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ALÜMĠNYUM TÜKETĠMĠNĠ AZALTMAK ĠÇĠN KOK ĠLE ÖN 

DEOKSĠDASYON ĠġLEMĠ ve PRENSĠBĠ 

ÖZET 

Çelik insanoğlu için vazgeçilmezdir. Hayatımızın her alanını ona göre inşa 

etmekteyiz. Bu vazgeçilmeze sahip olabilmemiz için bir paha ödememiz 

gerekmektedir. Dünyadaki çelik üretiminde, hammaddeler, fluks malzemeleri, 

deoksidantlar, hurda ve gaz maliyetleri günden güne artmaktadır. Maliyet 

kalemlerinden olan alaşımlama ve deoksidant malzemeleri maliyetleri, sıvı ham 

demir ve hurda maliyetlerinden sonra gelmektedir. 

Deoksidasyon, çelik üretimin son aşamasıdır ve ergimiş metalden oksijeni alma 

metodudur. Bazik oksijen fırınlarında, istenmeyen safsızlık elementlerinin rafine 

edilmesi için oksijen kullanımı nedeniyle, çelik banyosu üfleme sonunda 400 -800 

ppm arası oksijen ihtiva eder. Deoksidasyon prosesi, oksijene afinitesi yüksek olan 

metallerin istenilen miktardaki ferromangan, ferrosilis, alüminyum veya özel 

deoksidantların sıvı çelik içerisine beslenmesiyle olur. Çelik banyosundaki çözünmüş 

oksijen, beslenecek deoksidant malzemelerinin besleme miktarında ve çelik 

temizliğinde etkin rol oynar. 

Araştırmacılar, mühendisler, her geçen gün, çelik üretimindeki maliyetleri 

düşürmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan biri de, BOF 

prosesinin ürünü olan sıvı çeliğe, potaya döküm esnasında alüminyumdan önce 

belirli miktarda kok beslenmesiyle, deoksidant ve alaşımlama için kullanılan 

alüminyumundan tasarruf etmek için yapılan öndeoksidasyon işlemidir. 

Bu çalışmada, alüminyum deoksidant malzemenin maliyetinin, döküm esnasında 

alüminyumdan önce kok beslenmesiyle öndeoksidasyon yapılmasıyla azaltılmasını 

amaçlamıştır. Erdemir çelik üretim tesisinde, yapılan denemelerle çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmada; 

➤ Kok beslemesi yapılarak Alüminyum tasarrufu 

➤ İdeal deoksidant malzeme besleme zamanı 

➤ Kok beslenmesinin çelik temizliğine olan etkisi 

incelenmiştir. 

Deoksidasyonda, deoksidant malzemenin cinsi, miktarının yanısıra potaya beslenme 

zamanı da çok önemlidir. İdeal deoksidant malzeme besleme zamanı olarak da,  yıl 

bazında tüm dökümlerin döküm süreleri regresyon denklemleri kullanılarak tahmini 

döküm süresi hesaplanmıştır. Bu sayede, en verimli olacak şekilde deoksidant 

malzemelerin potaya besleme zamanları da belirlenmiştir. Bu hesap, çelik üretim 

sistemi modeline monte edilerek, sürekli hale getirilmiştir. 
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Tüm bu çalışmaların yanında, öndeoksidasyon olarak beslenen kokun inklüzyon 

analizleri yapılarak, çelik temizliğine etkisi olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan 

incelemelerden alınan sonuçlara göre kok kullanılan ve kullanılmayan dökümlerdeki 

çeliklerin inklüzyon analizlerinde farklılık çıkmamıştır. Analizler birbirlerine yakın 

çıkmıştır. Bundan yola çıkarak, kok öndeoksidasyonun ile çelik temizliğine negatif 

etkisi tespit edilmemiştir. 

Sonuç olarak, konvertörden sıvı çeliğin potaya dökümü esnasında alüminyumdan 

önce kok beslenmesinin maliyet düşürücü bir uygulama olduğu gösterilmiştir. 

Karbon öndeoksidasyonu analiz aralıkları ultra-yüksek karbon (> 0.60% C) „dan 

ultra düşük karbon (< 0.03% C) çelik kalitelerine de uygulanmaya başlanmıştır. Bu 

maliyet düşürücü uygulama ile yılda net tasarruf 400.000$  800.000$ arası 

olabileceği anlaşılmıştır.  
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THE COKE PREDOXIDATION PROCESS AND THE PRINCIBLE FOR 

RECUDING ALUMINIUM CONSUMPTION 

SUMMARY 

Steel is an essential material for all human kind. It is fundamental to aspect our lives. 

Every part of our life, we built on it. Despite being very essential, we have to pay 

some worth. 

Recently, in the world, all the materials for making steel such as raw materials, 

fluxes, deoxidants, scraps and gases have a cost. And the cost of that material has 

been rising day by day. Deoxidant and alloying materials come third after hot metal 

and the scrap costs. 

Deoxidation is the method of removing oxygen from molten metal and it is the last 

part of the steelmaking process. In the Basic Oxygen Furnace (BOF) steel bath 

contains 400 to 800 ppm activity of oxygen because of the using oxygen for refining, 

reducing anti purity elements such as carbon, silicon, phosphorous, sulphur etc… 

 Solubility of oxygen in steel is negligibly small. During solidification of molten 

steel, excess oxygen is rejected by the solidifying steel. Solubility of oxygen in liquid 

steel is 0.23 % at 1700 deg C. It decreases during cooling down process and then 

drops sharply during the solidification of liquid steel reaching 0.003 % in solid steel. 

The excess oxygen liberated from the solid solution oxidizes the components of steel 

such as C, Fe, and alloying elements resulting into blowholes and non metallic 

inclusions entrapped within the cast steel structure. Both blowholes and inclusions 

have considerable effect on the mechanical properties and impact adversely the steel 

quality. 

In order to prevent oxidizing of steel components during solidification the oxygen 

content of liquid steel need to be reduced. This is done by deoxidation of steel which 

is a steel making technological operation, in which concentration (activity) of oxygen 

dissolved in liquid steel is reduced to a required level. In addition to production of 

sound steel by eliminating blowholes and minimizing of non metallic inclusions, 

deoxidation is also employed for grain size control to enhance the toughness of the 

steel. 

Several strategies have been developed for deoxidation of steel. This may be 

accomplished by adding metallic deoxidizing agents to the liquid steel either before 

or after it is tapped, or by vacuum treatment, in which carbon dissolved in the steel is 

the deoxidizer. Besides deoxidation by metallic deoxidizers and deoxidation by 

vacuum, one more method of deoxidation namely diffusion deoxidation is sometimes 

employed. 

The process involves adding materials with a high affinity for oxygen, the oxides of 

which are either gaseous or readily form slags. Deoxidation is carried out during 

tapping by adding into the tap-ladle appropriate amount. 
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There are primarily three elements used in steel deoxidation of steel. These are 

manganese (Mn), silicon (Si) and aluminum (Al). Manganese and silicon are added 

in the form of either high carbon or low carbon ferro alloys or as silico-manganese 

(Si-Mn) alloy. Aluminum which is added for deoxidation is having a purity level of 

around 98 %. Sometimes calcium (Ca) is also used for deoxidation. 

Researchers, engineers have been studying on cost saving in steel making and they 

found several saving such as reducing deoxidant materials by using appropriate 

amounts of coke instead before feeding aluminium during the tapping of the steel to 

the steel ladle from the convertor. 

So, in this study, the aim was to reduce the cost of primary steel deoxidation by 

substitution of aluminium primary deoxidation with a practice that uses carbon. The 

cost of carbon is four times lower than that of aluminium. The application of carbon 

would directly result in raw material cost savings. Investigations were conducted at 

Erdemir Steel plant on 7112K steel grade. In this study below issues were examined; 

➤ Cost saving with using coke in the deoxidation part 

➤ Ideal material adding time 

➤ Steel cleanliness 

In the deoxidation, the feeding time of the deoxidant into the ladle is very important 

as well as the type and the amount of the deoxidant material. Whole heats of the year 

were examined and the calculation of the feeding time was calculated via regression 

formulas. So, ideal feeding time defined into the steel making process model. 

Due to the nature of steel making process, it is impossible to produce inlusion free 

steel. Based on this fact, the investigations on clean steel are concentrated on the 

reduction of inclusions and conversion of inclusions into harmless state by 

modification. The definition of steel cleanness is dependent upon the final product 

applications. Non-metallic inclusions become important when they are responsible 

for producing defects during steel process or in the final product application. 

Aluminum-killed steels contain Al2O3  and MnS inclusions. Alumina inclusions are 

formed during deoxidation or reoxidation in steel making and continuous casting 

process, and particularly harmful because they tend to clog the refractory nozzles, 

show dendritic fracture during hot rolling. 

During solidification of steel, Mn and S are rejected from the solidifying dendrites, 

causing an increase in their concentration in the remaining liquid, which finally 

leads to MnS precipitation in the interdendritic spaces towards the end of 

solidification. MnS  inclusions  are  readily  deformable  at  hot  rolling  

temperatures,  thus  gets elongated to long stringers, causing anisotropy in 

mechanical properties of hot rolled steel products. 

Both Al2O3 and MnS inclusions have adverse effects on final product 

mechanical and physical properties causing cracking, fracture, tearing, surface 

defects etc. during forming  and  welding.  

In addition to all of these studies, the coke which is fed as predeoxidation, inclusion 

analysis was investigated whether the effect of steel cleanliness. According to the 

results, obtained from the examination of the coke used and unused, there were no 

differences in the inclusion analysis. Analyses are similar to each other. Departing 

from this, coke using as predeoxidation, there was not the negative impact of steel 

cleanliness. 
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When coke is added to the steel, it will react with oxygen, sulfur and modify the 

sulfide and Al2O3 inclusions.  

Finally, this study showed us that carbon deoxidation is useful application for cost 

saving. Carbon primary deoxidation has been implemented at Erdemir Steel Plant on 

a large range of steel grades, ranging from ultra high carbon (> 0.60% C) to ultra 

low carbon (< 0.03% C) grades.  

With using this kind of cost saving method in steel making, a net saving between 

400.000 $ and 800.000 $ was achieved. 
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1. GĠRĠġ 

Günlük hayatımızın bir parçası olan ve geleceğe yön veren çeliğin doğadan sanata 

dönüşünde birçok yoldan geçer. İlk yol, yüksek fırından ardından, çelik olabilmesi 

adına bir dizi işlemlerin gerçekleştiği çelikhaneden ve pota fırınlarından geçer. Bu 

üretim yollarında çeliğin istenilen özellikler olmasına özen gösterilir. Dünya 

üzerinde, tanımlanmış ve kullanılmakta olan bir çok çelik türü vardır. Her biri ayrı 

ayrı spesifik olarak farklı şekilde kullanılabilir.  

Çeliğin istenilen ürüne dönüşebilmesi için, çelikhanede bir dizi işlemlerden geçmesi 

gerekmektedir. Öncelikle, çelikhanedeki proses mantığı, içindeki safsızlık 

elemanlarını (özellikle karbon) oksijenle reaksiyona girmesini sağlayarak rafine 

etmektir. Bu işlem konvertör adı verilen fırınlarda yapılmaktadır. Proses gereği 

belirli süre sıvı ham demir banyosuna oksijen üflenerek çelik üretimi gerçekleşir. 

İstenen metalürjik ve mekanik özellikleri taşıyabilmesi için, sıvı çelik, rafinasyon, 

alaşımlama ve deoksidasyon aşamalarından geçer. Çeliğe oksijen üfleme aşamasında 

bir miktar oksijen banyo içerisinde çözünerek sıvı çeliğe nüfuz eder. Bu slab döküm 

prosesinde poroziteye neden olur ve çelik konvertörden çelik potasına döküm 

esnasında deokside edilir. 

Deoksidasyon için kullanılan malzemeler deoksidan olarak adlandırılmaktadır. 

Deoksidanlar silisyum (Si), alüminyum (Al), kalsiyum (Ca) ve karbon (C)‟ dur. Bu 

malzemelerin bazıları master alaşım olarak kullanılmamakta olup, ferroalyaj formu 

olarak da kullanılmaktadır. 

Deoksidan malzemelerin döküm esnasında potaya beslenmesi ve besleme zamanı 

çok önemlidir. Yıllar önce metalürjinin mantığını gösteren bir buluş Ellingham 

grafiği bu konuya bir ışık olmaktadır. Grafik metallerin oksijene olan afinitesini 

göstermektedir. Bu da bize hangi metalin oksijenle reaksiyona ne kadar ilgili olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Günümüz dünyasında, hammadde, enerji gibi fiyatların artması, dalgalanması, 

insanoğlunun daha ucuz ve verimli üretimler yapmasını zorunlu kılmıştır. Özellikle 
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90‟ların sonuna doğru dünya üzerinde tüm mühendislikler daha verimli ve maliyeti 

az ürünler yapma çabasına girilmiştir ve buna yönelik çözümler artmıştır.  

Entegre çelik tesislerinde hammadde ve enerji kullanımı minimuma indirilmeye 

çalışılmaktadır. Günümüzde bu maliyet hesapları yapılırken aynı zamanda kaliteli 

ürün üretme de zorunlu hale gelmiştir. Bu iki zorunlu amaç sayesinde, çelik 

üretiminde son yıllarda pratik çözümler, buluşlar artmıştır. 

Bu çalışmada da çalışıldığı üzere çelik üretimin en büyük maliyet kalemlerinin biri 

olan deoksidasyon ve alaşımlamadır. Çeliği nihai kaliteye dönüşmesi alaşımlama 

sayesinde olur. Bu maliyeti yüksek alan uzun yıllar incelenmiş olup maliyet 

düşürücü çözümler bulunmuştur. 

Alaşımlama ve deoksidant olarak kullanılan her bir malzeme, çeliğe döküm 

esnasında ne zaman ve ne kadar besleneceği modellemelerle ve denemelerle tekrar 

incelenmiştir. En büyük maliyet tasarrufunun deoksidant malzemelerden en verimli 

olanı alüminyumda olduğu tespit edilmiştir. 

Uzun süreli alınan datalar ışığında mevcut durum belirlenmiştir. Deneysel senaryolar 

belirlenmiştir. Mevcut durum ve deneysel çalışmalar arasındaki farklılıklar 

belirlenmiş ve grafikler hazırlanmıştır.  

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmada, konvertörde proses gereği üfleme sonuna kadar çeliğe nüfuz eden 

oksijeni, döküm esnasında deokside edilmeden önce, çelik potasına istenilen 

miktarda kok besleyerek, bir miktar deokside etmek ve asıl deokside metali olan 

alüminyumdan tasarruf etmek amaçlanmıştır.  

Böylelikle, ideal deoksidasyon pratiği oluşturup alaşımlama ve deoksidan olarak 

kullanılan Al külçe ve pota fırınında kullanılan Al tel sarfiyatının azaltılması 

amaçlanmıştır. 

Deneme dökümlerde, Erdemir çelik standartlarına göre 7112K çelik kalitesinde 

yapılan 3952 adet döküm incelenmiştir. 2372 döküme kok beslenmemiştir, 1350 

döküme 20 kg, 230 döküme de 40 kg kok beslenmiştir. 
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Ayrıca çalışmada, deoksidasyonun ve alaşımlamanın verimli olabilmesi için döküm 

sırasında ideal malzeme besleme zamanı ve kok beslenmesinin çelik temizliğine olan 

etkisi de incelenmiştir. 
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2. ÇELĠK ÜRETĠMĠ 

İnsanoğlu demir ve çelik elde etmek için günümüze gelinceye dek pek çok yöntem 

geliştirmiştir. Kullanılan ilk yöntemde, odun kömürünün yakılması ile oluşan 

redükleyici karbon monoksit gazı aşağıdaki reaksiyonda demir cevheri tepkimeye 

girerek demir elde edilmiştir. Demirden başlayan serüven, çeliğe oksijen üflenerek 

devam etmektedir. 

Literatürde çelik; içerisinde %1,7‟ ye kadar karbon, %1‟e kadar mangan, %0,5‟e 

kadar silisyum bulunan kükürt ve fosfor oranı da %0,05ten az olan demir karbon 

alaşımı olarak geçmektedir. Günümüzde çelik üretimi konvensiyonel yöntem, 

elektrik ark ocaklı yöntem olmak üzere iki temel proses üzerine kurulmuştur. 

Ülkelerin maden yatakları, hurda kaynakları ve teknolojik gelişmişliklerine göre bu 

yöntemlerin kullanılma oranları değişmektedir. Konvensiyonel yöntemde metalürjik 

demir kaynağı olan hematit, yüksek fırınlarda redüklenerek sıvı ham demire 

dönüşmekte ve daha sonrasında bazik oksijen fırınlarında oksijen üflenerek karbon 

içeriği düşürülmektedir. Konvertörlerde çelik haline getirilen sıvı metal ikincil 

metalürji işlemleri ile nihai kompozisyona getirilerek sürekli döküm tesisleri sonrası 

nihai slab haline getirilmektedir. Üretilen slab haddeleme prosesine tabi tutularak 

müşteri isteği doğrultusunda mukavemet ve kalınlık ölçütleri ayarlanıp mamul haline 

getirilmektedir. Elektrik ark ocaklı yöntemde ise ikincil metalürji işlemleri sonrası 

proses aynı olmakla beraber elektrik ark sistemi ile ergitme yapılan fırınlarda çelik 

hurdaları ergitilerek nihai kompozisyonu sağlanmaktadır. Şekil 2.1 ve şekil 2.2 „de 

demir çelik üretim proses şemaları verilmiştir [1,2]. 
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ġekil 2.1: Demir çelik üretim prosesinin genel görünümü [1]. 

 

 

ġekil 2.2: Proses akış şeması [1]. 
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2.1 Sıvı Ham Demirin Çelikhaneye Nakli  

Yüksek fırından ürün olarak çıkan sıvı ham demir, önce kükürt giderme tesisi sonra 

da çelikhaneye gönderilir. Sıvı ham demirin transferi, torpido denilen içi refrakter 

örülü silindirik, dönebilen bir mekanizmayla yapılır. Toplamda 100-150 ton arası sıvı 

ham demir taşıyabilir. Çelik üretim tesislerinde, periyodik bakımları devam eden, 

aktif olarak transferde kullanılan ve termal şoklara uğramaması için gazla ısıtmada 

hazır tutulan yaklaşık 10-15 adet torpido vardır. Şekil 2.3„ te sıvı ham demiri 

çelikhaneye taşıyan torpido arabaları gösterilmiştir [1,2]. 

 

 

 

2.2 Sıvı Ham Demire Uygulanan Ön ĠĢlemler 

2.1 „de değinildiği gibi yüksek fırında üretilen sıvı ham demir direkt olarak 

çelikhaneye gönderilmez. Sıvı ham demir üretiminden çıktığında içerisinde büyük 

miktarda karbon, ayrıca diğer safsızlık elementleri bulunur. Bunlardan silisyum ve 

ġekil 2.3: Sıvı ham demiri çelikhaneye taşıyan torpido arabaları [2]. 
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manganez 0,8%‟den fazla olmamak şartı ile çelikte istenir. Kükürt ve fosfor ise, her 

oranda zararlıdır ve mümkün olduğu miktarda uzaklaştırılmalıdır. 

Sıvı ham demir içerisinde mevcut bulunan bu safsızlık elementleri, kükürt giderme 

istasyonlarında gerekli flaks malzemeleri beslenerek, termodinamik reaksiyonlar 

sonucu cürufa geçirilir ve belli seviyelere indirilir. 

Bahsedilen işlemler kükürt giderme tesisi içinde yapılır. Torpido içine refrakter kaplı 

bir lans borusu indirilir. Lansın ucunun 2 tarafında nozül vardır. Bu nüzullerden kireç 

ve magnezyum püskürtülür. Üretilecek kalitenin kükürt analiz aralığı kadar darsa ve 

düşükse işlem süresi ve kullanılan flaks malzemeleri değişebilir. İşlem başında ve 

sonunda alınan numuneler sayesinde işlem kontrolü yapılmaktadır. İşlem sonunda 

analiz değerleri uygunsa torpido çelikhaneye gönderilir. 

 

ġekil 2.4: Sıvı ham demirin ön işlem ve BOF da rafinasyon işlemi [2]. 
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2.3 BOF Prosesi 

Kükürt giderme işleminden sonra sıvı ham demir, torpidolar vasıtasıyla çelikhane 

transfer edilir. Analiz olarak uygunsa çelik üretim için konvertöre şarj edilmeye 

hazırdır.  

Oksijen ile çelik üretimi konverter olarak adlandırılan Bazik Oksijen Fırını (BOF) 

tesisinde yapılmaktadır. İçi refrakter tuğla ile örülü kapalı fıçı görünümlü bir fırındır. 

Oksijenle üretim esnasında çıkan enerji ile enerji gereksinimini sağlamaktadır. 

Karbon miktarını istenilen değere düşürmek; demir refakat elementi olan fosfor ve 

kükürdü teknik ve ekonomik yönden mümkün olduğu kadar uzaklaştırmaktır. Sıvı 

ham demir içeriğindeki elementlerinin oksijene karşı olan afiniteleri, demire karşı 

afinitelerinden daha yüksek olduğundan, oksijen üflenerek, yakılarak çıkarılmaları 

sıvı ham demirden uzaklaştırılır. Bu işleme, oksidasyon, rafinasyon işlemi denilir. 

Oksijen ilk olarak, daha fazla miktarda bulunduğu için, demir ile reaksiyona girer ve 

demir oksit FeO oluşur. Demir oksit demir içerisinde çözünür ve demir diğer 

elementler ile reaksiyona girer [2,4]. 

1.) 2FeO + Si → Fe + SiO2 

2.) FeO + Mn → Fe + MnO 

           3.) FeO + C → Fe + CO 

          4.) 2FeO+S→2Fe+SO2 

          5.) 5FeO+2P→5Fe+P2O5 

Sıvı metal banyosu içerisindeki iç hareketler ne kadar iyi olursa, reaksiyonlar o kadar 

hızlı olur. 1‟den 5‟e kadar olan reaksiyon denklemlerinden de görüldüğü gibi 

oksitlenen demir safsızlık elementlerinin en büyük kısmı cürufa veya baca gazlarına 

karışmaktadır.  Yukarıdaki reaksiyonların sonucunda oluşan cürufun baziklik asitlik 

karakterleri çok önemlidir. Bu sebeple, BOF konvertörü tuğlalarının bazik cürufla 

reaksiyona girip, ateşe dayanıklılık özelliğini kaybetmemesi için, tuğlaların da bazik 

karakterde olması gerekir. 

Silisyum 1.reaksiyona göre oksit (SiO2) haline geldiğinden cürufa bazik bir karakter 

verir. Bu özelliğin beslenen kireçle bazik hale dönüştürülmesi gerektiğinden sıvı ham 

demirde yüksek miktarda silisyum istenmez. Aksi takdirde fazla miktarda cüruf 

üretilmesi lazımdır. Bu sebeple daha fazla kireç kullanılması gerekmektedir. 
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Çok az fosfor ve kükürt ihtiva eden sıvı ham demir çeşitlerinin asidik cüruf ile 

üflenmesi ve ergitilmesi mümkündür. Bu elementler üfleme sırasında 

uzaklaştırılamazlar, çünkü asit teşkil edici maddeler asidik cürufla reaksiyona 

giremezler [1,4,14]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 2.5: Bazik oksijen konvertörü (BOF) [3]. 

Şekil 2.5‟ te bazik oksijen fırını gösterilmiştir. İçi refrakter tuğla ile örülü dışı çelik 

gömlek olan kapalı bir sistemdir. Reaksiyonların başlaması için hurda ve sıvı ham 

demir şarjından sonra oksijen üfleme lansı fırın içine inerek üfleme işlemine 

başlanır. 

Çelik üretim prosesinin 3 temel girdisi vardır. Bunlar, sıvı ham demir, hurda ve 

oksijendir. Konvertöre önce hurda sonra sıvı ham demir şarj edilir ve oksijen 

üflemeye başlanır. Konvertöre uygun miktarda hurda ve sıcak metal şarj edildikten 

sonra dik duruma getirilerek oksijen lansı  şarjın üzerindeki daha önceden  tayin 

edilmiş yüksekliğe indirilir. Yüksek saflıkta oksijen, yüksek basınçla şarjın üstüne 

üflenerek şarjda fiziksel ve kimyasal reaksiyonlar oluşturur [3]. 
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ġekil 2.6: BOF üfleme pratiği ve reaksiyonlar [3]. 

 

 

ġekil 2.7: Çelikhane Konvertör Resmi. 

Konvertör içerisindeki sıvı ham demir banyosu, karbon bakımdan doymuş vaziyette 

olup ( C % 4,00 – 4,50 ) içeresinde Mn, Si, S ve P gibi elementler de vardır. Şekil 

2.6‟ da da gösterildiği gibi aşağıdaki reaksiyonlar meydana gelerek rafinasyon 

tamamlanmış olur. 

2 C + O2 → 2 CO (ve bir miktar CO2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

[Si] + O2→ (SiO2) 

[Fe] + O2 → (FeO) 

2 [Mn] + O2 → 2 (MnO) 

4 [P] + 5 O2 → 2 (P2O5) 
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Konverterlerde reaksiyonlar gayet hızlı ve proses çok kısa sürede (15 – 20 dakika) 

oluşmaktadır. Şekil.2.8‟ de gösterildiği gibi konvertörde üretim aşamalarına gelecek 

olursak; 

Öncelikle, konvertöre hurda şarjı yapılır. Hurda şarjı hurda kalitesine göre 1-5 dk 

arası değişebilir. Havaleli, yani konvertör ağzında sıkışma yaratacak hurda çeşitleri 

kullanıldığında şarjda gecikmeler yaşanabilir.  

Hurda şarjından sonra sıvı ham demir şarjı yapılır. 120 tonluk bir konvertöre 

yaklaşık 110 ton maden ve 25 ton hurda şarjı yapılır. Tüm girdiler şarj edildikten 

sonra, su soğutmalı lans konvertör içerisine belirli yükseklikten indirilerek saf 

oksijen üflemeye başlar. 

Tüm çelik üretim prosesi toplamda 35 – 40 dakikada tamamlanabilmektedir. Oksijen 

konverterlerinde; Si, Mn, P ve C saf oksijenle oksitlenmesi ekzotermik 

reaksiyonlarla olur. Reaksiyonlar sebebiyle oluşan ısının konvörter refrakterine zarar 

vermemesi için ısı balansı yapılması gerekmektedir. Bu ısı balansı çelik hurdası veya 

temiz demir oksit cevheri beslemesi ile yapılmaktadır.  

Konverterlerde saf oksijen kullanıldığından, fosfor rafinasyonu, karbonun 

rafinasyonu ile aynı periyotta olması rafinasyon süresini kısaltmaktadır. Doğal olarak 

saf oksijen kullanıldığından, çelik içeresindeki çözünen azot problemi de minumuma 

inmektedir [2,3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

ġekil 2.8: BOF yönteminin aşamaları: (1) hurda şarjı, (2) sıvı ham demir şarjı, (3)O2 

üfleme, (4) döküm alma, (5) curuf alma [3]. 

Kimyasal reaksiyonlar sonucunda meydana gelen oksitler cüruf fazına, CO ve CO2 

banyodan uzaklaşarak Off - Gas (OG) sisteminde toplanmaktadır. 
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2.4 Hurda ve Sıvı Ham Demir ġarjı 

Bazik oksijen fırınında, çelik üretim prosesi belirli hesaplarla yapılmaktadır. Ne kadar 

sıvı ham demir ve hurda kullanılması ve ne kadar oksijen üflenmesi gerektiği 

termodinamik denklemlerle çalışan  modeller sayesinde hesaplanır. Bu hesaplamalar 

birinci şarj hesabı ve ikinci şarj hesabı olmak üzere iki kademede yapılır. 

Birinci şarj hesabında,  BOF‟a yapılacak olan sıcak metal  şarjı  ve  hurda  şarjı 

miktarları hesaplanır. Bu hesaplamalar için bilinmesi gereken birkaç data vardır. Bu 

datalar, sıcak metal sıcaklığı, sıcak metal kimyasal spesifikasyonu, hedef çelik 

kalitesi kimyasal spesifikasyonu, hedef döküm sıcaklığıdır. 

İkinci şarj hesabında BOF‟ da üfleme pratiği sonu analize ve hedef sıcaklığa ulaşmak 

için gereken cüruf yapıcı malzemelerin, gerekiyorsa ısıtıcı (FeSi) ve soğutucu (demir 

cevheri / dolamit taşı) besemelerinin ve üflenecek olan oksijen hesaplanması yapılır. 

Bu hesaplamalar için bilinmesi gereken birkaç data vardır. Bu datalar, sıcak metal 

miktarı, hurda miktarı, hedef kalite kimyasal spesifikasyon, hedef sıcaklıktır. 

Ortalama hesap olarak, sıcak metal miktarı ve hurda oranı, toplam şarjın ( hurda + 

sıvı metal) %80‟ e % 20 olarak çalışmaktadır [4]. 

2.5 Üfleme Evresi 

Konvertör, hammaddeler olan sıvı ham demir ve hurda hazır olduğunda, sıcak metal 

ve hurda  şarjı için şarj holüne  doğru  hafif 45 derece  açı  ile yatırılarak şarj alınır. 

Öncelikle hurda şarjı yapılır. Şarj sonrası BOF döküm holü ve şarj holü tarafına 

hafif yatırılarak çalkalama hareketi yapılır. Fırın, üfleme başlaması için dik konuma 

getirilerek üfleme başlangıcı yapılır. Üfleme lansı BOF içerisine banyo seviyesinin 

biraz üstünden üflemeye başlar. Üfleme 430 Nm
3
/dk   debi ve 14 bar basınçta 

yapılmaktadır. Üfleme debisi yükseltilerek proses süresi kısaltılabilir. Oksijen 

üflemesi başlaması ile ilk etapta C yanmaktadır. Yanmanın başlamasıyla cüruf 

yapıcı malzemeler, fırın ağzı malzeme şutundan fırın içerisine verilir. Üflemede 

yanmanın başlamasıyla banyo içerisindeki Si ve Fe oksitlenerek FeO.2SiO2 

oksitleri oluşur ki bu da BOF refrakteri için çok tehlikeli, aşırı asidik karakterli 

cüruf yapısıdır. Cüruf yapıcıların yanmanın başlaması itibari ile verilmesinin sebebi 

de bu cüruf karakteristiğini değiştirmektir. Cüruf yapıcı içeresindeki aktif CaO, 
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FeO.2SiO2 cürufu içeresinde çözünerek FeO‟ yu yalnız bırakır ve CaO.SiO2  cüruf 

formuna dönüşür. CaO.SiO2 bazik karaktere daha yakın bir oksit bileşiğidir. 

Banyo içerisindeki C yanarak, karbon monoksit (CO) ve karbondioksit (CO2) haline 

gelmektedir. Üfleme başında yanma ürünü FeO‟ dur ve dekarbürizasyon aşamasında 

başrol oynamaktadır. FeO, SHD içeriğindeki C ile reaksiyona girerek sıvı 

banyoda karbon kaynamasına sebebiyet vermektedir. Üfleme sonuna doğru sıvı 

banyoda C miktarı % 1‟in altına düştüğünde fosfor/kükürt rafinasyonuna geçilir. 

Rafinasyon işlemi bitiminde üfleme sonlandırılıp döküm alma işlemine geçilir. 

Üfleme sonu C içeriği % 0,04 civarındadır [2]. 

Şekil.2.7‟ de gösterildiği gibi sıvı ham demirdeki elementler rafine edilir. 

 

 

ġekil 2.9: Üfleme sırasında sıvı ham demir kompozisyonundaki 

değişiklik [3]. 

Üfleme işlemi belirli pratiklerle belirlenmiştir. Bu pratiklerle ne kadar, nasıl 

üfleneceği hesaplanmıştır. Üfleme pratiğini belirleyen unsurlar, oksijen üfleme 

debisi, lans ucu dizaynı ve lans ile banyo yüzeyi arasındaki uzaklıktırtır. Oksijen 

debisi ve lans yüksekliğine göre iki tip üfleme vardır. Eğer oksijen debisi yüksek 

ve lans aşağıda ise sert üfleme, değilse yumuşak üfleme diye adlandırılmaktadır 

[2,3]. 
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Sert üflemede, oksijenin banyoya penetrasyonu derinlere doğrudur. Böylece 

dekarbürizasyon hızı artar, FeO oluşumu azalır, Mn ve P oksidasyonu azalır. 

Yumuşak üflemede oksijenin banyoya penetrasyonu sert üflemeye nazaran çok 

azdır. Böylece banyo karışımı azalır, FeO oluşumu artar, cüruf köpüksü forma 

dönüşür, dekarbürizasyon azalır, Mn ve P giderimi için daha iyi ortam oluşur, 

refrakter aşınması FeO artışı fazla olduğu için artar [1,2]. 

2.6 Döküm Evresi 

Yaklaşık 15 dk süren üflemenin ardından rafinasyon işlemi biter. Üfleme sonunda 

TSO (sıcaklık numune oksijen) numunesi alınarak çelik analizi ve sıvı çelik 

içerisindeki % oksijen değeri (ppm) kontrol edilir. Karbonda ve sıcaklık değerinde 

eksiklik veya fazlalık varsa ona göre işlem yapılır. Tekrar üfleme ve fırında bekleme 

yapılabilir. Değerlerde anormal bir sapma olmadıkça BOF döküm holüne doğru 

yatırılarak döküm deliğinden çelik potasına dökümü başlar. Döküme geçerken 

BOF‟ tan çelik potasına cüruf kaçmaması için hızlı bir şekilde devrilmesi 

gerekmektedir. BOF cürufunun döküm esnasında çelik potasına kaçmasıyla fosfor 

sapmaları yaşanmakta, deoksidasyon ve alaşım malzemeleri veriminde düşüş 

görülmektedir. Döküm sırasında  deoksidasyon  alaşımlama  kaba  şekilde 

yapılmaktadır. İnce ayar kısmı bir sonraki tesis olan İkincil metalürji tesisinde 

yapılacaktır. Kaba deoksidasyon ve alaşımlama malzemeleri belli bir sıra 

çerçevesinde verilmektedir. Öncelikle karbon öndeoksidasyon ve karbon alaşımı 

için kok kömürü sonrasında deoksidasyon malzemeleri, cüruf yapıcı malzemeler ve 

sonrasında alaşım malzemeleri verilmektedir. Bu malzemelerin döküm sırasında 

çelik potasının 1/3 seviyesinde başlayıp 2/3 seviyesinde bitirilmiş olması 

gerekmektedir. 

2.7 Pota Metalürjisi (Ġkincil Metalürji) 

1950 öncesi çelik Siemens-Martin, konvertör veya elektrik fırınlarında üretildikten 

sonra potada yapılan işlemler oksijen giderme, gerekli miktarda kok beslemesi ile 

karbon verme ve bazı tali alaşım elementlerinin beslemesinden ibaretti. Ancak çelik 

kalitesi ve kalite istikrarı için yoğun talepler giderek çelik yapım fırınlarının 

kapasitelerinin çok üzerinde kontrollere ihtiyaç gösterdi. Bunun sonucunda çeliğin 

pota işlemlerine oksijen giderme işlemine ek olarak değişik işlemler geliştirildi. Bu 
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işlemler o kadar yaygınlaştı ki, sonunda ikincil çelik yapımı, pota metalürjisi, sıvı 

çelik ikincil işlemleri veya sıvı çelik ikincil rafinasyonu gibi değişik isimler altında 

çok sayıda yöntem geliştirildi. Bu tanımlamalardan pota metalürjisi ve ikincil çelik 

yapımı en yaygın kullanılan tanımlamalar haline geldi. 

Pota metalürjisi, modern çelik tesislerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Daha sıkı 

bir kalite kontrol gerektiren sürekli döküm pota metalürjisinin gelişiminde önemli bir 

rol oynamıştır. Primer çelik yapımı adı da verilen fırınlardaki çelik yapım süreci 

giderek hurdanın hızla ergitilip ön rafinasyonun yapıldığı, diğer işlemlerin tamamen 

pota metalürjisine terkedildiği bir süreç şekline dönüştü. Vakum Ark Rafinasyonu 

(VAR) ve Electroslag Remelting (ESR) gibi bazı ikincil işlemlerin de yapıldığı yeni 

yöntemler bulunmakla beraber, bu yöntemlerde katı şarj ile başlandığı ve ergitme 

yapıldığı için bu yöntemler pota metalürjisi ya da ikincil metalürji kapsamı içinde 

sayılmamaktadır [28,29]. 

Çelik içinde bulunan zararlı empüriteler kükürt, fosfor, oksijen, hidrojen ve azottur. 

Bunlar demir kafesi içinde ara yerlere yerleştiğinden ara yer atomları adı ile de 

bilinir. Bu empüritelerin çelik üzerindeki en önemli etkileri süneklik, darbe dayanımı 

ve korozyon direncini düşürmeleridir. Oksijen ve kükürt ayrıca çelik içinde bulunan 

ve inklüzyon olarak bilinen metalik olmayan taneciklerin de kaynağıdır. Bu kalıntılar 

(inklüzyonlar) da çelik özellikleri üzerinde zararlı olduğundan mümkün olduğunca 

çelik içinden uzaklaştırılması gerekir. Karbon da benzer bir ara yer atomudur, ancak 

genellikle zararlı bir empürite olarak kabul edilmez ve şartnameye uygun miktarda 

bulunması gerekir. Ancak günümüzde karbonun da olabildiğince düşük olması 

gereken yeni çelik türleri geliştirilmiştir [4]. 

Aşağıdaki tabloda değişik pota metalürjisi yöntemlerinin özellikleri özetlenmiştir. 

Ancak günümüzdeki modern tesislerin her biri birkaç yöntemin birleştirilmesi ile 

geliştirildiğinden yöntemlerin birbirinden ayrılması bu kadar kolay değildir. Örnek 

olarak, bazı modern vakum gaz gidericilerinde oksijen ve toz enjeksiyonu donanımı 

da bulunmaktadır. Bu suretle bu gaz giderme ünitelerinde kükürt giderme ve 

karbonsuzlaştırma da yapılabilir. Yüksek fırın piki içindeki kükürdün çok büyük bir 

bölümü çelikhaneye sevkedilmeden önce potada giderilmektedir. Aynı şekilde fosfor 

da, esas olarak BOF de veya sıcak metal (pik) pota işlemi ile uzaklaştırılmaktadır. 

Tarihsel açıdan bakıldığında 1933 de bulunan Perrin Yöntemi modern pota 
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metalürjisinin başlangıcı olarak kabul edilir. Bu yöntemde sıvı çeliğin sentetik bir 

cürufla işleme girmesi söz konusudur. Vakum altında gaz giderme (VD) 1950-1960 

arasında geliştirilen ikinci pota metalürjisi yöntemi olmuştur. Burada amaç, büyük 

dövme kalitesindeki ingotlarda çatlakları önlemek için çelik içindeki hidrojen 

miktarının düşürülmesiydi. Daha sonraları azot ve oksijen yüzdelerinin düşürülmesi 

de amaçlandı. Bunun ardında potada geçirgen tuğlalar veya tüyerlerden faydalanarak 

Argon ile yıkama yöntemi (IGP : İnert Gas Purging-Asal gaz yıkaması) geliştirildi. 

Burada temel amaç; karıştırma ve sıcaklık ile bileşimin homojenleştirilmesiydi. 

Metalik olmayan taneciklerin daha hızlı yüzdürülmesi ek bir avantaj sağlıyordu. 

Paslanmaz çeliklere vakum altında veya argon gazı ile birlikte oksijen verilerek 

karbon yüzdelerinin çok düşük düzeylere indirilmesi IPG den sonra VOD : Vacuum 

Oxygen Decarburization ve AOD : Argon OxygenDecarburization yöntemlerini 

yarattı. 

Pota metalürjisi deyimi çelik sürekli döküme verilmeden önce, ayrı bir istasyonda 

uygulanan son çelik yapım işlemlerini kapsar. Fırında yapılan normal alaşımlama 

veya döküm alma sırasında potada yapılan alaşımlama işlemleri pota metalürjisi 

kapsamında sayılmaz. Bu tanım evrensel olarak kabul edilmiş bir tanım olmayıp, 

birçok yerlerde tandişte yapılan işlemler, kalıp içinde elektromanyetik karıştırma vb. 

işlemler de pota metalürjisi içinde sayılmaktadır [28,29]. 

Pota metalürjisinin önemli amaçları; 

1. Sıcaklığın homojenleştirilmesi veya ayarlanması,  

2. Karbon, kükürt, fosfor, oksijenin kimyasal ayarlaması, hassas alaşımlama, 

3. İnklüzyon (kalıntı) kontrolü,  

4. Gaz giderme ve diğer işlemler.  

Pota metalürjisi için kullanılabilecek donanım ve yöntemler de çok farklı olabilir. 

Pota işlemleri, ısıtmalı veya ısıtmasız yapılabildiği gibi, atmosferik basınçta veya 

vakum altında, katı ve/veya gaz enjeksiyonu ve karıştırma ile yapılabilir. Sadece 

karbon çelikleri için 9 farklı vakum yöntemi satılmaktadır. 
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Pota Metalürjisi Donanımının İşlevleri 

1.Pota içindeki çeliğin homojenleştirilmesi amacıyla asal karıştırıcı gazın verilmesi, 

2.Alaşım elementlerinin hassas olarak beslemesi, yüksek alaşım verimi ve kimyasal 

bileşimin sıkı toleranslarda sağlanması, 

3.Hidrojen, oksijen, azot ve karbonun düşürülmesi, 

4.Özellikle kükürt giderme amacıyla toz malzemelerin enjeksiyonu, 

5.Mikro-alaşımlama ve kalıntı şeklinin kontrolü için taneli veya tel şeklindeki 

çeşitli malzemelerin beslenmesi, 

  6.Elektrodlar aracılığıyla verilen elektrik enerjisi veya alternatif olarak, 

alüminyum ile oksijenin verdiği ekzotermik reaksiyonlardan faydalanarak 

çeliğin ısıtılması, 

Pota Metalürjisinin Getirdiği Teknik ve Ekonomik Üstünlükler 

1.    Çelik tesisi veriminin arttırılması, 

2.    Ergitme ünitesi (EAF veya BOF) nin dökümden döküme geçen süresinin 

azaltılması, 

3.    Birincil enerji tüketiminden tasarruf, 

4.    Ferro alaşımlar ve ucuz şarj malzemelerinin kullanılabilmesi, 

5.    Dökümden döküme aynı çelik kalitesinin sağlanması, 

6.    Çok temiz çelik üretilebilmesi, 

7.    Yeni çelik kalitelerinin geliştirilmesi, 

8.    Düşük bakım maliyetleri, 

9.    Üretim sürecinde yer alan bütün ünitelerin daha iyi koordine edilmesi 

10.  Çalışan personel için daha iyi bir ortam oluşturulması, 

2.7.1 Pota fırını (LF) 

Pota fırını birçok sekonder (ikincil) arıtma işleminde temel ergitme donanımı olarak 

kullanılır ve başlıca işlevleri şunlardır; 

 Grafit elektrotlarla iletilen elektrik enerjisi ile sıvı çeliğin yeniden ısıtılması,  

 Asal gaz karıştırma yöntemi ile çeliğin sıcaklık ve bileşiminin 

homojenleştirilmesi, 

 Refrakterleri ark zararlarından koruyan, ısıyı sıvı çelik üzerinde 

yoğunlaştıran inklüzyon ve metal oksitlerini tutan ve kükürt giderme 
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ortamını oluşturan bir cüruf tabakasının oluşturulması. Pota fırını işlevleri 

arasında sayılabilecek ikincil işlevler; 

 Kimyasal kontrol için yapılacak alaşım beslemeleri, 

 Gaz giderme veya inklüzyon yapısının kontrolü için çekirdekli tel, 

 Etkin bir kükürt giderme şartlarının sağlanması, 

 Fosfor giderme şartlarının sağlanması, 

 

ġekil 2.10: Pota metalürjisinde çok kullanılan bazı üniteler [1]. 

 

 

ġekil 2.11:  Pota Fırını [1]. 
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2.7.2 Vakum tankı gaz giderici (vacuum   tank  degasser, VTD) 

VTD (Vakum Tank Gaz gidericisi sıvı çelik içinde çözünen gazların (H2,N2,02) 

konsantrasyonlarını düşürmek için kullanılır. Ayrıca sıvı çelik bileşimini ve 

sıcaklığını homojenleştirir, sıvı çelik içindeki oksit inklüzyonlarını ayırır ve son 

kükürt giderme için istenen teknik şartları oluşturur. 

Potada gaz giderme işleminden istenen temel özellikler şunlardır: 

 Vakum altındaki cüruf ve çelik kaynaması için gerekli boş hacmin 

sağlanması, 

 Karıştırma, inklüzyonların ayrışması ve vakum gaz giderme veriminin 

yükselmesi için çelik banyosu içinden yeterli asal gazın geçirilebilmesi, 

 Kabuk oluşumunu önleyebilecek yeterli ısıtmanın sağlanması, 

 Pota vakum tankı içindeyken beslemelerin yapılabileceği donanımın 

bulunması, 

Vakum tankı gereken çalışma basıncına üç farklı şekilde getirilebilir; buhar jeti 

ejektörü, buhar jeti ejektörleri ve su ringli pompa ile veya mekanik pompalarla. 

Emisyonlar da vakum pompa sistemi ile boşaltılır ve pompaya gelmeden önce 

toplanarak betondan bir sıcak kuyudan su altından atılırlar. Yoğunlaştırıcı çıkış suyu 

içindeki gazlar proses gazları ile birlikte sıcak kuyudan bir fan yardımıyla alınarak 

üzerinde yakıcı bir brülör de bulunan çıkış bacasından atılır. Sıcak kuyudaki su 

soğutma kulesinden geçirilerek tekrar su devir sistemine verilir. 

1600 C
o
 da denge durumunda çelikte çözünen hidrojen konsantrasyonu ile basınç 

arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir: 

Çizelge 2.1: Çelikte çözünen hidrojen konsantrasyonu ile basıç arasındaki ilişki[1]. 

pH2  / atm ppm H 

1.0 25.6 

0.1 8.1 

0.01 2.56 

0.001 0.81 
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ġekil 2.12: Ladle furnace ve degassing tank [1]. 

2.7.3 AOD yöntemi 

AOD hurda veya temiz malzemelerin önce bir ark veya indüksiyon ocağında 

ergitilip daha sonra özel bir AOD ünitesinde karbonsuzlaştırılıp rafine edildiği 

dupleks bir yöntemin bir parçasıdır. Alttaki tüyerler ve üstteki lanstan verilen, argon 

veya azot ile karışık kontrollü bir oksijen enjeksiyonu ile, istenmeyen metalik 

oksitlenmeleri en düşük düzeyde tutarak sıvı metalin karbonunu yakar [28]. 

Oksijen giderme, kükürt giderme (düşük alaşımlı çeliklerde fosfor giderme) ve 

istenen metallerin cüruftan geri alınması AOD ünitesinde sağlanır. İşlemin bütün 

aşamalarında temiz ve üniform bir ürün elde edebilmek için  gaz giderme, 

homojenleştirme ve kalıntı yüzdürme sürekli olarak gerçekleştirilir. 

Oksijen ve asal gaz (argon veya azot) alttaki tüyerlerden ve üstteki lanstan verilir. 

Banyo elemanlarının kontrollü oksitlenmesi ile ısı sağlanır ve dışarıdan ısı verilmesi 

gerekmez. 

Başlangıç aşamasında yüksek oranda oksijen içeren gaz karışımı verilir. Banyodaki 

karbon düzeyi düşünce oksijen oranı azaltılır. Oksijenin asal gaz ile seyreltilmesi 

banyo içindeki kabarcıkların CO kısmi basıncını düşürür, bu da metalik 

oksitlenmeyi en aza indirirken karbon yanmasını arttırır. Tüyerlerden verilen 

oksijenin tamamı banyo ile reaksiyona girer, oksijen hiç bir zaman reaksiyona 

girmeden çıkmaz. Oksijen enjeksiyonu sırasında oksijen tüketimi ölçülmek ve 

kaydedilmek suretiyle, nihai karbon yüzdesi çok sıkı kontrol edilir. 

Karbonsuzlaştırmanın  son aşamalarında ve işlemin bitişine yakın süreçte oksijen ve 

asl gazlar banyo yüzeyi altından ve yüksek hızda verildiği için mükemmel bir 
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banyo karışması ve çok iyi bir cüruf-metal teması sağlanır. Kimyasal reaksiyonlar 

çok hızlı gelişir. 

 Kükürt giderme genellikle 5 dakikadan kısa sürede  ve 10 ppm altında, 

 Aşırı metal oksitlenmesi olmadan çok düşük karbon yüzdelerine imkan 

veren etkin bir karbon düşürme verimi, 

 Etkin bir cüruf indirgemesi ile çoğu elementlerde % 98-100 e ulaşan verim 

ve stokiometrik oranlarda (kayıpsız) Si ve Al kullanımı 

En önemli üstünlüklerinden biri  de kalıcı oksijen, azot ve hidrojen miktarlarının 

ilave gaz gidermeyi gerektirmeyecek kadar düşük düzeylerde olmasıdır [28,29]. 

2.7.4 RH gaz giderme yöntemi 

RH yöntemi özellikle BOF çelik tesislerinde yaygın olarak kullanılan, kapasiteleri 

400 tona kadar çıkabilen, döküm alma süreleri oldukça kısa ve sirkülasyonlu bir gaz 

giderme sistemidir. 

 

ġekil 2.13: RH gaz giderme ünitesi [1]. 
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3 OKSĠJEN GĠDERME (DEOKSĠDASYON) REAKSĠYONLARININ 

TERMODĠNAMĠĞĠ  

Oksijen giderme reaksiyonlarının termodinamiği iyi anlaşılan ve yapılan çok 

sayıdaki araştırmadan elde edilen sonuçlar nedeniyle de iyi bilinen bir husustur. 

Çeşitli elementlerin yalnız veya birkaçının beraber kullanılması halinde kararlı 

deoksidasyon ürünlerinin neler olacağı ve sistemde denge şartlarında metal 

bileşiminin ne olacağı termodinamik hesaplamalar ile belirlenebilmektedir. Oksijen 

giderme reaksiyonlarının kinetiği ise son derece karmaşıktır. Yapılan çok sayıdaki 

araştırmadan oksijen giderme reaksiyonlarının kinetik yönlerinin belirlenmesi 

yolunda önemli mesafeler kat edilmiştir. Ancak yine de oksijen giderme 

reaksiyonlarının mekanizmasının tam olarak anlaşıldığını söylemek güçtür. Oksijen 

giderme reaksiyonlarında sıvı metal içerisinde katı veya sıvı bir oksit fazının 

oluşması, bu deoksidasyon ürününün büyümesi, ve sıvı metal içerisinde yüzerek 

metalden uzaklaşması birbirini takip eden kademelerdir [19]. 

3.1 Genel Hususlar 

Çeliğin döküm öncesinde oksijen konsantrasyonunu düşürmenin en yaygın yolu 

sisteme oksijen ile kararlı bir bileşik oluşturacak bir M elementinin eklenmesidir. Bu 

amaçla çeşitli elementler kullanılabilir. Belli bir uygulama için hangi elementin 

seçileceği çeliğin deoksidasyon sonrası bileşiminde istenen oksijen ve oksijen giderici 

elementin konsantrasyonuna bağlıdır [19]. 

Oksijen gidermek üzere sisteme eklenen bir M elementi oksijen ile birleşerek bir Mx0y  

bileşiği oluşturursa oksijen giderme reaksiyonu  

x M (%) + y O (%) = Mx0y (s veya k)              (3.1)  

olarak yazılır. Reaksiyonun bitip sistemin dengeye gelmesi durumunda metal içinde 

çözünmüş olarak bulunan M elementi aktivitesi ile oksijen aktivitesi arasında oluşan 

MxOy'nin saf bileşik (aMxOy = 1) olması halinde; 

     (aM)
x 
. (aO)

y
 = 1/K                            (3.2) 
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ġekil 3.1: Alaşım elementlerinin oksijen aktivitesi [19].  

bağıntısı var olacaktır. (3.2) numaralı eşitlik uyarınca belli bir sıcaklıkta M-O-MxOy 

dengesini sağlayan M elementi aktivitesi ile oksijen aktivitesi logaritmik eksenlerde 

bir çizgi tanımlar. Şekil 3.1'de çeşitli elementler için 1600
O
C sıcaklıktaki 

deoksidasyon denge çizgileri gösterilmektedir. Deoksidasyon dengesi aktiviteler yerine 

konsantrasyonlar cinsinden incelenmek istenirse (3.2) numaralı eşitlikte   aM = fM . % 

M ve aO=fO. % O eşitliklerinin kullanılması gerekir. Bu durumda deoksidasyon 

dengesi için 

 (% M)
x 
. (% O)

y 
= 

y

O

x

M ffK ..

1
              (3.3) 

Eşitliği bulunur. Şekil 3.2' de çeşitli elementler için (3.3) numaralı eşitliğe uygun 

deoksidasyon denge ilişkileri gösterilmektedir. Bu şekilden görüldüğü gibi M-O-MxOy 

dengesini sağlayan % M ve % 0 değerleri logaritmik eksenlerde bir doğru değil bir eğri 

tanımlamaktadır. Bunun nedeni (3.3) numaralı eşitlikte bulunan fM ve fO, değerlerinin 

metal bileşimine bağlı olmasıdır. Artan M elementi konsantrasyonlarında M 

elementinin aktivitesi artacak ancak oksijenin aktivite katsayısı azalacaktır. Bu iki 
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etkiye bağlı olarak deoksidasyon denge eğrilerinde bir minimum olabilecektir. Nitekim 

şekil 3.2' de Al, Ti, V elementlerinin deoksidasyon denge eğrilerinde minimum 

görülmektedir. 

 

ġekil.3.2 : Alaşım elementlerinin deoksidasyon denge eğrisi [19].  

Şekil 3.2' de verilen deoksidasyon denge aktiviteler çarpımı sabitlerinin 

kullanılmasıyla oksijen giderme işlemi sonucunda metalde kalması istenilen belli bir 

oksijen konsantrasyonu için metalde çözünmüş olarak bulunması gereken M 

elementinin yüzde ağırlık olarak miktarı bulunabilir. Metalde çözünmüş durumda 

bulunması gereken bu M miktarına, % M denge değerine, ilâveten oksijen ile (3.1) 

numaralı reaksiyon uyarınca birleşerek metalin oksijen konsantrasyonunu % 0ilk 

değerinden % 0son değerine indirmekte kullanılacak  

 sonilk

O

M OO
My

Mx
)(%)(%

.

.
               (3.4) 

M miktarı da vardır. Bu eşitlikte MM ve MO, sırasıyla, oksijen giderici M elementinin 

ve oksijenin atom ağırlıklarıdır. Böylece ilk oksijen konsantrasyonu (% O)ilk olan bir 

çelik banyosunun oksijen konsantrasyonunu (% O)son değerine indirmek için sisteme 

eklenecek M elementi miktarı toplam metal ağırlığının yüzdesi olarak 
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 sonilk

O

M
denge OO

My

Mx
M )(%)(%

.

.
)(%                    (3.5) 

kadar olacaktır. (3.5) numaralı eşitlik ideal şartlar için geçerlidir. Deoksidasyon 

reaksiyonunun dengeye erişmemesi, sisteme eklenen M elementinin bir kısmının 

atmosfer veya cürufla reaksiyona girerek oksitlenmesi, metale atmosferden, cüruftan, 

ve refrakterlerden ilave oksijen girebilmesi nedeniyle sistemden alınması gereken 

oksijen miktarının (% 0)ilk -(% 0)son değerinden daha fazla olması gibi hususlar 

nedeniyle belli bir deoksidasyon işlemi için sisteme eklenecek M elementi miktarı 

(3.5) numaralı eşitlikten hesaplanacak miktardan daha büyük olacaktır.  

3.2 Mangan ile Oksijen Giderme 

Şekil 3.2' den görüldüğü gibi mangan kuvvetli bir oksijen giderici element değildir. 

Buna rağmen mangan alüminyum ve özellikle de silis ile beraber deoksidasyon için 

yaygın olarak kullanılır [19]. 

Çeliğin mangan ile deoksidasyonunda reaksiyon ürünü saf MnO almayıp katı veya 

sıvı bir FeO-MnO çözeltisidir. Deoksidasyon reaksiyonu 

Mn (%) + FeO (s veya k) = Fe (s) + MnO (s veya k)          (3.6) 

olarak yazılırsa ve FeO-MnO çözeltisinin ideal bir çözelti olduğu ve manganın 

aktivitesinin % ağırlık değerine eşit olduğu varsayılırsa reaksiyonun denge sabiti 

FeO

MnO

XMn

X
K

.%
               (3.7) 

olarak yazılabilir. (3.6) numaralı reaksiyonun denge sabiti reaksiyon ürününün sıvı 

bir oksit çözeltisi olması durumunda 

95.2
6440

log 
T

K                          (3.8) 

ve katı bir çözelti olması durumunda da 

95.2
6945

log 
T

K                          (3.9) 

şeklindedir. (3.7), (3.8), ve (3.9) numaralı eşitliklerin kullanılmasıyla metalde 

bulunan belli bir mangan konsantrasyonu için deoksidasyon ürününün bileşimi, 

XMnO/XFeO hesaplanabilir.  Şekil 3.3 'te hesaplamaların sonuçları gösterilmektedir. 
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Deoksidasyon ürününün bileşiminin metalin mangan konsantrasyonuna bağlı olarak 

bilinmesi sonucu metalin denge oksijen konsantrasyonu 

Mn (%) + O (%) = MnO (s veya k)                       (3.10) 

reaksiyonunun denge sabiti 

OMn

X
K MnO

%.%
                      (3.11) 

ve       log K =  68.6
14950


T

                       (3.12) 

 

ġekil 3.3: Alaşım elementlerinin deoksidasyon denge eğrisi [19].  

3.3 Silisyum ile Oksijen Giderme 

Deoksidasyon amacıyla en yaygın kullanıma sahip elementlerden birisi olan silisyum 

Şekil 3.3' ten görüldüğü gibi mangandan daha kuvvetli olan ancak aluminyum kadar 

kuvvetli olmayan bir oksijen giderici elementtir. Çeliğin silis ile deoksidasyonunda 

reaksiyon ürünü çok düşük silis konsantrasyonlarında bir FeO–SiO2 çözeltisi ve 

pratikte kullanılan konsantrasyonlarda ise katı SiO2 bileşiğidir. Deoksidasyon 

ürününün SiO2 olması halinde silis ile deaksidasyon reaksiyonu 

Si (%) + 2 O (% ) = SiO2 (k)               (3.13) 
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olarak yazılır. Bu reaksiyonun denge sabiti 

22 .%.%.

2

OiSff

a
K

OSi

SiO
            (3.14) 

ve     )4(59.11
30410

log 
T

K                (3.15) 

şeklindedir. Metaldeki silis konsantrasyonunun artması ile fSi artar ancak fO azalır ve 

silis  konsantrasyonunun yaklaşık olarak % 3'den az olması halinde fSi . f
2
O  çarpımının 

değeri 1  olarak alınabilir. Böylece reaksiyon ürününün saf katı olması (aSiO2=1) 

olması halinde silis ile deoksidasyon dengesi 

  59.11
30410

.%%log
2





T

OiS               (3.16) 

eşitliği ile belirlenmiş olur. 

3.4 Alüminyum ile Oksijen Giderme 

Alüminyumun deoksidasyon için yaygın olarak kullanılması kuvvetli bir oksijen 

giderici element olması ve diğer kuvvetli oksijen giderici elementlere göre temininin 

kolay olması ve çok pahalı olmamasından kaynaklanmaktadır. Sıvı demir içerisinde 

alüminyum ile oksijenin reaksiyonu sonucu ortaya çıkacak kararlı faz çok düşük 

alüminyum konsantrasyonlarında FeO.Al2O3 bileşiği ve daha yüksek alüminyum 

konsantrasyonların da ise Al2O3 bileşiğidir. Bu reaksiyonlar ve denge sabitleri  

şöyledir: 

Fe (s) + 2 Al (%) +kO (%) = FeO . Al2O3 (k)          (3.17) 

28.23
71600

log 
T

K            (3.18) 

2 Al (%) + 3 O (%) = Al2O3  (k)           (3.19) 

41.20
62780

log 
T

K                       (3.20) 
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ġekil 3.4: 1600 ºC ve 1538 ºC sıcaklıkları aluminyum deoksidasyonu denge eğrisi [19].  

Şekil 3.4' te 1600ºC ve 1538ºC sıcaklıkları için Braun tarafından çizilen aluminyum 

deoksidasyonu denge eğrileri gösterilmektedir. Bu şekilden görüldüğü gibi 1600ºC 

sıcaklıkta alüminyum ile sıvı demirin oksijen konsantrasyonunu 5 mk mertebelerine 

kadar indirmek mümkündür. Şekil 3.5' te çizilen 1550ºC ile 1700ºC arasındaki 

sıcaklıklar için alüminyum deoksidasyonuna ilişkin denge şartları gösterilmektedir. 

Belli bir sıcaklıkta FeO.Al2O3 bileşiğinin oluşumunu belirleyen çizgi ile Al2O3  

bileşiğinin oluşumunu belirleyen çizginin kesim noktasında demir içerisinde 

çözünmüş halde bulunan alüminyum ve oksijen hem FeO.Al2O3 hem de Al2O3 fazlar, 

ile denge halindedir. Bu denge 

FeO.Al2O3 (k) = Fe(s) + O (%) + Al2O3 (k)            (3.21) 

reaksiyonu ile belirlenir. Şekil 3.5' ten görüldüğü gibi bu dengenin sağlanması için 

belli bir sıcaklıkta kritik bir oksijen konsantrasyonu vardır; bu değer 1600ºC sıcaklık 

için % 0.058 dir. Denge şartlarında, 1600ºC sıcaklıkta % 0.058 den daha fazla 

oksijen içeren bir demir banyosuna  alüminyumun eklenmesi halinde ilk 

deoksidasyon ürünü FeO . Al2O3 olacaktır. Şekil 3.5' ten görüldüğü gibi (3.21) 

numaralı reaksiyon ile belirlenen kritik oksijen konsantrasyonu azalan sıcaklıkla 

azalmaktadır. Buradan FeAl2O3 bileşiğinin oluşumu için düşük sıcaklıkların  

termodinamik yönden daha uygun şartlar yarattığı anlaşılmaktadır. 
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ġekil 3.5: 1700ºC ve 1550ºC sıcaklıkları alüminyum deoksidasyonu denge eğrisi [19]. 
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4 RAFĠNASYON, SIVI ÇELĠKTE OKSĠJEN & KARBON ĠLĠġKĠSĠ 

Konvertör fırınlarında, sıvı metalden çelik üretiminin en önemli adımı, içindeki eser 

(çok az) elementlerin oksijenle uzaklaştırılmasıdır. Bu kimyasal anlamda oksidasyon 

demektir. Çelik endüstrisinde bu yanma işlemi rafinasyon olarak adlandırılır [3]. 

Rafinasyonun temel amaçları;  

1) karbon miktarını istenen miktara getirmek.  

2) istenmeyen elementlerin miktarını azaltmak veya gidermek.  

3) alaşım elementi beslenmesiyle özel bileşimlerde çelik oluşturmak. 

Karbon fazlalığının oksidasyon ile yakımının yanı sıra, rafinasyon sırasında birçok 

başka reaksiyonlar da meydana gelmektedir. Eser elementlerin sıcaklığa bağlı olarak 

değişen oksijene olan ilgisi (afinitesi), bu elementleri etkisiz bileşikler halinde 

bağlama çalışmaları için çok önemli bir destektir. 

Rafinasyon işleminin en önemli kademesi karbonun azaltılmasıdır. Konvertör üstten 

üflenen oksijen, sıvı ham demirdeki karbon ile yanıcı gaz olan CO oluşturmak üzere 

reaksiyona girer. İkinci önemli kademede ise, örnek olarak sıvı metaldeki silisi SiO2 

haline çevirmek ve kireç ile bağ oluşturup cürufa çekmektir. Sıvı metaldeki kükürt de 

yanmış kireçle doğrudan reaksiyona girer. Sonuçta silis, mangan, kükürt ve fosfor 

gibi bileşenler rafine edilir [3]. 

Sıvı ham demirin rafinasyonu esnasında ortama aşırı miktarda oksijen 

gönderildiğinden banyo içinde önemli miktarda oksijen çözünür. Bir sonraki kademe 

olan deoksidasyon ile son ürüne zararı dokunacak olan oksijen ortamdan 

uzaklaştırılır. 

4.1 Rafinasyon ĠĢlemindeki GeliĢmeler  

Modern çağda kitle halinde çelik üretimi 19. Yüzyılda Thomas-Bessemer yöntemleri 

ve Siemens-Martin (Open Heart) yönteminin geliştirilmesi ile başladı. Günümüzde, 

hammaddenin cinsi, ön hazırlık, şekil ve kullanılabilecek enerjinin çeşidi göz önüne 
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alınarak, rafinasyon işlemlerinin birçok farklı tekniği geliştirilmiştir. Bu tekniklerin 

birçoğu modası geçmiş olarak nitelendirilebilir. Ama şimdiki çelik yapım teknolojisi 

seviyesine bu teknikler sayesinde gelindiği unutulmamalıdır.  

1945 yılından sonra geliştirilen bazik oksijen çelik yapım yöntemi ile kitle çelik 

üretiminde yeni bir akım yaratılmıştır ve günümüzde bu yöntem dünya çelik 

üretiminin %65‟ini teşkil etmektedir. Son 25 senede yapılmış olan teknik 

iyileştirmelerden dolayı elektrikle çelik yapım yöntemlerinde de önemli gelişmeler 

olmuştur. O da günümüzde %32‟sini teşkil etmektedir. Diğer taraftan Siemens-

Martin yöntemi, çevresel nedenlerden dolayı ve yeni yöntemlerle kıyaslandığında 

düşük verimliliği nedeniyle önemini kaybetmiştir. Bu yöntem ile üretilen miktar 

dünya çelik üretiminin %3‟ün teşkil etmektedir. Bu yöntem artık batı yarım küre 

ülkelerinde hiç kullanılmamaktadır. Geniş bir şekilde elektrik ile çelik yapım 

yöntemleri ile yer değiştirmiştir. Önümüzdeki yıllar içerisinde Siemens-Martin 

yönteminin de tamamıyla terk edilebileceği tahmin edilebilir.  

Entegre demir-çelik fabrikalarında üretilen ön gerilmeli çelik ve sıcak banttan çekme 

profiller gibi belli ürün grupları söz konusu olduğunda, elektrikle çelik yapımı bu tür 

ürünlerin imalatında, çok esnek bir üretim imkânı sunmaktadır. Hatta elektrik ark 

ocağı katı haldeki doğrudan redüklenmiş demiri ergitmeye çok uygundur. Bu 

yöntemlerden birini veya değerini seçmede en önemli kriter, hammadde ve enerji 

kaynaklarına bağlıdır. Ve tabii ki son teknik gereksinimlere göre en düşük maliyetli 

üretimin hangi yöntemle sunulduğuna da bağlıdır [3]. 

Çelik üretiminde oksitlenme reaksiyonları sisteme eklenen demir cevheri veya 

metalin üflenen oksijen gazı ile gerçekleştirilir. Sisteme demir cevheri eklenmesi 

durumunda 

Fe2O3(k)  =  2 Fe(s)  +  3 O              (4.1) 

Fe3O4(k)  =  3 Fe(s)  +  4 O              (4.2) 

reaksiyonları, sisteme oksijen gazı gönderilmesi durumunda da 

1/2 O2(g)  =  O               (4.3) 

reaksiyonu uyarınca sıvı ham demire oksijen sağlanır. Bu şekilde sağlanan oksijen 

sıvı ham demirdeki karbon ile birleşerek 

C (%) +  O (%)  =  CO(g)                 (4.4) 
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reaksiyonu ile CO gazı oluşturur. Banyoda bulunabilecek Si, Mn, P vb. diğer 

elementler de oksijen ile birleşip oksitlenerek cürufa geçerler [19]. 

4.2 Karbonun Oksitlenmesi 

Çelik üretiminin en önemli reaksiyonu olan karbonun oksitlenmesi reaksiyonu (4.4) 

numaralı eşitlikle gösterilir. Bu reaksiyonun denge sabiti 

   
OCff

P

aa

P
K

OC

CO

OC

CO

%.%...
               (4.5) 

07.2
1168

log 
T

K                 (4.6) 

şeklindedir. (4.5) numaralı eşitlikten belli bir sıcaklık ve CO basıncında metal 

içerisinde belli bir aktiviteye sahip karbon ile denge durumunda bulunan oksijen 

aktivitesi yazılırsa 

C

CO

O
aK

P
a

.
                  (4.7) 

eşitliği elde edilir. Metalde bulunan oksijenin aktivitesi (4.7) numaralı eşitlik ile 

belirlenen denge oksijen aktivitesinden az ise karbon oksitlenmeyecek, daha fazla ise 

oksitlenecektir. (4.7) numaralı eşitlikten anlaşılacağı gibi karbonun oksitlenmesi için 

gerekli olan minimum oksijen aktivitesi CO basıncına, K değerine yani sıcaklığa ve 

karbon aktivitesine bağlıdır. (4.6) numaralı denklem uyarınca artan sıcaklıklar K  

değerini azaltır ve dolayısı ile de karbonun oksitlenmesi için gerekli minimum 

oksijen aktivitesini arttırarak karbonun oksitlenmesini zorlaştırır. (4.6) numaralı 

denklem uyarınca düşük CO basınçları karbonun oksitlenmesini çok etkili olarak 

kolaylaştırır. Belli bir sıcaklık ve CO basıncı için ise sıvı çelik içerisinde bulunan 

karbon aktivitesi ne kadar küçükse onu oksitlemek için gerekli oksijen aktivitesi de o 

kadar büyüktür. Bu hususlar Şekil 4.1‟ de gösterilen 1600°C ve 1800°C sıcaklıklarda 

1 atm ve 0.1 atm CO basınçlarında sıvı ham demir içindeki karbon ve oksijen aktivite 

değerlerinden açıkça anlaşılmaktadır [19]. 
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ġekil 4.1. Sıvı ham demir içerisinde C – O Dengesi [19]. 

Karbonun oksitlenmesi reaksiyonunda esasen CO ile birlikte CO2 de oluşacaktır. 

Oluşan gazın CO2 miktarı; 

CO2(g)  +  C(%)  =  2 CO(g)                             (4.8) 

reaksiyonundan hesaplanabilir. 

                      CO2(g)  =  C(k)  +  O2(g)          G° = 94,200 + 0.2 T                    (4.9) 

                     2 C(k)  +  O2(g)  =  2 CO(g)            G° = 2( - 26,770 – 20 98 T) (4.11) 

          C(%)  =  C(k)                             G°  = - 5,400 + 10.1 T              (4.12) 

reaksiyonlarının toplamından (4.8) numaralı reaksiyonun G°  değeri oG =  35,260 

– 31.6 T olarak bulunur. Bu reaksiyonun denge katsayısı da 

 
91.6

707,7

10ln987.1
log 







TT

G
K

o

           (4.13) 

olarak bulunur.   1600°C sıcaklık için K = 624 olarak hesaplanır. 

CCO

CO

aP

P
K

.
2

2

                 (4.14) 
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olduğu için 
2COCO PP  = 1 atm olarak alınmak suretiyle oluşan gazın CO yüzdesi 

karbon aktıvitesine bağlı olarak hesaplanabilir. aC = l, 0.1, ve 0.01 değerleri için bu 

şekilde hesaplanan CO yüzdeleri, sırasıyla % 99.84, % 98.45, ve % 87.98‟dir. 

Verilen karbon aktiviteleri %C olarak düşünülürse çok düşük karbon seviyelerine 

inilmediği sürece atmosfere açık (
2COCO PP  = 1 atm.) bir çelik ocağında oluşan 

gazın tamamı CO olarak düşünülüp COP = 1 atm alınabilir. (4.5) numaralı eşitlikten; 

OCffPK OCCO %log%logloglogloglog            (4.15) 

yazılabilir. Sıvı ham demir banyosu içerisinde karbon ve oksijenden başka element 

olmadığı varsayılırsa O%.eC%.eflog O
C

C
CC  ve C%.eO%.eflog C

O
O
OO   

eşitlikleri yazılabilir. Bu şekilde (4.14) numaralı eşitlik 1600°C sıcaklık ve 1 atm CO 

basıncı için;   

    O%logC%logO%.eeC%.ee O
C

O
O

C
O

C
C

  = - 2.6936  (4.16) 

şeklini alır. Tablo 4‟de verilen etkileşim katsayıları (4.15) numaralı denkleme 

yerleştirilirse; 

C%logC%.23.06936.2O%.54.0O%log            (4.17) 

eşitliği bulunur. Buradan karbon seviyesi belli bir Fe-C-O sistemindeki denge oksijen 

konsantrasyonları hesaplanabilir. Çeşitli karbon yüzdeleri için (4.16) numaralı eşitlik 

kullanılarak hesaplanmış oksijen yüzdeleri karbon yüzdesine bağlı olarak Şekil 4.2 

de gösterilmektedir. Bu şekildeki eğri metal içerisinde çözünmüş karbon ile oksijenin 

1 atm CO basıncı ile dengede olduğu bileşimleri vermektedir [19]. 

 

ġekil 4.2: 1600
o
 sıcaklık ve 1 atm CO basıncı için C – O dengesi [19]. 
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Metal bileşimi denge bileşiminden farklı olduğu zaman ne olacağı (4) numaralı 

reaksiyonun G değeri hesaplanarak anlaşılabilir. (4.4) numaralı reaksiyon için 

K

Q
lnRTG              (4.18) 

olduğu için 1 atm CO basıncı ve sabit bir aC değeri için 

     O

denge
O

a

a
lnRTG              (4.19) 

eşitliği bulunur. Şekil 4.2 de gösterilen A noktası için 
denge
O

a  < Oa dur ve bu nedenle 

de G  < 0 olur. B noktası için ise 
denge
O

a  > Oa  ve G  > 0 olur. G  nin (+) 

olması bir reaksiyonun kesinlikle olmayacağı ve G  nin (-) olmasının ise o 

reaksiyonun termodinamik olarak mümkün olduğu anlamına gelmektedir. Şekil 4.2‟ 

de gösterilen eğri bu nedenle metalde CO oluşumunun mümkün olduğu bölge ile 

mümkün olmadığı bölgeyi ayırmaktadır. Metal bileşimi denge eğrisinin altında ise 

CO oluşmayacak üstünde ise oluşabilecektir. Burada termodinamiğin reaksiyonlarla 

ilgili çok önemli bir hususunu belirtmek gerekir. Bir reaksiyon için G > 0 ise o 

reaksiyon kesinlikle olmaz. G < 0 ise bu reaksiyon termodinamik olarak 

mümkündür ve ancak kinetik şartlar reaksiyonun olmasına elverirse reaksiyon 

yazıldığı yönde ilerler [19]. 

CO oluşumu reaksiyonunda bir sıvı faz içerisinde bir gaz fazının oluşması söz 

konusudur. Bu durum sistemde büyüyebilecek gaz çekirdeklerinin bulunmasını 

gerektirir. Sıvı çelik içerisinde bulunan küresel bir gaz kabarcığının sıvı çelik ile 

mekanik dengede olduğu durumda gaz kabarcığı sıvı çelik ara yüzeyinin gaz 

tarafındaki Pi basıncı ile sıvı metal tarafındaki Pd basıncı arasında; 

r

2
PP di


              (4.20) 

bağıntısı vardır. Bu denklemde a yüzey gerilimi r ise gaz kabarcığının yarıçapıdır. 

Gaz kabarcığının büyümesi için Pi basıncının (
r

2
Pd


 ) basıncından büyük olması 

gerekir. (4.19) numaralı denklemdeki Pi basıncı metal içerisindeki gaz oluşturucu 

elementlerin meydana getireceği bütün gazların denge basınçlarının toplamıdır. Pd 

basıncı ise metal yüzeyinin üstündeki atmosferin basıncı, Pa, ile sıvı çelik yüzeyinden 
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belli bir derinlikte bulunan gaz kabarcığı üzerine metal banyosunun uygulandığı ρgh 

hidrostatik basıncının toplamıdır. Böylece, bir gaz kabarcığının büyüyebilmesi için 

     
r

ghPP ai




2
             (4.21) 

eşitsizliğinin sağlanması gerekir. Bir gaz çekirdeğinin homojen olarak sıvı metal 

içerisinde oluştuğu düşünülürse bu çekirdeğin çapının 1 μm‟den daha büyük olması 

beklenmez. Çelik için yüzey gerilimi,  σ, 1500 din/cm olarak alınırsa 
r

2
 teriminin 

değeri yaklaşık 60 atmosfer olarak hesaplanır. Bu büyüklükte bir Pi basıncının metal 

içerisinde bulunan gaz oluşturucu elementlerin pratikte karşılaşılan konsantrasyonları 

ile sağlanması mümkün değildir. Bu nedenle sıvı çelik içerisinde gaz kabarcıkları 

homojen çekirdekleme ile değil bir başka şekilde oluşacaktır. Sıvı metalin içerisinde 

bulunduğu ocak veya potanın refrakterlerinde gözenekler vardır. Bu gözeneklerin 

bazıları sıvı metalin tam olarak dolduramayacağı kadar küçüktür. Bu tür küçük 

gözenekler içerisinde gaz bulunur ve böylece gaz kabarcıklarının oluşumu problemi 

ortadan kalkmış olur. Gaz oluşturucu elementlerin bu tür gözeneklere yayınıp sıvı 

çelik gaz ara yüzeyinde reaksiyona girerek gaz fazına geçmeleri sonucunda 

gözenekte bulunan gaz büyümeye başlar ve belli bir büyüklüğe geldikten sonra 

refrakter yüzeyinden ayrılarak sıvı metal içerisinde yükselmeye başlar. Gaz 

kabarcığının refrakter yüzeyinden ayrılmasından sonra gözenek içerisinde kalan gaz 

yeni bir kabarcık kaynağı olur ve bu şekilde kaynama Şekil 4.3‟ da şematik olarak 

gösterildiği gibi devam eder [19]. 

 

ġekil 4.3:  Refrakter yüzeyinde gaz kabarcıklarının büyümesi ve yüzeyden ayrılması [19]. 
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Atmosfere açık bir çelik üretim sisteminde Pa =1 atm dir. CO gazının refrakter 

yüzeyinden ayrıldıktan sonra çapı küçük olmayacaktır ve 
r

2
 terimi ihmal edilebilir. 

Sistemde oluşan gazın da yalnız CO olduğu düşünülürse (81) numaralı eşitlikte Pi = 

PCO olacaktır. Bu sistemde o zaman PCO > 1 atm olacaktır. Bunun anlamı şöyledir: C-

O reaksiyonunun var olduğu bir sistemde karbon ile oksijen denge durumunda 

olsalar bile metal içerisindeki oksijen aktivitesi 1 atm CO basıncı için hesaplanan 

denge oksijen aktivitesinden daha büyük olacaktır. Kaldı ki sistemde C-O reaksiyonu 

var olduğuna göre denge söz konusu değildir. Bu nedenle C–O reaksiyonunun var 

olduğu bir çelik üretim sisteminde metalde bulunan oksijen miktarı Şekil 4.2 de 1 

atm CO basıncı için gösterilen denge değerinden büyük olacaktır. Nitekim çeşitli 

çelik ocaklarından alınan numunelerin analizlerinden belli bir karbon yüzdesi için 

sistemdeki oksijen konsantrasyonlarının 1 atm CO basıncı ile dengede olacak 

değerlerden büyük olduğu anlaşılmıştır. Şekil 4.4 de Siemens Martin ve bazik 

oksijen konvertörü için bulunmuş sonuçlar denge eğrisi ile birlikte gösterilmektedir. 

Literatürde çelik banyosunun gerçek oksijen yüzdesi ile banyonun belli bir karbon 

konsantrasyonunda 1 atm CO basıncı için hesaplanan oksijen yüzdesi arasındaki fark 

O olarak isimlendirilir. CO basıncının 1 atm olduğu bütün çelik üretim 

sistemlerinde O (+) bir değere sahiptir. Alttan üflemeli konvertörlerde O diğer 

çelik ocaklarına oranla daha küçüktür. 

 

ġekil 4.4:  LD ve SM ocaklarından alınan metal numunelerinin oksijen ve karbon 

konsantrasyonları 
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4.3 Karbon Öndeoksidasyonu Benzer Uygulamaları 

C. Kloppers ve T. Fedotova „nın Ekim 2001‟ de yapmış olduğu bu çalışmada; birincil 

çelik deoksidasyonunun maliyetini alüminyum birincil deoksidasyonu yerine karbon 

kullanımı ile düşürülmesi amaçlanmıştır. Karbonun maliyeti alüminyuma göre dörtte 

bir daha azdır. Karbonun kullanılması direkt olarak ham malzemede maliyetin 

azalmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Araştırma Iscor‟s Newcastle çelik fabrikasında pek çok çelik kalitesi üzerinde 

yürütülmüştür. Spesifik üretim açılarında vurgulandığı üzere maliyetten tasarruf 

edilirken ikincil giderler oluşturulmamasına gayret edilmiştir. İncelenen durumlar; 

- Deoksidasyon elementlerinin verimliliği 

- Deoksidasyon kabiliyeti 

- Alaşımlama verimliliği ( Mn ve Si) 

- Karbon kapma 

- Nitrojen kapma 

- Döküm sırasında ısı kaybı 

- Çeliğin temizliği 

- Cüruf morfolojisi 

Bu proje, karbon deoksidasyonunun, ucuz ham malzeme kullanımı ve düşük tüketim 

oranları sebebiyle ham malzeme deoksidasyonunun maliyetini azaltmaktan ayrı 

olarak, çeliğin daha temiz ve daha az nitrojen konsantrasyonuna sahip olduğunu 

kanıtlamıştır. 

Karbon birincil deoksidasyonu Iscor‟s Newcastle fabrikasında geniş çelik kalitesi 

aralığında, ultra yüksek karbonludan ( >0.60% C) ultra düşük karbonluya (<0.03% 

C) kadar uygulandı.  Aylık net R100 000 ile R200 000 arasında tasarruf sağlanmıştır. 

4.3.1 Karbon deoksidasyonunun uygulanması 

Karbon deoksidasyonu denemelerinde 6 ile10 milimetre arası boyut fraksiyonunda, 

sentetik kalsine edilmiş zenginleştirilmiş kok kullanılmıştır. 6 mm‟den daha kısa 

malzeme reaksiyon çok hızlı olacağından kullanılamaz, geniş alevler 

oluşturacağından(CO gazının okside olup CO2 oluşturmasıyla) tehlikeli çalışma alanı 

oluşur. Daha geniş partiküller toplam yüzey alanını her eklenen deoksidant için 

düşürür, bu nedenle reaksiyon yoğunluğu azalır [11]. 
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Birincil deoksidasyon fazı sırasında uygulanan 10 ile 20 kg arası karbon, sıvı çeliğin 

BOF‟tan potaya dökümü sırasında başlar. Bu karbon eklemesi ilk 50 ton sıvı çeliğin 

dökümü sırasında yapılır. Bunu izleyen 30 tonluk sıvı çeliğin dökümünde ise önceki 

eklenenlerin tamamen reaksiyona girebilmesi adına karbon beslemesi yapılmaz. 

Karbon beslemesini alaşımla elementlerinin beslemeleri takip eder. Bu elementler 

aynı zamanda ikincil deoksidasyon fazında tüketilir ve banyonun son oksijen 

seviyesini belirler (dökümden sonra), yapılan alaşımlamanın yoğunluğuna göre 

çeşitli oksijen denge durumu oluşur. 

Sıvı çelik içerisinde karbon çözülmediği sürece burada yüksek saflığa gerek yoktur. 

Örneğin: Karbondaki az konsantrasyondaki nitrojen partikülleri karbon partiküllerini 

saran gaz kabarcıklarına difüz edecektir. Nitrojenin kabarcıklara difüz etmesinin 

nedeni ise kabarcıkların düşük kısmi basıncıdır. Muhtemel olarak nitrojen içeren bu 

CO kabarcıkları sıvı çelik banyo seviyesine ulaştığında atmosfere kaçar. 

Ama, az miktarda nitrojenin sisteme girmesinden dolayı, birincil deoksidasyon için 

az miktarlarda karbon eklenir. Ayrıca birincil deoksidasyonunun uygulanması 

sırasında çelik banyonun oksijen seviyesi yüksekse nitrojene olan afinitenin 

azalmasına neden olur [11]. 
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5 DENEYSEL ÇALIġMALAR 

Öndeoksidasyon çalışması denemeleri, Erdemir çelik kalite gruplarından olan 7112K 

kalitesinde yapılan 3952 adet dökümün sonuçlarının, istatiksel veri analizleriyle 

incelenmesiyle yapılmıştır. Çalışmaların genel amacı; sıvı çelik içerisindeki oksijeni 

belli miktarda kok besleyerek sıvı çelik içerisinden uzaklaştırmak ve ideal 

deoksidasyon pratiği oluşturup alaşımlama ve deoksidan olarak kullanılan Al külçe 

ve Al tel sarfiyatının azaltılmasıdır. Buna bağlı olarak, ideal zamanda dökümde 

malzeme besleme ve kok beslenmesine bağlı olarak çelik temizliği ve inklüzyonlar 

adına incelemeler yapılmıştır. 3 ana başlık altında çalışmalar toparlanmıştır. 

Çelik üretimin en önemli bir parçası olan oksijenle rafinasyon sonucu oluşan sıvı 

çelik içerisinde çözünen oksijen, zararlı etkilerinden korunmak için sürekli döküm 

tesisinde slab yapılmadan, önce konvertörde ve sonrasında pota fırınlarında 

uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Bu aşamada, oksijene afinitesi en yüksek olan alüminyum elementi kullanılmaktadır. 

Yılda on binlerce döküm yapan ve milyonlarca ton sıvı çelik üreten bir tesis için Al 

kullanım maliyeti de çok yüksek olmaktadır. 

Günümüz tesis ve sanayilerinde, üretimin en optimum, enerji ve hammadde 

sarfiyatın en az olması esas alınmaktadır. Az maliyet çok iş prensibi oturtulmuştur. 

Bu gibi prensiplerin uygulanabilmesi adına pek çok akılcı çözümler bulunmuştur. 

Bunlardan bir tanesi de maliyeti yüksek deoksidan Al sarfiyatını en aza 

indirebilmektir. Bu amaçla konvertörde döküm esnasında kok atarak sıvı çelik 

içerisinde çözünmüş oksijeni karbonla reaksiyon sokarak bir kısmını 

uzaklaştırabilmektir. 

Denemeler, çelikhanede gerçekleştirilmiştir. Şekil 5.3‟ te döküm pulpiti ve deoksidan 

Al ve Kok malzemeleri gösterilmiştir. 
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5.1 Kullanılan Sistemler ve Özellikler 

5.1.1 BOF özellikleri 

Denemelerin yapıldığı konvertörün (BOF) özellikleri aşağıdaki gibidir; 

ġekil 5.1: BOF özellikleri. 

5.1.2 Pota fırını ve pota karıĢtırma tesisi 

Pota Fırını: Konvertörlerle 3-4 Sürekli Döküm tesisleri arasında yer alır. Çeliğin slab 

dökümlerde dökülmeden önceki nihai kimyasal kompozisyonu ve sıcaklığı bu 

birimde ayarlanır. Gerektiğinde çeliğin grafit elektrodlar (ark teknolojisi ile) yoluyla 

ısıtılması veya kırpıntı hurda beslenmesiyle soğutulması mümkündür. 

Pota Karıştırma: Isıtma fonksiyonu hariç, pota fırını ile aynı işleve sahiptir. Şekil 5.2 

„de pota fırınının özellikleri verilmiştir. 
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ġekil 5.2: Pota fırını özellikleri. 

5.1.3 Kok analizi 

Dökümlerde kullanılan kok özellikleri çizelge 5.1‟ deki gibidir. Deneme dökümlerde 

20 kg, 40 kg olarak beslenmiştir. 

Çizelge 5.1: Kok analizi. 

Değerler % 

C SiO2 

87,95 10 

 

5.1.4 Alüminyum analizi 

Dökümlerde külçe alüminyum kullanılmış olup analizi çizelge 5.2‟ deki gibidir; 

Çizelge 5.2: Alüminyum analizi. 

KÜLÇE 
ALÜMİNYUM 

Al Cu Zn Mg Si 

95,00% 1,00% 0,80% 0,30% 1,00% 
 

5.1.5 7112K kalite çeliğin analiz değerleri 

Denemelerin yapıldığı 7112K kalite çeliğin analizi çizelge 5.3‟ te verilmiştir. 

 

 

Sağlayıcı : VAI 

Devreye Alma : 27 Temmuz 1993 

Trafo : 18 MVA 

Birincil Voltaj : 13,8 KV 

Ġkincil Voltaj : 331 V 

Ġkincil Akım : 38 KA 

Ark Çapı : 750 mm 

Elektrod Çapı : 450 mm 

Döküm Tonajı : 120 ton 

Isıtma Hızı : 3-5 °C  (min.- dak.) 

Kademe Sayısı 
: 6 (Elektrod Regulasyon 

Sistemi) 

Enjeksiyon : C ve CaSi toz enjeksiyon 

Toz Toplama : Kuru tip 
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Çizelge 5.3: 7112K analiz değerleri. 

KALİTE 
ÇELİK 

GRUBU 

ÜRÜN 

GRUBU 
%C %Mn %P %S %Si %Al %Cu 

7112K LC SOĞUK .02-.05 .15-.25 .018 .013 .030 
.020-

.050 
.12 

 

7112K kalite çelik, düşük karbonlu çelikler grubuna giren, soğuk ürün kalite 

çeliğidir. Analizleri bakımından denemelere en uygun ve yaygın olmasında ötürü 

denemeler bu kaliteden seçilmiştir. 

Karbon aralığı %C: 0,02-0,05 (200-500 ppm), %Al: 0,02-0,05 (200-500) pmm‟ dir. 

5.1.6  Deney koĢulları ve numune alma iĢlemleri 

Deneyler, konvertörden potaya çelik dökümü esnasında kok ve külçe alüminyum 

beslenerek yapılmıştır. 

BOF prosesi üfleme sonunda proses koşullarına bağlı olarak sıvı çelikte 400-1400 

ppm arasında değişen oranlarda serbest oksijen kalmaktadır. BOF prosesi sonunda 

1650-1700
o
C sıcaklıktaki 120 ton sıvı çelik, yaklaşık 3,5-7,5 dk. içerisinde 

konvertörden çelik potasına dökülmektedir.. Potaya çeliğin dökümü esnasında 

oldukça yüksek  bir  karıştırma  enerjisi  meydana  geldiği  için,  bu  aşama  

deoksidasyon ve alaşım beslemeleri için en uygun aşamadır. Bu aşamada,  pota 

işlemleri için gerekli olan cürufun oluşturulması amacıyla, yanmış kireç (CaO), 

öndeoksidasyon amaçlı kok, deoksidasyon amaçlı külçe Al ve çelik 

spesifikasyonuna bağlı olarak alaşım beslemeleri (FeMn, FeSi) yapılmıştır. 

Dökümü biten pota vinç vasıtasıyla alınarak ikincil metalürji, pota fırınına 

götürülmüştür ve işlem yapılmadan numune alınmıştır. Numuneler azot hattı ile 

laboratuvarlara gönderilerek numunenin analizi yapılmıştır. 

Numune analizleri otomasyon sistemi üzerinden gönderilerek kayıt altına alınmıştır. 

Bu çalışmada, elde edilen analizler ışığında kok beslenerek çelik içerisindeki 

çözünmüş oksijenin bir kısmını karbonla bileşik oluşturmak vasıtasıyla, sıvı çelikten 

uzaklaştırma etkisi incelenmiştir. 
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ġekil 5.3: Deoksidan malzemeler (Al, Kok). 

Deneme için en uygun kalitenin belirlenmesi 

                                                     ↓ 

Seçilen çelik kalitesi (7112K)  ile birlikte deneysel çalışmaların tasarımı 

                                                     ↓ 

Deneme dökümlerin yapılması 

                                                     ↓ 

Denemelerin değerlendirilmesi 

                                                     ↓ 

Denemelerin nihai sonuca ulaştırılması 

ġekil 5.4: Deneysel akım şeması. 

Deney Şartları; 

Döküm kalitesi: 7112K 

Deoksidan malzemeler: Kok, Al ve diğer alaşım elementleri 

Konvertörler: Her 3 konvertör (KN1, KN2, KN3) 

Besleme Yapılan Sıvı Çelik Miktarı: 120.000 kg (120 ton sıvı çelik) 
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5.2 Öndeoksidasyon ile Alüminyum Tasarufu  

Şekil 5.3 döküm pulpiti, alaşım oluğu yanında döküm esnasında potaya beslenen Al 

ve kok malzemelerini gösterilmiştir. 

Önceden de belirtildiği gibi tesiste, ortalama maksimum döküm süresi 7,5 dk 

minimum 3,5 dk olarak gerçekleşmektedir. Deoksidasyonun ve ayrıca alaşımlamanın 

en verimli olması için beslenecek malzemelerin zamanları belirlidir. 

Kok, döküm başladıktan yaklaşık 1 dk içinde çelik potasına personel tarafından 

alaşım oluğundan 120 ton sıvı çelik içerisine beslenmektedir.  

Dökümün yaklaşık 1/3 üncü dakikasında ise diğer alaşımlama elementleri silodan 

otomatik olarak beslenmektedir. Al ise dökümün 2/3‟ ünde tekrar personel tarafından 

beslenmektedir. Alüminyumun geç beslenmesinin nedeni, erken yanmasının ve 

cürufa kaçmasının önlenmesidir. En verimli zaman, dökümün yani çelik potasının 

pota seviyesinin 2/3 „ü dolduğunda andaki zamandır. 

5.2.1 Öndeoksidasyonun prensibi ve hesabı 

% 0,08 O (800 ppm) üfleme sonu oksijen miktarı için deoksidasyon amaçlı külçe Al 

beslenmesi miktarı, deoksidasyon amaçlı beslenen kok miktarı ve Al2O3 inklüzyonu 

ve toplam oksijen miktarları aşağıdaki gibi hesaplanmıştır. 

2[Al]+3[O]=(Al2O3)                 (5.1) 

kg Al: [2*MAl*O (ppm)*ton çelik] / [3*MO*1000] 

= [(2*26,98)* 800 * 120]/[3*15,99*1000] 

= 108 / 0,95 

= 115 kg külçe Aluminyum 

Üfleme sonu oksijen miktarının 800 ppm olduğu koşullarda yaklaşık olarak 115 kg 

külçe Al beslemesi ile teorik olarak 120 ton çeliği deokside etmek mümkündür. 

Fakat, konvertörden potaya döküm esnasında kaçabilecek cüruf miktarı ve beslenen 

alüminyumun bir kısmının cürufa geçmesi de dikkate alınarak hesaplanan miktarın 

üzerinde (180-200 kg) Al beslemesi yapılması gerekmektedir. 
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2[Al]+3[O]=(Al2O3)                                               (5.2) 

kg Al2O3: [(108 kg Al)*(MAl2O3)] / [2*MAl] 

= [108 kg Al] * [102] / [54] 

= 204 kg Al2O3 

= 204*100 / 120.000 

= %0,17 

= 1700 ppm Al2O3  (Toplam Oksijen: 800 ppm) 

 

BOF üfleme sonunda 800 ppm oksijen içeren sıvı çeliğe BOF‟tan potaya döküm 

alınırken deoksidasyon amaçlı olarak 115 kg külçe Al beslemesi yapılması 

sonucu; 

1700 ppm (204 kg) Al2O3 inklüzyonu oluşmaktadır. 

Deoksidasyon amacı ile banyoya karbon beslendiğinde, karbon partikülleri hızlıca 

ısınır ve partiküllerin etrafında oluşan karbon monoksit kabarcıkları ile çok hızlı bir 

oksidatif yanmaya maruz kalır. Bu yanma durumu bir milisaniyeden daha kısa 

sürdüğü söylenmektedir ve bu süre zarfında sıvı çelik ile reaksiyon gerçekleşmez. 

Çünkü kabarcıklar içerisindeki koşullar oldukça redükleyicidir, Boudouard 

reaksiyonuna göre sıvı çelik içerisindeki oksijen, karbon monoksit gazı tarafından 

gaz karbon partikül ara yüzünde tekrar karbon monoksit oluşturmak için redüklenir. 

O + CO g = CO2 g ve CO2 g + C = 2CO g               (5.3) 

C  +  [O] =  CO reaksiyonu meydana gelir.              (5.4) 

120 tonluk bir konvertörde, 20 kg kok beslemek, 1 ton sıvı çelik için 0,16 kg „a 

tekabül eder. 40 kg‟lık kok beslemesi ise aynı şekilde 120 tonluk sıvı çelik kapasiteli 

konvertörün her 1 tonu için 0,32 kg‟ a tekabül eder. 

Yukarıdaki reaksiyona göre; 

C + [O] = CO 

12 kg  16 kg  28 kg 

20 kg   X kg 

Bu reaksiyonda, 12 kg C ile 16 kg O reaksiyona girer ve 28 kg CO oluşur. 

Eğer 20 kg kok reaksiyona girerse; 

20 kg C: 20*16  = 26,66 kg oksijeni bağlar. 

       12 
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26,66 kg oksijen 120 tonluk sıvı çelikte yüzde olarak; 

26,66kg oksijen = 120.000 kg*X =  %0,0221 

   100 

Yukarıdaki denkleme göre;120 ton sıvı çelikte, 20 kg kok beslenerek 26,66 kg 

oksijen reaksiyona girer ve sıvı çelikte bulunan oksijen konsantrasyonu 220 ppm 

azalır. 

40 kg kok besleme yapıldığında ise; 

C + [O] = CO 

12 kg  16 kg  28 kg 

40 kg   X kg 

Bu reaksiyonda, 12 kg C ile 16 kg O reaksiyona girer ve 28 kg CO oluşur. 

Eğer 40 kg kok reaksiyona girerse; 

40 kg C: 40*16  = 53,33 kg oksijeni bağlar. 

       12 

53,33 kg oksijen 120 tonluk sıvı çelikte yüzde olarak; 

53,33kg oksijen = 120.000 kg*X =  %0,0444 

   100 

Yukarıdaki denkleme göre;120 ton sıvı çelikte, 40 kg kok beslenerek 53,33 kg 

oksijen reaksiyona girer ve sıvı çelikte bulunan oksijen konsantrasyonu 444 ppm 

azalır. 

 

ġekil 5.5: Karbon-oksijen denge diagramı. 
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Şekil 5.5 „te görüldüğü üzere C*O eğrisi atmosfer basıncına göre merkeze doğru 

çekilmektedir. Burada temel prensip dekarbürizasyon sonrası oluşan 

karbonmonoksitin kısmı basıncı arttığı ve dış basınç ile denge haline geldiği için 

çelikten daha fazla karbon uzaklaştırılması yapılamamaktadır. Ancak vakum 

ortamında dış atmosfer basıncı düşürülerek, dekarbürizasyon işleminin devam etmesi 

sağlanacaktır. Tapping sırasında predeoksidasyon amaçlı beslenen kokun da 

tamamen deoksidasyon amaçlı kullanılamamasının en büyük sebeplerinden biri bu 

olarak gösterilmektedir. 

5.3 Deneysel Verilerin Ġncelenmesi 

Yapılan denemelerin verileri incelenerek aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır. Çizelge 5.4 

„ten ve 5.5‟ ten anlaşıldığı gibi, yapılan 3952 denemeden; 

Çizelge 5.4: Deneysel verilerin özeti. 

120 ton Sıvı Çelik 

O (Kok 

Beslenmeyen) 

20 kg KOK 

Besleme 

40 kg KOK 

Besleme 

TOPLAM 

DÖKÜM 

DÖKÜM SAYISI 2372 1350 230 3952 

ALÜMİNYUM 

KULLANIMI (kg) 239,71 236,52 232,19 

 TASARRUF (kg) 

 

3,19 7,52 

 SMP-1 AL 0,040624 0,040313 0,0394 

 EOB O PPM (%) 741,82 867,71 947,2 

 AL/PPM 0,3475 0,2878 0,25703 

 AL/PPM 

TASARRUF 

 

0,0597 0,09047 

 Kg/TSÇ  0,16 0,33  

 

- 2372 döküme kok beslemesi yapılmamış ve bu dökümlere beslenen Ortalama 

Al tüketim miktarı 239,71 kg olarak bulunmuştur. 

- Kok beslenmeyen dökümlerde, SMP-1 Al (pota fırını numune sonucu) 

numesi sonucu % Al 0,0406 olarak ölçülmüştür. 

- 1350 döküme 20 kg kok beslenmiş ve bu dökümlere beslenen Ortalama Al 

tüketim miktarı 236,52 kg olarak bulunmuştur. 
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- 20 kg kok beslenen dökümlerde, SMP-1 Al (pota fırını numune sonucu) 

numesi sonucu % Al 0,0403 olarak ölçülmüştür. 

- 230 adedine 40 kg kok beslenmiş ve bu dökümlere beslenen Ortalama Al 

tüketim miktarı 232,19 kg olarak bulunmuştur. 

- 40 kg kok beslenen dökümlerde, SMP-1 Al (pota fırını numune sonucu) 

numesi sonucu % Al 0,0394 olarak ölçülmüştür. 

- Her 3 durumda 1ppm oksijeni gidermek için beslenen alüminyumu 

incelersek; 120 ton sıvı çelikte, 1 ppm oksijeni bağlamak(gidermek) için 

kullanılan birim alüminyum miktarları ise; 

Kok beslenmeyen dökümlerde: 0,3475 kg/ppm 

20 kg kok beslenen dökümlerde : 0,2878 kg/ppm 

40 kg kok beslenen dökümlerde : 0,25703 kg/ppm 

 olarak tespit edilmiştir. 

Çizelge 5.5: Alüminyum tüketim grafiği. 

 

Denemeleri kendi aralarında değerlendirdiğimizde; 20 kg kok beslenen, 40 kg kok 

beslenen ve hiç kok beslenmeyen dökümlerdeki deoksidasyon olarak beslenen 

alüminyum arasındaki ilişkiyi görebiliriz. Buna göre; 

Çizelge 5,6‟da kok beslemesi yapılmayan dökümlerdeki alüminyum tüketimi ile 20 

kg ve 40 kg kok beslemesi yapılan dökümlerdeki alüminyum tüketimi gösterilmiştir. 

Tüketimler arasındaki farka tasarruf dersek; 

Buna göre; 

O (KOK
KULLANILMAYAN)

20 kg KOK 40 kg KOK

ALÜMİNYUM KULLANIMI (kg) 239,71 236,52 232,19

228

230

232

234

236

238

240

242

K
g 

ALÜMİNYUM TÜKETİMİ (kg) 
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Kok beslenmeyen dökümlerdeki ortalama alüminyum tüketiminde, 20 kg beslemeye 

göre 3,19 kg, 40 kg beslemeye göre ise 7,5 kg azalma olduğu görülmektedir.  

Çizelge 5.6: Kok beslenen dökümlerin kok beslenmeyen dökümlere göre tasarruf miktarı. 

 

İşletme koşullarına bağlı olarak değişen üfleme süreleri, üfleme pratikleri vb. 

değişkenlikler gösterebilir. Çizelge 5.4 „ten anlaşıldığı gibi, kok beslenmeyen 

dökümlerde üfleme sonu oksijen değeri kok beslenen dökümlerden daha az 

gerçekleşmiş gözükmektedir, dolayısı yüksek oksijen içeren sıvı çeliği deokside 

etmek için daha fazla alüminyum tüketmek gerekir. Bu çalışmadaki kok 

beslenmesiyle tüketimini azaltılmak istediğimiz alüminyum miktarını hesaplamak 

için sadece sıvı çelik içeresindeki oksijen yüzdesine göre hareket etmek yanlış olur. 

Bakmamız gereken % oksijen miktarına bağlı olarak alüminyum tüketim miktarıdır. 

Bunun için de % oksijen başına tüketilen alüminyum (ppm / al) miktarına şekil 5.6 

„da olduğu gibi hesaplamalar yapılmış ve gösterilmiştir. Çizelge 5.8 „de kok 

beslemesi yapılan dökümlerdeki sıvı çelik içerisindeki %O ve çizelge 5.9 „da kok 

beslemesi yapılmayan sıvı çelik içerisindeki %O ortalama değerleri gösterilmiştir.  

Şekil 5.6‟ da deneme döküm adedi, üfleme sonu oksijen değerleri, pota fırınındaki ilk 

% alüminyum değeri ve % oksijen başına kaç kg alüminyum tüketimi yapıldığı 

gösterilmiştir. 

20 kg KOK 40 kg KOK

TASARRUF (kg) 3,19 7,52

0

1

2

3

4

5

6

7

8
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TASARRUF (kg) 
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ġekil 5.6: % oksijen / al tüketim değerleri. 

Şekil 5.6‟ ya göre, yapılan deneme dökümlerdeki SMP-1 % Al değerleri aynı 

gelmiştir. Kok beslemesi olmayan dökümlerde ortalama SMP-1 % Al 0,0406, 20 kg 

beslemede % al 0,0403 ve 40 kg beslemede ise % 0,039 değeri ölçülmüştür. 

867 ppm oksijene sahip, 20 kg beslenen dökümlerle, 947 ppm oksijene sahip, 40 kg 

kok beslenen dökümler, kok beslemesi yapılmayan dökümlerle karşılaştırıldığında 

çizelge 5.7‟ deki değerler hesaplanmıştır. Buna göre 40 kg kok beslenen dökümlerde, 

20 kg kok beslenen dökümlere göre %oksijen başına alüminyum tüketimi, kok 

kullanılmayan dökümlerdeki değere göre daha az bir tüketim olduğu tespit edilmiştir. 

20 kg kok beslendiğinde toplamda % oksijen başına tüketim 0,28 kg, 40 kg kok 

beslemesi yapıldığında ise 0,25 kg alüminyum tüketimi olduğu hesaplanmıştır. 

Bu sonuca göre, sıvı çelik içerisindeki oksijen gidermek için daha az alüminyum 

tüketimi olduğu söylenebilir. 

Çizelge 5.7: %oksijen/al tüketim değerleri tasarruf sonuçları. 

  20 kg KOK 40 kg KOK 

AL/PPM  Fark 0,0597 0,09047 

Kok beslemesi yapılan dökümler, kok beslemesi yapılamayan dökümlerle kendi 

aralarında incelendiğinde tüketim farkları çizelge 5.7‟ de gösterilmiştir. Buna göre, 

birim % oksijen başına alüminyum tüketimi, 20 kg kok beslenen dökümlerde 

yaklaşık 60 gr, 40 kg kok beslenen dökümlerde ise 90 gr daha azdır. 
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Çizelge 5.8 ve 5.9‟ da ise kok beslenen dökümlerin ve kok beslemesi olmayan 

dökümlerin oksijen üfleme sonrası sıvı çelikteki ortalama % oksijen değerleri 

verilmiştir. Genel olarak döküm denemeleri üfleme sonu % oksijen değerleri 

incelendiğinde ortalama üfleme sonu % oksijen 0,0798 yani 798 ppm olduğu 

görülmektedir. 

Çizelge 5.8: Kok beslenen dökümlerdeki ortalama üfleme sonu % oksijen değerleri. 

 

Çizelge 5.9: Kok beslenmeyen dökümlerdeki ortalama üfleme sonu % oksijen 

değerleri. 

 

Bütün incelenen deneme dökümlerin sonuçları ışığında, eğer edebileceğimiz 

tasarrufu hesaplamak istersek, 2 ayrı durumu incelememiz gerekmektedir. Birincisi 

tamamen 20 kg kok beslemesi yapılan dökümlere, 2. ise tamamen 40 kg kok 
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beslemesi yapılan dökümlerin tasarrufuna bakmak ve hesaplamak gerekmektedir. 

Çizelge 5.10‟ da 2 varsayım hesaplanmış ve gösterilmiştir.  

Çizelge 5.10: Toplam tasarruf değerleri. 

  20 kg KOK 40 kg KOK 

AL/PPM TASARRUF 0,0597 0,09047 

TOPLAM 

TASARRUF/DÖKÜM 
47,6406 72,19506 

TOPLAM TASARRUF (kg) 188.115,2 285.334,4 

AL FĠYAT (LME) 1,5 DOLAR  

TASARRUF $ 282.000 427.500 

798 ppm oksijen içeren 120 tonluk sıvı çelik için; tüm dökümlerde ayrı ayrı 20 kg ve 

40 kg kok beslenilseydi; 

20 kg kok beslenen dökümlerde; 

Döküm başına tasarruf = 0,0597*798 = 47,6 kg alüminyum daha az tüketileceği 

görülmektedir. 

40 kg kok beslenen dökümlerde; 

Döküm başına tasarruf = 0,09*798 = 72,19 kg daha az alüminyum tüketimi 

hesaplanmıştır. 

3952 tüm dökümlerinde 20 kg ve 40 kg kok beslemesi yapılsaydı; 

20 kg kok beslenen dökümlerde 47,6*3952 = 188 ton Al tasarrufu, 

40 kg kok beslenen dökümlerde ise 72,19*3952 = 285 ton Al tasarrufu 

yapılabileceği istatistiksel olarak görünüyor. 

LME „ ye göre alüminyum ton fiyatı 1500 dolar olduğuna göre; 

20 kg kok beslemesi ile 1,5*188=282.000 dolar 

40 kg kok beslemesi ile 1,5*285=427.500 dolar tasarruf edilebileceği hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak, öndeoksidan olarak beslenen kok miktarı arttıkça deoksidan Al 

tüketiminde azalma ve buna olarak maliyet azalması gerçekleştiği görülmüştür. 
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5.4 Döküm Zamanının Tayiyine Yönelik ÇalıĢmalar 

Çelik deoksidasyonunda beslenilen deoksidant malzemenin miktarı ve cinsi kadar 

besleme zamanı da önemlidir. Literatürde bilindiği üzere elingham diagramından 

yararlanılarak oksijene ilgisi olan metallerin deoksidant olarak kullanıldığı bu 

proseste, pratik olarak oksijene ilgisi en yüksek olan element döküm sırasında 

beslenmektedir. Bunun başlıca sebebi, alüminyumun oksijene olan yüksek afinitesi 

sebebiyle döküm başlangıcında çelikteki oksijeni tamamen bağlamasıdır.  

Konvertörden çelik potasına sıvı çeliğin döküm süresini etkileyen faktörlerin tespiti 

için, geçmişe yönelik veriler incelenmiştir. En önemli etken, konvertörün döküm 

yapıldığı döküm ağzına yerleştirilen refrakter malzemesinin aşınmasıdır. Her 

dökümde 120 ton sıvı çelik, refrakter malzeme olan döküm bloğundan geçerek sıvı 

çelik potasına dökülmektedir. Her dökümde aşınma meydana gelir. Ortalama 90 

dökümde refrakter döküm bloğu aşınmadan dolayı değiştirilmektedir. 

Tüm dökümlerin döküm sürelerine bakılarak ortalama döküm süresi belirlenmiştir. 

Bu hesaplamalar ışığında ilişki analizleri yapılmıştır. Daha sonra şekil 5.7‟ de 

görüldüğü üzere döküm süresi ve döküm bloğu sayısı arasında bir korelasyon tespit 

edilmiştir, ve bu ikisi arasında regresyon modeli oluşturulmuştur. Bulunan denklem 

aşınmaya bağlı olarak değişen döküm süresini hesaplamaktadır. 

 

ġekil 5.7: Döküm bloğu - döküm süresi ilişkisi 
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Yapılan çalışma sonucu konvertör döküm bloğu ile döküm süresi arasında regresyon 

modeli oluşturulmuş ve modele monte edilmiştir. Bu uygulama sayesinde, ideal 

deoksidan besleme zamanı tespit edilmiş olup, çelikteki oksijen ve alüminyum 

stabilizasyonu sağlanmıştır. Şekil 5.8‟ de sisteme monte edilen tahmini döküm süresi 

görülmektedir. Gerçekleşen döküm süresi 6,3 dk, hesaplanan döküm süresi ise 6,5 

„tir. Çok az sapmayla hesaplama çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 5.8: Model döküm ekranı. 

5.5 Öndeoksidasyon Uygulamasının Çelik Temizliği Etkisi 

Öndeoksidasyon uygulamasında kok beslenen ve beslenmeyen deneme dökümlerde 

inklüzyonlar incelenmiş olup içeriği hakkında bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki 

inklüzyon resimleri verilmiştir. 

İnklüzyon  içeriği düşük, zararlı inklüzyonlar içermeyen veya kusur oluşumuna 

neden olmayacak küçük boyutlu inklüzyonlar içeren çeliklere temiz çelik denir 

[19,20,21]. Çelik üretim prosesinin doğası gereği tamamen inklüzyonsuz çelik 

üretimi mümkün değildir.  Çelik  üretim  prosesi  veya  nihai  ürün  uygulamaları 

sırasında  kusur oluşumuna neden olma durumuna bağlı olarak çelik temizliğinin 

önemi artmaktadır. Çelik üretim prosesi ve nihai üründeki etkileri göz önüne 

alındığında Al ile deokside edilmiş çeliklerde bulunan en zararlı inklüzyonlar Al2O3  

inklüzyonlarıdır [21]. 

Çelik içerisinde bulunan çözünmüş oksijen ve inklüzyonların içerdiği oksijenin 

toplamına “toplam oksijen” denir. Toplam oksijen miktarı, çelik temizliğini ifade 
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eden en önemli kriterlerden biri olarak kabul edilmektedir [21,22]. Toplam oksijen 

miktarı çelik temizliğinin önemli bir göstergesi olmakla birlikte, inklüzyonların tipi, 

boyutu ve hakkında net bir fikir vermemektedir. Sıvı çelikte bulunan toplam oksijen 

miktarının artmasına bağlı olarak haddeleme sırasında uzamış inklüzyon miktarının 

arttığı tespit edilmiştir [23]. 

Sıvı çelikte çözünen oksijen, sensörler kullanılarak ölçülür ve al ile oksijenin 

termodinamik denge reaksiyonundan yola çıkılarak hesaplanır [4]. 

log K = log([%Al]
2
[%O]

3
) = −62780 T(

o
K) + 20.54                       (5.1 

Termodinamik denge reaksiyonuna göre, 1600
o
C sıcaklıkta, %0.03-0.06 Al içeren 

sıvı çelikte bulunabilecek serbest oksijen miktarı 3-5 ppm civarındadır. İyi deokside 

edilmiş bir sıvı çelikte serbest oksijen miktarının oldukça düşük bir seviyede olması 

çeliğin toplam oksijen miktarının oksit inklüzyonlarının içerdiği oksijen miktarına 

eşit olması anlamına gelmektedir. Sıvı çeliğin oksijen miktarının düşük olması 

durumunda, kullanılan Al miktarı ve dolayısıyla toplam oksijen miktarı da düşük 

olacaktır [21,24]. 

Toplam oksijen ölçümünde iri boyutlu inklüzyonların içerdiği oksijen değerlendirme 

dışı bırakılır. Çelikte nadiren bulunan bu tür inklüzyonlar toplam oksijen değerinin 

oldukça yüksek görünmesine neden olur. Bu nedenle, toplam oksijen miktarı, genel 

olarak küçük boyutlu oksit inklüzyonlarını temsil etmektedir. Dolayısıyla, toplam 

oksijen miktarının düşük olması durumunda iri boyutlu inklüzyon bulunma olasılığı 

da düşmektedir [8]. Şekil 5.12‟ de de bu durum grafikle gösterilmiştir. 

Çelikte bulunan inklüzyonların miktarı doğrudan O ve S miktarına bağlıdır ve 

inklüzyon miktarının düşürülmesi çeliğin performansını olumlu yönde etkilemektedir 

Fakat çelik üretim prosesinin doğası gereği tamamen inklüzyonsuz çelik 

üretilemeyeceği için çelik kompozit bir malzeme olarak kabul edilebilir. Toplam 

oksijen miktarının artması ile inklüzyon miktarı daha da artmaktadır [19]. 
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Şekil 5.9: 1 cm
3 

çelikte toplam oksijen miktarı ve inklüzyon çapına bağlı olarak 

inklüzyon miktarı değişimi (Al2O3 olarak) [20]. 

Çelik temizliğini belirlemek için ideal tek bir metot bulunmamaktadır. Çelik 

temizliği, inklüzyonların kompozisyonu, morfolojisi, boyutu, miktarı ve dağılımı ile 

ölçülür [25]. 

BOF üfleme sonu oksijen miktarının nihai çelik temizliği üzerine etkisi, BOF‟tan 

potaya dökümün alınması esnasında inklüzyonların yüzmesi için yeterli zamanın 

olması ve pota fırını koşullarına bağlı olarak, oluşan inklüzyonların büyük bir 

kısmının çelikten cürufa geçeceği düşüncesiyle ihmal edilebilir [26]. Konvertörden 

potaya döküm alınırken potaya kaçan cüruf miktarının minimize edilmesi,   iyi bir  

deoksidasyon, uygun cüruf özelliklerinin sağlanması, ideal inklüzyon modifikasyonu 

koşullarının sağlanması, karıştırma koşulları ve refrakter seçimi ile çelik temizliği 

kontrol altına alınmaktadır [24]. 

Çeliğin katılaşmaya başlaması ile oksijen çözünürlüğü düşer ve geri kalan oksijen 

oksit olarak katılaşır. Oksitli inklüzyonların çelikten uzaklaşması ile toplam oksijen 

miktarı düşerek çelik temizliği artar [27]. 

Çelikte bulunan inklüzyonlar genel olarak küçük boyutlu inklüzyonlardır, çok iri 

boyutlu inklüzyonlar ise nadiren bulunur. Fakat, bazen bir dökümde bulunan iri 

boyutlu tek bir inklüzyon bile çok ciddi bir kusur oluşumuna neden olabilmektedir. 

Çelik temizliğinin artırılması ile ortalama inklüzyon boyutunun kontrol altına 

alınmasının yanında kritik inklüzyon boyutunun üzerinde boyuta sahip iri boyutlu 

zararlı inklüzyon oluşumu da önlenmiş olur [4]. 
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Temiz çelikler, üretici ve tüketiciler tarafından güvenilir ve homojen ürünler olarak 

kabul edilir. Çelik temizliği kabaca toplam oksijen ve S miktarı ile karekterize edilir. 

İnklüzyon tipleri ve miktarları nihai çelik özellikleri üzerinde etkili olmakla birlikte, 

düşük miktarda iri boyutlu inklüzyonlar bile nihai çelik özellikleri üzerinde oldukça 

zararlı etkiler oluşturabilmektedir [27]. 

Çelikte bulunabilecek kritik toplam oksijen miktarı, çeliğin kullanım alanına bağlı 

olarak değişim göstermekle birlikte genel olarak, toplam oksijen miktarının 20 

ppm‟in altında olması durumunda çelik temizliğinin iyi seviyede, 20-40 ppm 

aralığında olması durumunda orta seviyede, 40 ppm‟in üzerinde ise çelik temizliğinin 

kötü seviyede olduğu kabul edilmektedir [8]. 

Günümüzde 10 ppm‟in altında toplam oksijen içeriği olan yüksek temizlik 

derecesine sahip çeliklerin üretimi yaygınlaşmaktadır.  Kullanım alanı  ve  çelik  

kalitesine  bağlı  olarak  değişmekle birlikte, kalsiyum işlemi uygulanarak 10-20 

ppm veya biraz daha yüksek toplam oksijen seviyesinin elde edilmesi yeterli 

görülmektedir. 

Çelik temizliği ile ilgili talepler, çelik türü ve kullanım alanına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir. Örneğin, petrol boru, otomotiv, lpg tüp, basınçlı kap ve kazan 

imalatı gibi emniyet, mukavemet ve şekillendirmenin ön plana çıktığı kullanım 

alanlarında çelik temizliği kritik önem arz ederken, emniyet, mukavemet ve 

şekillendirmenin ikinci derecede etkili olduğu kullanım alanlarında ise daha düşük 

öneme sahiptir [5,7]. Çizelge 5.14‟ te kullanım alanına göre çelik temizliği kriterleri 

verilmiştir. 

Çizelge 5.11: Kullanım alanına göre çelik temizliği kriterleri [8]. 

 

 
 

Kullanım Alanı 

 
Toplam Oksijen 

Miktarı (max.) 

 
İnklüzyon 

Boyutu 

(max.) 
Otomotiv & Derin Çekme 40 ppm 100 µ m 

Teneke İmalatı 20 ppm 20 µ m 

Alaşımlı Yapı Çelikleri 10 ppm - 

Petrol Boru Çelikleri 30 ppm 100 µ m 

Hareketli Ekipman Yatakları 10 ppm 15 µ m 

Lastik Teker Teli 15 ppm 10 µ m 

Levha Çelikleri 20 ppm 13 µ m 

Tel Yapım Çelikleri 30 ppm 20 µ m 
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Çelik temizliği, çelik üretim prosesi boyunca geniş çaplı operasyonel uygulamalar ile 

kontrol altına alınmaktadır. Deokside edici ve alaşım beslemesinin yeri, zamanı, 

ikincil metalurji işlemlerinin limitleri, karıştırma ve transfer işlemleri, sürekli döküm 

tandiş geometrisi, tandiş örtü tozları, sürekli dökümde kullanılan metalürjik 

flaksların absorblama kapasiteleri ve sürekli döküm pratiklerinin optimizasyonu 

çelik temizliğini etkilemektedir [19,30]. Sıvı çelikte bulunan alümina 

inklüzyonlarının kalsiyum işlemi ile sıvı kalsiyum aluminat inklüzyonlarına 

dönüştürülerek uygun karıştırma koşullarında yüzey alanlarının büyütülmesi ve sıvı 

çelikten cürufa geçirilmesi ile toplam oksijen miktarı düşer ve çelik temizliği artar. 

 

ġekil 5.10: İnklüzyon boyut dağılımı. 

Kok beslemesi yapılan döküm incelemesine göre inklüzyon tipleri Şekil 5.13‟ te 

gösterilmiştir. 520564 döküm no‟lu dökümde küçük inklüzyon tipleri toplam 

inklüzyonlara göre oranı % 60 civarında olduğu görülmektedir. 

Şekil 5.14‟ te ise çelik içindeki inklüzyon tespit edilmiş ve gösterilmiştir. son 

teknoloji analiz cihazları sayesin inklüzyon tipi, içeriği tespit edilmektedir. Deneme 

analizleri inka analiz cihazıyla yapılmıştır. 
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ġekil 5.11: İnklüzyon resmi. 

 

 
 

 

ġekil 5.12: Kok beslemesi yapılan 520564 nolu döküm inklüzyon resimleri. 
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ġekil 5.13: Ġnklüzyon analizi grafiği. 

Şekil 5.15‟ te kok beslemesi yapılan 520564 nolu dökümün inklüzyon resimleri 

verilmiştir. Analiz cihazı çalışma prensibine göre, inklüzyon içerdiği elementleri 

renkle ayırt edilmektedir. Şekil 5.16 „da ise inklüzyonun element içerikleri 

gösterilmektedir. Analizde demir, alüminyum, oksijen ve diğer inklüzyona neden 

olan elementler gösterilmiştir. bu analizdeki inklüzyona alümina inklüzyonu 

diyebiliriz. 

Kok beslemesi yapılmayan döküm incelemesine göre inklüzyon tipleri Şekil 5.17‟ de 

gösterilmiştir. 520552 döküm no‟lu dökümde küçük inklüzyon tipleri toplam 

inklüzyonlara göre oranı % 60 civarında olduğu görülmektedir. Şekil 5.18‟ de ise 

çelik içindeki inklüzyon tespit edilmiş ve gösterilmiştir. şekil 5.19 ve 5.20‟ de 

inklüzyon içerik elementleri gösterilmiştir. inklüzyona sebep olan elementler Mn, Si 

ve S olduğu görülmektedir. 

 

ġekil 5.14: 520552 No‟lu döküme ait inklüzyon boyut dağılımı. 
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ġekil 5.15: 520552 No‟lu döküme ait inklüzyon resmi. 

 

 

ġekil 5.16: 520552 No‟lu döküme ait Fe ve S inklüzyon resmi. 

 

ġekil 5.17: 520552 No‟lu döküme ait inklüzyon analizi grafiği. 
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İncelenen bu iki dökümde, 3 mikron altı inlüzyon yüzdeleri hemen hemen eşit (%60) 

çıktığı görülmektedir. Sonuç olarak kok kullanılmasının inklüzyon kaynaklı çelik 

temizliğine olumsuz etkisi olduğu tespit edilmemiştir. Ayrıca kok beslemesiyle 

deoksidan alüminyum tüketimindeki azalma sayesinde, alümina inklüzyonları daha 

az olacağı anlaşılmaktadır. Sıvı çelik içerisindeki oksijenin, diğer elementlerle olan 

denge iyi kurulursa çelik temizliği açısından olumlu etki yaratacağı aşikardır. Çok iyi 

deokside edilen çeliklerde inklüzyon oranı çok azdır. Bu yüzden genel olarak, çelik 

üretiminde ideal deoksidasyon ortamı çıkarılmalıdır. 
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6 GENEL SONUÇLAR 

Bu çalışmada, çelik üretim maliyet kalemlerinde büyük bir role sahip alaşımlama ve 

deoksidasyon besleme malzemesi olan alüminyumdan tasarruf etmek amaçlanmıştır. 

Deoksidasyon evresinde, döküm esnasında 120 tonluk sıvı çelik içerisine 

alüminyumdan önce belirli miktarda kok beslenerek, öndeoksidasyon uygulaması ile 

ideal deoksidasyon pratiği incelenmiş olup, alüminyum tüketiminde tasarruf olup 

olmayacağı araştırılmıştır. Çalışmada sırasıyla; 

➤ Kok beslemesi yapılarak alüminyum tasarrufu, 

➤ İdeal deoksidan malzeme besleme zamanı, 

➤ Kok beslenmesinin çelik temizliğine olan etkisi, 

incelenmiştir. 

Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda; 

 Deneme döküm sonuçları incelendiğinde, beslenen kok miktarına bağlı olarak 

deoksidan alüminyum tüketiminde azalma olduğu tespit edilmiştir. 

 Çelik kalitelerin analiz aralığı uygunluğuna göre 20 kg, 40 kg 

öndeoksidasyon amaçlı kok beslemesi yapılmasının uygun olduğu sonuçlarla 

gösterilmiştir. İncelemelerde 40 kg kok beslenmesi 20 kg „a göre, daha 

verimli ve alüminyum tüketimini azaltıcı yönde daha büyük etki 

yaratmasından ötürü tavsiye edilmiştir.  

 20 kg kok beslenen dökümlerde yıl boyunca tüm dökümlerde kullanılması 

şartıyla 188 ton daha az alüminyum tüketimi ve 282.000 dolar tasarruf 

olabileceği hesaplanmıştır.  

 40 kg kok beslenen dökümlerde ise alüminyum tüketimi 285 ton daha az ve 

427.500 dolar maliyet azalması öngörülmüştür.  

 Deoksidasyonda önemli etki olan döküm süresi, döküm bloğunun aşınmasına 

bağlı olarak 7.5 dk „dan 3.5 dk‟ lara kadar düşmektedir. Bu çalışmada, ideal 
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malzeme besleme zamanı döküm süresi ve döküm bloğu sayısı arasında bir 

ilişki tespit edilmiş, ve bu ikisi arasında ilişki modeli oluşturulmuştur. İlişkiye 

göre tahmini döküm süresi; 

                                                      

                     denklemi hesaplanmıştır. 

 Araştırma sonucunda, kok beslenme işleminin inklüzyon oluşumunu 

engelleyici rol oynadığı, sıvı çelik içerisinde bulunan çözünmüş oksijenin 

giderilmesi dolayısıyla, oksit inklüzyonlarına neden olan etmenin 

azaltılmasında olumlu etki yarattığı gözlenmiştir. 

 Kok beslenen dökümlerin çelik analizlerinde, 3 mikron metre altı inklüzyon 

yüzdesi % 60, kok beslenmeyen deneme dökümlerin çelik analizlerinde de 

inklüzyon yüzdesi % 60 civarı bulunmuştur. 

Sonuç olarak, elde edilen tüm veriler incelendiğinde, kok öndeoksidasyon 

uygulamasının çelik üretim prosesinde çelik temizliği açısından olumlu yönü tespit 

edilmiş, verimlilik ve maliyet düşürücü bir uygulama olduğu yapılan istatistiksel 

incelemeler ile desteklenmiştir. 
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