
Atıkları Satılabilir Ürün Haline Getirme 
 

• Atıklardan yüksek tenörlü demir cevheri elde edilmesi 
• Yenilikçi proses ile daha küçük atık barajı ihtiyacı 

• Yeşil cevher ile daha düşük emisyonlar, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek karlılık 
 
Çalışmanın Özgeçmişi 
Dünyanın önde gelen küresel demir cevheri üreticisi Vale S.A., Brezilya’nın Pará eyaletindeki Carajás maden kompleksinde 
güvenliği ve sürdürülebilirliği geliştirmek için sürekli çalışmaktadır. Vale’nin Gelado projesindeki amacı yenilikçi bir yöntem 
geliştirerek bu yöntem ile atıkları pozitif nakit akışına dönüştürmek için yüksek değerli bir “yeşil cevher” ürünü üretmektir. 
Yeni süreç, Carajás maden kompleksindeki diğer operasyonlara kıyasla yüksek kaliteli demir cevherinin daha düşük maliyetle 
geri kazanılarak madencilik ve çelik üretimindeki emisyonları azaltmaktadır. Birçok geleneksel demir cevheri işleme 
yönteminde atık barajlarında önemli miktarda geri kazanılabilir ince boyutta demir cevheri bulunmaktadır. Günümüz 
sınıflandırma teknolojisindeki son gelişmeler pazar talebinin de artması ile birlikte daha kaliteli demir cevheri üretimini 
mümkün hale getirmektedir. Ayrıca daha ince demir cevherinin geri kazanımını da çok düşük maliyetli hale getirmektedir. 
Verimli, güvenilir, yüksek kapasiteli eleme makineleri, ince demir cevherinin geri kazanımını artırabilmekte ve yüksek kaliteli 
demir cevheri ürünleri üretebilmektedir. 
 
Çözüm 
Vale, Gelado projesinin ince boyutta sınıflandırma gereksinimleri için yeni Derrick SuperStack®’i (Şekil 1) kullanma kararı aldı. 
SuperStack kompakt, güvenilir ve yüksek kapasiteli bir uygulamada üst düzey verimliliğe sahip sınıflandırma sunmaktadır. 150 
μm açıklıklı, aşınmaya dayanıklı, yüksek eleme alanına sahip ve tıkanmaz özellikteki Derrick Polyweb® elek yüzeylerine sahip 
bir adet 8-katlı SuperStack, saatte 200 kuru tondan fazla demir cevherini verimli bir şekilde işlemektedir. Bu makina kapladığı 
yer açısından aynı hacme sahip önceki endüstri lideri teknoloji olan Stacksizer kapasitesinin iki katından fazladır. 

 

Şekil 1 – SuperStack 8-Katlı Yaş Eleme Makinası 
 
 
Patentli Front-To-Back™ (Önden Geriye) panel gerdirme sistemi (Şekil 2), önceki sınıfının en iyi panel gerdirme sistemlerine 
kıyasla panel bakım süresini yüzde 75 oranında azaltır. Bu yeni gerdirme sistemi, yandan yana gerdirme sistemlerinde 
kullanılan panel gerdirme plakalarını ve panel gerdirme civatalarını ortadan kaldırarak, elek paneli değişim süresini azaltırken 
karmaşıklığı da ortadan kaldırmaktadır. 



 

Şekil 2- Patenli Önden-Geriye (Front-To Back) Gerdirme Sistemi 
 
Sonuç 
Vale’nin Gelado projesi, yüksek kaliteli bir “yeşil cevher” ürününü geri kazanmak için bu yeni süreçle atık yönetiminin 
maliyetini ve riskini azaltırken, atığı pozitif bir nakit akışına dönüştürerek önemli derecede çevresel ve ekonomik faydalar 
sağlamıştır.  
 
Gelado projesinde, verimli sınıflandırma için FTB ile gerdirilmiş Derrick Polyweb® panellerine sahip Derrick SuperStacksizer® 
teknolojisi kullanılmıştır. Yılda 10 milyon ton (MTPA) atık cevheri, Carajás maden kompleksindeki diğer mevcut 
operasyonlardan daha düşük üretim maliyetleriyle işlenmektedir. Projenin 10 yıllık bir süre içinde Gelado atık barajından 10 
MTPA yüksek tenörlü cevheri geri kazanması beklenmektedir.  
 
Ortalama konsantre cevherin tenörünün %64’ün üzerinde demir, %2 silis ve %1,65 alümina içeriklerine sahiptir. Yüksek kaliteli 
“yeşil cevher” ürünü, madencilik ve çelik üretiminde daha düşük emisyonlar sağlamaktadır. Üretilen cevher atıklardan 
kazanıldığı için madenci-lik süreçleri, kamyon kullanılmadan sıfıra yakın taşıma ile sıfır kırma gereksinimi ve üretimde tonaj 
kaybı olmaksızın yapılabilmektedir. Azalan madencilik ve nakliye gereksinimleri, sürdürülebilirliği sağlarken sermaye 
maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunur.  
 
Düşük safsızlıklara (silis ve alümina) sahip yüksek kaliteli cevher, çelik üretiminde emisyonları, yan ürün atığını ve enerji 
tüketimini azaltır. Bu cevher, demir cevheri üreticilerinin müşterilerine çevresel faydalarla birlikte daha fazla değer 
sunmalarına da olanak tanır.  
 
Atıkların depolanmasının maliyeti ve riski, endüstri standardından daha kaliteli ve daha düşük işletme maliyeti ile demir 
cevheri üretimine dönüştürülebilmektedir. İnce demir, geleneksel olarak gangue ile kaybedilir ve genellikle kaba cevherden 
daha iyi serbestleşmektedir. Zenginleştirmeden sonra, daha ince boyuttaki demir fraksiyonları genellikle daha iri boyuttaki 
ürünlere göre daha az safsızlıkla birlikte daha yüksek tenörlüdür. Yüksek tenörlü ince taneler, sinter ürün derecesini ve 
kalitesini iyileştirmek için Doğrudan İndirgeme (DR yani Direct Reduction) tenörlü pelet besleme olarak kullanılabilir veya 
sinterle karıştırılabilir. 
 
Artık yeni teknolojiler, atık yönetimi ve madenciliğin daha düşük maliyetlerle yapılarak ince demir cevherinin karlı bir şekilde 
geri kazanılmasına olanak sağlamaktadır. Bunlara ek olarak yeni teknolojiler madenciliğin sürdürülebilirliğini ve Sosyal İşletme 
Lisansını (SLO) iyileştirerek çevresel faydaları artırmaktadır. Yapılan analizlere göre bu örnek proje, ince demir geri kazanım 
projeleri için çok çekici bir yatırım getirisi (ROI) ortaya koymaktadır. 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


