saat 
— Hidrosikloalara verilen 

malzeme miktarı 70 - 110 ton/saat 
— Malzeme miktarına düşen 

elektrik enerjisi ihtiyacı 5 - 7 Kws/ton 
— işletme için lüzumlu 

su ihtiyacı 500 L/Dak. 
— Lüzumlu işçi sayısı 

(bakını grubu hariç) 15-20 işçi 
—• Tesis İçin lüzumlu 

saha ihtiyacı 40x120 mJ 

Genel yatırım miktarı 1.) de derpiş edilen 
aynı hacimdeki doneler için takriben 950.000 
dolar civarındadır. 

VI, Komple Bir Sistem tein Lüzumlu Ya
tırım Miktarı : 

Komple bir sistem için (kömür ile diğer 
talî mahsulleri hazırhyan tesisler) lüzumlu 
yatırım miktarı, mevcut İşletmelerden bugüne 
kadar elde edilen tecrübelere göre takriben 
900.000,— dolar civarındadır. 

Bu yatırım miktarı şu kısımlardan mey
dana gelmektedir : 

Tamız bir gaye için (Meselâ, yalnız kö
mür kazanmak veya tuğla sanayiine ham mal
zeme temin etmek için) kurulan sistemin ya
tırım miktarı takriben 250 - 300.000 dolar fark 
etmektedir. 

Sistemin Kapasitesi: 

Komple bir gaye İçin kurulmuş olan sis
temlerde endüstride kullanılabilir vaziyette 
olmak üzere günde takriben 2000-2500 ton; 

Yalnız bir gaye için kurulmuş olan sJs-
temlerde İse yukardakl yatırım çerçevesi için
de olmak üzere günde 500 -1000 ton ham mal
zeme lşlenebilmektedlr. 

V m . Üretim Maliyeti: 

Aşağıda verilen işletme masrafları, tak
riben 250 ton/gün ve 300 gün/yıl üzerinden 
75.000 ton/yıl kömür üretimine göre hesap
lanmıştır. 

Kömür ile beraber ekte edilen talî mah

sul 2100 t/gün veya 630.000 t/yıl, ana mah

sul ise 1.848 t/gün veya 554.400 t/yü'dır. 

tşletme Masrafları 




