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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI333 

ALAN Metalürji Teknolojisi 

DAL/MESLEK Ġzabecilik 

MODÜLÜN ADI Kanal Yapma 

MODÜLÜN TANIMI 
Öğrenciye yüksek fırında ergimiĢ madenin akıĢ kanalının 

yapılması ile ilgili konuların verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Yüksek fırında ergimiĢ maden için akıĢ kanalını yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak kanal 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun akıĢ kanalı yapabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun sifon yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamında uygulanmalıdır. 

Donanım: Kırıcı tabanca, ocak harcı, sıkıĢtırma tabancası, 

kok gazı, basınçlı hava, oksijen gazı, vinç, kürek, sprey 

tabancası, sprey çamuru, femko, telsiz, telefon, eldiven, 

çizme, baret, ayakkabı, iĢ elbisesi vb.    

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme araçlarını  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

 
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

 Mesleğinizi severseniz ve iĢinizi severek yaparsanız bu alanda kendinizi en iyi Ģekilde 

yetiĢtirmiĢ ve aranan kalifiye elemanlar arasında olacaksınız. 
 

Ġzabeciliğin çalıĢma alanlarından biri, demir-çelik sektöründe vazgeçilmez tüketim 

malzemelerinden biri olan sıvı ham demir üretmektir. Sıvı ham demir üretiminde yaygın 

olarak yüksek fırın kullanılır. Yüksek fırında üretilen sıvı ham demirin fırından alınarak 

gerekli yerlere sevkinin yapılması gerekir. Sizler bu modül ile fırında üretilen ham demirin 

potalara alınmasını sağlayan maden akıĢ kanalının yapılmasını ve sıvı ham demir içinde 

bulunan cürufun, sıvı metalden ayrılmasını, cüruf ve sıvı metalin pota veya torpidolara 

alınarak gerekli yerlere sevkinin yapılmasını kavrayacaksınız. Bu alanda kendinizi en iyi 

Ģekilde yetiĢtirerek “Yüksek Fırın” alanında çalıĢmak için gerekli teknik eleman ihtiyacının 

karĢılanması konusunda büyük bir eksikliğin giderilmesine katkıda bulunmuĢ olacaksınız.  

 

Sanayide sıvı ham demir üretimi sektöründe çalıĢabilme imkânı bulabilecek ve 

yukarıda söz ettiğimiz konuları öğrenerek kendinize olan güveniniz artacaktır. Bu da sizi 

mesleğinizde yetiĢtiğiniz, ham demir üretimi sektöründe kullanılan yüksek fırından sıvı 

maden alma kanalının yapılması, madenden cürufun sifon kanalıyla ayrılması konusunda 

kendinizi ispatlama ve daha kolay iĢ bulma imkânına eriĢtirecektir. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğe uygun olarak akıĢ kanalı yapabileceksiniz.  
 

 
 

 

 Çevrenizde üretim yapan yüksek fırın tesisini gezip tesisin akıĢ kanalını 

araĢtırarak bir rapor hazırlayınız. Bu raporu sınıfta öğretmeniniz ve 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. AKIġ KANALI YAPMA 
 

1.1. Maden Kanalı 
 

Yüksek fırından elde edilen sıvı maden ve cürufun periyodik aralıklarla, maden alma 

ağzının açılarak (Resim 1.1) taĢıma potalarına alınması gerekir. Yüksek fırından alınan bu 

sıvı maden, maden kanalı aracılığıyla taĢıma potalarına alınır. 
 

 

Resim 1.1: Maden alma deliğinden maden alınması 

Maden kanalının boyu, iĢletmenin fizikî ortamına göre değiĢir. Boyu yaklaĢık olarak 

15-20 metre olup üst geniĢliği 140 cm ve taban geniĢliği 90 cm’dir. Bunlar, maden kanalının 

yapımı için verilen ilk ölçülerdir. Maden kanalı, yüksek fırın maden alma kanalı ile sifon 

arasında kalan ve sıvı madenle cürufun bir arada bulunduğu kanaldır. Maden kanalının 

yapımını Ģu Ģekilde özetleyebiliriz: 

 

Ġlk önce üst geniĢliği 140 cm ve taban geniĢliği 90 cm olan yaklaĢık 100 cm 

derinliğinde kanal açılır. Zemine bir sıra refrakter tuğla örülür. Bunun üzerine sacdan 

yapılmıĢ iskelet yerleĢtirilir. Madenin yüksek ısısının zararlı etkisinden iskeleti korumak için 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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sprey tabancası kullanarak sprey çamuru püskürtme metodu ile püskürtülerek beton dökülür 

veya tekrar bir sıra daha refrakter tuğla örülür. Genellikle beton tercih edilir (Resim 1.2). 

 

Resim 1.2: Maden kanalı 

1.2. Kırıcı Tabanca 
 

Maden alma deliğinin açılarak yüksek fırından alınan sıcak sıvı maden, maden 

kanalının zamanla aĢınmasına ve yer yer yıpranmasına neden olur. Madenin ısısı karĢısında 

kanal sertleĢir. Kanalın kırılan ve yıpranan kısımlarının tamirinde kırıcı tabanca kullanılır. 
 

Yüksek fırının kanalının tamirinde kullanılan kırıcı tabanca (Resim 1.3) genellikle 

hava ile çalıĢır. Gerekli hava, enerji tesisleri tarafından turbo körükler tarafından sağlanır. 

Turbo körüklerin ürettiği hava, basınca dayanıklı borularla, iĢletmenin ihtiyaç duyulan 

birimlerine taĢınır. 

 

Resim 1.3:Kırıcı tabanca 

1.3. Kanal Harçları 
 

Maden kanalının yeniden yapılmasında ve zamanla yıpranan yerlerinin tamirinde 

yüksek ısıya dayanıklı refrakter malzemeler kullanılır. Bunun temel amacı, kanalın 

yapılmasında kullanılan iskeleti, madenin yüksek ısısının zararlı etkilerinden korumak ve 

düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlayarak madenin akıĢını kolaylaĢtırmaktır. 
 

Dövme ve püskürtme yapılarak kullanılabilir silisyum karbür/alümina bazlı refrakter 

malzemelerdir. Yüksek ısıya dayanıklıdır. 
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1.4. SıkıĢtırma Tabancası 
 

Maden kanalının yıpranan kısımlarına kanal çamurunun sıkıĢtırılmasında kullanılır. 

Genellikle hava ile çalıĢır. DeğiĢik güç ve boyda üretilirler (Resim 1.4).  
 

Enerji tesislerinden elde edilen havanın, yüksek basınca dayanıklı hortumlar 

tarafından tabancaya verilmesiyle çalıĢır. Uçları değiĢtirilebilir. Sahip olduğu mandal, 

havanın tabancaya kontrollü verilerek çalıĢmasını sağlaması ve tabancanın çalıĢmasının 

kontrol altında tutulması açısından büyük kolaylık sağlamaktadır.  

 

Resim 1.4: SıkıĢtırma tabancası 

1.5. Kok Gazı 
 

Maden kanalının tamir ve yapımında kullanılan malzemelerden özellikle kanal 

çamuru, bünyesinde bir miktar nem içerir. Bu, kanal üzerinde ilerleyen sıvı hâldeki madenin 

hem ısı kaybetmesi hem de patlamaların oluĢması bakımından tehlikelidir. Patlama ile insan 

sağlığı tehlikeye girerken ısı kaybı ile de mümkün olan en yüksek ısıda kullanılması gereken 

sıvı maden, ısı kaybına yol açar. 
 

Maden kanalının tamirinde kullanılan malzemelerin bünyesindeki nemin kurutulması 

gerekir. Bunun için de ısı kaynağı gerekir. Bu amaçla kok kamaralarında,  kok üretiminde 

oluĢan kok gazı değerlendirilir. Kok üretimi sırasında oluĢan kok gazı,  borularla gaz 

temizleme tesislerine gönderilir. Gaz temizleme tesislerinde temizlenen kok gazı, gaz 

tanklarında depolanır. Depolanan temiz gaz, yine borularla yüksek fırın ünitesine sevk 

edilerek kullanıma sunulur. Maden kanalının kurutulma iĢlemi Ģu Ģekilde yapılır: 
 

Kanalın üzeri, kanal boyunca saclarla kapatılır. Borulardaki kullanıma hazır bulunan 

kok gazı, hortum ucundaki ısıya dayanıklı boruya gönderilir. Vana ile gaz, az miktarda 

açılarak ısıya dayanıklı borunun çıkıĢ ağzına gönderilir. Kibrit, çakmak gibi alev çıkaran 

araçlarla borunun ucundan dıĢarıya çıkan az basınçlı kok gazı yakılarak alevlendirilir.  

Borunun ucunda gaz yanması sağlandıktan sonra gazı boruya gönderen vana sonuna kadar 

açılarak maden kanalının içerisine gönderilir. Kanal üzeri saclarla kapalı olduğundan alev 

Ģeklindeki gaz yanarak kanal boyu yayılır. Bu Ģekilde oluĢan ısı ile maden kanalı kurutulur. 

Yanmayı kolaylaĢtırmak için kanal içine kâğıt parçaları doldurulur. Kurutma iĢlemi bitince 

kanalın üzerinde bulunan saclar kaldırılır, kanal içindeki yanan kâğıt külleri temizlenir ve 

kanal kullanıma hazır hâle getirilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Yüksek fırın sıvı maden akıĢ kanalını kullanıma hazır hâle getiriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Maden akıĢ ağzını kapatınız (Resim 1.5). 

 

 Maden akıĢ kanalının kapatılmasında 

kullanılan çamur topunun çalıĢtığından 

emin olunuz. 

 Maden akıĢ kanalının tam olarak 

kapatıldığından emin olunuz. 

 AĢınmıĢ kanalı kırıcı tabanca (Resim 

1.6) ile temizleyiniz ve yeni kanalı 

yapacak hâle getiriniz. 

 

 Kanalın tüm yıpranan yerlerinin kırıcı 

tabanca ile temizlendiğinden emin 

olunuz. 

 Kanal yapım harcını, hazırlanan kanala 

serip tabanca ile sıkıĢtırınız. 

 Yeteri kadar kanal yapım harcının 

kanala serildiğinden emin olunuz. 

 Serilen kanal yapım harcının sıkıĢtırma 

tabancası ile iyice sıkıĢtırıldığından 

emin olunuz.  

 Kanalı, sıvı maden akabilecek hâle 

getiriniz. 

 SıkıĢtırılan kanal yapım harcının 

yüzeyinin düzgün olduğundan emin 

olunuz. 

 Kok gazı ile kanalı kurutunuz.  Kanalın, kok gazı ile iyice 

kurutulduğundan emin olunuz. 

 Kanalı döküme hazır hâle getiriniz.  Kurutma esnasında, yanmayı 

hızlandırmak için kanala serilen 

kâğıtların küllerinin kanaldan 

temizlendiğinden emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

kutucuklarına kazanamadığınız becerileri ise Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak 

kontrol ediniz. 
 
  

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Maden akıĢ ağzını kapattınız mı?   

3. AĢınmıĢ kanalı tabanca ile kırarak temizlediniz mi?   

4. Yeni kanal yapılacak hâle getirdiniz mi?   

5. Kanal yapım harcını hazırladınız mı?   

6. Kanal yapım harcını, hazırlanan yere serdiniz mi?   

7. Serdiğiniz harcı, sıkıĢtırma tabancası ile sıkıĢtırdınız mı?   

8. Kanalı sıvı maden alacak hâle getirdiniz mi?   

9. Kok gazı ile kanalı kuruttunuz mu?   

10. Kanalı döküme hazır hâle getirdiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan 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. Maden kanalının boyu, iĢletmenin fizikî ortamına göre değiĢmekle birlikte boyu 

yaklaĢık olarak kaç metre aralığındadır? 

A) 5-10   B) 10-15  C) 15–20 D) 25–30 
 

2. Maden kanalının ilk üst ve taban geniĢliği aĢağıdakilerden hangisinde verilmiĢtir? 

A) 140–90  B) 120–80  C) 100–90 D) 140–100 
 

3. Sprey çamuru, maden kanalına aĢağıda verilen metotlardan hangisi ile uygulanır? 

A) Daldırma  B) püskürtme   C) Rulo  D) Fırça 
 

4. Yüksek fırının maden kanalının tamirinde aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Matkap     B) Kırıcı tabanca   

C) SıkıĢtırma tabancası     D) Balyoz 
 

5. Maden kanalının yıpranan kısımlarına kanal çamurunun sıkıĢtırılmasında 

aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Matkap     B) Kırıcı tabanca  

C) SıkıĢtırma tabancası     D) Balyoz 
 

6. Yapımı tamamlanan maden kanalının kurutulmasında aĢağıdakilerden hangisi 

kullanılır? 

A) Yüksek fırın gazı     B) Kok gazı  

C) Odun      D) Kok kömürü 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları öğrenme faaliyetlerine geri dönerek 

tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak sifon yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Yüksek fırından elde edilen sıvı madenden cürufun ayrılması amacıyla yapılan 

sifon ve sifon yapılması konularını araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 
 

2. SĠFON YAPMA 
2.1. Cüruf Kanalı 
 

Yüksek fırında Ģarj edilen malzemelerin ergitilmesinin sağlanmasıyla fırın hazne 

kısmında sıvı maden ve cüruf, damlalar hâlinde birikerek toplanır. Maden alma ağzının 

açılmasıyla sıvı maden ve cüruf maden kanalına gelir. Maden kanalında sıvı maden ve cüruf 

birlikte bulunur. Yoğunluğu az olan cüruf, sıvı madenin üzerinde bulunur.  
 

Sifon yardımıyla sıvı madenden ayrılan cüruf, cüruf kanalından cüruf taĢıma potasına 

alınır. Cüruf kanalı, maden akıĢ kanalının(Resim 2.1) sonuna ve maden kanalının seviyesiyle 

aynı seviyedeki sifon kalıbının bir tarafına açılır. Yapımı ana maden kanalının yapımı 

Ģeklindedir. Boyu, ana maden kanalı ile cüruf alma potasının arası kadar mesafededir. 

Yoğunluğu sıvı madenin yoğunluğundan daha hafif olan cüruf, sifon vasıtasıyla sıvı 

madenden ayrılarak cüruf kanalına alınır. Cüruf kanalına alınan cüruf, kanalın sonunda 

bulunan cüruf taĢıma potalarına alınır. Potalara alınan cüruf, granülasyon sistemine 

gönderilir. 

 

Resim 2.1: Maden akıĢ kanalı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2. Sifonun Görevi 
 

2.2.1. Sifonun Yapımı 
 

Maden kanalında sıvı maden ve cüruf birlikte bulunur. Yoğunluğu az olan cüruf, sıvı 

madenin üzerinde bulunur. Bu cürufun sıvı madenden ayrılarak cüruf kanalından cüruf 

taĢıma potasına alınması gerekir. Bunu sağlamak amacıyla, maden kanalının sonuna sifon 

adı verilen, sıvı maden kütlesinin oluĢmasını sağlayan sifon modeli kullanılır.  
 

Sıvı maden kütlesinin oluĢmasını sağlamak amacıyla kullanılan sifon modelinin 

ölçüsü sabit olmayıp değiĢkendir. ĠSDEMĠR yüksek fırınında kullanılan sifon modelinin üst 

kenarı 60x120 cm, alt yüzeyi ise 40x100 cm olup yüksekliği 70 cm’dir. Ancak her sifon 

modelinin ölçüleri bu Ģekilde değildir. Yine ĠSDEMĠR yüksek fırınında kullanılan sifon 

modeline bir baĢka örnek de üst yüzeyi 50x50 cm, alt yüzeyi ise 30x40 cm olandır. Sifon 

yapımı Ģu Ģekilde gerçekleĢtirilir: 
 

Sifon modelinin üst yüzeyine, maden kanalının seviyesinde olacak Ģekilde model 

yerleĢtirilir. Sonra üzerindeki boĢluk kanal çamuru ile doldurularak sıkıĢtırma tabancası ile 

sıkıĢtırılır. SıkıĢtırma iĢlemi bitince model takalanarak yerinden çıkarılıp sifon boĢluğu 

oluĢturulur. Modelin çıkartılması esnasında kalıpta kırılan yerler var ise tamir edilerek 

kurutulup kullanıma hazır hâle getirilir. 
 

Sifon kalıbının bir tarafına cüruf kanalı, diğer tarafına ise sadece cüruftan ayrılmıĢ sıvı 

madenin bulunduğu maden kanalı açılır. Burada dikkat edilecek en önemli husus, cüruf 

kanalı seviyesinin maden kanalı seviyesinden yüksekte tutulmasıdır. Ana maden kanalından 

gelen sıvı maden ve cüruf karıĢımı sifon boĢluğunu doldurur. Cürufun yoğunluğu, sıvı 

madenin yoğunluğundan daha az olduğundan üstte toplanır. Sıvı maden ise altta bulunur. 

Altta bulunan sıvı maden, maden kanalına açılan bir delikten maden kanalına alınır. Üstte 

toplanan cüruf ise cüruf kanalına geçer. Cüruf kanalındaki cüruf, cüruf taĢıma potalarına 

alınır. Sıvı maden ise maden kanalı vasıtasıyla kanal sonunda bulunan maden taĢıma 

potalarına veya torpidolara alınır. Torpido veya taĢıma potalarına alınan sıvı maden, 

fabrikanın ihtiyacı olan çelikhane ve pik makinelerine gönderilir. Kısaca sifonun görevini; 

sıvı madenden cürufun ayrılmasını sağlamak Ģeklinde özetlemek mümkündür. 
 

2.2.2. Sifon Deliğinin Açılması ve Kapanması 
 

Sifon deliği, ana kanalın tahliyesidir. Uzun süreli duruĢlarda, kanal değiĢiminde, beĢik 

oluk yapımlarında, ana kanal yapımı ve kontrollerinde sifon deliği açılır. Ana kanaldaki pik-

cüruf boĢaltılır. Buradaki pik-cüruf için ayrı pota ayarlanır.  
 

Fırıncılar, koruyucu malzemelerini giyerek manivela ve sökme tabancası ile sifon 

deliğini açma iĢlemine baĢlarlar. Bu arada, çalıĢanlar kesinlikle arkasını dönmemelidir. Eğer 

bu Ģekilde sifon açılamamıĢsa oksijen vurulmaya baĢlanır ve sifon açılır. Ana kanalı 

boĢaltma sonunda, deliğin skalla kapanmaması için deliğe hava vurulur. OluĢan skallar 

temizlenir. Devamında delik önden ve arkadan kanal çamuruyla kapatılır. Dövme 

tabancasıyla dövülür. Dövme iĢlemi bitince kok gazı ile kurutulur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Maden akıĢ kanalına sifon yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı maden akıĢ kanalını yaparken 

cüruf kanalını da yapıma 

hazırlayınız. 

 

 Sıvı maden akıĢ kanalının uygun ölçülerde 

açıldığından emin olunuz. 

 Sac iskeletin uygun ölçülerde 

hazırlandığından emin olunuz. 

 Kanal harcının iyice sıkıĢtırıldığından emin 

olunuz. 

 Cüruf akıĢ kanalını sıvı maden 

kanalından daha yükseğe yapınız 

(Resim 2.2). 

 

 Cüruf kanalının uygun ölçülerde 

açıldığından emin olunuz. 

 Cüruf kanalının, sıvı maden akıĢ kanalından 

daha yüksekte yapılması için gerekli 

tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

 AkıĢ kanalı içine sifon modelini 

yerleĢtirerek üzerini kanal yapım 

harcı ile sıkıĢtırınız. 

 Sifon modelinin akıĢ kanalı içinde uygun 

yere konulduğundan emin olunuz. 

 Sifon modeli üzerini kanal yapım harcı ile 

sıkıĢtırırken modele zarar verilmemesi için 

gerekli tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

 Sifon modelini yerinden çıkarınız.  Modeli yerinden çıkartırken, üzerine 

sıkıĢtırılan kanal yapım harcının 

bozulmaması ve dağılmaması için gerekli 

tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

 Sifon önüne, derinliği sıvı maden 

akıĢ kanalından daha az olan bir 

kanal yapınız (Resim 2.3). 

 Cüruftan ayrılmıĢ temiz madenin taĢıma 

potasına alınmasını sağlayan kanalın, maden 

akıĢ kanalından daha aĢağıda yapılması için 

gerekli tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Yapılan kanalları ve sifonu kok gazı 

ile kurutarak döküme hazırlayınız. 

 Kanalların ve sifonun kok gazı ile tam 

kurutularak döküme hazırlanması için 

gerekli çalıĢmaların yapıldığından emin 

olunuz. 
 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

kutucuklarına kazanamadığınız becerileri ise Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak 

kontrol ediniz. 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Sıvı maden akıĢ kanalını yaparken cüruf kanalını yapıma hazırladınız 

mı? 

  

3. Cüruf akıĢ kanalını, sıvı maden akıĢ kanalına göre daha yükseğe yaptınız 

mı? 

  

4. AkıĢ kanalı sonuna sifon modelini kullanarak yanlarını kanal yapım 

harcı ile sıkıĢtırdınız mı? 

  

5. Sifon modelini yerinden çıkardınız mı?   

6. Sifonun önüne derinliği sıvı maden kanalından daha az olan bir kanal 

yaptınız mı? 

  

7. Yapılan kanalları ve sifonu kok gazı ile kurutarak döküme hazırladınız 

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. Yüksek fırın maden alma ağzından, sifona kadar olan maden kanalı için aĢağıda verilen 

bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Sadece sıvı maden bulunur.  B) Sadece cüruf bulunur. 

C) Altta sıvı maden üstte cüruf bulunur. D) Altta cüruf, üstte sıvı maden bulunur. 
 

2. Sifonun görevi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Yüksek fırından sıvı madeni almak  
B) Sıvı madenle cürufun homojen karıĢmasını sağlamak  
C) Sıvı madeni taĢıma potalarına taĢımak 

D) Sıvı madenle cürufu birbirinden ayırmak 
 

3. Sifon aĢağıdakilerden hangisine yapılır? 

A) Sıvı maden akıĢ kanalının sonuna  
B)Cüruf kanalı sonuna  
C)Sıvı maden akıĢ kanalının ortasına 

D) Yüksek fırın çıkıĢına 
 

4. Yüksek fırından alınan cüruf,  fırından alınınca ilk olarak aĢağıdakilerden hangisine sevk edilir? 

A) Fırının yakınında uygun bir yere    

B) Granülasyon sistemine 
C) Yol yapımında dolgu malzemesi olarak kullanmak için çalıĢılmakta olan yola  
D) Çimento fabrikasına  

 

5. Yüksek fırın ile sifon arasında bulunan sıvı maden akıĢ kanalı ve cüruf kanalı ile ilgili 

olarak aĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Sıvı maden akıĢ kanalı, cüruf kanalından yüksektedir. 

B) Cüruf akıĢ kanalı ile sıvı maden akıĢ kanalının yükseklikleri aynıdır. 

C) Cüruf kanalı ile sıvı maden kanalının yüksekliklerinin önemi yoktur. 

D) Cüruf akıĢ kanalı, sıvı maden akıĢ kanalından yüksektedir. 
 

6. Sifondan sonra yapılan maden akıĢ kanalı ile cüruf kanalı için aĢağıda verilen bilgilerden 

hangisi doğrudur? 

A) Sıvı maden akıĢ kanalı, cüruf kanalından yüksektedir. 

B) Cüruf akıĢ kanalı ile sıvı maden akıĢ kanalının yükseklikleri aynıdır. 

C) Cüruf kanalı ile sıvı maden kanalının yüksekliklerinin önemi yoktur. 

D) Cüruf akıĢ kanalı, sıvı maden akıĢ kanalından yüksektedir. 
 

7. Kanalların ve sifonun kurutulmasında aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A) Yüksek fırın gazı   B) Kok gazı  C) Odun  D) Kok kömürü 
 

ÖLÇME VE 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

 

 

 

 



 

 17 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Yüksek fırından elde edilen sıvı maden ve cürufun periyodik aralıklarla, maden 

alma ağzının açılarak taĢıma potalarına alınması gerekir. Yüksek fırından alınan bu 

sıvı maden, maden kanalı aracılığıyla taĢıma potalarına alınır. 

   

2. (   ) Maden alma deliğinin açılarak yüksek fırından alınan sıcak sıvı maden, maden 

kanalının zamanla aĢınmasına ve yer yer yıpranmasına neden olur. Madenin ısısı 

karĢısında kanal sertleĢir. Kanalın kırılan ve yıpranan kısımlarının tamirinde sıkıĢtırma 

tabancası kullanılır. 

   

3. (   ) Maden kanalının yeniden yapılmasında ve zamanla yıpranan yerlerinin tamirinde 

yüksek ısıya dayanıklı refrakter malzemeler kullanılır. Bunun temel amacı kanalın 

yapılmasında kullanılan iskeleti, madenin yüksek ısısının zararlı etkilerinden korumak 

ve düzgün bir yüzey elde edilmesini sağlayarak madenin akıĢını kolaylaĢtırmaktır. 

   

4. (   ) Maden kanalının yıpranan kısımlarına, kanal çamurunu sıkıĢtırırken kırıcı tabanca 

kullanılır.  

  

5. (   ) Maden kanalının tamirinde kullanılan malzemelerin bünyesindeki nemin 

kurutulması gerekir. Bunun için de ısı kaynağı gerekir. Bu amaçla kok kamaralarında, 

kok üretiminde oluĢan kok gazı kullanılır.    

 

6. (   ) Yüksek fırına Ģarj edilen malzemelerin ergitilmesinin sağlanmasıyla, fırın hazne 

kısmında sıvı maden ve cüruf, damlalar hâlinde birikerek toplanır. Maden alma 

ağzının açılmasıyla sıvı maden ve cüruf maden kanalına gelir. Maden kanalında sıvı 

maden ve cüruf birlikte bulunur. Yoğunluğu az olan cüruf, sıvı madenin üzerinde 

bulunur.  

   

7. (   ) Sifonun görevi, sıvı madenden cürufun ayrılmasını sağlamaktır.   
 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. A 

3. B 

4. B 

5. C 

6. B 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. A 

4. B 

5. B 

6. D 

7. D 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. Doğru 

4. YanlıĢ 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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