
Atık Susuzlandırma Ekipmanları ile Verimli Tane Kazanımı ve Düşük Susuzlandırma Maliyeti 
 

“• Ultra ince taneleri %75 katı oranına kadar susuzlandırabilme 
• Belt pres ve filtre preslere göre çok daha düşük maliyetli alternatif 

• %95 oranında temiz su kazanımı” 
 
Çalışmanın Özgeçmişi: 
ABD'de birçok tesisi bulunan büyük bir agrega üreticisi olan Valley Quarries, tesis atığında bulunan ultra ince tanelerin 
susuzlaştırılması için belt presler kullanmakta ve istenilen düzeyde susuzlandırma olmaması nedeniyle çevresel açıdan para 
cezaları ödemekteydi. Ayrıca mekanik onarımlar, çalışma sıcaklığı hassasiyeti ve işçi gereksinimlerinden kaynaklı işçi 
maliyetleri, belt preslerde görülen önemli işletme maliyetleriydi. Bu yüksek işletme maliyetlerini düşürmek isteyen Valley, 
agrega üretimi sırasında çökeltme havuzlarının kullanımıyla ilgili günlük sorunları değerlendirmek ve proses iyileştirmeleri için 
tecrübelerinden yararlanmak üzere Derrick Corporation ile temasa geçti. 
 
Çözüm: 
Valley Quarries ödenen cezaların önüne geçmek ve ince tane geri kazanım sistemini değerlendirmek için tesis atığından 
numuneler topladı. Alınan numuneler, çökeltme havuzuna akan pulpın dakika başına debi (metreküp) cinsinden akış oranını, 
katı yüzdelerini, tonaj oranlarını ve tane boyutlarını belirlemek için kullanıldı. Bunların tümü, verimli bir ince tane kazanım 
sisteminin akım şemasını çıkarmak ve ekipmanları boyutlandırmak için gereken hayati parametrelerdir. 
 
Her Valley tesisine Derrick HI-G® Fines Recovery System (İnce Tane Geri Kazanım Sistemi) ekipmanları kuruldu (Derrick 
hidrosiklonları ve Derrick yüksek g-kuvvetli susuzlaştırma eleklerinin kombinasyonu). Bu ekipmanlar +25 mikron (25 
mikrondan iri) boyutundaki malzemeleri alarak bunları istiflenebilir/taşınabilir bir kek formuna dönüştürür ( konveyör veya 
kepçe kamyon ile). Bu malzeme, genellikle tesis atığının %50-60'ını oluşturmaktadır. Kalan %40-50 oranındaki ultra ince 
taneler ( -25 mikron )  alınıp yoğunlaştırılmak üzere yüksek hızlı radyal tikinere gönderilmektedir. Tikiner alt akımından alınan 
yoğunlaşmış ultra ince tanelerin istiflenebilir/taşınabilir kek formatına belt presler ile susuzlandırılmasında büyük zorluklar 
yaşanmaktaydı.   
 
Güncelliğini yitirmiş teknolojiyi ortadan kaldırmak için Derrick, tikiner alt akımındaki ultra ince taneleri 12 - 15 ton/saat 
kapasitede işleyebilecek DE-7200 dekanter santrifüjü Tesis-2'ye kurdu. Tikinerden gelen %30 katı oranındaki 40 m3/saat 
debideki ultra ince taneleri herhangi bir kimyasal kullanmadan ağırlıkça %72 katı oranına sahip kek formatına 
susuzlandırılmaktadır. Santrifüjden çıkan temiz su tikinere geri döndürülerek oradan tesiste tekrar kullanılmak üzere geri 
kazanılmaktadır.  

 

New Valley Quarries ' in Derrick Hi-G Dryer Fines Recovery System ve  DE-7200 santrifüj içeren yeni akım şeması. 
 
 
 
 



Sonuç: 
Çok az yer gereksinimi olan DE-7200 santrifüj, belt pres için gerekli olan kapalı veya iklim kontrollü ortama ve tam zamanlı 
çalışan operatöre ihtiyaç duymamaktadır. Ayrıca mekanik onarım, bakım için insan gücüne Ihtiyaç duymadığından dolayı 
bakım ve onarım için gerekli duruşlardan kaynaklı üretim kayıplarının da önüne geçmektedir.   
 
Yeni akış şemasıyla, tesis atığındaki ultra ince tanelerin yüzde 100'ü sürekli çalışan sistem sayesinde istiflenebilir bir duruma 
getirilebilmektedir. Çökeltme havuzlarının kullanılmaması ile birlikte önemli ölçüde maliyet tasarruflarının yanı sıra verimli ve 
sorunsuz şekilde çalışan süreç iyileştirmeleri de elde edilmiştir. 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


