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AÇIKLAMALAR 
KOD 521MMI332 

ALAN Metalurji 

DAL/MESLEK Ġzabe 

MODÜLÜN ADI Sıvı Metal Alma 

MODÜLÜN TANIMI Öğrenciye yüksek fırından ergimiĢ madenin alınması ve 

maden alma deliğinin kapatılması konularının verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL  

YETERLĠK Yüksek fırından sıvı metal almak 

MODÜLÜN AMACI Genel Amaç 
Bu modül ile gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak kanal yapabileceksiniz. 

Amaçlar 
1. Tekniğine uygun yüksek fırından sıvı metal 

alabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun yüksek fırın sıvı metal alma deliğini 

kapatabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Gerçek çalıĢma ortamında uygulanmalıdır. 

Donanım: Pnömatik matkap, çamur, çamur topu, basınçlı 

hava, oksijen gazı, vinç, havalı tabanca, sprey tabancası, sprey 

çamuru, femko, telsiz, telefon, el, elektrikli kırıcı, manivela, 

basınçlı su, ĢiĢ,meme,körük odası, kumanda odası, 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, 
 

Bu modülle ham demir üretiminde yaygın olarak kullanılan yüksek fırının maden alma 

ağzının açılması ve kapatılması konularını öğreneceksiniz. Yüksek fırından ergimiĢ ham 

demirin alınması için öncelikle maden alma deliğinin açılması, sonrasında ise bu maden 

alma deliğinin kapatılması gerekir. Maden alma deliğinin açılması için matkaba, kapatılması 

için ise çamur topuna ihtiyaç vardır. 
 

Günümüzde yüksek fırın iĢletmeciliği izabecilik mesleği içinde bir uzmanlık hâline 

gelmiĢtir. Sizler bu modül sonunda almıĢ olduğunuz eğitimle yüksek fırın iletmeciliğinde 

önemli bir yeri olan, maden alma deliğinin açılmasında kullanılan matkabı tanıyacak ve 

kullanacaksınız. Yine bu modül sonunda, maden alma deliğinin kapatılmasında kullanılan 

maden deliği kapatma topunu en iyi Ģekilde tanıyacak ve kapatma çamurunu kapatma 

topunda kullanarak maden alma deliğini kapatacaksınız.  
 

AlmıĢ olduğunuz bu eğitimle, yüksek fırın iĢletmeciliği konusunda çok ihtiyaç 

duyulan bir boĢluğu doldurarak ham demir üretimi sektöründe çalıĢıp ülkenin kalkınmasında 

üzerinize düĢen görevi en iyi Ģekilde yerine getirmiĢ olmanın haklı gururunu yaĢayacaksınız. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Tekniğine uygun yüksek fırından sıvı metal alabileceksiniz. 
 

 
 

 

 Çevrenizde üretim yapan yüksek fırın tesisini gezip tesisten maden alma 

iĢleminin nasıl yapıldığına dair bir rapor hazırlayınız. 

 Bu raporu sınıfta öğretmeniniz ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 

 

1. YÜKSEK FIRINDAN MADEN ALINMASI 
 

1.1. Matkap 
 

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

ağzının açılarak taĢıma potalarına alınması gerekir. Bunun için öncelikle fırın maden alma 

deliğinin açılması gerekir.  
 

Yüksek fırın maden alma deliğinin açılmasında matkap kullanılır. Matkap elektrikle 

çalıĢır. Gövde; matkap çubuğu(Resim 1.1), matkap ucu(Resim 1.2)  ve ileri geri hareketi 

sağlayan kızak sisteminden meydana gelir. 
 

Matkabın çalıĢtırılarak fırının açılması iĢlemi Ģu Ģekilde gerçekleĢir: 

Döküm holü hazırlanıp ustabaĢı ve posta baĢından fırın maden alma deliğinin talimatı 

alındıktan sonra fırını açacak operatörle birlikte bir gözlemci bulundurulur. Bu gözlemci, 

hem döküm ağzını hem de matkabı kullanan operatörü görecek Ģekilde yer alır. Operatör, 

matkabı çevir iĢareti aldığında matkaba enerji verilir. Enerji verilen matkap çubuğu, ekseni 

etrafında dönerek ucunda bulunan gaz üfleme nozulunu da çevirir. Matkaba enerji 

verilmesiyle birlikte azot açılır. Çekiçleme, çevirme ve ileri geri gitme sistemi çalıĢtırılarak 

yerinde denemeler yapılır. Tüm mekanizmanın normal olduğundan emin olduktan sonra 

matkap operatörü matkabı ileri doğru hareket ettirir. Matkap döküm ağzına geldiğinde 

gözlemcinin iĢareti beklenir. Gelen iĢaretle birlikte matkap çubuğunun bulunduğu kızak ileri 

verilir. Bu sırada gözlemci, matkap ucunun döküm ağzını karĢılayıp karĢılamadığını kontrol 

eder.KarĢılamıyorsa mekanik bakımdan merkezleme ayarının yapılması istenerek 

karĢılaması sağlanır. Sorun yoksa gözlemci; operatöre çekiçleme ve çevirme iĢleminin 

baĢlaması için iĢaret vererek fırın açma iĢlemine baĢlanır. Fırın açılıncaya kadar gözlemci, 

matkapta çevirmenin olup olmadığının ve matkap çubuğunda kırılma olup olmadığını 

kontrol eder. Operatör de gözlemciyi takip eder. Normal Ģartlarda matkap çubuğu fırına 2,2-

2,5 metre girdikten sonra fırın açılır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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Fırın açma sırasında döküm deliği çamuru yeterince kurumamıĢ olabilir. Bu gibi 

durumlarda matkap çubuğunu geri çekerek 3-5 dakika deliğin kurumasının beklenmesinde 

fayda vardır. Bu iĢlem, dökümün daha düzgün akmasını sağlar. Daha sonra döküm deliğini 

açma iĢlemine devam edilir. Fırın açma sırasında matkap çubuğu kırılırsa çevirme iĢlemi 

durdurulur ve sadece çekiçleme ile fırın açılır. Çekiçleme ile de fırın açılamıyorsa önce 

oksijenle kırılan matkap çubuğu kesilir. Kızak geri çekilir ve matkap park yerine alınır. Daha 

sonra oksijenle fırın açılır. Maden alma ağzı açıldıktan sonra matkap muhafazası kontrol 

edilir. Yeni matkap çubuğu takılır. Tekrar çekiçleme, çevirme ve kızak kontrol edilir. 

Matkabın enerjisi kesilir ve azotu kapatılır. Bir sonraki döküme kadar hazır bekletilir. 

 

Resim 1.1: Matkap ve oksijen taĢıma borusu                     Resim 1.2: Gaz üfleme nozulu 

1.2. Pnömatik Sistem 
 

Maden alma ağzının açılmasında kullanılan matkap, pnömatik sistemle çalıĢır. 

Matkabın çalıĢması için gerekli hava, enerji tesisleri tarafından sağlanır(Resim. 1.3). Enerji 

tesisleri tarafından sağlana hava, paprikanın ihtiyacı olan kısımlarına basınca dayanıklı 

borularla hava kullanılan birimlerine sevk edilir. 

 

Resim 1.3: Enerji tesislerinde hava üretmede kullanılan turbo körük 

Enerji tesisleri tarafından elde edilen havanın kullanıldığı yerlerden biri de yüksek 

fırındır. Fırın için gerekli hava, enerji tesislerinde üretilir. Hava enerji tesislerinde turbo 

körükleri kullanılarak üretilir. ĠSDEMĠR, yüksek fırınlarında kullanılacak havayı 5 adet 

turbo körüklerinden elde eder. Bu körüklerden 3 tanesinin dakikadaki hava üretim kapasitesi 

2900 m³ ve 2 tanesinin ise dakikadaki hava üretim kapasitesi 3200 m³‟ tür. Bunlardan biri 

iĢletmede kullanılır iken diğeri  soğuk olarak yedektedir. Bu havayı üretmek için 62 ton 
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buhar kullanmaktadır. Bu turbo körük 3.2 bar basıncında hava üretir. Bu 5 adet turbo 

körüğün, ihtiyacı karĢılamaması üzerine yedekli çalıĢtırılmak üzere 6. turbo körük 

yapılmıĢtır. 6. 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. 
 

Hava, yüksek fırının içine yüksek fırın sobaları tarafından ısıtılarak tüyerlerden sıcak 

olarak üflenip kullanıldığı gibi matkabın çalıĢtırılmasında da soğuk olarak kullanılır. Matkap 

tarafından hava; 
 

 Matkap çubuğunun ileri geri hareketini sağlamak 

 Matkap çubuğunun dairesel hareketini sağlamak amacıyla kullanılır. 
 

1.3. Maden Alma Ağzı 
 

Maden alma ağzı, fırın içinde ergiyerek hazne kısmında biriken sıvı madenin dıĢarı 

alınması amacıyla açılan bir deliktir(Resim 1.4). Fırının taban kısmının hemen üzerine ve 

hazne kısmının alt kısmına açılır.  

 

Resim 1.4: Maden alma deliği 

Maden alma deliği; 12 °‟lik bir açıyla fırına açılır. Delik boyu ve çapı için 

söylenebilecek sabit bir rakam yoktur. Bu; iĢletmeden iĢletmeye, fırının kapasitesine göre 

değiĢir. Örneğin, 8,7 metrelik çapa sahip bir yüksek fırına açılacak maden alma deliğinin 

boyu 2,2 metre, çapı ise 5,5 cm dir. 
 

Yüksek fırından ergimiĢ sıvı metali alınız. Bu amaçla sıvı metal deliği açma matkabı 

için oksijen kullanınız. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sıvı madenin haznede istenen miktarda 

birikmesini sağlayınız. 

 Maden alma deliğinin geç açılarak 

üretim kaybına uğramamak için 

gerekli tedbirlerin alındığından 

emin olunuz. 

 Zamanından önce maden deliğinin 

açılmaması için gerekli tedbirlerin 

alındığından emin olunuz. 

 Matkabı hazırlayınız(Resim 1.5). 

 

 Matkap çubuğunun takılı 

olduğundan emin olunuz. 

 Sürgü mekanizmasının düzgün 

çalıĢtığından emin olunuz. 

 Matkap çubuğuna delici ucun 

takıldığından emin olunuz. 

 Matkabı ocak ağzına yerleĢtiriniz.  Gözlemci ile temasa geçerek 

matkap ucunun, maden alma 

deliğinin tam karĢısına 

yerleĢtiğinden emin olunuz. 

 Matkapla çalıĢma esnasında, can 

güvenliği için gerekli tedbirlerin 

alındığından emin olunuz. 

 Pnömatik sistemle matkabı çalıĢtırınız.  Pnömatik sistemin düzgün 

çalıĢtığından emin olunuz. 

 Matkapla sıvı maden alma ağzını açınız ( 

Resim 1.6). 

 

 Maden alma ağzının tam olarak 

açıldığından emin olunuz. 

 ÇalıĢma esnasında matkap ucunun 

ve matkap çubuğun iĢ görür 

olduğundan emin olunuz. 

 Açma iĢlemi bitince matkabı bir sonraki 

dökümde maden alma ağzının açılması 

iĢleminde kullanmak üzere hazırlayarak yerine 

kaldırınız. 

 Matkap çubuğu kırıksa tamir 

ederek yerine yerleĢtirildiğin emin 

olunuz. 

 Delici ucun kullanıma hazır hâlde 

bulunması için gerekli bakım ve 

tamiratının yapıldığından emin 

olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 
 

Değerlendirme Ölcütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Sıvı madenin haznede istenen miktarda birikmesini sağladınız mı?   

3. Matkabı hazırladınız mı?   

4. Matkabı ocak ağzına yerleĢtirdiniz mi?   

5. Pnömatik sistemle matkabı çalıĢtırdınız mı?   

6. Matkapla sıvı maden alma ağzını açtınız mı?   

7. Açma iĢlemi bitince matkabı bir sonraki dökümde maden alma 

ağzının açılması iĢleminde kullanmak üzere hazırlayarak yerine 

kaldırdınız 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. 
 

 

 

 



 

 8 

 

 

ÖLÇME VE DEGERLENDIRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi yüksek fırın maden alma deliğinin açılmasında kullanılır? 

A) Matkap         B) Çamur Topu        C) SıkıĢtırma Tabancası  D) Balyoz 

2. Matkap çalıĢma sistemi aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Hidrolik B) Pnömatik  C) Hidrolik-Pnömatik  D) Yağlı

  

3. AĢağıdakilerden hangisi maden alma deliği açma  açısıdır? 

A) 8  B) 10    C) 12    D) 14 

 

4. Yüksek fırında kullanılan havayı üretmek için enerji tesislerinde kullanılan turbo körük 

sayısı aĢağıdakilerden hangisidir? 

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

5. Maden alma ağzı, yüksek fırının aĢağıdaki  bölgelerden hangisine açılır? 
A) Hazne  B) Taban    C) Gövde   D) Boğaz 

 

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 maden alma 

ağzını kapatabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yüksek fırından elde edilen sıvı madenin fırından alındıktan sonra, maden alma 

deliğinin kapatılması konusunu araĢtırarak rapor hâline getiriniz. 

 

2. MADEN ALMA DELĠĞĠNĠN 

KAPATILMASI 
 

2.1. Kapatma Çamuru 
 

Yüksek fırına Ģarj edilen demir filizleri, kok kömürünün sağladığı ısı ile katı ergime 

bölgesinde ergiyerek damlalar hâlinde fırının hazne kısmında toplanır. Hazne kısmında 

biriken sıvı ham demir, maden alma deliği matkap ile açılarak maden kanalından potalara 

alınır. Sıvı ham demirin potalara alınması iĢlemi tamamlanınca bir sonraki Ģarj 

malzemelerinde yüklenen demir filizlerinin tekrar ergiyerek hazne kısmında toplanmasının 

sağlanması için maden alma deliğinin kapatılması gerekir. 
 

Maden alma deliğinin kapatılmasında kapatma çamuru kullanılır. ĠĢletmeler, 

çoğunlukla kapatma çamurunu kullanıma hazır Ģekilde bulunan torbalar hâlinde satın alır. 

Resim 2.1‟de kapatma çamuru görülmektedir.  

 

Resim 2.1: Kapatma çamuru 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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2.2. Kapatma Topu 
 

Maden alma kanalının kapatılması için gerekli olan kapatma çamurunun maden alma 

kanalına basınçla doldurulması görevini görür. Elektrik enerjisi ile çalıĢır. Çamur topu 

haznesi; gövde, piston ve  memeden oluĢur. ġekil 2.2‟de maden alma kanalının kapatılması 

aĢamasında çamur topu görülmektedir. ġekil 2.2‟de kapatma çamuru doldurulmuĢ kapatma 

topunun çamur haznesinin kapağının kapalı hâli görülmektedir. Haznede bulunan çamurun 

maden alma deliğine doldurulmasında enerji tesisleri tarafından sağlanan basınçlı hava 

kullanılır. 

 

Resim 2.2: Çamur topu  

 

ġekil 2.3: Çamur haznesinin kapağının kapatılmıĢ Ģekli 

2.3. Maden Alma Deliğinin Kapatılması 
 

Gerektiği kadar maden alma deliği kapatma çamuru tavan vinci ile çamur topunun 

yanına sevk edilir. Çamur topunun çamur haznesinin kapağı açılarak hazneye doldurulur. 

Çamur topu kumanda odasındaki elektrik panosundan çamur topuna ait düğmeler açılır. 

Daha sonra çamur topu kullanma masasındaki çamuru iten pistona ait kol ileri itilir. Çamur 

topuna doldurulan çamur, çamur topu memesinden çıkana kadar piston ileride tutulur. 

Çamur, memelerde görülünce piston bırakılır. Sonra çamur topunun hareketini sağlayan 

turnike kolu ileri itilerek çamur topu döküm deliğine hareket ettirilir. Çamur topu, maden 

alma deliğine yerleĢtirildikten sonra turnike kolu bırakılıp piston kolu itilerek döküm 

deliğine çamur basılarak maden alma deliği kapanmıĢ olur. Yedi dakika bu Ģekilde 
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bekledikten sonra piston geriye doğru yavaĢ yavaĢ çekilir ve böylece çamur topunun içinde 

oluĢan basınç boĢaltılarak basılan çamurun geri gelmesi engellenmiĢ olur. 
 

2.4. Çamur Topunun Temizliği 
 

Maden alma iĢleminin bitiminden sonra çamur topu yerine alınır. Çamur topunun 

pistonu iyice geri çekilerek çamur topunun yanında bulunan havalı su ile meme soğutulur. 

Çamur topu memesi içindeki yanmıĢ ve setleĢmiĢ çamur, manivela veya elektrikli el kırıcısı 

yardımıyla temizlenir. Bunlarla sökülemiyorsa memenin iki tarafındaki kamalar çıkarılır. 

Çamur topu memesi tavan vincinde askıya alınır. Meme yerinden çıkarılır. Bu Ģekilde iyice 

temizlendikten sonra tekrar yerine takılır ve kamalar çakılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Yüksek fırın maden alma deliğini kapatınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Maden alma ağzını matkapla açınız 

(ġekil 2.4). 

 

 Gerekli iĢ güvenliği tedbirlerinin alındığından 

emin olunuz. 

 Sıvı ham demiri ve cürufu maden 

alma ağzından alınız (ġekil 2.5). 

 

 Sıvı madenin çalıĢanlara zarar vermemesi için 

gerekli tedbirlerin alındığından emin olunuz. 

 Cüruf kanalının sıvı maden akıĢ kanalından 

daha yüksekte yapılması için gerekli 

tedbirlerin alındığından emin ol. 

 Kapatma çamurunu hazırlayınız.  Yeteri kadar çamurun çamur topunun yanına 

sevkinin yapıldığından emin olunuz. 

 Çamuru çamur topuna 

doldurdunuz(ġekil 2.6). 

  

 Yeteri kadar çamurun çamur topu haznesine 

doldurulduğundan emin olunuz. 

 Çamur topunu döküm deliği ağzına 

yerleĢtiriniz. 

 Çamur topunun maden alma deliğini 

karĢıladığından emin olunuz. 

 Çamura yüksek basınç 

uygulayınız. 

 Hava taĢıyan boruların yeterli basınca 

dayanıklı olduğundan emin olunuz. 

 Döküm deliğini kapatınız (ġekil 

2.7). 

 

 Maden alma deliğinin tam olarak 

kapandığından emin olunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

 

Değerlendirme Ölcütleri Evet Hayır 

1. ÇalıĢma esnasında gerekli güvenlik tedbirlerini aldınız mı?   

2. Maden alma ağzını matkapla açtınız mı?   

3. Sıvı ham demiri ve cürufu maden alma ağzından aldınız mı?   

4. Kapatma çamurunu hazırladınız mı?   

5. Çamuru, çamur topuna doldurdunuz mu?   

6. Çamur topunu, döküm deliği ağzına yerleĢtirdiniz mi?   

7. Çamura yüksek basınç uyguladınız mı?   

8. Döküm deliğini kapattınız 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 DEGERLENDIRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Yüksek fırında ergiyen sıvı maden, fırının hangi kısmında toplanır? 

A) Kazne B) Taban 

C) Gövde D) Külahlar 

2. Çamur topu, memelere hangisi ile basılır? 

A) Basınçlı su  

B) Basınçlı hava  

C) Basınçlı yağ 

D) Hiç biri 

3.  AĢağıdakilerden hangisi çamur topunun maden alma deliğine doldurulduktan sonra 

bekletilme süresini verir? 

A) 3  

B) 5  

C) 7 

D) 9 

4. Çamur topu memesinde birikerek sertleĢen çamurun temizlenmesinde aĢağıdakilerden hangisi 

kullanılmaz? 

       A) Basınçlı su    

B) Elektrikli kırıcı 

C) Manivela  

D) Balyoz  
 

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 
AĢağıda verilen cümleleri doğru - yanlıĢ durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 
 

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

ağzının açılarak  taĢıma potalarına alınması gerekir. Bunun için öncelikle fırın maden alma 

deliğinin açılması gerekir.   

2. (   ) Yüksek fırın maden alma deliğinin açılmasında çamur topu kullanılır.    

3. (   ) Maden alma ağzının açılmasında kullanılan matkap pnömatik sistemle çalıĢır.   

4. (   ) Maden alma ağzı, fırın içini temizlemek amacıyla açılan bir deliktir.   

5. (   ) Maden alma deliği, 12 °„lik bir açıyla fırına açılır.    

6. (   ) Maden alma deliğinin kapatılmasında kanal harcı kullanılır.    

7. (   ) Çamur topu, maden alma kanalının kapatılması için gerekli olan kapatma çamurunun, 

maden alma kanalına basınçla doldurulması görevini görür.   

8. (   ) Çamur topu haznesine bulunan çamurun, maden alma deliğine doldurulmasında basınçlı su 

kullanılır.   

9. (   ) Gerektiği kadar maden alma deliği kapatma çamuru tavan vinci ile çamur topunun 

yanına sevk edilir. Çamur topunun çamur haznesinin kapağı açılarak hazneye doldurulur. 

Çamur topu kumanda odasındaki elektrik panosundan çamur topuna ait düğmeler açılır. 

Daha sonra çamur topu kullanma masasındaki çamuru iten pistona ait kol ileri itilir. Çamur 

topuna doldurulan çamur, çamur topu memesinden çıkana kadar piston ileride tutulur. 

Çamur, memelerde görülünce piston bırakılır. Sonra çamur topunun hareketini sağlayan 

turnike kolu ileri itilerek çamur topu döküm deliğine hareket ettirilir. Çamur topu, maden 

alma deliğine yerleĢtirildikten sonra turnike kolu bırakılıp piston kolu itilerek döküm 

deliğine çamur basılarak maden alma deliği kapanmıĢ olur.    

 

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. A 

2. B 

3. C 

4. D 

5. A 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. B 

3. C 

4. D 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1. Doğru 

2. YanlıĢ 

3. Doğru 

4. YanlıĢ 

5. Doğru 

6. YanlıĢ 

7. Doğru 

8. YanlıĢ 

9. Doğru 
 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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