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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 521MMI335 

ALAN Metalürji 

DAL/MESLEK Ġzabe 

MODÜLÜN ADI Sıvı Çelik Üretimi 

MODÜLÜN TANIMI Hurdaları kullanarak „BOF‟ da çelik üretimi öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL - 

YETERLĠK Sıvı çelik üretimi yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak 

„BOF‟da sıvı çelik üretimi yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun ocağa çelik hurdası Ģarj edebileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun ocağa sıvı ham demir Ģarj edebileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamında uygulanmalıdır. 
 
Donanım: Çelik hurdası, vinç çelik hurda kutusu, vagon, oksijen, 

lans, fan, “BOF”, torpido, lokomotif, sıcak metal, sıcak metal 

kantarı, pota, femko, telsiz, telefon, bilgisayar, 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 aracı  (çoktan seçmeli test, doğru-

yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 

Sevgili Öğrenci, 

Günümüzde demir ve çelik, sanayinin temel ham maddesini oluĢturup ülkelerin 
ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ülkelerin ekonomik geliĢmeleri kiĢi 
baĢına düĢen gayri safi millî hasıla dıĢında, kimi istatistiklerde kiĢi baĢına düĢen demir-çelik 
tüketimi de baz alınmaktadır. Bu nedenle kaliteli bir çelik üretimi ülkenin kalkınması 

açısından değerini daha da artırmaktadır. 

Günümüzde iĢ dünyası, alanında kendini iyi yetiĢtirmiĢ insan gücüne ihtiyaç 

duymaktadır. Sizlerde çelik üretimi alanında almıĢ olduğunun bu modül bilgilerine ilave 
olarak  teknik ve teknolojilide yakından takip ederek kendinizi en iyi Ģekilde yetiĢtirerek 
ülkenin kalkınması için üzerinize düĢen görevi yerine getirmiĢ olacaksınız. 

Sizler bu modülü baĢarı ile tamamladığınızda çelik üretimi, çelik üretiminde kullanılan 

hurdalar, çelik üretiminde yaygın olarak kullanılan “Bazik Oksijen Konvertörü”nü en iyi 
Ģekilde tanıyacak ve hurdalardan bu fırında çelik elde edeceksiniz. Kazandığınız bu beceri ile 
sanayide çalıĢarak ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmanın gururunu 
yaĢayacaksınız. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet sonunda uygun materyal,  atölye ve çalıĢma ortamı sağlandığında tekniğe 

uygun olarak ocağa çelik hurdası Ģarjı yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Çevrenizde sıvı çelik üretimi yapan ocaklarda kullanılan hurdaları araĢtırarak 

bir rapor hazırlayınız.  

 Bu raporu sınıfta öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. ÇELĠK HURDA ġARJI 
 

1.1. Hurdalar 
 

Çelik; genel anlamda demirin düĢük oranlarda karbonla yaptığı bileĢimdir. Bu nedenle 

çeliğin ana bileĢeni demirdir(Fe). Günümüzde çelik üretiminin 2/3‟ü birincil kaynaklı demir 

cevherinden, diğer kalanı ise baĢlıca bileĢeni demir olan kullanma ömürlerinin sonuna 

gelmiĢ ürünler ile sektördeki üretim esnasında ortaya çıkan maddelerden oluĢan demir-çelik 

hurdalarından meydana gelmektedir. 
 

Eski, kırık, bozuk, hurda ve kullanılması ekonomik olmayan makine, tezgâh 

ekipmanları, iĢ makinesi, kamyon, otomobil, gemi, uçak, demir yolu malzemelerinden, 

mermi ve iğneye kadar uzanan her türlü sanayi ürünü ile bu ürünlerin üretimi sürecinde elde 

edilen talaĢ, imalat artığı vb. gibi kullanılmayan eski ve yeni maddelere demir-çelik hurdası 

denir ( Resim 1.1). 

 
Resim 1.1: Çelik hurda 

 

Hurda, çelik üretiminde sıcak metalden sonra en büyük demir elemanı kaynağı olarak 

ikinci sıradadır. Metalik Ģarjın yaklaĢık % 15‟ini oluĢturur. Kullanılacak hurda miktarı, sıvı 

pikteki Si ve Mn artıkça artar. Nihai çelikte ise C miktarı azaldıkça artar. Çelik üretiminde 

hurda olarak; 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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 Slab baĢları ( Resim 1.2), 

 Sıcak metal çukur hurdası, 

 KesilmiĢ demir, 

 Skallar kullanılır. 

 
Resim 1.2: Slap baĢı 

 

Hurdalar temel olarak ya tesisin içerisinde oluĢan metal atıklarıdır ya da dıĢ 

kaynaklardan satın alınan geri dönüĢümü sağlanmıĢ demir ve çeliktir.  
 

Hurda, hurda Ģarj kutusuna (Resim 1.3)doldurulurken tartılır. Vinç operatörü kutuyu, 

bir sonraki dökümün gerektirdiği ağırlığa ve karıĢıma uygun olarak doldurur. Daha sonra 

hurda dolu “Hurda ġarj Kutusu”, çelikhaneye sevk edilir. Vinç operatörünün bilgisayarın 

veya belli tarifenin belirlediği Ģekilde doğru miktarlarda ve cinslerde hurda karıĢımını 

doldurması önemlidir. Aksi hâlde dökümün üfleme kesme performansı olumsuz etkilenir.  

 
 Resim 1.3: Hurda dolu Ģarj kutusu 

 

Normal olarak hafif hurda kutunun ön tarafına, daha ağır olanı ise arka tarafına 

yerleĢtirilir. Bu sayede hurda kutusu Ģarj için eğildiğinde hafif hurda fırına önce çarpar. 

Çarpmadan dolayı refrakterdeki hasarlanmayı en aza indirmek için hafif hurdanın refrakter 

üzerine ağır hurdadan önce düĢmesi ve yastıklama yapması tercih edilir.  
 

Aynı zamanda ağır hurdayı hafif hurdaya nispetle eritmek zor olduğu için ağır 

hurdanın üstte kalması ve böylece oksijen jetinin çarptığı bölgeye daha yakın olup hızlı 

erimesi tercih edilmelidir. Fırına Ģarj edilemeyecek kadar büyük hurda parçaları hidrolik 

makaslarla veya alevle kesme iĢlemiyle daha küçük parçalara ayrılır. Saç kesme veya pres 

artığı gibi ince, küçük hurda parçaları özel hidrolik presler kullanılarak blok hâlinde balyalar 

Ģeklinde sıkıĢtırılır. Normal olarak büyük, ağır hurda parçalarının eritilmesi hafif ve küçük 
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olanlardan daha zordur ve eritilmemiĢ hurda, proses kontrolünde önemli problemlere yol 

açabilir. Üfleme kesmede kimyasal analizin yakalanmaması veya yüksek sıcaklık sonucu 

verebilir. Fırın içinde karıĢtırma olayını önemli ölçüde geliĢtiren alttan veya karıĢık üfleme, 

büyük hurda parçalarının eritilmesini kolaylaĢtırır. Hurda seçilirken dikkat edilmesi gereken 

kralları Ģöyle sıralayabiliriz: 

 

 Hurda temiz olmalıdır. Tuğla artıkları, cüruf, toz ve toprak bulunmamalıdır. 

 Hurda içerisinde demirden baĢka metal olmamalıdır. 

 Hurda içerisinde patlayıcı, yanıcı maddeler bulunulmamalı ve boĢluksuz 

olmalıdır. 
 

1.2. Hurda Cinsleri  
 

ISIS (Instıtutr Of Scrap&Steel-Demir Çelik Hurda Stadardı Ensttüsü)‟e göre hurda 

cinsleri Ģu Ģekildedir: 

 ISIS KODU:200 

Ağır hurdadır. ¼ inç veya daha fazla kalınlıktaki demir, çelik hurdasıdır. Ebatları 

60x24 inçi aĢmayacak Ģekildedir ve kütle Ģarj için uygundur. 

 ISIS KODU:201 

Ağır hurdadır. ISIS 2OO özelliklerinde olacak, ancak parça boyutları 36x30 inçtir. 

 ISIS KODU:202 

Ağır hurdadır. ISIS 2OO özelliklerinde olacak ancak parça boyutları 60x18 inçtir. 

 ISIS KODU:229 

Kütük ucu, blum ucu ve dövme malzemelerdir. Kükürt ve fosfor miktarları % 0,05‟in 

ve silis miktarı % 0,5‟in altında olan alaĢımsız, blum, platina ve dövme malzeme 

artıklarından, et kalınlığı 2-18 inç arasında, boyları ise 36 inçten kısadır. 

 ISIS KODU:231 

150 cm boyundaki sac ve yapı hurdasıdır. En fazla 150 cm boyunda kesilmiĢ sac ve 

yapı hurdası, hadde kırpıntılarından et kalınlığı en az ¼ inç, geniĢliği en fazla 18 inç, boyları 

ise en fazla 36 inçtir. S ve P miktarı % 0,05‟in altındadır. 

 ISIS KODU:232 

150 cm sac ve yapı hurdasıdır. ISIS KODU 232 özelliklerindedir. Ancak geniĢliği en 

fazla 24 inçtir. 

 ISIS KODU:236 

90 cm boyundaki sac ve yapı hurdasıdır. ISIS KODU 231 özelliklerindedir. Ancak 

geniĢliği en fazla 18 inç, boyu ise en fazla 90 cm‟dir. 
 

Ağır hurda parçalarının erimeleri uzun zaman aldığından, buna karĢılık hafif hurda ve 

kırpıntı kullanımında Ģarj zaman aldığından bu iki tip hurda %60 ağır hurda ve % 40 hafif 

hurda Ģeklinde harmanlanarak Ģarj edilir. 
 

Konverterde hurda yetersizliğinde soğutucu olarak soğuk pik, sünger, demir ve pelet 

kullanımı da uygulamalar içerisindedir. Resim  1.4‟te hurda pik görülmektedir. 
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Resim 1.4: Hurda pik 

1.3. Hurda Vagonları 
 

Çelik üretiminde kullanılan hurdalar ya fabrikanın içerisinde kullanılan demir 

artıklarıdır ya da dıĢarıdan satın alınır. Gerek içeride oluĢan demir artıkları olsun gerekse 

dıĢarıdan satın alınan demir hurdaları olsun, bunların çelikhaneye sevk edilmeleri gerekir. Bu 

amaçla vagonlar kullanılır ( Resim 1.5). 

 
Resim 1.5: Hurda vagonu 

1.4. ġarj Holü 
 

ġarj holü; konvertöre yüklenecek sıvı ham demirin ve hurdaların Ģarjının yapıldığı 

yerdir. Burada sıvı ham demir dolu taĢıma potalarını ve hurda dolu Ģarj kutusunu taĢıyan 

tavan vinçleri, Ģarj kutusu, taĢıma potası ve Ģarj kısmı bulunur. Resim 1.6‟da pota içinde 

bulunan sıvı ham demirin Ģarj holünde oksijen konvertörüne Ģarjı (boĢaltılması) 

görülmektedir. 
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Resim 1.6: ġarj holünde maden Ģarjı 

 

1.5. Tavan Vinçleri 
 

Çelik üretiminde kullanılan hurdaların vagonlardan hurda sahasına 

boĢaltılmasında(Resim 1.7), hurda sahasından hurda Ģarj kutusuna doldurulmasında(Resim 

1.8), hurda Ģarj kutusunun konvertöre taĢınıp hurdaların ocağa yüklenmesinde(Resim 1.9), 

yüksek fırından mikserlere boĢaltılan sıvı ham demirin potalarla taĢınarak konvertöre Ģarj 

edilmesinde vinçler kullanılır.  
 

Tavan, döĢenen raylar üzerinde hareket eder. Kumandası, vinç operatörü tarafından 

kontrol odasından yapılır(Resim 1.10). 1000-1300-1500-1800-2300 kg, 200, 250, 300, 1500 

tonluk gibi değiĢik kapasitelerde olanları kullanılır.  
 

 
Resim 1.7: Hurda vagonu                  Resim 1.8: Hurda holü 
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   Resim 1.9:  Hurda kutusu                                 Resim 1.10: Tavan vinci kumanda odası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

BOF‟a hurda Ģarjı yapınız. Bu faaliyet için çelik hurdası, oksijen konverteri, hurda 

arabası kullanınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Hurdaları vagonlarla hurda çukuruna 

getiriniz ( Resim 1.11). 

 

 Hurdaların vagondan boĢaltılması esnasında 

insan sağlığına zarar vermemesi için gerekli 

tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

 Hurdaları, hurda kantarında tartınız 

(Resim 1.12). 

 

 Hurda kantarının düzgün çalıĢtığından emin 

olunuz. 

 Tartılacak hurdaların tamamının hurda 

kantarının üzerine yerleĢtiğinden emin 

olunuz. 

 Tartılan hurdaları, Ģarj kutusuna 

doldurunuz (Resim. 1.13). 

 

 Hurdaların, Ģarj kutusuna doldurulması 

esnasında çevreye zarar vermemesi için 

gerekli iĢ güvenliği tedbirlerinin 

alındığından emin olunuz. 

 Doldurulan Ģarj kutusunun, taĢıma vincine 

iyi bağlandığından emin olunuz. 

 Hurdaları, Ģarj kutusunun kenarından 

düĢmemesi için gerekli tedbirlerin 

alındığından emin olunuz. 

 ġarj kutusunu vinç ile ocağın yanına 

götürünüz (ġekil 1.14). 

 Hurda Ģarj kutusu güzergâhının altında 

insan bulunmaması için gerekli tedbirlerin 

alındığından emin olunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Hafif hurdaları önce ağır hurdaları 

sonra dökülecek Ģekilde yükleme 

yapınız(Resim.  1.15). 

 

 Hafif hurdaların önde, ağır hurdaların 

arkada hurda Ģarj kutusuna 

doldurulduğundan emin olunuz. 

 Hurdaların BOF‟ a Ģarjı esnasında iĢ 

Güvenliğini tehlikeye atmamak için gerekli 

iĢ güvenliği tedbirlerinin 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. Hurdaları vagonlarla hurda çukuruna getirdiniz mi?   
3. Hurdaları, hurda kantarında tarttınız mı?   
4. Tartılan hurdaları, Ģarj kutusuna doldurdunuz mu?   
5. ġarj kutusunu vinç ile ocağın yanına götürdünüz mü?   
6. BOF‟ a önce hafif hurdaları Ģarj ettiniz mi?   
7. BOF‟ a ağır hurdaları sonra Ģarj ettiniz 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. Demirin düĢük oranlarda karbonla yaptığı alaĢım aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) Dökme demir  B) Pik  C) Çelik D) Demir 
 

2. Çelik üretiminde kullanılan demir cevherinin oranı aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) 1/2    B) 2/3   C) 2/5  D) ¾ 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi çelik üretiminde ham madde kaynağı olarak kullanılan 

hurda kaçıncı sıradadır? 

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

4. AĢağıdakilerden hangisi „BOF‟ a Ģarj edilen hurdanın % kaçını ağır hurda oluĢturur? 

 A) 20    B) 40  C) 55  D) 60 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi „BOF‟ a Ģarj edilen hurdanın % kaçını hafif hurda 

oluĢturur? 

 A) 20    B) 30  C) 40  D) 60 
 

6. Konverterde hurda yetersizliğinde soğutucu olarak aĢağıdakilerden hangisi 

kullanılmaz? 

 A) Soğuk pik    B) Sünger demir 

 C) Çelik   D) Pelet 
 

7. BOF Çelik üretimi Ģarj holünde aĢağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

 A) Vinç    B) Hurda Ģarj kutusu 

 C) Maden taĢıma potası  D) Mikser 
 

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–2 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak BOF‟ a 

maden Ģarjı yapabileceksiniz. 

 
 

 

 

 

Oksijen konvertöründe elde çelik etmesini araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 
 

2. BOF’A MADEN ġARJI 
 

2.1. BOF 
 

Sıvı çelik üretiminde bazik oksijen fırını(konvertörü) kullanılmaktadır. 
 

2.1.1. Tarihçesi 
 

ErgimiĢ demirin çeliğe dönüĢtürülmesinde saf oksijen kullanılması fikri 1856 yılında 

düĢünülmüĢtür. Ancak havadan oksijen ayrıĢtırma iĢlemi o günün koĢullarına göre külfetli ve 

çok pahalı olduğundan, oksijenin çelik yapımı için kullanılması uzun süre gecikmiĢtir. 1940 

yıllarında oksijen fiyatlarının yeterli dereceye düĢmesiyle Thomas tarafından hazırlanan 

prosesde oksijen ile zenginleĢtirilen hava üflenmesi baĢlatılmıĢtır. Belirli hızlarda oksijen 

üflennesi fikri ise Ġsviçreli profesör Robert Durrer tarafından iĢleme konulmuĢtur. Bundan 

sonra çelik üretimi üzerine çeĢitli denemeler yapılmıĢ ve ilk baĢarılı çelik üretimi 1952 

Kasım‟da gerçekleĢmiĢtir. Linz‟deki iĢletmeleri için arayıĢ içinde bulunan Avusturya‟lı bir 

grup, Durrer‟in çalıĢmalarını temel alarak yaptıkları üstten üflemeli pratiği üzerindeki 

denemeler, üflemenin yapıldığı su soğutmalı lansın metal banyosu üzerinde belirli bir 

yükseklikte bulunmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıĢtır. Bu çalıĢmaların sonucunda, 

oksijenin çelik yapımı için kullanılması yöntemi uygulanarak 1953 yılında Linz‟de 35 tonluk 

konvertörde çelik üretimi gerçekleĢtirilmiĢ ve bu yeni yöntem LD (Linz-Donawintz) olarak 

adlandırılmıĢtır. Aynı yöntem, Kuzey Amerika ülkelerinde, astar ve cüruf özelliklerinden 

dolayı BOF (Bazik Oxygen Process) olarak adlandırılmıĢtır.  
 

2.1.2. BOF da Çelik Üretim ĠĢlemi 
 

Yüksek fırından çelikhaneye pota veya torpidolarla getirilen sıvı ham demir, 180 

tonluk vinçlerle 1300 ton kapasiteli mikserlere boĢaltılır. Mikser; yüksek fırından gelen sıvı 

ham demirin depo edilmesini ve konvertörlerin kullanabileceği Ģartlara uygun homojen 

kompozisyon sağlar. Mikserde sıvı ham demirin sıcaklığını korumak için kok gazı yakılır. 

Çelik yapımı üstten üflemeli oksijen konvertöründe (BOF) gerçekleĢtirilir.  

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Konvertöre önce çelik hurdası, sonra da mikserlerden potalara alınan sıvı ham demir 

Ģarj edilir. Sıvı ham demirin içindeki karbon kükürt, silisyum, mangan ve fosfor gibi 

elementler 17-20 dakika oksijen üflenerek ve kalsine kireç, dolomit, kok tozu gibi yardımcı 

malzemeler ilave edilerek istenen değerlere düĢürülür. Sıvı ham demir içindeki karbon, 

kükürt, silisyum, fosfor değerleri istenen miktarlara düĢtükten sonra yaklaĢık 1635 ˚C 

dolayında çelik olarak potalara alınır. Konvertör, ekseni etrafında döndürülerek ağzı aĢağıya 

getirilir ve içindeki çeliğin potalara alınmamsı sağlanır. 

 
ġekil 2.1: BOF 

 Oksijenle çelik üretimi iĢlemi; fırına Ģarj edilmiĢ sıcak metal ve beraberindeki, 

hurdanın %99 saf oksijen kullanarak kısa sürede istenen  karbon ve sıcaklıkta çelik hâline 

getirilmesi iĢlemidir. Çelik üretimi ayrı apritler hâlinde yapılır ve bunların her birine bir 

döküm denir. Oksiyen konvertörü, yatay muylu ekseni etrafında dönebilen,üstü açık, 

refrakterler örülü fıçı Ģeklinde bir kaptır(ġekil 2.1).  
 

ĠĢlemin temel adımları “ġekil 2.2”de görülmektedir.  Bu iĢlemin temel görevi; karbon 

miktarını % 4‟ten % 1‟in altına düĢürmek kükürt veya fosforu azaltmak veya kontrol etmek, 

hurda ve sıcak metalden oluĢan çeliğin sıcaklığını 1635 ˚C‟ye yükseltmektir. Bir döküm, 

yaklaĢık 45 dakika sürer ve 220 ton çelik üretimi yapılır. ĠĢlemin oluĢum evreleri “Tablo 

2.1.”de görülmektedir. “ġekil 2.3‟te BOF‟ta girdi ve çıktı malzemeler görülmektedir. 
 

EVRE DAKĠKA OLUġAN ĠġLEM 

Sıcak metalik ve 

hurda Ģarjı 

5-10 Hurda çevre sıcaklığında, sıcak metal ise 1340 ˚C‟de 

Oksijen üfleme 14-23 Oksijen, cüruf yapmak üzere, hurda  ve sıcak metal Si, 

C, Fe, Mn, P ve flaks ilaveleriyle reaksiyona girer. 

Numune testi 4-15 Çelik 1650˚C analiz yapılır. 

Döküm 4-8 220-250 ton arasındaki çelik konvertörden potaya 

dökülür. 

Fırından cürufun 

boĢaltılması 

3-9 Cürufun çoğu boĢaltılır. 

Tablo 2.1: BOF çelik üretim evrelerinin süreleri 
 

Bu oluĢum zamanları, sıcaklıklar ve kimyasal analizler değiĢiklikler gösterebilir. Sıcak 

metal, hurda, oksijen ve flaksların ne miktarda gerektiği, bunların kimyasal kompozisyon ve 

sıcaklıklarına ve dökülecek çelikte istenen analiz ve sıcaklıklara göre değiĢir.  
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ġekil 2.2:BOF’ da çelik üretimi adımları                                 ġekil 2.3: BOF’ da girdi ve çıktılar        

 

2.2. Sıcak Maden 
 

Sıcak maden, oksijenle çelik yapım iĢleminde demir malzemesinin ve enerji 

kaynağının en önemli bileĢenidir. Çünkü konvertöre ilave edilen katı hurdanın sıvı hâle 

geçmesi için gerekli ısıyı sağlayan baĢlıca elemandır. 
 

Yüksek fırında üretilen sıcak maden, taĢıma potaları veya torpidolarla(Resim 2.4) 

kükürt giderme istasyonuna sevk edilir ve bu istasyonda kükürdü giderildikten sonra 

çelikhaneye nakledilir. Çelikhanede mikserlere boĢaltılır. Buradan potalarla konvertöre Ģarj 

edilir. 

 
Resim: 2.1. Torpido 

  

2.3. Oksijen 
 

Oksijenle çelik üretimi olan oksijen konvertöründe saf oksijen kullanılır. Oksijen, 

enerji tesislerinde üretilerek ya da dıĢarıdan temin edilerek tanklara(Resim 2.2) doldurulur. 

Tanklara doldurulan oksijen, fabrikanın ihtiyaç olan kısımlarına basınca dayanıklı borularla 

nakledilir. 
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Borularla oksijen tanklarından taĢınan oksijen, lans vasıtasıyla konvertörde bulunan 

sıvı madene sesten daha yüksek bir hızla gönderilir. Oksijen gönderme süresi iĢletmeden 

iĢletmeye farklılık göstermekle birlikte genellikle 13 -25 dakika arasında olup ortalama 20 

dakikadır. Oksijen, konvertöre dakikada 560 ila 1000 Nm³ aralığında gönderilir. Lanstan 

hızla gönderilen oksijen, sıcak metalin üzerinde bulunan cürufu delerek sıcak madene çarpar 

ve reaksiyona baĢlar. 

 
Resim 2.2: Oksijen tankları 

2.4. Cüruf Yapıcılar 
 

Sıvı çelik içerisindeki cürufu akıcı hâle getirmek için oksijen konvertörüne çeĢitli 

cüruf yapıcılar ilave edilir. 
 

2.4.1. YanmıĢ Kireç 
 

CaCO3 + ISI                        CaC + CO2 

 

YanmıĢ kireç(Resim 2.3), ısı ile reaksiyona girerek fırın içinde bulunan sıcak maden 

ve  fırına Ģarj edilen hurdaların içerisinde buluna pislikleri toplayarak CO2  Ģeklinde cüruf 

oluĢturur. 
 

Oksijen konvertöründe ton çelik baĢına ortalama 20-50 kg arasında yanmıĢ kireç 

tüketimi olur. Tüketilen kireç miktarı, sıcak metalde bulunan silis miktarına, sıcak metal-

hurda oranına sıcak metaldeki ve çelikteki kükürt ve fosfor miktarına bağlıdır. YanmıĢ kireç, 

kireç taĢının (CaCO3) döner, Ģaft veya hazneli tip fırınlarında üretilir. 

 
Resim 2.3: YanmıĢ kireç 
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2.4.2. Dolomitik Kireç 
 

Dolomitik kireç(Resim 2.4), yanmıĢ kireçle birlikte cürufu MgO ile doyurmak ve 

dolomit fırın refrakterinin cürufla çözünmesini azaltmak için Ģarj edilir. Tipik olarak 

dolomitik kireç, ağırlıkça % 36-40 MgO ve % 55-59 CaO içerir. Üretilen ton çelik baĢına 15-

40 kg arasında kullanılır ki bu fırına yapılan cüruf yapıcı Ģarjın %25 ila % 50 sini oluĢturur. 

Bu ilavelerdeki büyük değiĢim, esas itibariyle tecrübelere ve çelik yapımcısının 

ayarlamalarına bağlıdır. Bunlar, cürufun fırın refrakterleri üzerindeki kimyasal aĢındırması 

gözlemlerine dayanır.  

 
Resim  2.4: Dolmomitik kireç 

2.4.3. Kireç TaĢı 
 

Birçok çelikhanede kireç taĢı(Resim 2.5) yaygın olarak cüruf yapıcı madde olarak 

kullanılmaktan çok soğutucu olarak kullanılır. Kireç taĢı ısıtıldığı zaman CaO ve CO2 üreten 

endotermik kalsinasyon reaksiyonu oluĢur ve bu da fırın içinde sıcaklığın düĢmesine neden 

olur. Dökümden hemen önceki sıcaklık düĢüĢünün miktarı fırın hacmine ve cürufun 

durumuna bağlıdır ve iĢletme tarafından bilinir. Örneğin, 300 m tonluk bir dökümde 500 kg 

kireç taĢı banyo sıcaklığı yaklaĢık 6 ºC kadar düĢürür. 

 
Resim 2.5: Kireç taĢı 

2.4.5. Fluspat 
 

FluĢpat (Resim 2.6), cürufun viskozitesini düĢüren bir cüruf yapıcı ve cüruf 

sıvılaĢtırıcısıdır. BOF‟a ilave edildiğinde kireç taneciklerinin etrafında oluĢmuĢ olan 

cüruftaki kirecin çözünmesini geciktiren dikalsiyum silikat (2CaO.SiO2) tabakasını çözerek 

cürufla kirecin çabuk çözünmesini sağlar.  

 
Resim 2.6: Fluspat 
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2.5. Reaksiyon Gazları 
 

BOF Çelik üretiminde gerçekleĢen rafinasyon reaksiyonları ve oluĢan gazlar Ģöyledir: 

 

2.5.1. Dekarborizasyon ve FeO Formasyonu 
 

Çelik yapımında en önemli reaksiyon dekarborizasyondur. Bu sadece proses(iĢlem) 

zamanını belirlemekle kalamaz aynı zamanda verimi ve rafinasyonu (temizleme,süzme) 

etkileyen, cürufun FeO miktarını da belirler. Konvertöre oksijen üflendiğinde müthiĢ 

miktarda gaz çıkar ve bu emülasyona uğramıĢ cüruf ve metalden hacimce 3 ila 4 kat daha 

büyük bir gaz-metal emülasyonu oluĢur.  
 

Oksijen, sıvı bir demir-karbon alaĢımına ilk temasında, her ne kadar termodinamik 

olarak karbonla reaksiyonu desteklense bile Fe +2/2O2 = FeO denklemine göre öncelikle 

demir ile reaksiyona girer. Bu, demirin karbonla karĢılaĢtığında ortamda daha bol 

olmasından kaynaklanır. Sıvı metaldeki karbon daha sonra ara yüze yayılarak FeO +C= 

CO+Fe reaksiyonuna göre FeO‟i redükler. OluĢan net reaksiyon karbonun C+1/2 2O2 

Ģeklindeki oksidasyon reaksiyonudur. 
 

2.5.2. Silis Oksidasyonu 
 

Oksijenin silis(Resim 2.7)le güçlü birleĢme eğilimi isteği sonunda neredeyse silisin 

tamamı üflemenin baĢında ayrılır. Sıcak metalde çözünmüĢ silisyum, üflemenin ilk 3 ila 5 

dakikasında %0,005‟in altında gibi çok düĢük seviyelere indirgenir. Silisin silika (SiO2) 

hâlinde oksitlenmesi önemli  miktarda ısı üretir ki bu da banyo sıcaklığını yükseltir. Bu aynı 

zamanda  ilave edilen kireç (CaO) ve dolomitik kireçle (MgO) reaksiyona girerek temel çelik 

üretim silikat cürufunu oluĢturur.  

 
Resim 2.7: Silis 

2.5.3. Mangan Oksidasyonu 

 
Çelikteki manganın(Resim 2.8) oksidasyonunu kapsayan FeO ve MnO takas 

reaksiyonu  
 

FeO + Mn = MnO + Fe Ģeklinde formülize edilir. Çelik üretimine manganın 

oksidasyonunu içeren reaksiyon karmaĢıktır.  

 
Resim  2.8: Mangan 
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Üstten üflenen proseslerde Mn, MnO ya üflemenin ilk safhalarında oksitlenir ve silisin 

büyük bölümü oksitlendikten sonra Mn metale geri döner. Son olarak üflemenin sonuna 

doğru oksidasyonu için ortamda daha çok oksijen mevcut olduğundan metaldeki Mn azalır. 
 

2.5.4. Fosfor Oksidasyonu 
 

Defosofrizasyon, fırındaki oksitleyici Ģartlarla desteklenir. Sıvı demir ile cüruf 

arasındaki defosforizasyon reaksiyonu P + 2,3 (FeO) = (PO2,59 + 2,5 Fe Ģeklinde gerçekleĢir. 

Fosforun ayrıĢtırılması, düĢük sıcaklık, yüksek cüruf bazikliği, yüksek cüruf FeO „i, yüksek 

cüruf akıĢkanlığı ve iyi bir karıĢtırmayı daha da destekler.  
 

Üflemenin baĢlangıcında metaldeki fosfor azalır, daha sonra esas dekarborizasyon 

periyodu esnasında FeO redüklendiği zaman metale geri döner ve sonuçta üflemenin 

sonunda tekrar azalır.  
 

2.5.5. Sülfür Reaksiyonu 
 

BOF, oldukça oksitleyici Ģartları nedeniyle kükürt gidermek için pek etkili değildir. 

BOF‟ te metaldeki kükürdün yaklaĢık % 10 ila 20 si oksijenle direkt reaksiyona girerek gaz 

hâlindeki SO2  oluĢturur. Geriye kalan kükürt (S): 
 

S + (CaO) + Fe = (CaS) + ( FeO)  cüruf-metal reaksiyonu ile giderilir.  

 

2.5.6. BOF Çelik Üretiminde Hidrojen Reaksiyonu 
 

Hidrojen ve nitrojen çeklik banyosunda oksijen üfleme esnasında H2  ve N2 „yi taĢıyıp 

götüren CO (karbonmonoksit) tarafından temizlenir. Bununla birlikte hem hidrojen ve hem 

de azotun çeĢitli yollarla banyo içine sürekli giriĢi vardır. Her zaman bacanın su soğutma 

sisteminden fırın içine sızıntı olur.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

BOF‟a sıvı ham demir Ģarjı yapınız. Yüksek fırın, torpido, hurda, hurda kovası 

kullanınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 
 Sıvı ham demiri torpidolarla (Resim 2.9) 

çelikhaneye sevk ediniz. 

 

 Torpidolara yeterinden fazla sıvı 

maden doldurulmadığından emin 

olunuz. 

 Torpidoların sağlam olduğundan 

emin olunuz. 

 

 Torpidoyu boĢaltma çukuruna alınız. 

(Resim 2.10). 

 

 

 Torpidonun boĢaltma çukuruna doğru 

yerleĢtirildiğinden emin olunuz. 

 BoĢaltma çukurunda bulunan taĢıma 

potasının ağzının torpido boĢaltma 

ağzının karĢısına yerleĢtirildiğinden 

emin olunuz. 

 Sıvı ham demiri tartınız ve değeri torpido 

kontrol odasında(Resim 2.11) bulunan 

kantar göstergesinden okuyarak not alınız. 

 

 

 Torpidoda bulunan sıvı maden 

miktarını not almayı unutmayınız. 

 Tartının doğru tarttığından emin 

olunuz. 

 Sıvı ham demiri potalara alınız( Resim 

2.12). 

 Potalara fazla miktarda sıvı maden 

koyarak çevreye zarar vermemek için 

gerekli tedbirlerin alındığından emin 

olunuz. 

 TaĢıma potasının çukura doğru 

yerleĢtirildiğinden emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Sıvı ham demiri vinç yardımıyla ocağa Ģarj 

ediniz (ġekil 2.13). 

 

 Sıvı madenin “BOF” a Ģarj edilmesi 

esnasında tehlikeye sebebiyet 

vermemek için gerekli iĢ güvenliği 

tedbirlerinin 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. Sıvı ham demiri torpidolarla çelikhaneye sevk etiniz mi?   

2. Torpidoyu boĢaltma çukuruna aldınız mı?   

3. Sıvı ham demiri tarttınız mı?   

4. Sıvı ham demiri potalara aldınız mı?   

5. Sıvı ham demiri vinç yardımıyla ocağa Ģarj ettiniz 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.  AĢağıdakilerden hangisi BOF‟ta ergimiĢ demirin çeliğe dönüĢtürülmesinde kullanılan 

oksijenin % saflığını verir? 

 A) 89   B) 92   C) 96   D) 99 
 

2. BOF‟ta oksijenin çeliğe üflenmesinde aĢağıdakilerden hangisi kullanılır? 

 A) Tüyer  B) Nozul  C) Lans   D) Brülör 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi BOF‟ta oksijenin çeliğe üfleme süresini verir? 

 A) 20   B) 25   C) 30   D) 40 
 

4. YanmıĢ kirecin BOF‟ta çelik üretiminde oluĢturmuĢ olduğu cürufun formülü 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

 A) CO2   B) CaCO3  C) Fe2O3  D) CO3  
 

5. AĢağıdakilerden hangisi BOF‟ta çelik üretiminde sıcak metalde çözünmüĢ silisyum, 

oksijen üflemesinin ilk olarak hangi dakikalar arasında %0,005‟in altındaki seviyeye düĢmesini 

verir? 

 A) 2-3   B) 3-5    C) 11-14  D) 15-18 
 

6.  Oksijen konvertöründe ton çelik baĢına ortalama 20-50 kg arasında yanmıĢ kireç tüketimi 

olur. Sifondan sonra yapılan maden akıĢ kanalı ile cüruf kanalına atılan sönmüĢ kireç miktarı 

için aĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 A) 10-15  B) 20-25  C) 20-50  D) 40-70 
 

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. (   ) Çelik; genel anlamda demirin düĢük oranlarda karbonla yaptığı alaĢımdır.   

2. (   ) Eski, kırık, bozuk, hurda ve kullanılması ekonomik olmayan makine, tezgâh 

ekipmanları, iĢ makinesi, kamyon, otomobil, gemi, uçak, demir yolu malzemelerinden, 

mermi ve iğneye kadar uzanan her türlü sanayi ürünü ile bu ürünlerin üretimi sürecinde elde 

edilen talaĢ, imalat artığı vb. gibi kullanılmayan eski ve yeni maddelere demir-çelik hurdası 

denir.  

3. (   ) Hurda, çelik üretiminde en büyük demir elemanı kaynağı olarak birinci sıradadır.  

4. (   ) BOF‟ ta çelik üretiminde ağır hurda parçalarının erimeleri uzun zaman aldığından 

buna karĢılık hafif hurda ve kırpıntı kullanımında Ģarj zaman aldığından bu iki tip hurda %60 

ağır hurda ve % 40 hafif hurda Ģeklinde harmanlanarak Ģarj edilir. 

Maden kanalının yıpranan kısımlarına kanal çamurunun sıkıĢtırılmasında kırıcı tabanca 

kullanılır.   

5. (   ) ġarj holü; konvertöre yüklenecek sıvı ham demirin ve hurdaların Ģarjının yapıldığı 

yerdir. Burada sıvı ham demir dolu taĢıma potalarını ve hurda dolu Ģarj kutusunu taĢıyan 

tavan vinçleri, Ģarj kutusu, taĢıma potası ve Ģarj kısmı bulunur.  

6. (   ) Konvertöre önce çelik hurdası, sonra da mikserlerden potalara alınan sıvı ham demir Ģarj 

edilir.   

7. BOF‟ta bir döküm, yaklaĢık 95 dakika sürer ve 520 ton çelik üretimi yapılır. Sifonun görevi, 

sıvı madenden cürufun ayrılmasını sağlamaktır.   

8. (   ) Oksijenle çelik üretimi olan oksijen konvertöründe saf oksijen kullanılır. Oksijen, enerji 

tesislerinde üretilerek ya da dıĢarıdan temin edilerek tanklara doldurulur. Tanklara doldurulan 

oksijen, fabrikanın ihtiyaç olan kısımlarına basınca dayanıklı borularla nakledilir.   

9. (   ) YanmıĢ kireç, ısı ile reaksiyona girerek fırın içinde bulunan sıcak maden ve fırına Ģarj 

edilen hurdaların içerisinde buluna pislikleri toplayarak CO2  Ģeklinde cüruf oluĢturur.   

10.(   ) Oksijenin silisle güçlü birleĢme eğilimi isteği sonunda neredeyse silisin tamamı üflemenin 

baĢında ayrılır. Sıcak metalde çözünmüĢ silisyum, üflemenin ilk 3 ila 5 dakikası arasında 

%0,005‟in altında gibi çok düĢük seviyelere indirgenir.   

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 



 

 22 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. B 

3. B 

4. D 

5. C 

6. C 

7. D 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. C 

3. A 

4. A 

5. B 

6. C 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. Doğru 

3. YanlıĢ 

4. Doğru 

5. Doğru 

6. Doğru 

7. YanlıĢ 

8. Doğru 

9. Doğru 

10. Doğru 
 

CEVAP ANAHTARI 
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