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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 521MMI331 

ALAN Metalürji Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ġzabecilik 

MODÜLÜN ADI Hamdemir 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, yüksek fırına Ģarj malzemelerinin yüklenmesi, 

fırında Ģarj malzemelerinin ergitilmesi ve pik makinesinde 

pik üretimi konularının verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Yüksek  fırında ham demir üretmek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak sıvı ham 

demir üretebileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Tekniğe uygun yüksek fırına Ģarj malzemesi 

yükleyebileceksiniz. 

2. Tekniğe uygun yüksek fırın Ģarj malzemesini 

ergitebileceksiniz. 

3. Tekniğe uygun pik üretimi yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamı 

Donanımlar: Sinter, pelet, kok kömürü, cüruf yapıcılar, otomatik 

kantar, yüksek fırın, skip kovası, ısıtma sobası, tüyerler, emniyet 

ayakkabısı, iĢ elbisesi, baret, bilgisayar, telsiz, telefon, eldiven, toz 

maskesi, gaz maskesi, sıcak metal, torpido,  toz gözlüğü 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemizin ağır sanayide ileri düzeye gelmesi ve bu alanda söz sahibi olması hepimizin 

ortak dileğidir. Bu, ancak ve ancak üretimde geliĢmiĢ teknolojiyi kullanmak ve yenilikleri 

takip ederek üretime uyarlamakla mümkündür. Günümüzde teknoloji hızla ilerlemektedir. 

Bu teknolojinin yakından takip edilerek teknolojik yeniliklerin uygulamada kullanılması, 

daha kaliteli üretim için vazgeçilmez bir durumdur. Teknik eleman olarak bu teknik 

geliĢmeleri üretimde kullanmamız baĢta gelen görevimizdir. Bu nedenle teknik alanda 

mesleğimizle ilgili olan geliĢmeleri yakından takip etmeliyiz. 
 

Ağır sanayide kullanılan ham maddelerin baĢında demir gelmektedir. Bu modül ile 

biz, yüksek fırını tanıyarak ağır sanayinin vazgeçilmezi olan ham demir üretiminin yüksek 

fırında elde edilmesi iĢlemini öğreneceğiz. Yine bu  modülle pik üretim makinesini tanıyacak 

bu makinede pik üretimini kavrayacağız. 
 

 ÖğrenmiĢ olduğumuz bu faaliyetler sonunda, kendinizi en iyi Ģekilde yetiĢmiĢ olarak 

ülke ekonomisine üreterek katkıda bulunup bunun sevincini ve haklı gururunu 

yaĢayacaksınız. 
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak yüksek fırına Ģarj malzemelerini 

yükleyebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Yüksek fırında ham demir elde edilmesini ve sıvı metalden pik üretimi 

konularını araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 

 

1. YÜKSEK FIRINA ġARJ 

MALZEMELERĠNĠN YÜKLENMESĠ 
 

1.1. Yüksek Fırın 
 

1.1.1. Tanımı 
 

Sıvı ham demir üretiminde en çok kullanılan, üstten Ģarj edilen ve alttan boĢaltılan 

demir filizlerinden ham demir elde etmeye yarayan dikey fırına „YÜKSEK FIRIN‟ denir 

(Resim 1.1). 
 

AyĢe ve Zübeyde adında iki adet Ereğli Demir Çelik Fabrikası‟nda, Fatma, Zeynep ve 

Ülkü adında üç adet Karabük Demir Çelik Fabrikası‟nda, Cemile,Ayfer ve Gönül adında  üç 

adet Ġskenderun Demir Çelik Fabrikası‟nda olmak üzere  Türkiye‟de toplam  sekiz adet  

yüksek fırın bulunmaktadır. 

 

Resim 1.1: Yüksek fırın 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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1.1.2. Kısımları 
 

1.1.2.1. Taban 
 

Fırının tüm ağırlığını üzerinde taĢıyan temel kısmıdır. Genel olarak fırın inĢa edilirken 

gerekli hafriyattan sonra demir destekli bir beton atılır. Bu beton üzerine ısıya dayanıklı 

ikinci bir beton atılır. Bu kısımdan sonra bir dolgu malzemesi ve malzeme içinde kalacak 

Ģekilde soğutma sistemi yerleĢtirilir.  Dolgu malzemesi üzerine grafit tuğla ve son olarak da 

4-5 sıra yüksek ısıya dayanıklı karbon blok tuğlası yerleĢtirilir (ġekil 1. 1). 

 

ġekil 1. 1:Yüksek fırın tabanı 

 Her yüksek fırın tabanı bu Ģekilde olmayıp günün tekniğine göre değiĢiklik 

gösterebilmektedir. 
 

1.1.2.2. Hazne 
 

Tabandan hemen sonra baĢlayan ve sıvı madenin depolandığı yerdir.(ġekil 1. 2) DıĢı 

çelik konstrüksiyondan yapılmıĢ olup içi yüksek alüminalı tuğla ile örülmüĢtür. En altında 

maden alma deliği ve onun 15-20 cm yüksekliğinde cüruf alma deliği bulunur. Yine maden 

alma deliğinin 30-35 cm üzerinde, fırın duvarı içerisine yerleĢtirilmiĢ sayısı fırın boyutlarına 

göre değiĢen tüyerler (sıcak hava üfleyicisi) bulunmaktadır. 

 

ġekil 1. 2:Yüksek fırın hazne kısmı 
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Hazne bölgesi üst hizasında hava simidi bulunur. Hava simidinin dıĢı çelik 

konstrüksiyondan, içi ise ateĢ tuğlası ile örülmüĢ olup fırını çepeçevre sarar. Hava kuĢağı ile 

tüyer arasındaki bağlantı deveboynu adı verilen dirseklerle sağlanır. 
 

1.1.2.3. Gövde 
 

Fırının tüyerin üst hizası ile boğaz arasında kalan kısmıdır (ġekil 1. 3). DıĢı çelik 

konstrüksiyondan içi ise yüksek alüminalı tuğla ile imal edilmiĢtir. AĢağıdan yukarıya doğru 

belirli bir açıda daralır.  

 

ġekil 1.3:Yüksek fırın gövde ve boğaz kısmı 

Gövde, redüksiyon, karbon alma ve ergime olaylarının gerçekleĢtiği kısımdır. Ayrıca 

bu bölgede fırın duvarına gömülü olarak termokulp ve kama soğutucular yerleĢtirilir. 

Termokulplar, fırın sıcaklığının ölçülmesinde, kama soğutucular ise fırın duvarlarını 

soğutmak için kullanılan soğutma suyunun dolaĢtırılmasında kullanılır. 
 

1.1.2.4. Boğaz 
 

Gövdenin üst sınır ile külahlar arasında kalan kısmıdır. Normal yapının devamı olarak 

imal edilmiĢ olup dıĢlı çelik konstrüksiyon içi ise yüksek alüminalı tuğla ile örülmüĢtür. 

Fırın iç kısmının tuğla örgüsü bu kısımda bitmektedir. Tuğla örgü üzerine ise tuğlaları 

koruması için dolgu malzemesi ve dökme demirden zırhlar yerleĢtirilmiĢtir(ġekil 1. 3). 
 

Boğaz, fırına Ģarj edilen malzemelerin ilk olarak beklediği ve nemini attığı yerdir. 

Aynı zamanda kirli yüksek fırın gazı, boğaz bölgesinin üst kısmında toplanarak gaz 

temizleme tesislerine gönderilir. 
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1.1.2.5. Külahlar Bölgesi 
 

Fırının en yüksek kısmı olup Ģarj malzemelerinin Ģarj edildiği yerdir. Bu bölgede, skip 

arabası boĢaltma tertibatı, Ģarj hunisi(Ģarj malzemelerinin dağılmadan külahlara 

doldurulmasını sağlar), distribitör (Külahlara yüklenen ve tek noktada toplanan Ģarj 

malzemelerinin düzenli dağılmasını sağlar.), küçük ve büyük külahlar, gaz toplama boruları 

(Kirli fırın gazının toplandığı borulardır.) bulunur. 
 

1.2. Ġzabenin Tanımı 
 

Ġzabe, kelime anlamı olarak ayıklama, temizleme manasına gelir. Bu ayıklama iĢlemi, 

yer altından çıkarılan maden filizlerinin içerinde buluna yabancı maddelerin (emprütelerin) 

filizlerden ayıklanması anlamında kullanılmaktadır.  
 

1.3. ġarj Malzemeleri 
 

1.3.1. Demir Filizi 
 

Demir ve çelik üretiminde kullanılan ham maddelerin içinde tonaj ve değer 

bakımından en önemli olanıdır. Yer kabuğunun yaklaĢık %5‟ini oluĢturur. Demir elde 

etmeye yarayan filizlere demir filizi denir. ÇeĢitleri Ģunlardır: 
 

 Magnetit: Kimyasal bileĢimi Fe3O4 olan magnetit, %72,4 demir %27,6 oksijen 

içerir. Rengi koyu griden siyaha kadar değiĢir. Yoğunluğu 4,9 gr/cm³ arasında 

değiĢir. Mıknatıslanma özelliğine sahiptir. Bu özelliği sayesinde manyetik 

ayırıcılar ile kolaylıkla içerinde bulunan ve iĢe yaramayan maddelerden 

kolaylıkla ayrılarak yüksek kaliteli cevher elde edilir. Kükürt oranı 

fazladır(Resim 1. 2). 

 

Resim 1. 2:Magnetit 

 Hematit: Kimyasal bileĢimi Fe2O3 tür. %69,4 demir  %30,6 oksijen içerir. 

Rengi kırmızı olup yoğunluğu 4,5-5.3 gr/cm³ tür. Kükürt oranı az olup 

sinterleme iĢlemine tabii tutulmadan kullanılır(Resim 1. 3). 

 

Resim 1. 3:Hematit 
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 Limonit: Kimyasal bileĢimi Fe2O3.H2O olan limonit magnetit ve hematitden 

daha düĢük kalitededir. Rengi sarıdan kahverengine kadar değiĢebilir. 

Yoğunluğu 3,6-6,4 gr/cm³‟tür(Resim1.4). 

 

Resim 1. 4:Limonit 

 Siderit: BileĢimi FeCO3 olan siderit %48,2 demir %51,8 CO2 ihtiva eder. Rengi 

beyazdan yeĢilimsi sarıya kadar değiĢir. Yoğunluğu 3,6-3,9 gr/cm³ tür (Resim 1. 

5). 

 

Resim 1. 5:Limonit 

 Pirit: Kimyasal bileĢimi FeS2olan pirit %46,6 demir %53,4 kükürt ihtiva eder. 

Rengi pirinç sarısıdır. Yoğunluğu 4,8-5,1 gr/cm³ tür(Resim 1. 6). 

 

Resim 1. 6:Pirit 

1.3.2. Kok Kömürü 

 

Resim 1. 7:Metalürjik kok 
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1.3.2.1. Kok Kömürünün Yüksek Fırındaki Fonksiyonu 
 

 Tüm Ģarjın ergimesi için gerekli ısıyı sağlar. 

 Fırın içinde gaz geçirgenliğini sağlar. 

 Fırın içindeki Ģarjın basınç ve ağırlığını taĢır. 

 Demir cevherinin redüklenmesini (dönüĢümünü) sağlar. 

1.3.2.2. Yüksek Fırın Kokunda Aranan Özellikler 
 

Tane büyüklüğü 50-150 mm arasında olmalı. 
 

 Sıkı ve sert olup, 1 cm² ye 120 kg basınca dayanabilmelidir. 

 Rengi açık kurĢuni olup, kırılan yüzeyi gümüĢ gibi parlak olmalıdır. 

 Ġçindeki boĢlukların toplamı en az % 50 olmalıdır. 
 

1.3.3. Kireç TaĢı 
 

Yüksek fırınlarda kullanılan kireçtaĢı, Demir Çelik Fabrikalarının kendi bölgelerinden 

veya civarından temin edilmektedir.( Resim 1. 8 ) KireçtaĢı üretim iĢletmelerinde genellikle 

basamak sistemiyle üretimi yapılır. Basamaklarda delme ve patlatma iĢlemini takiben, 

kırıcılara sevk edilir. Kırıcılarda 40 mm ye kadar kırılan kireçtaĢı, eleme iĢleminden sonra 

yükleme bunkerine doldurulur ve kara yolu veya demir yolu kanalıyla Demir-Çelik 

tesislerine gönderilir. 
 

Yüksek fırında kullanılacak kireç taĢının tane iriliği 50-100 mm arasında, CaO miktarı 

%53-63 arasında olmalıdır. SiO2 miktarının ise oldukça düĢük olması istenir(Resim1.8). 

 

 

Resim 1. 8: Kireç taĢı 

1.3.4. Dolomit  
 

Dolomit; Demir-Çelik tesislerinin kendi bölgelerinden veya özel sektörlerden temin 

edilirler.(Resim 1.9 ). Kırılıp parçalanan dolomitin elendikten sonra; 25 mm üzeri 

“Dolomit”, 10-25 mm arası “Mıcır”, 10 mm altı ise “Toz” olarak adlandırılır(Resim1.9). 

 

Resim 1. 9:Dolomit 
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1.3.5. Manganez 
 

Cürufa akıĢkanlık kazandırmak amacıyla kullanılır(Resim 1.10). MnS Ģeklinde kükürt 

ile birleĢerek kükürdün cürufa geçmesini sağlar. Çelikhanelerin istediği manganlı pik 

yapımında kullanılır. Manganez aynı zamanda pikin kırılganlığını azaltır( Resim 1.10). 

 

Resim 1.10:Manganez 

1.4. Cüruf Yapıcılar 
 

1.4.1. Kireç TaĢı 
 

Kimyasal formülü CaCO3 olan kireçtaĢı yüksek fırınlarda cüruf yapıcı olarak 

kullanılır. Kireç taĢının reaksiyona girmesi, Ģarjdaki ısının 750-1150 °C ye ulaĢması ile 

baĢlar. Yüksek sıcaklık ile parçalanan kireçtaĢı empüritelerle (yabancı maddelerle) birleĢerek 

cürufu meydana getirir. 
 

1.4.2. Dolomit  
 

Kimyasal formülü (CaMg(CO3)2) olan dolomit yüksek fırında cüruf yapıcı ve madene 

akıĢkanlık veren bir eleman olarak kullanılır. Dolomitin tane iriliği 25 mm üzerinde olması 

istenir. 
 

1.5. Skip Kovaları 
 

Sac konstrüksiyon veya döküm malzemeden imal edilir. Yanlarında, taĢıma 

halatlarının bağlanması için mopalar bulunur(Resim1.11). 

 

Resim 1.11: Skip kovası 

Fırına yüklenecek Ģarj malzemelerinin doldurulduğu kap olup sacdan yapılmıĢtır. 

Kapasiteleri fırın boyutlarına göre değiĢir. Bir seferde ortalama olarak 4500 kg kok ve 

20.000 kg cevher taĢıma kapasitesine sahiptir. Ancak uygulamada bir kova ile 4200 kg kok 
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kömürü ve 13 000 kg demir cevheri yüklenir. Skip arabası tarafından ray sistemi üzerinde 

fırının üst kısmına taĢınır. Ġki adet bulunur. Biri hammadde bunkerinin altında hammadde ile 

doldurularak dolu olarak yukarı Ģarj malzemesi taĢırken diğeri ise boĢ olarak dolmak üzere 

hammadde bunkerlerin altına taĢınır. 
 

1.6. Yüksek Fırın Sobaları 
 

1.6.1. Yapısı 
 

Silindirik biçimde çelik konstrüksiyondan yapılmıĢtır. Duvarları Ģamot, içerisi ise 

yıldız tuğla ile kafes Ģeklinde örülmüĢtür. Ġki bölümden oluĢur. Birinci bölüm, gaz emme 

odasıdır.  Ġkinci kısım ise hava ısıtma iĢleminin yapıldığı yıldız tuğla ile örülü kısmıdır. Bir 

fırın için sıra ilke çalıĢan dört adet soba bulunur(ġekil 1.4). 

 

ġekil 1. 4:Yüksek fırın sobası kesit resmi 

1.6.2. ÇalıĢma Sistemi 
 

Sobalardan birinde hava ısıtılırken diğer ikisinde tuğla ısıtılır. Isıtılacak sobada, önce 

soğuk hava giriĢ vanası ve sıcak hava çıkıĢ vanası kapatılır. Baca kapakları açılır  ve gaz 

yanma boĢluğuna gaz verilerek ateĢlenir. Yanmanın daha iyi olabilmesi için vantilatörlerle 

gaz üzerine hava üflenir. Böylece yanma odasında, yukarı doğru yükselen alevler kubbe 

kısmından yıldız tuğla bölmesine geçerler. Yıldız tuğla arasından aĢağı inen yanmıĢ gazlar 

bacadan dıĢarıya atılır. Gaz yakma iĢlemi, soba içerisinde 900-1100 °C sıcaklık oluĢuncaya 

kadar devam eder. 
 

Soba içerisinde yeterli sıcaklık olıĢunca gaz kesilir. Baca kapakları kapatılarak sıcak 

hava çıkıĢ vanası açılır. Son olarak da soğuk havanın geliĢ vanası ağır ağır açılarak hava 
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ısıtma iĢlemine hava ısıtma iĢlemine baĢlanır. Sobaya alttan üflenen hava, ısıtılmıĢ olan 

yıldız tuğlalar arasından yukarı yükselerken ısınır. Kubbeden gaz yanma boĢluğuna geçen 

sıcak hava aĢağı doğru inerek sıcak hava vanasından hava kuĢağına gelir. Oradan deve 

boynu  kanalıyla tüyerlerden fırın içine üflenir. Sobalar için gereklki soğuk hava, büyük 

hacimli turbo körüklerden temin edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yüksek fırına Ģarj malzemelerini yükleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġarj malzemelerini silolardan bantlara alınız.(Resim 

1.12) 

 

 Bantlarım sağlam 

olduğundan emin olunuz. 

 Bantları taĢıyan hareketli 

mekanizmanın çalıĢtığından 

emin olunuz. 

 Bantlara gereğinden fazla 

Ģarj malzemesinin 

yüklenmemesini sağlayınız. 

 Bantlarda otomatik kantarlarda tartınız(Resim 1.13). 

 

 Kantarın doğru tarttığından 

emin olunuz. 

 Tartılan malzemeyi, skip kovası ile yüksek fırının 

yükleme bölgesine çıkararak fırına Ģarj 

ediniz(Resim 1.14). 

 

 ġarj malzemesinin sıraya 

göre yüklenmesini 

sağlayınız. 

 Skip kovasını taĢıyan Ģarj 

arabasının arızalı 

olmadığından emin olunuz. 

 Skip kovasını taĢıyan ray 

sisteminin yıpranmamıĢ 

olduğundan emin olunuz. 

 Skip kovasını taĢıyan halatın 

sağlam olduğundan emin 

olunuz.  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Isıtma sobalarında fırına gönderilecek havayı 1150-

1200 °C ye kadar ısıtarak tüyerlerden sıcak havayı 

fırına gönderiniz(Resim 1.15). 

 

 Isıtma sobalarının çalıĢır 

olduğundan emin olunuz. 

 Sobaya gönderilen havanın, 

istenen değerlerdeki 

sıcaklığa ulaĢmasını 

sağladıktan sonra fırına 

gönderilmesini sağlayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 
  

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. ġarj malzemelerini silolardan bantlara aldınız mı?   

3. ġarj malzemelerini kantarda tarttınız mı?   

4. Tartılan malzemeyi fırının üstüne skip kovası ile çıkardınız mı?   

5. Malzemeyi belirli sırayla fırına Ģarj ettiniz mi?   

6. Fırına gönderilecek havayı fırın sobalarında istenen sıcaklığa çıkardınız 

mı? 

  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

1. Demir filizinden ham demir elde etmeye yarayan dikey fırın aĢağidakilerden 

hangidisir? 

A) Yer ocağı     B) Yüksek fırın 

C) Ġndüksiyon ocağı    D) Kupol ocağı 

2. ĠSDEMĠR kok fabrikasındaki yüksek fırın sayısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1   B) 2   C) 3   D) 4 

3. Yüksek fırının kısım sayısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 5                      B) 6                     C) 7                      D) 8 

4. Tüyerler, yüksek fırının aĢağıdakilerden hangi kısmında bulunur? 

A) Taban      B) Hazne   
C) Gövde     D) Külahlar bölgesi 

5. ġarj hunisi, distrübitör fırının aĢağıdakilerden hangi kısmında bulunur? 
A) Taban   B) Hazne  C) Gövde D) Külahlar bölgesi 

6. Redüksiyon, karbon alma ve ergime olayları fırının aĢağıdakilerden hangi kısmında 

gerçekleĢir? 

A) Taban   B) Hazne  C) Gövde D) Külahlar bölgesi 

7. Yüksek fırın sobası iç kısmı bölüm sayısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1   B) 2   C) 3  D) 4 

8. Yüksek fırın kokunun tane iriliği aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 30-150  B) 50-50  C) 30-140 D) 20-30 

9. Yüksek fırında kullanılan kireç taĢının tane iriliği aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 20-100  B) 50-150  C) 50-100 D) 20-30 

10.  Yüksek fırında kullanılan dolomitin tane iriliği en az kaç mm olmalıdır? 

A) 25 mm üzeri  B) 35                  C) 55               D) 60 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

17 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak yüksek fırın Ģarj malzemelerini 

ergitebileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yüksek fırında Ģarj malzemelerinin ergitilmesini araĢtırarak rapor hâline 

getiriniz. 

 

2. ġARJ MALZEMELERĠNĠ ERGĠTME 
 

2.1. Yüksek Fırın Havası 
 

Yüksek fırına Ģarj edilen malzemelerin ergitilmesinin sağlanması amacıyla sıcak hava 

kullanılır. Bu hava fırına, yüksek fırın sobalarında ısıtılarak gönderilir.  

 

Resim 2. 1:Turbo körük 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Fırın için gerekli hava, enerji tesislerinde üretilir (Resim 2. 1). Hava enerji tesislerinde 

turbo körükleri kullanılarak üretilir. Yüksek fırınlarında kullanılacak havayı beĢ adet turbo 

körüklerinden elde edilirr. Bu körüklerden üç tanesinin dakikadaki hava üretim kapasitesi 

2900 m³ ve iki  tanesinin ise dakikadaki hava üretim kapasitesi 3200 m³ tür. Bunlardan biri 

iĢletmede kullanılırken diğeri ise soğuk olarak yedektedir. Bu havayı üretmek için 62 ton 

buhar kullanmaktadır. Bu turbo körük 3.2 bar basıncında hava üretir. Bu beĢ adet turbo 

körüğün ihtiyacı karĢılamaması hâlinde, yedekli çalıĢtırılmak üzere altı turbo körük 

yapılmıĢtır. Altı turbo körük, dakikada 4400 m³ hava üretme kapasitesine sahiptir. Bu hava 

üretimi için 60 ton buhar kullanır. Bu turbo körüğün ise üretmiĢ olduğu havanın basıncı 3,6 

bardır.  
 

2.2. Tüyerler 
 

Basınçlı sıcak havanın fırın içine üflendiği yerdir. Yüksek fırının hazne kısmında, 

maden alma deliğinin 30-35 cm yukarısında fırın duvarına yerleĢtirilmiĢtir. Üç parçadan 

oluĢur. En dıĢtakine tüyer, ortadakine ara soğutucu ve iç kısmına ise kuler adı verilir. Tüyer 

ve kulerler bakır esaslı malzemeden ara soğutucu ise demir esaslı demir alaĢımlı dökümden 

yapılmıĢtır. Ara soğutucunun içinden soğutma suyu dolaĢır.  
 

2.3. Enjeksiyon Sistemi 
 

ĠĢletmelerin temel prensibi, üretimini yaptığı mamülün birim fiyatın en düĢük  en 

düĢük düzeyde tutmaktır. Zaman zaman bunu sağlamak için daha az masraf yaparak ürünün 

birim maliyetinin düĢürülmesi için sistemde iyileĢtirme yoluna gidilmektedir. Bu çerçevede 

yüksek fırından elde edilen sıvı metalin maliyetinin de düĢrülmesi için bir takım çalıĢmalar 

yapılmaktadır. Bunlardan biride fırına eklenen özel bir sistemle, fırın içerisine  ısının daha 

kısa sürede ve daha az masrafla istenen düzeye çıkarmak için tabii gaz, fuel-oil ve kömür 

tozu enjekte etmektir. 
 

Yüksek fırınlara doğal gaz, fuel-oil ve kömür tozu enjeksiyonunun amacı, ton sıvı 

metal baĢına kömür sarfiyatını düĢürmektir. Bu iĢlem, fırınlara monte edilen özel bir sistemle 

yapılmakta ve tüyerlerin hemen bitiĢiğinde ince borularla fırın içine enjekte edilmektedir. 
 

Örnek olarak doğal gaz enjeksiyonunu ele alacak olursak meydana gelen iĢlem 

Ģöyledir:  
 

Doğal gaz ortalama olarak % 90 CH4 (METAN) içerir. Yine doğal gazın yanma ısısı 

8500 Kcal/m³ olup her metreküp doğal gaz içinde 0,53-0,59 kg karbon vardır. Doğal gaz 

fırına enjekte edilince meydana gelen yanma neticesinde, 
 

H4  + ´ O2 CO + 2 H2 meydana gelir. 
 

Görülüyor ki doğal gazın içinde bulunan karbon, kokun yerini alabilmektedir. Aynı 

zamanda doğal gazın yanması sonucunda meydana gelen hidrojen, demir oksitlerinin 

redüklenmesinde kuvvetli bir redükleyici olarak etken olmkatadır. Sonuç olarak kok 

tüketiminde fuel-oil ve kömürtozunun olduğu gibi doğal gazında kok tüketiminde tasarruf 

sağladığı aĢikardır. 
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2.4. Ergime Sırasında Açığa Çıkan Gazlar 
 

2.4.1. Hazırlama Bölgesindeki Reaksiyon Sonucu OluĢan Gazlar 
 

Hazırlama bölgesinde sıcaklığa bağlı olarak gerçekleĢen reksiyonlar ve oluĢan gazlar 

Tablo 2.1‟de verilmiĢtir. 
 

Reaksiyon Sonucu OluĢan Gazlar Sıcaklık (°C) 

H2O + C                                H  +  CO (Suyun ayrıĢması) 100-800 

Fe2 O3  + CO                               2FeO +CO2 400-700 

2CO                                  CO2  + C 450-600 

FeO  + CO                              Fe +CO2 700-800 

C + CO2                                2CO 700-1000 

CaCO3                                               CaO + CO2 800-1000 

(CaCO)3 .P2 O5 + 2C                                3 CaO + 2P + 5CO 900-1000 

Karbonun demirde çözünmesi 1000-1500 

FeO + C                               Fe + CO 1200-1400 

Fosforun demirde çözülmesi 1200-1500 

Curuf reaksiyonları 1300 

MnO + C                             Mn + CO 1350-1400 

SiO2 + C                                   Si  + 2CO 1401500 

Silisyumun demirde çözülmesi 1400-1500 

Tablo 2. 1: Reaksiyon esnasında açığa çıkan gazlar 

2.4.2. Ergime Bölgesindeki Reaksiyon Sonucu OluĢan Gazlar 
 

Hazne ve karın bölgesinde kok hariç hiçbir katı malzeme olmaması gerekir. Eriyen ve 

kısmen birbirinden ayrılan demir ve cüruf, akkor hâlindeki kok yatağı içinden damlalar 

hâlinde akar ve bu arada demir oksit kokun karbonu tarafından redüklenir.  

FeO + CO                             Fe + CO (Demirin Redüklenmesi) 

SiO2 C                                   Si +  2CO (Silisin çözünmesi) 

MnO + C                               Mn + CO  (Manganezin % 50-70‟inin demire geçmesi) 
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2.5. Yüksek Fırın Gazometresi  
 

Yüksek fırına gaz borularla iletilir. Borulardaki basıncın sabit bir değerde tutulması 

gerekir. Gazometre, yüksek fırın gaz dağıtım hattındaki boru Ģebeke basıncını sabit tutma 

görevini yerine getirir(Resim 2. 2). Bu gaz dağıtım hattındaki boru Ģebekesindeki gaz 

basıncının en ideali 800 mm/su sütunudur. Bu basınç, yüksek fırın gazının ideal yakılması 

için gereklidir. Basıncın ve değerin altında ve üstünde olması hâlinde gaz yakma miktarı 

artar. Bu da elde edilen ürün olan ham demirin maliyetinin artmasına neden olur. 

 

Resim 2. 2:Yüksek fırın gazometresi 

Gaz hattındaki ani gaz basınç değiĢimlerinde gaz brülörlerinden fırına fazla miktarda 

gaz giriĢi olur. Bu gaz giriĢi fırının çalıĢma düzenini bozar, sobanın hızlı ısınmasına 

sebebiyet verir. Bu da gaz ısıtma sobalarının değiĢim süresini kısaltır. Aynı zamanda tam bir 

yanma sağlanmadığından yüksek miktarda yüksek fırın gazı çiğ olarak sobalara giriĢ yapar. 

Bunun sonucu maliyet artar. Gaz basıncının düĢük olması durumunda, sobaların gaz giriĢ 

vanaları otomatik olarak kapanır. Bu durumda yüksek fırına gönderilen gaz ısınmaz ve fırına 

ısıtılmamıĢ turbo körük havası gönderilir. Bu fırının verimini olumsuz yönde etkiler.   
 

Gazometrenin dıĢı sacdan üretilmiĢ olup içi ise kauçuk balondan meydana gelir. Bu 

kauçuk bant elastik olup içerisindeki gaz basıncı ile Ģekil alır. Kapasitesi ise 50.000 m³ hava 

basıncıdır. 
 

2.6. Torpidolar 
 

Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demir,  iĢlenmek üzere çelikhane veya pik 

makinesine gönderilir. Sıvı ham demirin yüksek fırından iĢleneceği yere taĢınmasında taĢıma 

potası (Resim 2. 3) veya torpidolar (Resim 2. 4) kullanılır. 
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Resim 2.3: TaĢıma potası 

 

Resim 2.4:Torpido 

Torpidolar, dıĢı çelik konstrüksiyondan yapılmıĢ olup içi yüksek ısıya dayanıklı 

refrakter tuğlalarla örülür. Ġki sıra refrakter tuğla ile örüm iĢlemi yapılır. Gövdenin saç 

kalınlığı ise yaklaĢık 10 mm dolayındadır. Raylar üzerinde hareket eder. Bu hareket, 

lokomotif tarafından sağlanır. Gövdesi oval bir görünüme sahip olup uçlarından 

yataklanmıĢtır. Torpidoya maden yüklenmesi üstte bulunan yükleme kapısından yapılır. 

Ekseni etrafında hareket eder. Bu hareket diĢliler tarafından sağlanır. Dolu olan torpidonun 

boĢaltılması yine gövdenin ekseni etrafında döndürülerek yükleme kapısından boĢaltılır 

(Resim 2.5).   
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Resim 2.5: Torpidodan sıvı madenin boĢaltılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Yüksek fırında Ģarj malzemelerini ergitiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ġarj malzemelerini fırına yükleyiniz (ġekil 

2.6). 

 

 Malzeme Ģarjında sıranın takip 

edildiğinden emin olunuz. 

 Skip kovasını çeken halat sisteminin 

sağlam olduğundan emin olunuz. 

 Fırına Ģarj edilen Ģarj malzemelerinin 

distribütör tarafından eĢi Ģekilde 

dağıtıldığından emin olunuz. 

Skip kovasını taĢıyan Ģarj arabasının 

arızalı olmadığından emin olunuz. 

 Gerekli havayı sağlayarak sobada ısıtınız 

ve tüyerlerden fırına göndererek kokun 

yanmasını sağlayarak madeni 

ergitiniz(Resim 2.7). 

 

 Havanın sobalarda 1150-1200 °C‟ ye 

kadar ısıtıldığından emin olunuz. 

 Sobaların doğru çalıĢtığından emin 

olunuz. 

 Tüyerlerin doğru çalıĢtığından emin 

olunuz. 

 Kokun tam yanmasının 

sağlandığından emin olunuz. 

 

 Kokun yanması ile oluĢan ısıyı yükseltmek 

ve kimyasal reaksiyonu hızlandırmak için 

enjeksiyon sistemi ile fırına toz kömür 

enjekte ediniz. 

 Enjekte edilen kok tozunun içinde iri 

kömür parçalarının olmadığından 

emin olunuz. 

 OluĢan sıvı ham demir ve cürufu haznede 

toplayınız. 

 Demir filizinin tam ergimesi için 

yeteri kadar beklendiğinden emin 

olunuz. 

 OluĢan gazları, fırının üstünde toplayınız. 

 

 Gazları, fırın üst kısmında bulunan 

gaz toplama borularında 

toplandığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yüksek fırından çıkan gazları, gaz 

temizleme sisteminde temizleyerek 

gazometrelerde depolayınız. 

 Gazların gaz temizlemem tesislerinde 

tam bir temizleme yapıldığından emin 

olunuz. 

 Temizlenen gazların, gazometreye, 

çevreye zarar vermeden gönderilmesi 

için gerekli tedbirlerin alındığından 

emin olunuz.  

 Maden alma ağzını açarak(Resim 2.8) sıvı 

maden periyodik aralıklarla alarak 

torpidolarla çelikhane ve pik makinesine 

sevk ediniz, cürufu ise granülizasyon 

sistemine gönderiniz. 

 

 Zamanından önce maden alma 

deliğinin açılarak madenin ve cürufun 

alınmamasını sağlayınız. 

 Maden alma deliğinin tam açılmasının 

sağlandığından emin olunuz. 

 Torpidoların periyodik bakımlarının 

yapıldığından emin olunuz. 

 Sıvı maden ve cürufun, torpidolara 

alınması esnasında insan sağlığına 

zarara vermemek gerekli tedbirlerin 

alındığından emin olunuz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.  niz.  

DEĞERLENDIRME ÖLÇÜTLERI Evet Hayır 

1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. ġarj malzemelerini fırına yüklediniz mi?   

3. Gerekli sıcak havayı sağladınız mı?   

4. Sıcak havayı tüyerlerden fırına gönderdiniz mi?   

5. Sıcak hava ile kokun yanmasını sağladınız mı?   

6. Fırın içine toz kömür enjekte ettiniz mi? 

7. mımımı? 

  

8. OluĢan sıvı maden ve cürufu, haznede topladınız mı?   

9. Yüksek fırın gazlarını, fırının üst kısmında topladınız mı?   

10. Gazları gaz temizleme tesislerine gönderdiniz mi?   

11. Temizlenen gazı, gazometrelerde depoladınız mı?   

12. Haznede biriken sıvı maden ve cürufu, belirli aralıklarla aldınız mı?   

13. Cürufu torpidolarla granülasyon sistemine gönderdiniz mi?   

14. Sıvı madeni torpidolarla çelikhane ve pik makine sevk etiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Yüksek fırınlarında kullanılacak havanın elde edilmesinde, enerji tesislerinde kaç adet turbo 

körük kullanılır? 

A) 3   B) 4   C) 5   D) 6 
 

2. Tüyerler, fırının aĢağıdakilerden hangi bölgesinde bulunur? 

A) Taban   B) Hazne  C) Boğaz  D) Külahlar 
 

3. Tüyerlerin kısım sayısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 3   B) 5   C) 7   D) 8 
 

4. Yüksek fırınlara doğal gaz, fuel-oil ve kömür tozu enjeksiyonunun amacı aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Fırın ısısını düĢürmektir. 

B) Doğal gaz, fuel-oil ve kömür tozunu kullanmıĢ olmak 
C) Fırın enjeksiyon sisteminin çalıĢmasını sağlamaktır.  
D) Ton sıvı metal baĢına  kok kömür sarfiyatını düĢürmektir.  

 

5. Doğal gazdaki ortalama metan (CH4) oranı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 60   B) 70   C) 80   D) 90 
 

6. Demirin redüklenmesi, fırının aĢağıdakilerden hangi bölgesinde oluĢan reaksiyonlarda 

gerçekleĢir? 

A) Taban   B) Ergime  C) Külahlar bölgesi   D)Boğaz 
 

7. Yüksek fırın gaz dağıtım hattındaki boru Ģebeke basıncını sabit tutma görevini 

aĢağıdakilerden hangisi yerine getirir? 

A) Turbo körük       B)Tüyer             C) Gazometre                  D) Termokulp 
 

8. Yüksek fırın   gaz dağıtım hattındaki gaz basıncının en ideali aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) 300     B)5000    C) 600        D) 800 
 

9. Torpidoların kapasitesi ortalama aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 200     B)300      C)500   D) 600 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak pik üretimi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Pik üretim makinesinde pik üretimi hakkında bilgi toplayarak rapor hâline 

getiriniz ve sınıfta arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

3. PĠK ÜRETĠMĠ 
 

3.1. Pik Makinesi 
 

Yüksek fırından elde edilen sıvı maden ve çelikhanenin ihtiyaç fazlası maden, pik 

makinesinde katı pik elde edilerek değerlendirilir. Bu katı pik dökümhane, çelikhane ve 

piyasa ihtiyacında ham madde olarak kullanılır (ġekil 3. 1). 

 

ġekil 3. 1:Pik makinesi 

Pik makinesi; pota devirme tertibatı ve zincir sistemi üzerine bağlanmıĢ kalıplardan 

oluĢur. Pik makinesinin özelliklerini Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

 Azami üretim kapasitesi          : 1700 ton/gün 

 Paletlerdeki bant sayısı             : 2 Adet 

 Bant hareket hızı                       : 9,1 m / dk. 

 Bant uzunluğu                           : 92,4 m 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Banttaki kalıp sayısı                 : 308 adet 

 Kireç söndürme kapasitesi       :25 ton/gün 

 Kireç söndürme süresi              : 5 dk 

 Kireç tane iriliği                        : 20 mm(maks.) 

 Kireç yoğunluğu                       : 0,08-1,10 gr/cm³ 
 

Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demir, 100-120 ton kapasiteye sahip taĢıma 

potalarıyla kükürt giderme tesislerine sevk edilerek kükürdü giderilir. Kükürdü giderilen sıvı 

ham demir dolu pota, pik makinesine getirilerek pota devirme sistemine yerleĢtirilir. Vinç 

yardımıyla potanın bir tarafından kaldırılarak pota içindeki maden ağır ağır makinenin yolluk 

sistemine boĢaltılır (Resim 3.2). Yolluğa dolan sıvı ham demir, kalıplara dolar(Resim 3.3). 

Kalıplara elektrik motoru tarafından hareket verilerek dolan kalıbın ilerlemesi sağlanır. 

Kalıplar ağır ağır ilerlerken sıvı maden kalıplarda katılaĢmaya baĢlar. KatılaĢmaya baĢlayan 

kalıplar, duĢlama adı verilen ve suyun püskürtüldüğü  boruların altından geçer. Burada 

kalıpların katılaĢmasını hızlandırmak amacıyla kalıp üzerine su püskürtülür. Kalıplar 92,4 

metre olan bant sonuna geldiğinde tamamen katılaĢmıĢtır. KatılaĢan pik, bant sonunda ters 

dönerek aĢağıda bulunan beĢik vagona düĢer. BeĢik vagona düĢen pikler, vagonlara 

doldurulur. Vagonlara alına pik, soğutma suyunun püskürtüldüğü su püskürtme sisteminin 

altına getirilir. Burada mümkün olduğu kadar soğutulan pikler, stok sahasına sevk edilerek 

ilgili kısımlara tavan vinci yardımıyla stok edilir. 

  

Resim 3.2: Pota devirme sisteminde  

 

Resim 3.3: Yolluk sisteminden kalıplara madenin dolması 
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Resim 3.4: Kalıplardaki pikin söndürme sistemine ilerlemesi 

 

Resim 3. 5: Kalıplardaki pike duĢlama suyunun püskürtülmesi 

 

Resim 3.6:  KatılaĢan pikin beĢik vagona alınması 
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Resim 3.7: Pikin vagona alınması   Resim 3.8: Pikin su kulesinde soğutulması  

Pik üretiminde kullanılacak sıvı madenin içerisinde kükürt ve silisyum miktarı fazla 

ise katılaĢan pikin kalıplara yapıĢmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için kalıplara altta 

bulunan kireç püskürtme sistemi ile kireç püskürtülür. Kalıplara püskürtülen kireç, kalıpta 

bir film tabakası oluĢturarak pikin kalıba yapıĢmasını önler. Potadaki sıvı maden bitene 

kadar kalıplar devir daim yapar. Üç gözlü bir kalıp pik ortalama 45-50 kg arasındadır. 
 

3.2. Pik Kalıbı 
 

Pik yapımında kullanılacak sıvı madenin, pik yapılmak üzere döküldüğü kalıplardır. 

3‟lü veya 4‟lü gözden oluĢur. Hematit piki veya çelikten imal edilir. En önemli özelliği 

yüksek ısıya dayanıklı olmasıdır (Resim 3. 9). 

 

Resim 3. 9: Maden dolu pik kalıbı 

Kalıplar, bantlar üzerinde bulunan paletlere cıvatalarla monte sabitlenir. Bir bantta 154 

adet palet bulunur. Her bir palete 2 adet pik kalıbı monte edilir. Toplam olarak bir bantta 308 

adet kalıp bulunur. 
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3.3. Pik Tanımı 
 

Ġçerisinde % 2!den fazla karbon, % 94 oranında demir  içeren ve maksimum % 0,060 

kükürt bulunan kırılgan demir-karbon alaĢımlarına „PĠK‟ denir. 
 

Piyasanın ihtiyacını karĢıalamak amacıyla kalıplara dökülerek külçe Ģeklinde üretilir. 

Tablo 3.1 de bazı külçe pikin kimyasal bileĢimleri verilmiĢtir.  
 

Külçe Pik Cinsleri Külçe Pik Kimyasal BileĢenleri 

%Si %Mn %P %S %C 

Ç-1 1.01-1.39 0.50-1.50 Maks. 0.25 Maks. 0.06 3.3-4.8 

Ç-2 Maks. 1.00 0.50-1.50 Maks. 0.25 Maks. 0.06 3.3-4.8 

H-1 2.01-2.60 0.40-1.20 Maks. 0.12 Maks. 0.06 3.3-4.8 

H-2 1.40-2.00 0.40-1.20 Maks. 0.12 Maks. 0.06 3.3-4.8 

ĠHRAÇ H-1 3.50-3.0 Maks. 1 Maks. 0.12 Maks. 0.05 3.3-4.8 

SFERO PĠKĠ Maks. 0.50 Maks. 0.05 Maks. 0.05 Maks. 0.01 3.3-5.0 

Tablo 3.1:ÇeĢitli külçe pik bileĢimleri 

3.4. Döner Bant 
 

Pik makinesini oluĢturan ekipmanlardan biridir. Üzerinde paletleri taĢır. Döner bant, 

üzerinde bulunan paletlerden oluĢur. Her bir palet üzerine 2 adet pik kalıbı monte edilmiĢtir.  
 

Döner bantın huzu sabit değildir. Bu hız kumanda odasında bulunan operatör 

tarafından tecrübeye bağlı olarak ayarlanır.  
 

3.5. Stok Sahası 
 

Pik makinelerinden elde edilen piklerin depolandığı kısımdır. Üretilen külçe pik 

çeĢitlerine göre değiĢik sayıda kısmlarda oluĢur. Örneğin, pik faprikasının pik stok sahası 16 

kısımdan oluĢmaktadır (ġekil 3.10). 
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Resim  3.10: Stok sahası 

Kapasiteleri yine iĢletmenin ihtiyacına göre değiĢiklik göstermekdir. Üretilen ve 

soğutma kulesinde soğutulan piklerin vagonlardan boĢaltılmasında ve sevki yapılan piklerin 

taĢıma araçlarına yüklenmesinde kullanmak üzere bir ton yük kaldırma kapasitesine sahip 

tavan vinçleri kullanılır( Resim 3.11). SoğutulmuĢ pikler vagonlardan vinçlerle alınarak 

türlerine göre ayrılmıĢ bölümlerine stok edilir. Örneğin resim 3.11‟de Ç-2 pikinin stok 

edildiği saha bulunmaktadır. 

   

Resim  3.11: Tavan vinci   Resim 3.12: Ç-2 Piki stok sahası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Pik makinesinde pik üretiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yüksek fırında üretilen sıvı ham demiri 

torpido veya potalara alarak pik makinesine 

sevk ediniz (Resim 3.13). 

 

 

 Yüksek fırından elde edilen ham 

demirin, pik makinesine sevk 

edilmeden önce kükürdünün 

giderildiğinden emin olunuz. 

 Sevk esnasında iĢ güvenliği 

tedbirlerinin alındığından emin 

olunuz. 

 Pik makinesi kalıplarını hazırlayınız. 

 

 

 Bant üzerindeki kalıpların, cıvatalarla 

iyice sabitlendiğinden emin olunuz. 

 Kalıplara kireç püskürtüldüğünden 

emin olunuz. 

 Pik makinesini çalıĢtırınız.  Kükürdü giderilmiĢ sıvı maden dolu 

potanın, pota devirme sistemine 

yerleĢtirildiğinden emin olunuz. 

 Pik kalıplarının hazır olduğundan 

emin olunuz.  

 Sıvı madeni pik kalıplarına dökünüz.  Potadaki sıvı madenin yolluk 

sistemine dökülecek Ģekilde 

yerleĢtiğinden emin olunuz. 

 Potadaki sıvı madenin kalıplara 

dökülmesi esnasında, insan sağlığını 

tehlikeye atmamak için gerekli 

tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

 Döner bant hızını madenin katılaĢma 

süresine göre ayarlayınız. 

 Yol sonuna geldiğinde kalıplardaki 

pikte tam bir katılaĢma 

sağlandığından emin olunuz. 

 Gereğinden fazla makinenin meĢgul 

edilmemsi için katılaĢmıĢ pikin beĢik 

vagona alınmasını sağlayınız. 

 KatılaĢan piki stok sahasına gönderiniz 

(ġekil 3.14). 

  Piklerin, ait olduğu sahaya stok 

edildiğinden emin olunuz. 

 KatılaĢması sağlanan pikin soğutma 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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kulesinde yeteri kadar soğumasını 

sağlamadan stok sahasına 

gönderilmemesi için gerekli tedbirin 

alındığından emin olunuz. 

 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Yüksek fırında sıvı ham demir üretiniz mi?   

3. Ürettiğiniz sıvı ham demiri torpido veya taĢıma potalarına aldınız mı?   

4. Madeni,  pik makinesine sevk ettiniz mi?    

5. Pik makinesi kalıplarını hazırladınız mı?   

6. Pik makinesini çalıĢtırdınız mı?   

7. Sıvı madenin pik kalıplarına döktünüz mü?   

8. Bant hızını pik katılaĢmasına göre ayarladınız mı?   

9. KatılaĢan  piki stok sahasına gönderdiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz 
.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1.  Pik makinesinin azami günlük pik üretimi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 1300   B) 1400   C) 1600  D) 1700 
 

2.  AĢağıdakilerden hangisi Pik makinesinin dakikadaki hızıdır? 

A) 9,1   B) 9,7    C) 10,3  D) 11,6 
 

3.  AĢağıdakilerden hangisi pik içindeki orandır? 

A) 60   B) 72   C) 94  D) 98 
 

4.  Pik  makinesindeki  toplam  pik sayısı  aĢağıdakilerden  hangisidir? 

A) 220                 B) 280                 C) 300           D) 308  
 

5.  Pik makinesine püskürtülen kirecin tane iriliği aĢağıdakilerden  hangisidir? 

A) 5   B) 10   C) 15  D) 20 
 

6.  Üç gözlü bir kalıp pikin ortalama ağırlığı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) 25-30            B) 35-40  C) 45-50          D) 65-70 
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise  „Modül Değerlendirme‟ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Sıvı ham demir üretiminde en çok kullanılan, üstten Ģarj edilen ve allatan boĢaltılan 

demir filizlerinden ham demir elde etmeye yarayan dikey fırına “Yüksek Fırın” denir. 

 Kok fabrikalarının temel iĢlevi, yüksek fırınların ihtiyacı olan metalürjik koku üretmektir. 

2. (   ) Yüksek fırına Ģarj edilen malzemelerin ergitilmesinin sağlanması amacıyla hidrojen 

kullanılır.  

3. (   ) Ġzabe, kelime anlamı olarak ayıklama, temizleme manasına gelir.   

4.(   ) Yüksek fırında gövde; redüksiyon, karbon alma ve ergime olaylarının gerçekleĢtiği 

kısımdır.    

5. (   ) Yüksek fırın sobası dikdörtgen biçimde çelik konstrüksiyondan yapılmıĢtır.   

6. (   ) Yüksek fırınlara doğal gaz, fuel-oil ve kömür tozu enjeksiyonunun amacı, ton sıvı metal 

baĢına kömür sarfiyatını düĢürmektir.   

7. (   ) Yüksek fırından elde edilen sıvı maden ve çelikhanenin ihtiyaç fazlası maden, pik 

makinesinde katı pik elde edilerek değerlendirilir.    

8. (   ) Ġçerisinde % 2 den fazla karbon, % 94 oranında demir  içeren ve maksimum % 0,060 

kükürt bulunan kırılgan demir-karbon alaĢımlarına PĠK denir.  

9. (   ) Gazometrenin dıĢı betonarmeden üretilmiĢ olup içi ise kauçuk balondan meydana 

gelir.  

10. (   ) Pik kalıbı; Pik yapımında kullanılacak sıvı madenin, pik yapılmak üzere döküldüğü 

kalıplardır. 3‟lü veya 4‟lü gözden oluĢur.   

11. (   ) Pik üretiminde kullanılacak sıvı madenin içerisinde kükürt ve silisyum miktarı fazla ise 

katılaĢan pikin kalıplara yapıĢmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için kalıplara altta bulunan 

kireç püskürtme sistemi ile kireç püskürtülür.   

12. (   ) Döner bant, “Pik” makinesini oluĢturan ekipmanlardan biri değildir. Yanmanın en iyi 

kontrolü baca gazı analizinin yapılmasıdır.   

 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise diğer modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1. B 

2. C 

3. A 

4. B 

5. D 

6. C 

7. B 

8. B 

9. B 

10. A 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’ NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. B 

3. A 

4. D 

5. D 

6. B 

7. C 

8. D 

9. B 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3’ ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1. D 

2. A 

3. C 

4. D 

5. D 

6. C 
 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 38 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. Doğru 

4. Doğru 

5. YanlıĢ 

6. Doğru 

7. Doğru 

8. Doğru 

9. YanlıĢ 

10. Doğru 

11. Doğru 

12. YanlıĢ 
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KAYNAKÇA 
 

 

 

 ĠSDEMĠR, Teknik ArĢiv, ĠSDEMĠR Pik Üretim Makinesi Kullanım Talimatları. 
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