
Madencilikte Dekarbonizasyona Yönelik Uygulama Hususları 
 
Modern toplumumuz, sürekli artan bir talep ile madenciliğin ürettiği minerallere ihtiyaç duymaktadır. McKinsey’in Temel 
Malzemeler Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, minerallere yönelik talebin artması sebebiyle, mevcut durumda 
küresel olarak sera gazı (GHG) emisyonlarının %4-7’si madencilik operasyonlarından kaynaklanmaktadır. Maden sektörü 
dünya toplumunun önemli bir parçası olarak kabul edildiğinden dolayı madencilikte dekarbonizasyon uygulamalarının şart 
olduğuna dair şüphe yoktur. Bu yolculuk, endüstrilerde bazı kişiler için üstesinden gelinemez görünmektedir. Madencilik 
sektöründe de benzer durum söz konusudur. Endüstrinin son 30 yılda kat ettiği iş güvenliği yolculuğuna bakıldığında, 
hedeflerin doğru şekilde benimsediğinde yapılabilecek iyileştirmelerin ve iyi uygulamaların olacağı görülmektedir. 
Çalışanlarımızın artık zarar görmesini kabul etmiyor olmamız, dekarbonizasyonda benzer hedefler belirleyebileceğimizi ve 
bunlara ulaşabileceğimizi göstermektedir. İş güvenliği yolculuğuna benzer olarak, tek bir iyileştirme, tek bir sistem ve tek bir 
değişiklik ihtiyacımız olan sonucu üretmeyecektir. Dekarbonizasyon, sonuçları artarak iyileştirmeler sunacak birçok adımdan 
oluşan bir yolculuktur. Mantıklı olan, güvenlik ve performans iyileştirmeleri gibi, endüstrinin daha karmaşık iyileştirmeler ile 
başa çıkmasının yolunu açan en kolay ve en ucuz değişiklikleri ilk önce benimsemektir.  
 
Genel olarak, cevher hazırlama proses adımları için mekanik enerjinin mineralleri parçalaması, ayırması ve taşıması için nihai 
formda enerji gerekmektedir. Mevcut teknolojimiz, çevresel olarak kabul edilebilir kaynaklardan elektrik enerjisi üretimini 
pratik bir gerçeklik haline getirmiştir. Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürülmesinin kimyasal enerjinin mekanik 
enerjiye dönüştürülmesinden çok daha verimli olduğu gerçeği buna eklenebilmektedir. Bu durum, madencilik endüstrisine 
yönelik, dekarbonizasyonun en azından kısa ve orta vadede elektrifikasyona doğru bir yolculuk olduğu anlamına gelmektedir. 
Elektrik formundaki enerjinin en büyük faydalarından biri, taşıma ve kullanım kolaylığıdır. Bu, çoğu uygulamada optimizasyon 
için güç kaynağının son kullanım noktasından geniş ölçüde ayrılabilmesini sağlar. Bu yaklaşım, madencilikte, genellikle birkaç 
kilometre uzaklıktaki büyük enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu, diğer 
kullanıcıların da bu durumdan faydalanmasını sağlar.  
 
Elektrifikasyonun olumsuzluğu, kimyasal enerji kaynaklarının aksine, depolanmasının çok zor olmasıdır. Kapasitörler gibi 
gerçek elektrik depolama uygulamalarında, tipik bir madencilik prosesi ile karşılaştırıldığında enerji yoğunluğu önemsizdir. 
Mobil uygulamalara yönelik elektrik enerjisi, çoğu zaman kimyasal enerji olarak depolanmakta ve bir akünün, yakıt hücresinin 
veya içten yanmalı motorun kullanılması yoluyla dönüştürülmektedir. Bu cihazların her biri daha sonra karbon emisyonları, 
dönüşüm verimliliği veya enerji depolama seviyesi açısından kendine has zorluklar oluşturmaktadır. 
 
Açık ocak uygulamalarına yönelik teknolojiler hızla gelişmektedir. Hem İsviçre hem de Yeni Zelanda’da eğimli yollarda nakliye 
gerektiren operasyonlarda, yokuş aşağı dolu nakliyenin, yokuş yukarı boş dönüş nakliyesini dengelemek için yeterli olan enerji 
geri kazanımını sağladığı akülü elektrikli kamyonlar başarıyla kullanılmıştır. Bu durumlarda, şarj ihtiyacı neredeyse tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Afrika’da düşük maliyetli hidroelektrik enerjiye erişimi olan birçok işletme, dizel kullanımını azaltmak, 
eğimli yollarda kamyon hızlarını iyileştirip, sera gazı emisyonlarını azaltmak için trolley taşıma yardımı gibi teknolojileri 
benimsemektedir.  
 
Madenlere enerji beslemek için gerekli ölçekte büyük rüzgar ve güneş tarlaları mevcut olsa da, bu sistemlerin güvenilirliği, 
döngüsel ve aralıklı üretimlerinden etkilenmektedir. Bir madene enerji beslemek için gereken ölçekte akü depolama çözümleri 
henüz üretilmemiştir. Bu sorunların telafisi, yenilenebilir güç kaynaklarının çeşitliliğidir. İyi geliştirilmiş bir şebeke sistemi 
tarafından desteklenen farklı enerji kaynaklarının ve depolama çözümlerinin kombinasyonu, yerel hava koşulları ve değişken 
talep ile ilgili sorunları azaltmak için alanlar arasında enerji transferine olanak sağlamaktadır.  
 
Makalenin tümüne erişebilmek için www.rpmglobal.com/wp-content/uploads/2021/11/Perspectives-August-2021-
Turkish.pdf 
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