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                               Bana Tozunu Söyle… 
 
 
 
 

 
“Sana kim olduğunu ve 2017’de seni nelerin beklediğini söyleyeyim dersem herhalde bana 
“Sen tozuttun mu arkadaş” diyenler çıkacaktır. 
Ama iddialıyım bu konuda; bana tozun ismini,cismini,şeklini,şemalini,test sonuçlarını verin, 
size patlama riskinizi söyleyeyim ve tehlikeli bölgelerinizi doğruya yakın sınıflandırayım.” 

 
Ölçemediğimiz şeyleri yönetemeyiz diye özlü bir söz var ve bence bu sözün en fazla geçerli 
olduğu alanlardan biri bizim memlekette tozun başat tehlike olduğu bir işletme için 
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak veya ekipmanlarda iyileştirme yapmaktır. 
Çünkü muhtemelen elinizde toz özellikleri hakkında neredeyse sıfıra yakın veri mevcuttur ve 
beş duyunuzdan başka da test metoduna sahip değilsinizdir. 
 
Tozların Patlaması 
 
Isıya maruz kalan yanıcı bir katı maddenin sıcaklığı kendi kendine tutuşma sıcaklığına 
yükseldiği zaman yanma başlar. Katı maddenin havanın oksijeni ile temas eden alanı sınırlı 
olduğundan yanma olayı yavaş gerçekleşir ve üretilen ısı enerjisinin de çevreye yayılımı 
nispeten yavaş ve zararsızdır. 
Ancak aynı kütleye sahip katı maddeyi ince toz haline getirip havayla savurursak sonuç farklı 
olacaktır. Bu toz bulutunun içindeki partiküllerin havayla teması neredeyse sonsuz bir 
yüzeyde gerçekleşeceğinden herhangi bir tutuşturma kaynağı bu karışımın çok yüksek hızda 
yanmasına ve muazzam miktarda enerjinin ani olarak açığa çıkmasına neden olur. 
Bu olaya teknik olarak “Toz Patlaması” diyoruz. 
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Hangi Maddelerin Tozu Hangi Koşullarda Patlayıcı Atmosfer Oluşturur? 
 
Bu sorunun yanıtını ne kadar veriye dayalı verirsek tozların Patlama Risk Değerlendirmesini 
o kadar doğruya yakın yapmış oluruz. 
Tozların patlayabilmesi için havayla belli oranlarda karışım oluşturabilmesi gerekir. 
Bu oranlara alt ve üst patlama sınırları denilmektedir. 
Toz patlaması konusunu araştıranların en çok ilgilendiği parametre alt patlama sınırıdır ve bu 
değer birçok materyal için ölçülebilir. 
Genel ifade edersek, tozların alt patlama sınırlarının 10 g/m3 den 500 g/m3 e kadar değiştiği 
söylenebilir. 
Üst patlama sınırının ise hem pratikte fazla önemi yoktur hem de laboratuvar koşullarında 
tayin edilmesi zordur. 
Tozların patlama sınırları maddenin kimyasal bileşimine,yanıcılığına,partiküllerin 
şekline,boyutuna,ortamdaki neme (genellikle tozun içindeki nem oranı %30  üzerinde 
patlayıcı ortam oluşmaz) ve hava türbülansına bağlı olarak değişmektedir. 
Tablo 1’de karşılaştırma yapılabilmesi açısından bazı maddelerin tozlarının patlayıcılık 
özellikleri verilmektedir.  
Tablo 1 

                                               Bazı Tozların Patlama Karakteristikleri 
Malzeme Kendi Kendine 

Tutuşma Sıcaklığı 
Minimum 

Tutuşma Enerjisi 
Alt Patlama 

Sınırı 
Maksimum Patlama 

Basıncı-P max 
Toz Patlama 
Sabiti - Kst 

 °C mJ g/m3 bar bar.m/s 

Alüminyum 560 <1 60 11 515 

Magnezyum 760 >1000 30 17 508 

Selüloz 520 - 30 10 180 

Polistiren 450 100 400 5 14 

Kahve 470 >1000 60 9 90 

Şeker 480 10 100 8 138 

Kömür 540 >1000 60 8 117 

Not 1: Tablodaki veriler karar süreçlerinde kullanılamaz, sahadaki özel toz karışımları için laboratuvar testi gerekir. 
Not 2: Toz Patlama Sabiti - Kst :Toz patlaması esnasında basınç artış hızını,bir başka deyişle patlamanın şiddetini göstermeye 
yarayan ölçülebilir bir değerdir. 
 

 
Tozların patlama karakteristiklerinin ölçüm metotları çeşitli standartlarda tarif edilmiştir, 
bunların bazıları halen geliştirilme aşamasındadır. 
 
Hartmann’ın Tübü 
 
Bir maddenin tozunun patlayıp patlamadığını anlamaya yarayan en basit test Hartmann tübü 
metodudur. (Resim 1) 
7 cm. çapında 1,2 litrelik paslanmaz çelik tübe konan toz  örneğine basınçlı hava 
gönderilerek türbülans oluşturulur ve bir kıvılcım kaynağıyla ateşlenir. 
Küçük  örnek hacimleri için uygun olan Hartmann metodunda üç test çevrimi sonucunda 
yanma gözlenip gözlenmediğine göre  toz örnekleri için “patlayıcı” veya “patlamaz” kararı 
verilir. 
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                                                          Resim 1  Hartmann toz test düzeneği 

 
 
 
Bu test sonucuna göre tozlar iki kategoriye ayrılır: 
Tip A : Test sonucunda alev oluşturan tozlar 
Tip B : Test sonucunda alev oluşturmayan tozlar 
Uygulamada Tip B olarak sınıflandırılan pek az toz çeşidi vardır. 
Silis ve doğal kayaç tozları dışındaki hemen her tozun havada asılı vaziyette olması patlama 
riski doğurur demek yanlış olmaz. 
 
Küre Metodu 
 
Toz karakteristiklerinin belirlenmesinde kullanılan en önemli test 20 lt.lik çelik küre testidir. 
Bu test esasen toz patlamalarının şiddetinin tayin edilmesini ve buna bağlı olarak bina 
konstrüksiyonu ve  bir önceki yazı serimizde detaylı olarak incelemeye çalıştığımız 
Patlamadan Koruyucu Sistemlerin tasarımı için temel girdileri sağlar. 
Tehlikeli bölge sınıflandırması için de ipuçları verir. 
 
 

 
 

Resim 2 Küre testi 
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Bu test metodunda, 20 lt.lik çelik küre içine 20 bar basınçta hava-toz örneği karışımı 
püskürtülerek 5 kJ enerji veren iki adet kimyasal tutuşturma kaynağı ile patlatılarak Alt 
Patlama Sınırı,Kst ve Pmax. değerlerinin ölçülür. (Resim 2) 
Küre testi aşağıdaki standarda göre yapılır: 
TS EN 14034-1:Toz bulutlarının patlama karakteristiklerinin tayini - Bölüm 1: Toz bulutlarının 
azami patlama basıncının (Pmax) tayini 
Küre testine göre tozlar patlama tehlikelerine göre dört sınıfa ayrılmıştır. 
Bu sınıfların özellikleri ve bazı malzemelerin patlama sınıflarına ait örnekler Tablo 2 ‘de 
belirtilmiştir:  
 
Tablo 2 

Toz Patlama Sınıfı Kst  bar-m/s Patlama Şiddeti Tipik Örnekler 

St 0 0 Yok Kum 

St 1 >0-200 Zayıf ve orta Süt tozu,kömür,şeker,çinko 

St 2 >200-300 Kuvvetli Selüloz,ahşap tozu 

St 3 >300 Çok kuvvetli Alüminyum,magnezyum 

   Kaynak : OSHA 3371-08 : 2009 
 

Küre metodunda işletmeden alınan toz örnekleri önce 105 °C de bir saat kurutulur ve elek 
analizi yapılarak 63 µm dan küçük olanları patlama testine tabi tutulur.   
 
Toz Katmanı Tutuşma Testi 
 
Bir işletmedeki ekipmanlar üzerinde katman oluşturan tozların kendi kendine tutuşma 
sıcaklığını ölçmeye yönelik bu test aşağıdaki standarda göre uygulanır: 
TS EN 15188  Toz birikimlerinin kendiliğinden tutuşabilirliğinin tayini 
Burada yine belirli bir büyüklüğün (genelde 500 µm) altındaki kurutulmuş toz örnekleri 
kontrollü ısıtılan bir metal yüzeyin üzerine bilinen bir kalınlıkta (genellikle 5 mm.) konarak kor 
oluşturmaya başladığı sıcaklık tesbit edilir. 
 
Kendi Kendine Yanma Testi 
 
Bazı maddeler elverişli depolama şartlarında ve oda sıcaklığında biyolojik veya kimyasal 
egzotermik reaksiyon vererek yavaş yanma özelliğine sahiptir.  
Örneğin Soma’da yaşadığımız büyük ve elim kaza kömürün yavaş yanması nedeniyle 
gerçekleşmiştir. 
Bu özelliği test etmek için kontrollü ısıtılan bir test ortamına konulan bir küp şeklindeki bir 
sepetin içindeki toz örneği 24 saat boyunca yavaş yavaş ısıtılarak egzotermik reaksiyon 
sonucu sıcaklığın ani artıp artmadığı ölçülür.(Self-Heating Screening Test)  
 
Diğer Testler 
 
Bu testlerin dışında ; 
Özellikle statik elektrik kaynaklı risklerin değerlendirilmesi amacıyla tozun Minimum 
Tutuşturma Enerjisinin tayini için: 
TS EN 13821: Potansiyel patlayıcı ortamlar-Patlamanın önlenmesi ve korunma-Toz/hava 
karışımlarının en düşük tutuşma enerjisinin tayini 
 
Toz patlamalarının inert gaz kullanılarak önlenmesine yönelik ekipman tasarımı için 
yapılması elzem olan toz patlamasına yol açabilecek minimum oksijen konsantrasyonu testi: 
TS EN 14034-4: Toz bulutlarının patlama karakteristiklerinin tayini - Bölüm 4: Toz bulutlarının 
sınırlandırıcı oksijen konsantrasyonun (loc) tayini  
 
Metalürji,inşaat ve madencilik sektörleri başta olmak üzere endüstride çeşitli amaçlara 
yönelik uygulanan partikül büyüklüğü testi veya daha bilinen adıyla elek analizi , toz patlama 
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davranışı ile ilgili direkt bilgi vermese de 500 mikron’un altındaki tanecik büyüklüğünü ve 
dağılımını görmemize yarar. (Tablo 3) 
Artık çeşitli opto-elektronik yöntemlerle de yapılabilen partikül analizi, toz örneğini çeşitli 
ölçülerdeki eleklerden geçirerek partikül ölçüsünü ve toplam toz içindeki oranını veren test 
metodudur. 
 
                    Tablo 3 

Partikül Büyüklüğüne Göre Tozların Sınıflandırılması 

Pelet >2 mm. 

Granül 0,42 - 2 mm. 

Toz < 0,42 mm. veya 420 mikron 

  

Bazı Tozların Partikül Büyüklükleri (mikron) 

Mısır nişastası 7  

Odun kömürü 14 

Magnezyum 28 

Şeker 30 

PVC 107 

              Kaynak : Ceramicindustry.com 
 

 
Hiçbir testi yaptıramayanlar için : Duyusal Metot 
 
Bu benim zaman içinde geliştirdiğim bir yöntem olup şu gözlemlere dayanmaktadır: 
 
-Ayağınızı bastığınız zeminde iz kalıyorsa, 
-Zemin rengi net belli olmuyorsa 
-Süpürgeden başka temizlik gereci mevcut değilse 
-Temizlik için basınçlı hava kullanılıyorsa 
-İşletme ziyaretinden sonra üstünüzü başınızı silkelemeniz gerekiyorsa 
 
Yukardaki koşullardan bir veya birkaçı mevcut ise muhtemelen işyerinin ilgili bölümündeki toz 
tabakası kalınlığı 0,8 mm. (1/32”) ‘in üzerindedir ve bu da NFPA 654 : 2013 standardına göre 
o bölümde tehlikeli bölge sınıflandırmasını gerektirir.(Resim 3) 
Bu hipoteze şu ana kadar itiraz eden olmadı.  
Şimdi de yazılı olarak duyurmuş olayım, her türlü görüş ve önerilerinizi de bekliyor olacağım. 
 
 

 
 
 
 

Resim 3 Duyusal Metod Uygulama Örneği 
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Ah şu GBF’ler ! 
 
Tozlu alanlarda yapılacak bir tehlikeli bölge (Zone) sınıflaması için bakılması gereken 
kaynakların başında Güvenlik Bilgi Formları (GBF’ler) gelir. 
Ancak uygulamada ben bu dokümanlara genellikle bakmakla kalıyorum, çünkü GBF’lerde 
kalıplaşmış ifadeler dışında  yukarda açıklamaya çalıştığım toz karakteristikleri hakkında 
neredeyse hiçbir veri bulunmuyor. 
Tozlarla ilgili uyarıların GBF’nin hangi maddesinde yer alması gerektiği konusunda da durum 
net değil gibi. 
Ayrıca fazla bilgi bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. 
Aşağıda farklı ürünlere ait GBF’lerin içinden tercüme hatalarını değiştirmeden tozlarla ilgili 
klişelere ait bazı örnekler yazdım: 
 
Bölüm 2. Tehlike Tanımları 
Yanma ve patlama ile ilgili tehlike uyarıları H 200 le başlayan fiziksel zarar ifadelerinin 
arasında yer alır. 
 
H 242 : Isıtılması yanmaya neden olabilir 
H 228 : Alevlenir katı  
 
Bölüm 5. Yangınla Mücadele Önlemleri 
-Tutuşturma kaynağı ile karşılaştığında alev yayılma riski: Toz birikimini önleyin  
-Toz patlaması tehlikesi 
 
Bölüm 7.Depolama ve Elleçleme 
-Havayla karışırsa patlayıcı atmosfer oluşturabilir. 
-İyi havalandırılmış alanlarda işleyiniz 
-Toz birikimini önleyin 
-Şok ve sürtünmeden kaçının. 
-Statik elektriklenmeye karşı önlem alın 
-Isı ve direkt güneş ışığından koruyun 
-Hava varlığında olası toz patlaması  
-Patlayıcı tozlu hava karışımları olabilecek yerlerde pırıldamayan aletleri kullanınız 
 
Bu GBF’ler konusunda Amerikalılar da dertli. 
Chemical Safety Board’ın 2006 tarihli aşağıdaki raporunun son kısmında 140 GBF’nin 
incelendiğini ve hiçbirinde toz karakteristiğine dair eser bulunamadığını anlıyoruz. 
(CSB,Investigation Report Combustible Dust Hazard Study,2006) 
Nihayet OSHA’nın yanıcı tozlarla ilgili kılavuzuna göz attığımızda ise, bir GBF’de 
tanımlanması gerekli toz karakteristiklerinin tek tek sayıldığını görüyoruz. 
(OSHA 3371-08 : 2009,Hazard Communication Guidance for Combustible Dusts) 
 
Tozların özellikleri GBF’lerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikler kısmında (9. madde) açıkça 
tanımlanmış olmalıdır. 
 
Bir konu daha var… 
 
Kimyasal madde tozu olmayan,bir başka deyişle CAS numarası olmayan maddelerin tozları 
için patlama güvenliği ile bilgiler nerede yer alacak ? 
 
 
 
 
 



7 
 

 
Jenerik Veriler  
 
Toz karakteristikleri ile ilgili verilerin elde edilmesinde dikkat edilecek diğer bir nokta ise; 
literatür verilerinden ziyade işletme koşullarının göz önüne alınması ve günlük çalışma 
koşullarında alınacak örnekler test edilerek gerçek durumun yansıtılması gerekliliğidir. 
Örneğin üretim yöntemleri farklı olan dört şekere ait Tablo 4’deki ölçüm sonuçları toz 
özelliklerinin ne kadar değişebildiğini göstermektedir. 
 
          Tablo 4 

Malzeme 
Ortalama Partikül 

Büyüklüğü (mikron) 
Kst  bar m/s 

Maksimum Patlama 
Basıncı-P max 

ST Sınıfı 

Şeker 1 290 11 3,9 ST 1 

Şeker 2 29 59 8,2 ST 1 
Şeker 3 30 138 8,5 ST 1 
Şeker 4 <20 205 9,1 ST 2 

 
       Kaynak: Ward, M.A., Dust Testing for DSEAR & ATEX Compliance 2010 

 
Bu durum, özellikle hibrid karışımlar (örn: pigment+solvent) söz konusu olduğunda daha da 
önem kazanmaktadır. 
 
 
Sonuç 
 
Yanıcı tozlarla ilgili elimizde tutarlı veri olmadan ne riskleri değerlendirebiliriz, ne tesis 
tasarlayabiliriz ,ne de ayakları yere basan bir Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD) 
hazırlayabiliriz. 
Yukarıda saydığım testlerin çoğunun ülkemizde yapılamadığını bildiğim halde ben PKD 
hazırlamak için gittiğim yerlerde artık doktor reçetesi yazar gibi en gerekli olduğunu 
düşündüğüm toz testlerini istiyorum. 
En azından birileri tarafından böyle bir talep oluşsun diye bunu yapıyorum. 
Ekipman-enstruman tasarlayanlar,değişiklik yapanlar,GBF ve PKD hazırlayıcıları,en önemlisi 
de İş Teftişlerinde bu analizler talep edilirse bu konuda ilerleme sağlarız. 
Söz konusu toz testlerinin yurtdışında ortalama fiyatı 800 $ /adet civarındadır. 
Yani özellikle KOBİ’ler için İSGÜM’ün,Üniversitelerin veya Mesleki Birliklerin bu işe el 
atmaları şart. 
Kimya,gıda,ilaç ve tarım endüstri kollarında hatırı sayılır tesise sahip olan ülkemizde akredite 
Toz Laboratuvarları kurulma zamanı çoktan gelmiş durumdadır.  
Yanıcı tozlarla ilgili ülkemizde bilgi kaynaklarına, kılavuzlara ve eğitimlere ihtiyaç var. 
GBF’lerde tozlarla ilgili bilgiler mutlaka yer almalı,CAS numarası olmayan tahıl vb. tozlar için 
de toz karakteristikleri belirlenip yayınlanmalıdır. 
Büyük bir kaza yaşanmasına gerek olmadan elbirliğiyle bu konudaki açığın kapatılabileceğini 
düşünüyorum. 
Veri tabanı konusunda önerebileceğim ve bence jenerik sayılamayacak önemli bir kaynak ise 
Alman Sosyal Kaza Sigorta Enstitüsünün geliştirdiği ve içinde 6000’den fazla toz ile ilgili bilgi 
bulunan Gestis Dust-Ex’dir. 
 
Her türlü patlamanın kehanetten öte bir anlam taşımadığı huzurlu,sağlıklı ve kazasız 
bir 2017 yılı diliyorum hepinize… 
 
 


