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Tablo 1 — Ham Demirin, Cevherlerin, Kok ve Eriticinin Terkibi 

. % 

Cevher A 

Cevher B 

Kok 

Erit ici 

Ham Demir 

SİO2 

6.00 

6.64 

10.00 

1.50 

-

AlıOj 

1.00 

1.36 

8.00 

1.30 

-

CaO 

0.68 

0.68 

1.50 

50.00 

-

MgO 

0.44 

0.44 

1.50 

3.82 

-

Mıı 

0.54 

0.54 

-

-

0.58 

P 

0.073 

0.073 

0.01 

-

0.05 

S 

-

-

0.50 

-

-

Fe 

58.00 

58.00 

-

-

94.00 

Sabit C 

-

-

75.00 

• -

3.00 

Si 

-

-

-

— 

1.50 

Not: Cevherdeki kükürtün aynen ham demire intikal ettiği kabul edi lmişt i r : 

unsur miktarı: 50.00+3.82=53.82 Kg. dır. Eri
tici içinde mevcut bu baz'ın bir kısmı, yine 
kendi içindeki asit unsurlarla birleşerek cü
ruf teşkil edeceğinden, gerek kok ve gerek
se cevher için serbest olan baz miktarı yu-
kardaki rakkamdan daha aşağı olacaktır. 
Eriticideki asit unsurlar için gereken baz 
miktarı 3.08 Kg. olduğundan, bu rakkamı 
53.82 den tarhederek eriticinin "hakiki ran
dımanı" nı bulmak mümkündür. Bu ise, 
53.82—3.08=50.74 Kg. dır. Şu halde, 100 Kg. 
eriticinin ancak 50.74 Kg. ından istifade et
mek mümkün olacaktır. Buna göre yüksek 
fırında cevher veya kokla birleşmeğe ser
best bir durumda 1 Kg. baz temin edebil
mek için firma, verilmesi icap eden kireç ta
şı miktarı, diğer bir tâbirle, eritici verimi: 

100.00 

50.74 
1.97 Kg. olacaktır. 

100 Kg. kok'ta mevcut 
asit unsurlar : 

100 Kg. kok'ta mevcut 
bazik unsurlar : 

Sio* =10.00 Kg. 
AI*O3;= 8.00 „ 

Yekûn: 18.00 Kg. 

CaO = 1.50 
MgO = 1.50 

Yekûn: 3.00 Kg.. 

Eriticinin Tablo l'de belirtilen terkibinde 
gösterilen bütün unsurlar aynen cürufa in-
tikat ettiğinden, fırında kullanılan her 100 
Kg. eriticiden husule gelecek cüruf mikta
rı, 

Sİ02 + A1203 ;+ CaO + MgO = 1.50 + 
1.30 + 50.00 + 3.82 = 56.62 Kg. dır. 

Yani, eriticinin % 56,62 si cüruf olarak fı
rından alınacaktır. 

II — KOK : I 

Tablo l'de belirtilen terkibe göre, fırına 
verilecek 100 Kg. kok için gereken eritici ve 
husule gelecek cüruf miktarı yine yukarda-
ki esaslara göre hesap edilecektir. 

Asit unsurlar içn gereken baz miktarı, 
18.00x1.1=19.80 Kg. dır. Halen kok'ta 3.00 Kg. 
baz mevcut olduğuna göre, dışardan 19.80 — 
3.00 = 16.80 Kg. baz, veya 16.80 x 1.97 = 33.10 
Kg. kireç-taşı temini gerekmektedir. 

Ayrıca, kükürt'ü CaS halinde cürufa inti
kal ettirebilmek için gereken eritici miktarı, 

CaO+S+C+CaS+CO 

•denklemine göre hesap edilir. Bu denklem
den beher Kg. kükürt için 1.75 Kg. CaO gerek
tiği bulunur. Kok'ta mevcut 0.50 Kg. kü
kürt'ü cürufa alabilmek için lüzumlu kireç
taşı, 

1.75x0.50x1.97=1.72 Kg. dır. 

Demek ki, kokun kül ve kükürtünü gide
rebilmek için gereken yekûn kireçtaşı mik
tarı, 

33.101+1.72=34.82 Kg. dır. 

Kok için fırına ilâve edilen kireçtaşımn 
ancak % 56.62 si cürufa geçeceğinden, koktan 
hasıl olacak cüruf miktarı bu kısmı, koktaki 
silis, alminyum oksit ve kükürt miktarlarına 
ilâve etmekle bulunur. Yani, kok dolayısile 
husule gelecek cüruf, 

10.00 + 8.00 + 0.5 + (34.82x0.5662) = 
38.20 Kg. dır. 
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Her Kg. cürufun eritilebilmesi için gere
ken karbon m i k t a n umumiyetle 0.25 Kg. ola
rak kabul edilir. Şu halde, kok dolayısile hu
sule gelecek cüruf için gereken karbon mikta
rı, 

38.20 x 0.25 = 9.55 Kg. dır. 

Tablo l 'de görüleceği veçhile, her 100 Kg. 
kokta ancak 75.00 Kg. sabit karbon mevcut
tur. Bu miktardan, koktan husule gelen cüruf 
için sarfedilecek olan 9.55 Kg. tarhedilince, fı
rında diğer izabe ve eritme işlerinde kullanı
labilecek olan karbon yüzdesi bulunur. Bu 
miktar, 

75.00 — 9.55 = 65.45 Kg. veya % 65.45 tir. 

III —CEVHER A: 

Şimdi Tablo l 'de "Cevher A' diye göste
rilen cevherin 100 Kg. inin izabesi içn I. ve 
II . maddelerde belirtilen eritici ve koktan ne 
miktar kullanılacağını ve neticede husule ge
lecek cüruf miktarını hesap edelim. 

Tablo l 'den anlaşılacağı üzere, ham de
mirdeki Fe miktarı % 94.00 olacaktır. Cev
her A da ise Fe miktarı % 50.00 dir. Cürufa 
hiç demir kaçmadığını kabul ettiğimiz tak
dirde, cevher içindeki demire nazaran ham 
demir (pik) verimi, 

58.00 
x 100 = % 61.7 olacaktır Yani, 

94.00 

her ton cevherden ancak 0.617 ton pik demi
ri elde edilecektir. 

Yine tablo I den öğreniyoruz ki, ham de
mir içindeki (Si) m i k t a n % 1.50 dir. Demek 

ki, f ınndaki bir kısım (Si02) redükte olarak 
(Si) şeklinde h a m demire intikal edecektir. 
Her 100 Kg. demire geçecek olan (Si) nin 
(Sifr) olarak karşılığı, 

60 
1.50 x = 3.21 Kg. dır. 

28 

Ancak, her 100 Kg. cevherden yalnız 61.7 

Kg. h a m demir husule geldiğinden, bu cevhe

re isabet eden ve redükte olarak h a m demi

re geçen (SiO*) m i k t a n da, 

0.617 x 3.21 = 1.98 Kg. olacaktır. 

Şu halde 100 Kg. cevherde bulunan 6.00 

Kg. Si02 nin yalnız 6.00 — 1.98 = 4.02 Kg. ı 
eritici ile muameleye tâbi tutulacak ve dola
yısile cürufa intikal edecektir. 

Buna göre, cevherdeki asitler : 

Sİ02 =4.02 Kg. 

Al203"=1.00 Kg. 

Yekûn: 5.02 Kg. 

şeklinde yazılabilecektir. Bu asitler için gere
ken baz miktarı 5.02 x 1.1 = 5.52 Kg. dır. 

Cevher içindeki bazik unsurlar CaO ve 
MgO dır. Ayrıca, cevherdeki manganezin de 
2/3 ü ham demire geçmekle beraber geri ka
lan 1/3 i cürufa geçerek asit unsurlarla birle
şecektir. Cevherdeki manganezi MnO şeklinde 
kabul ettiğimiz takdirde, 0.54 Kg. manganeze 
tekabül eden MnO miktan, 

71 
x 0.54 =0.70 Kg. olacaktır. 

55 

Bu miktarın ancak 1/3 i asit unsurlara 
karşı kullanılacağından, 0.70 x 1/3 = 0.23 Kg. 
MnO yu dikkat nazarına almak gerektir. 

Netice itibarile her 100 Kg. cevher içinde
ki asit unsurlarla birleşmeğe serbest olan baz 
miktan, 

MnO = 0.23 Kg. 

CaO = 0.68 " 

MgO = 0.44 " 

Yekûn : 1.35 Kg. olur. 

Daha evvelki hesaplanmızda 100 Kg. cev
her içindeki asit unsurlar için gereken baz 
miktarı 5.52 Kg. bulunmuştur. Bu miktardan 
yukarda bulduğumuz 1.35 Kg. ı tardehince, 
geriye dışardan fırına ilâvesi icap eden baz 
m i k t a n kalır ki, bu da 5.52 — 1.35 = 4.17 Kg. 
dır. Bir Kg. baz (CaO) temini için gereken ki
reçtaşı 1.97 Kg. olarak bulunmuş olduğuna 
göre, f ınna ilâve.edilecek kireçtaşı, 

4.17 x 1.97 = 8.22 Kg. dır. 

Her ton cevherle 0.617 ton h a m demir si

de edebileceğimize göre, bir ton ham demir 

için gerekli cevher miktarı, 1/0.617 = 1.620 

tondur. Keza, her 100 Kg. cevher için f ınna 

8.22 Kg. eritici ilâve edileceğine göre, 1.620 ton 

cevher için ilâve edilecek kireçtaşı miktan, 

1.620 x 0.0822 = 0.1332 ton olur. 
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Her 100 Kg. kireçtaşının ancak 56.62 Kg. ı 
cürufa intikal ettiğinden yukardaki kireçta
şının, 

0.1332 x 0.5662 = 0.0754 tonu cürufa ge
çecek demektir. 

Ayrıca, her 100 Kg. cevher bünyesinden 
5.02 Kg. asit ve 1.35 Kg. bazik unsur da cüru
fa geçtiğinden, bir ton pik için gereken 1.620 
ton cevherdeki bu unsurlardan cürufa geçen 
miktar. 

Cevher için = 0.1332 ton 

Cürufa kullanılan kok için = 0.0238; " 

Yekûn : = 0.1570 tondur. 

(5.02+1.35) 

100 
x 1.620 = 0.1032 ton olur. 

Şu halde, bir ton pik imâli esnasında 
cevher ve eriticiden husule gelecek olan ye
kûn cüruf, 

0.0754 + 0.1032 = 0.1786 ton olarak bulu
nur. 

Her Kg. cürufun eritilebilmesi için gere
ken karbon miktarı daha evvelki hesaplarda 
0.25 Kg. olarak kabul edildiğinden yukarda 
ki 0.1786 ton cüruf için gerekli karbon, 

0.1786 x 0.25 = 0.0446 ton olur. 

Yine daha evvelki hesaplarımızda kokta
ki karbonun ancak % 65.45 inin eritme ve iza
be işlerinde kullanılabileceği tesbit edilmiş 
olduğundan, 0.0446 ton karbon temini için ge
reken kok miktarı, 

0.0446/0.6545 = 0.0682 ton olacaktır. 

Ayrıca, her ICO Kg. koktan 38.20 Kg. cü
ruf husule geldiğine göre, 0.0682 ton koktan, 

0.0682 x 0.382 = 0.026 ton cüruf meyda
na gelecektir. 

0.0682 ton kok için kullanılacak kireçtaşı 

miktarı da, 0.0682 x 0.3482 = 0.0238 tondur. 

Netice olarak, bir ton pik demir imâli es

nasında husule gelen yekûn cüruf, 

Cevherden = 0.1032 ton 

Eriticiden = 0.0754 " 

Koktan t= 0.0260 " 

Yekûn : 0.2046 tondur. 

Bir ton pik demiri için gereken yekûn ki

reçtaşı miktarı ise, evvelce hesaplandığı üze

re, 

Bu yazımızda esas itibarile cevher A ile 
cevher B nin mukayesesi hedef tutulduğun
dan, yüksek fırındaki izabe esnasında cev
herin redüksiyonu, husule gelen demirin eri
mesi ve erimiş bir halde tutulması, muhte
lif yollarla olan ısı kayıplarını telâfi maksa-
dile kullanılacak olan kok miktarı ve bundan 
husule gelecek cürufla, bu kok için kullanıl
ması gereken kireçtaşı miktarı hesaplara da
hil edilmemiştir. 

IV — CEVHER B : 

Tablo l 'de görüldüğü üzere Cevher B de
ki asit unsurlar yekûnu % 8 dir. Bu suretle 
Cevher A ile Cevher B arasında asit unsur
lar bakımından % 1 fark tesis edilmiştir. 

Şimdi Cevher A için yaptığımız gibi, bir 
ton pik demiri imâlinde gereken eritici ve 
kok miktarile, husule gelecek cüruf mikta
rını tesbit edeceğiz. 

Cevher B nin de tenörü Cevher A nın ay
ni olduğundan, ham demir verimi yine % 
61.7 olacaktır. 

Ham demir içndeki (Si) miktarı yine % 

1.50 olarak kabul edildiğinden, her 100 Kg. 

Cevher içinden demire geçen (Si) ye tekabül 

eden Si02 miktarı, cevher A için hesap edildi

ği şekilde, yine 1.98 Kg. olacaktır. 

Şu halde, cevher B de bulunan % 6.64 si

lisin % 1.98 i eritici ile muameleye tâbi tutul

mayacağından, eritici miktarını hesap eder

ken tenzil edilmesi gerekmektedir. Her 100 

Kg. cevherden cürufa intikal edecek silis 

miktarı, 

6.64 — 1.98 = 4.66 Kg. dır. 

Buna göre asit unsurlar, 

Si 02=4.66 Kg. 

Al20gt=136 „ 

Yekûn : 6.02 Kg. olur. 

Bu asitler için gereken baz 6.02 x 1.1 = 

6.62 Kg. dır. 
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Cevher B deki manganez miktarı yine 
cevher A dakinin ayni olduğundan ve ham 
demirdeki manganez de sabit kaldığından, 
cevherden cürufa geçecek MnO miktarı yine, 
evvelce hesap edildiği şekilde, 0.23 Kg. ola
caktır. 

Şu halde cevher B deki asit unsurlarla 
birleşmeğe serbest olan baz miktarı, 

MnO = 0.23 Kg. 

CaO = 0.68 " 

MgO = 0.44 " 

Yekûn : 1.35 Kg. 

Cevher B deki asit unsurlar için 6.62 Kg. 
baz gerektiğini evvelce bulmuştuk. Bu mik
tardan halen cevherde mevcut olan 1.35 Kg. 
baz'ı tarhedince dışardan temin edilecek baz 
bulunmuş olur ki bu da 

6.62 — 1.35 = 5.27 Kg. dır. 

Bir Kg. baz (CaO) temini için gereken 
kireçtaşı 1.97 Kg. 'olduğuna göre, firma ilâ
ve edilecek kireçtaşı, 

5.27 x 1.97 = 10.38 Kg. olur. 

Her ton cevherle 0.617 ton ham demir el
de edebildiğimize göre, bir ton ham demir 
için gerekli cevher miktarı, 

1/0.017=1.620 tondur. He rlOO Kg. cevher 
için fırına 10.38 Kg. kireçtaşı ilâve edileceği
ne göre, 1.620 ton cevher için fırına verile
cek kireçtaşı miktarı, 

1.620 x 0.1038 = 0.1682 tondur. 

Her 100 Kg. kireçtaşınm ancak 56.62 Kg. 
ı cürufa intikal ettiğinden, yukardaki mik
tarın, 

0.1682 x 0.5662 = 0.0952 tonu cürufa ge
çecek demektir. 

Yine, her 100' Kg. cevher bünyesinden 
6.02 Kg. asit ve 1.35 Kg. bazik unsur da cüru
fa geçeceğinden, bir ton pik için gereken 
1.620 ton cevherden cürufa geçecek asit ve 
baz unsurlar yekûnu, 

(6.02+1.35) 
x 1.620 = 0.1194 ton olur. 

100 

Şu halde, bir ton pik imâli esnasında 
cevher ve eriticiden husule gelecek olan ye
kûn cüruf miktarı, 

0,0952 + 0.1194 = 0.2146 ton'dur. 

Her Kg. cürufun eritilebilmesi için gere
ken karbon miktarı 0.25 Kg. kabul edildiği
ne göre, yukardaki 0.2146 ton cüruf için ge
rekli karbon, 

0.2146 x 0.25 = 0.0536 ton'dur. 

Madde II deki hesaplarımızda koktaki 
karbonun ancak % 65.45 inin eritme ve izabe 
işlerinde kullanılabileceği tesbit edilmiş ol
duğundan. 0,0536 ton karbon temini için ge
reken kok miktarı, 

0.0536/0.6545 = 0.0820 ton olacaktır. 

Keza, her 100 Kg. koktan 38.20 Kg. cüruf 
husule geldiğine göre, 0.0820 ton koktan, 

0.820 x 0.382 = 0.0313 ton cüruf meyda
na gelecektir. 

0.0820 ton kok için kullanılacak kireçta
şı miktarı ise, 

0.0820 x 0.3482 = 0.0286 ton'dur. 

Netice olarak, bir ton pik demiri imâli 
esnasında husule gelen yekûn cüruf, 

Cevherden = 0.1194 ton 

Koktan = 0.0313 „ 

Eriticiden =• 0.0952 " 

Yekûn : 0.2459 ton olur. 

Bir ton pik demiri için gçreken yekûn 
kireçtaşı ise, 

Cevher için - 0.1682 ton 

Cüruf için kullanılan kok için =• 0.0286 " 

Yekûn : 0.1968 ton'dur. 

V — NETİCE : 

Şimdi Tablo 1 deki şartlara göre, cevher 
A ve Cevher B için bulduğumuz sonuçları 
Tablo 2 de hülâsa edelim. 

Bu tablodan görülüyor ki, cevher içinde
ki silis ve alminyum oksit yekûnunun her 
yüzde bir artışına mukabil, bir ton pik de
miri istihsalinde 0.0398 ton daha fazla eritici 
ve 0.0138 ton da kok kullanmak gerektir. Ay
rıca, meydana gelecek 0.0413 ton fazla cürufu 
da, eğer tâli mahsul olarak kullanılmıyor
sa, atılacağı yere kadar taşımak icap ede
cektir. 
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Tablo 2 — Neticelerin mukayesesi 

(SİO2AI2O3) % 

Fe % 

1 ton pik için 
Cevher, Ton 

1 ton pik için 
Er i t ic i , Ton 

1 ton pik cürufu 
için kok, Ton 

1 ton pik için 
cüruf, Ton 

Cevher A 

7.00 

58.00 

1.620 

0.1570 

0.06S2 

0.2046 

Cevher B 

8.00 

58.00 

1.620 

0.1968 

0.0820 

0.2459 

Fark 

+ 1 

-

-

+ U.0398 

+ 0.013S 

+ 0.0413 

Kok ve kireçtaşı fiyatları mekân ve şart
lara göre değişmekle beraber, fabrikada bir 
ton kokun 160 T.L. sı ve bir ton kireçta-
şmın da 25 T. L. sı olduğu kabul edilirse, 
yukardaki kok ve eritici artışının bir ton 
pik demiri maliyetine olan tesiri, 

0.0138x160+0.0398x25=2.208+0.995 

=3.203 T. L. olacak. 
tır. 

Bir ton pik demiri için 1.620 ton cevher 
kullanıldığına göre, her ton cevher başına 
düşen penalite asgarî 

3.203 

1.620 
1.98 T. L. olmalıdır. 
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