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RAPORUN KAPSAMI 

Bu çalışmanın gayesi çelik üretiminde son sene¬ 
lerin gelişmesi olan sünger demirinin etkisini izlemek 
ve Türkiye gerçekleri açısından koşulları değerlendir¬ 
mektir. 

Rapor yedi kısımdan oluşmaktadır. I a ve I b'de 
çelik teknolojisinin genel ve Türkiye açısından durumu 
gözden geçirilmiş; bu sektöre ilişkin III.Beş Yıllık 
Plan önerileri ile elektrik ark ocağı tesisleri özet¬ 
lenmiştir. 

Kısım II’de sünger demiri teknolojisi kısaca ta¬ 
nıtılmış ve sünger demiri üretiminde kullanılan direkt 
redükleme yöntemlerinin özellikle RL/SN ve HY1 gibi ge¬ 
niş tatbik sahası bulanlarının, özellikleri ve kurulu 
tesis durumları sunulmuştur. 

Kısım IlI'de ise daha evvel tanımlanan sünger de¬ 
mirinin demir-çelik teknolojisindeki yeri ve katkıları 
işlenmiştir.Bu arada, özellikle, sünger demirinin hurdayı 
ikame ve elektrik ark ocaklarından oluşan mini-çelik fab¬ 
rikalarına rantable üretim koşulları sağlaması açısından 
yararları özetlenmiştir. 

Kısım IV'de sünger demiri açısından demir cevhe¬ 
rinde gereksinen özellikler belirtilmiştir. Kısım V ile 
VI'de ise, Türkiye'nin demir cevheri rezervleri ile me- 
tallurjik taş kömürü üretim olanakları, sünger demiri 
üretim koşullarını etkilemeleri açısından değerlendiril¬ 
miş ve konuya etkileri saptanmıştır. 

Bu altı kısımda işlenen konuların ışığı altında 
sünger demirinin Türkiye çelik teknolojisi açısından de¬ 
ğerlendirilmesi kısım VII'de ele alınmıştır. Böylece son 
senelerin gelişmesi olan sünger demirinin Türkiye çelik 
üretimi dengesine etkisi ekonomik ve teknik açılardan iz¬ 
lenerek saptanmıştır. 

Raporun ek kısmında ise HY1 sünger demiri üretim 
yöntemine ilişkin daha detaylı bilgi ile konunun aydın¬ 
lanmasına yardımcı olacak bazı şekil ve çizelgeler sunul¬ 
muştur. Bu çalışmanın hazırlanmasında yararlanılan kay¬ 
naklar ise liste halinde rapor sonunda yer almaktadır. 
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la. ÇELİK TEKNOLOJİSİNİÜ üEHEL DURUMU 

Sanayinin temel girdilerinden olan çeliğin, sosyal ve iktisadi geliş¬ 

meye paralel olarak,kullanılış sahaları yaygınlaşmakta tüketimi evrensel çapta 

artmaktadır* Ülkeler artan çelik ihtiyaçlarını koşullar elverdiği oranda kendi 

iç kaynakları ile karşılamaya çalışmaktadırlar* Aşağıda ki çizelge çelik üreti¬ 

minin hu yönünü yansıtmaktadır* 

Çizelge I» Dünya Ham Çelik Üretimi 

Sene Hara Çelik Üretimi Çelik üreten Senelik Üretim 
(milyon t/sene) Ülke Sayısı Artlç Hızı 

1900 37 

1930 95 

1950 192 

1960 345 

1970 593 

1980 (tahmini) Ö90 

Bazı kesimlerde sanayileşme göstergesi olarak kullanılan fert ba¬ 

şına senelik çelik tüketimi,günümüzde,sanayileşmiş ülkelerde 390-730 kg* ci¬ 

varında olduğu halde, iktisaden geri kalmış ülkelerde anoak 13 kg. 1 bulmak¬ 

tadır* Türkiye için bu değer 65 kg.ı geçmemektedir* 

Yakın zamana dek çelik üretiminde,yüksek fırın,kok fabrikası ve ço¬ 

ğunlukla Siemens-Martin ocaklarından oluşan çelikhane ve haddehaneleri barın¬ 

dıran entegre tesislerin teknolojisinde biyük bir gelişme olmamıştır* Son on- 

beş yılda ise, artan çelik talebi karşısında maliyeti düşürme çabaları ile , 

oksijen konverterlerin ön plân geçtiği, pelet ve sinterin yüksek fırınlara 

yeni şarj teknikleri ile girdi olarak verilmeye başlandığı, kontinu döküm ve 

haddehanelerin kurulduğu, kok sarfiyatını azaltıoı tekniklerin g#liştirildiği 

12 

16 

51 

58 

65 

70 

1 
$3*9 

$5*4 
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görülmektedir» 

Bu arada, yöresel üretim olanakları ve direkt retiükleme yöntemleri - 

nin geliştirilmesi ile gittikçe yaygınlaşan sünger domiri üretimi^ elektrik 

ark ocakları ile çelik üretiminin önem kaşanmasını stkiliyen başlıca unsur 

olmaktadır» Uzun dönemde, çelik üretiminin oksijen konverter ve elektrik ark 

ocaklarından oluşması beklenmektedir* Aşağıda ki çizelge çelik üretimi sürecinin 

teknolojik açıdan göstereceği değişimi özetlemektedir* 
% 

Çizelge 2* Dünya Bam Çelik Üretiminin Yöntemlere Göre .'Da .llişl 

(Milyon ton ham çelik) 

1960 1965 1970 1975 

( 
1980 

Tahmini 

1985 

) 
1990 1995 

Elektrik Ark 36 58 68 100 167 283 368 450 

Ocakları 10.# 12.4$ 11.4$ 12*3$ 18.7$ 27.4$ 32.1$ 35*3$ 

Siemens-Martin 245 268 237 225 138 67 58 50 

Ocakları 7# 57*# 39.# 27*8$ 15.5$ 6*5$ 5.1$ 3.# 

Oksijen Konver- 8 75 256 467 571 675 717 775 

terleri 2.3 $ 15*# 43*1$ 57.7$ 64.3$ 65.3$ 62*7$ 60*8$ 

Thomas ve Besse- 56 68 32 17 14 6 — — 

mer Konverter1eri 16.# 14.5# 5*6$ $2.2 $1*4 0,8$ 0 $ 0$ 

Yekûn Ham Çelik 

Üretimi 
..45 409 593 8lo 890 1033 1143 1275 

Çelik üretiminde son senelerin üzerinde durulması gereken diğer önem¬ 

li gelişmeside, yöresel olanakları değerlendirerek küçük kapasitelerine rağmen 
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entegre çelik tesisleri ile rekabet edebilen "mini-çelik fabrikalarıHnın doğu¬ 

şudur» Özellikle son on yılda, direkt redükleae yöntemleri ile elde olunan, 

sünger demirini hurda yarine ikame ederek elektrik ark ocaklarında ham çelik 

üretip , kontinü döküm tesislerinde işliyen mini çelik fabrikaları, senelik 

100 İ14 300 bin tonluk kapasiteleri ils, minimum 2 milyon ton kapasitelik yük¬ 

sek fırınlı entegre çelik tesislerinin rantablitesine erişebilme olanağını 

bulmuş1ardır« Özellikle kalite çelik üretimine yönelmeleri halinde bu olanak¬ 

ları danada artmaktadır» 

Günümüzde ki mini-çelik fabrikalarının gibi büyük bir çoğunluğu 

ham madde olarak hurda kullanmakta isede, ileride sünger demirinin hurdayı ika¬ 

me ederek daha elverişli üretim ortamı yaratmasııv© böyleoe mini-çelik fabrika¬ 

larının yaygınlaşmasına neden teşkil etmesi beklenmektedir. 

Aşağıda ki çizelge 3den mini-çelik fabrikalarının yeryüzünde ki genel 

dağılışı izlenebilir0 

Çizelge 3o Mini-Çelik Fabrikalarının Dağılışı ve Üretimleri (32) 

ülke Toplam üretim Miktarı ülke Tüm Üretimine 
(milyon ton/ sene) Oranı ( $ ) 

Amerika 6 5 

İtalya 4-5 25 

İspanya 3 40 

İsviçre 0 e 2 36 

Almanya 1.2 2.6 

Brezilya 2 38 

Japonya 8-10 10 

Meksika 1 25 

Dünya Toplamıt 30 5 
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Bu gelişmelere paralel olarak, son senelerde, elektrik ark ocakları 

kapasitelerininde gittikçe büyüdüğü görülmektedir. Uouz elektrik enerjisinin 

▼erdiği olanaklardan faydalanmak ve sanayi artığı hurdayı değerlendirmek geliş¬ 

miş ülkeleri bu istikamette davranışa yöneltmektedir. 

1970 sonunda, İngiltere'de salt elektrik ark ooağı kullanan tesisle¬ 

rin sayıları ve kapasiteleri aşağıda kİ çizelgede özetlenmiştir», 

jizelge 4o İngiltere'de 1970 Sonunda ülektrik Ark Ooaklannıa 

Kapasite Durumui ( 32 ) 

Kapasite (ton/ sene) Tesis Adedi 

51000 den 100000 e kadar 9 

1010C0 " 500000 e " 7 

500000 " 1000000 e " 3 

1000000 dan büyük 1 

iler nevi karbonlu ve alaşımlı özel çeliklerin üretiminde özel kont¬ 

rol ve itinaya ihtiyaç duyulması, çoğunlukla üretim miktarlarının büyük enteg¬ 

re tesis kapasitelerine göre az olması, özel çeliklerin bu gayeye yönelik mini- 

çelik fabrikalarında üretilmesine yol açmıştır. Bu fabrikaların hemen tümünd# 

özel çelik üretimi için en uygun yöntem olan elektrik ark ocakları kullanılmak¬ 

tadır. Bu yöntem hassas kontrol ve işleme müdahale edebilme olanakları verdiği 

gibi,gerek kapasitenin kullanılması ve gerekse verimlilik ve uygunluk nedenle- 
4 

ri ilede, oksijen konverterleri ve Siemens-Martin ocaklarına oranla, özel çelik 

üretimi için daha elverişli olmaktadır. 

1971 de ifansa*da ki elektrik ark ocaklarının tüm üretiminin $64 ünü 

özel çelik oluşturmaktaydı. Diğer bir deyimle, Fransa’nın 2,314 milyon tonluk 

özel çelik üretiminin $66 sı olan 1,526 milyon tonluk kısmı elektrik ark ocak¬ 

larında üretilmişti. 



Günümüzde, özel çelik üretiminin toplam çelik üretimine oranı, sana¬ 

yileşmiş ülkelerde ^7 ile '^23<>7 arasında değişmektedir,» Bu oranın ilerifci sene¬ 

lerde daha da artması beklenmektedir» Zira alaşımlı çelik ve paslanmaz çeliğe 

olan talep toplam çelik talebinin üzerinde bir artış hızı göstermektedir* 

Önümüzde ki senelerde, direkt redükleme metodları için duyulan büyük 

enerji ihtiyaomın daha ekonomik koşullarla temin edilebilmesi, çelik sektörü¬ 

nün gslişme hızını olumlu yönde etkiliyebilir» Bundan öte, atom enerjisinden 

faydalanma olanaklarının artması Te çelik sektörünün üretim sürecinde kullanıl¬ 

ması halinde, 2000 yılma dek, bu alanda önemli teknolojik gelişmeler beklene¬ 

bilir» 
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Ibc TÜRKİYE CBLİK S laaCTÜR OK OM DURUMU re III ünoü BEÇ YILLIK 

PUUHID ODERİLEKİ 

Henüz sanayileşme süraoini tamamllyamemiş, önünde katedeoeği şok 

uzun mesafe olan ülkemiz,şahıs başına 60-70 kg.lık çelik tüketimi ile sanayi¬ 

leşmiş ülkeleri çok geriden takip etmektediro Aşağıda ki çizelge 5 üen 1982 

ye kadar Türkiye Demir Çelik Sanayiinin Ara-Talep dengesine ilişkin Devlet 

Plânlama Teşkilâtı tarafından tesbit edilen hedefleri izliyebiliriz» 

Çizelge 5 Türkiye Demir ve Çelik Sanayii Mayi Maden 

Karabük 

Demir-Çe» 
Ereğli 
Dem»—Çe<> 

İskenderun 
Dem,,-Çelik 

MKEK ve 

özel Tes. 
Arz 

Toplamı 
Talep 
Toplamı 

Arz Talep 
Parkı 

1972 600 778 — 235 1613 2200 r 587 

1973 700 872 — 235 1807 2442 - 635 

1974 7co 1390 — 235 2325 2808 -485 

1975 700 1600 800 324 3424 3230 194 

1976 800 1650 1200 324 3974 3714 260 

1977 900 1650 1200 324 4074 4270 -196 

197B 900 1650 2400 700 5650 4912 738 

1979 900 2500 2400 700 6500 5648 852 

19Ö0 900 3000 2400 700 7000 7150 -150 

1981 900 3000 2400 700 7000 8222 -1222 

1982 900 4200 2400 700 8200 9455 -1255 

Yekûn 8900 22290 15200 5177 51567 54051 2484 

Ars-talep arasında tesis edilen dengenin İskenderun Demir-Çelik te¬ 

sislerinin veya Ereğli Demir-Çelik tesisleri tevsilerinin üretim devresine 

girişinde dolacak gecikmelerle ne derece etkileneceği bu tabloda belirgin 

olarak gözükmektedir» 
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Türkiye Çelik Sektörünün üretim yöntemleri bu sanayi kolunda ki yaygın tek¬ 

noloji yönünde bir gelişme göstermektedir. Bu durum aşağıda ki çizelgeden 

açık olarak izlenebilmektedir» 

Çizelge 6 Türkiye*de Çelik Üretimi Programlaması(bin ton) (35) 

Üretim Çekli 1972 1977 1982 1987 

Elektrik Ark ûoak» 235 (#21) 

Siemens-Martin Ooak«635 (#56»6) 

Oksijen Konverteri 250 (#22*4) 

324 (#7*1) 

700 (#15.3) 

3535 (#77*6) 

700 (#8.7) 

700 (#8,7) 

6635 (#82.6) 

1450 (#10.9) 

II89O (#89*1) 

Yekun Çelik Üretimi 1120 4559 8035 13340 

Buna rağmen 2 ve 6 sayılı çizelgelerin karşılaştırılması , elektrik 

ark ooaklarmin 1987 için programlanan üretim oranının dünya ortalamasından 

belirgin şekildi küçük olduğunu göstermektedir. Ülkemiz gibi kalkınmakta 
* 

olan ülkelerde elektrik enerjisi temininin bir sorun teşkil etmesi ve mali¬ 

yetinin, şimdilik yüksek olması bunu etkileıptunsurlardandır. 

III» Beş yıllık plân Türkiye Demir- Çelik Sektörüne ilişkin öneri¬ 

lerde bulunmuş tur» BunlOr aşağıda ki şekilde özetlenebilin 

a» Yeni elektrikli çelik üretim tesisleri kurulmasında kapasite seçimi ve 

özel çelik üretimine elverişlilik üzerinde önemle durulması, 

b. 1ŞÖ8 lerde demir çelik ürünlerinde uluslararası fiat düzeyine ulaşılması, 

o. Ün redükleme usulleri ile yeni hafif alaşımlı özel çelik üretilmesi, 

d. İskenderun entegre tesisleri ile Ereğli tesisleri tevsiinin çizelge 4 de 

gösterilen üretimi gerçekleştireoek şekilde devreye sokulması, 

©» 1982 den sonra devreye girmek üzere 4 üncü entegre tesis için çalışma¬ 

lara başlanması, 
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f. Kam çelik üretim kapasitelerine göre çelik tesislerinin aşağıdaki şekilde 

olmasıs 

Çizelge 7 Türkiye Çelik Tesislerinin Kapasiteye göre Programlanması (35) 

Yıllar 6/8 4/6 3/4 2/3 1.5/2 Qo$/l 0.5 Toplam 
Kil./ Mil./ Mil./ Mil./ Mil./ Mil./ Mil,/ 
ton ton ton ton ton ton ton Adet 

1966 S— —   —   4 4 

196 9 — — — — — 2 6 8 

1977 — — — — 2 1 16 19 

1982 — — 1 1 — 1 18 21 

19S7 1 1 1 — —— 1 20 24 

Türkiye'nin mevcut koşulları içinde mini-çelik fabrikalarının diş 

ülkelerde eriştiği rantabliieye ve yüksek fırınlı entegre çelik tesisleri 

ile rekabet olanaklarına erişilmesi çok zordur, Makro açıdan yapılacak bir 

değerlendirme, henüz sünger demiri üretimi ve elektrik ark ocaklarının, işle¬ 

tilmesi için uouz enerji temini sorunlarını çözememiş olan ülkemizde, özel 

çelik ötesi doğacak çelik talebi için ”ok3ijen konverter ooağı-yüksek fı¬ 

rın” sistemli entegre tesislere yönelmenin olumlu olduğuma gösterir. 

III. Beş yıllık plfinm 927 nci maddesindede belirtildiği gibi, 

sroıayileşmeye paralel olarak özel çeliğe olan talebde artmaktadır, Ber gün, 

değişik özellikli, ve belirli amaoa yönelik özel çelik üretimine gidilmekte¬ 

dir. Özel alaşımlı çelik talebinin önümüzde ki yirmi yıllık dönemde, sana¬ 

yileşmeye paralel olarak, yılda ortalama % 27.8 gibi Kızlı bir gelişme gös¬ 

tereceği hesaplanmaktadır. Bu gelişme içinde, özel çelik üretiminin toplam 



çelik üretimi içindeki payı, gittikçe artarak, 1972 deki $4*6 oranından 

19Ö7 de $10 a ulaşacaktır,. 

Önümüzdeki yirmi yıllık dönemde Türkiye’nin özel çeliğe olan 

talebi aşağıda ki şekilde plânlanmıştın 

Çizelge 8 Türkiye’de özel Çelik üretimi Programlanması (35) 

1972 1977 1982 1987 1992 1995 

Özel Çelik 
Üretimi 

(bin ton/yıl) 

100 285 567 1191 2000 2400 

özel Çelik 
Üretiminin 
Toplam Çelik 
üretimine Oranı 

4o6 6»8 8a2 10 »0 11»3 11.8 • 

Çizelge 5 ve 9 un inoelenmesi elektrikli ark ooagı kullanarak 

çelik üreten tesislerin içinde bulundukları zor koşullar hakkında bir fi¬ 

kir verebilir. Büyük bir atıl kapasite ile çalışan bu tesislerden, özellik¬ 

le üretim düzenini kütle çeliğinden özel çeliğe dönüştüremiyenler için, 

1975-1980 döneminin çok kritik bir darboğaz teşkil etmesi beklenmektedir» 

Elektrik enerjisi ve hurda fiatlarmın yüksek oluşu yanında üretim kapasite- 

lerininde küçük oluşu, kütle çeliği üreten bu tesislerin maliyet fiatları- 

ni yükselten unsurlar olmaktadır» Bu nedenlerle elektrik ark ooağı tesisle¬ 

ri, mevcut koşullar altında, ihraoata dönük çalışma olanaklarımda bulama¬ 

maktadırlar» 
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Çizelge 9 Türkiyelin Bellibaşlı Elektrik Ark Ooaklannzn Kapasiteleri 

Io Kütle Çeliği Üretenleri 

Tesisin Adı   Kapasite (bin ton ) Tesis Yeri 

M e taş 02*5 Ege 

Elektroroetal 32 Marmara 

Kromen tl 

M, Üretmen 11 II 

2etel 8 * 

Metan 24 M 

leaısan 10 Kusey Anadolu 

AlanyalI 14*4 İstanbul 

Çolakoğlu 20 N 

G ©m taş 50 Bursa 

Elektrofer 39 Oebse 

Karamanoı 9 Ankara 

Ark Çelik 24 İstanbul 

Kütle Çeliği Yekünü 374*9 bin ton 

II* üsel Çelik Üretenleri 

Tesisin âdı Kapasite(bin ton) Tesis Yeri 

a* Mevcut* MKEK 60 Kırıkkale 

b* Teşvik Belgesi Alanı 

Edaş 200 Ege 

Akçelik 90 Marmara 

Keban 90 Elasığ 

Ak Vasıflı Çelik San* İÖO İskenderun 

Asil çelik San* A0ş* 60 

o* Plânda Öngörülant M KEK 200 Ankara 

Özel Çelik Yekünü 790 bin ton 

Elektrik Ark Ooakları Kapasite Yekünü.....* 



IIp Siin^er Demiri ve Direkt Rcdükleme Yöntemleri 

Çok eskilerden beri, yüksek fırınlara şarj edilemiyen, üretim ma¬ 

liyetleri yüksek tenörlü taş kömüründen dana düşük olan katı ve sıvı karbon 

esaslı yakıtlar kullanılarak, çelik üretiminde yüksek fırının yerini alabi¬ 

lecek sistemler üzerinde araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır# Çelik üreti¬ 

minde ana girdi olarak kullanılmak üzere sünger demiri üretimini esas alan 

bu sistemler çoğunlukla Direkt Redükleme Yöntemleri olarak adlandırılır# Bu 

yöntemlerle elde edilen sünger demiri, demir okBidin hidrojen ve karbon mo- 

noksit karışımı ile yüksek hararette- ergime noktasına varmadan- redaksiyo¬ 

nu ile elde olunan, koyu gri renkte , demir yüzdesi 85$ in üzerinde, süngere 

benzer yapıda, direkt olarak çelik üretiminde hurda yerine ikame edilerek 

kullanılabilecek bir ara üründür# 

özellikle son birkaç senedir sünger demiri üretimi daha çok önem 

kazanmış, değişik yöntemleri kullanan tesislerin çeşitli ülkelerde kurul¬ 

masına. girişilmiştir# Bu durumun önümüzde ki yıllarda daha çok önem kazanaca¬ 

ğı, 3ünger demirinin mini çelik fabrikalarda temel ham maddeyi teşkil edece¬ 

ği anlaşılmaktadır# Bu nedenle, ülkemiz gibi yeni üretim tesisleri kurma 

durumunda ©lan kalkınma sürecinde ki ülkeler için sünger demiri teknoloji¬ 

si dikkatle izlenmesi gereken ilginç bir gelişmedir# 

Sünger demiri üretimi için değişik yöntemler kullanılmaktadır# 

Bunların bir kısmı deneme dönemindedir# Bir kısmının tatbikatı ise sadece 

son üç dört yılı kapsamaktadır# Değişik ülkelerde kullanılan farklı yöntem¬ 

ler çoğunlukla o bölgelerin tabii koşullarını ve yöresel enerji kaynaklarını 

değerlendirmek amacı ile geliştirilmiştir, örneğin, İsveç'de elektriğe, Mek¬ 

sika'da tabii gaza, Güney Afrika ve Güney Kore'de kömüre dönük olması gibi# 
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Bu nedenle, gelişmiş veya deneme safhasında bulunan sistemler içinde en ren- 

table ve teknolojik açıdan aşamasını tamamlamış olanının seçimi, sünger de¬ 

miri üretim koşullarının yaratılması açısından büyük önem kazanmaktadır0 Bu 

çalışmanın gayesi, çok dana geniş kapsamlı bir fizibilite çalışmasını öngö¬ 

recek böyle bir teknoloji seçimine girişmek değildir. Sadeee, belli başlı 

sünger demiri üretim yöntemlerinin genel olarak tanıtılması ve karşılaştırıl¬ 

ması ile yetinilaoektir. 

Şimdiyedek sünger demiri üretimi için seksenin üzerinde lisanslı 

sistem geliştirilmiş olmakla beraber bunların çoğunluğunu henüz pilot tesis¬ 

ler dışında kullanım elanağma erişilememiştir0 Sadeoe birkaçı ile ticari ga¬ 

yelerle üretim yapılabilmektedir. Sünger demirinin demir-çelik teknolojisine 

katkısını daha detaylı incelemeden evvel, sünger demiri üretiminde kullanılan 

yöntemlerin özelliklerini kapsiyaoak genel bir değerlendirme sunulacaktır. 

a. Döner ı'inn Sis temleri t 

i. Krupp-Kenn Yöntemi (1.2,3) 

Özellikle yüksek dozda silikonlu, baz derecesi 0.2-0.3 seviyesin¬ 

de ©lan cevherler için geliştirilmiş olan bu yöntemde kireç kullanılmamak¬ 

tadır* 5- 30 mm. çapında ki oevher parçaları veya peletler, döner yatay ©oak- 

o 

larda antrasit, kok tozu veya linyit kullanarak 123$ — 126Ö C de redükleme 

işlemine tabi tutulurlar. Bedüklerae katkı maddesinde ki sülfürün nihai ürü¬ 

ne karışmasına mani olunamaması bu yöntemin ekonomik koşullarla kullanılmasın¬ 

da sorun yaratmaktadır. 

Oüney Afrika'da, Benoni Dunswart Iron and Steelworks tarafından 

senede İŞUOOO ton sünger demirini Krupp-Renn yöntemi ile üreteoek bir tesisin 
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yapısına 197L senesinde başlanmıştır,» 

ii» SL/RN Yöntemi (4,3ı5»6,7>8) 

Çalışma düzeni Krupp-Penn’mkinin benzeri elan bu yönteme ilişkin 

akım şeması şekil 1 de gösterilmiştir, Bu şemadan izleneöileoeği gibi, bittim, 
O 

antrasit, linyit gibi kömüre dönük olan redükleme işlemi 1000- 10Ö0 C hara¬ 

rette yürütülür* Elde olunan ürün çok inoe olduğundan ocaklara şarj edilme¬ 

den ev^rel topaklaştırılması gerekir» Döner tipte alan fırında değişik çaplar¬ 

da cevher parçası kullanilsbilinmesine rağmen, sünger demirinin kalitesinin 

kontrolü açısından, pelet ile daha iyi sonuç alınaaktadır6 

Sakil İt SL/RN Yönteminin Basitleştirilmiş Akıa Şeması» 

Cevher 

( Demir Oksit] 

a 
Linyit Kireç ve 

Katkı Mad. 
Yakıt/Hava 

DÖNER FIRIN 
(l©©®° -1080°C) 

Separasyon 

V 

———   — Soğutucu (Su) 
93° C 

Sünger Demiri 

Yakıt 

İlk olarak Norveç'de titanyumlu demir oevherini işlemek için öneri¬ 

len bu yöntem halen değişik yörelerde ki tesislerde uygulansaktadır. Bu tesis¬ 

lere ilişkin özellikler çizelge 10 dan izlenebilir» Hemen tümüyle çok yeni olan 

bu tesisler ticari amaçla üretimlerine devam etmekle beraber giderilmesi zorun¬ 

lu teknolojik sorunlarla karşılaşmaktalar* 

Bu sorunlardan önemsenmesi gerekenleri şöyleoe özetliyebilirizi 
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a» Katı yakıt maddelerini kullanan tün yöntemlerde olduğu gibi redükleme 

hararet derecesini kontrol zor olmakta, gereğinde yapılamamaktadır. 

b0 Döner fırın iyinde yapışma, büyük kitleler halinde topaklaşma, sinterleş- 

me olması, 

d. lüksek hararet kullanılmasının gereksinmesi, 

d® Yüksek linyit reaktivitesi, 

e, Feletin rutubet değişkenliğinin yarattığı sorunlar, 

fo Artık kül ile cevher tozlarının karışması, 

g0 l'ırın gazlarının 4Qp ma yaklaşan kısmından faydalanılmamasl, 

h. Nihai üründe toz miktarının yüksek olması ( 10$ r 1 

i® Artık kül miktarının 33> gibi yüksek oranda olması» 

Yukarıda ki sorunların giderilmesi nalinde, reservlerine yeryüzünün 

hemen her bölgesinde bolca rastlanan katı yakıtları kullanan bu yöntem çok 

olumlu üretim koşulları sağllyabilir* 
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çiz el, e» 10 

Belli Başlı SL/RM Sünger Demiri Tesislerine Ait Bilgi (6»7»8) 

Tesisin Highweld, Inebon BewZealand Faloon- Tubaras Juis de AeasFmaa 

Adi St*ve Van 
Corp* 

„ Ironvorks 1 Ste Ltdc Bridge 
KieMines 

Ce« ForaCe« Pır.Câe 

Tesisin Mitbank Seul Aueland Faleon- Brezilya Brezilya Brezilya 

Yeri Güney 

Afrika 

Güney 

Kore 

Yeni 

Zelanda 

Bridge 

Kanada 

Tesis 

Başlangıç 1968 1969 1969 19 70 1973 1973 1972 

Yılı 

Yıllık 

Sünger 
Ben. iri 

Kapasite 
si (ton) 

700o000 250o00Û I65.OGÛ 330o000 350*000 300o000 65o000 

Kullanılan 55$ Fe 
Gevher 1*6$ 

V 0 
2 5 

69$ Fe 60ç5$Fe 
8£ TiOg 

66*5 $ Fe 
1$ Ni 

Redükleme 
/iaddesi 

Bi tüm 

(Kömür) 
Antrasit 

(Kömür) 
Sert 

Linyit 
Bİtüm 

(Kömür) 
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b» Şaft Fırını Sistemleri (9.10ı 11.12.3) 

i® t-jiber, Yöntemi; 

67% C0 re 33% Hg gazları karışımını redükleme maddesi olarak kul¬ 
lanan bu sistem ilk defa 1952 de İsveç’de senelik 20000 ton sünger demiri 

kapasitesinde kurulan tesisde tatbik edilmiştir* Yüksek fırınlara benzer 

tesislerde yürütülen redükleme işleminde kullanılan gaz karışımının elde 

edilişi büyük miktarda elektrik enerjisi tüketimine ihtiyaç göstertir® Beher 

ton sünger demiri üretimi için 1200 redükleme gazı tüketilmekte olup, ısı 

kullanma randıman oranı saâeo® 36% dıre Henüz önemseneoek tatbik sahası bu¬ 

lamamış tır0 

âriç. Midrex Yöntemi» 

Islak demir oksitli eevherden elde edilen okside pelet 1100 ®G de 

ısıtılmış redükleme gazı ile şaft tipi fırın içinde redüklemeye tabi tutu¬ 

lur® Son senelerde yürürlüğe konan bu yöntemi kullanan ve halen sünger demi¬ 

ri üretmekte olan tesisler şunlardiüi 

1® Ûregon Steel Mili (I969) 

2, George T©wn Steel Mili (197i) 

3o Hamburg Kort (1971 ) 

4« Sidbee- Quebeo (^972 ) 
5® Baton Rouge (1972) 

Midrex yönteminin ısı r ndımani 50% olup, redükleme gazının hazır¬ 

lanması maliyeti yükselten unsurdur® Teknolojisinin çok yeni olması nedeniyle 

aksiyan unsurları ve randımanı henüz tam anlamıyla irdelenememiştirc Kurulu 

tesislerin bir kısmı günlük 500 tona kadar üretimde bulunabilmektedir® 
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iii» Purofar Yöntemi» 

Midrex yönteminin benzeri olan bu sistemde de,tabii gazın oksijen 

ve su ile karıştırılmasından elde edil ip,70$ ve 30$ CO dan oluşan gaz redük-

lerae işleminde kullanılır*Tesis gaz üretimi ve redükleme olmak üzere iki kısım

dan oluşur-9 Senelik 165000 ton sünger demiri üretecek bir Profer tesisi Al

manya- öberhavsen’de 1970 de kurulmuyu başlanmişdır* 

Oc Sıvılandırılmis-Yatak Yöntemleri (3.13*14) 

iç rtiroeltlen Yöntemi i 

Ufalandırılmış cevher parçacıklarının redükaiyon gazına havi ocak— 

dan akışı ve 800 C de redüklenmesi esasına dayanan bu yöntem ile ekonomik üre

tim koşullerı henüz elde edilememiştir® Eh önemli sorun, o*l mm. çapında ki 

parçacıklardan oluşan karışımın akış hızının 100 sm/san<> yi geçmemesi gerekmesi

dir* Bu zorunluluk üretim hızının düşmesine , bu nedenle maliyetin artmasına 

sebep olmaktadır. Bundan öte, redükleme oranı yjfi yi aşınca sinterleşmenin baş

laması diğer önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır, 

ii, H - Demir Yöntemis 

Yüksek basınç ve alçak hararette ki saf hidrojeni redükleme unsuru 

olarak kullanan bu sistem yirmi sene evvel flydrooarbon Inoe tarafından gelişti

rilmiştir* Uouz saf hidrojen elde edilebilmesi olanaklarının azlığı, elde edi

len sünger demirinin çelik üretiminde kullanılabilmesi için briketleştirilme

sinin gerekmesi, halâ deneme safhasında olan bu yöntemin rantabl olarak tat

bik kabiliyetini sınırlamaktadır. Buna rağmen, 1972 yılında bu yöntemle sünger 

demiri üretecek yıllık 1000000 ton kapasitede bir tesisin inşasına geçilmiş 

olmakla beraber henüz üretime başlanılamamıştır* (15) 

United States Steel Corp0 tarafından geliştirilen pilot tesisler-
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ae sünger demiri üretimine geçilen Jsu-Iron Yöntemi ile ADL (fîsso Research- 

Little) Yöntemide yukarıda ki iki sisteme benzer özellikler taşımakta olup sa¬ 

nayi gayelarine uygun kapasitede üretime geçebilmeleri için çözümlenmesi gere¬ 

ken teknolojik sorunları bulunmaktadır* 

d. Reaktörlü Sistem - HYL Yöntemi (16,3.17.18.19.20.21.22) 

Meksika'nın Eojalata Y Lamına,S,A* şirketi tarafından geliştirilen 

bu sistemle işliyen ilk pilot tesis,1955 de,30 bin ton üretim kapasitesi ile, 

Monterrey'd® kurulmuştur*Redüfcs iyon gazı (Tabii gaz) ile demir cevherini redük- 

lemeyi öneren bu yöntemle ilişkin ilk sınai tesis ise 1957 de 200 ton günlük 

kapasite ile Bojalata Y Lamina şirketi için Monterrey'de kuruldu# Bu tesisin 

çalışmasından edinilen bilgilerile, aksiyan yönlerini giderecek yeni teknoloji¬ 

yi kapsıyan,5°o er ton günlük kapasitelerde iki tesis daha 1967 ve 1969 da Mek¬ 

sika'nın Vera Cruz ve Peubla şehirlerinde kuruldu. 

Gerek bu tesislerin günümüze dek gösterdikleri randımanlı üretim- ki 

bu husus Birleşmiş Milletler uzmanları tarafındanba tesbit edilmiş ve proje ö- 

zellikle tabii gaz kaynakları olan kalkınma durumunda ki ülkelere önerilmiştir— 

ve gerekse Vera Cruz ve Peubla tesisleri projesini yapan Svinciell-Bressler şir¬ 

ketinde çalışıp özellikle redüksiyon reaktörlerini bilfiil projelendiren bu ra¬ 

por yazarının konu ile ilişkin tecrübesi, bu yazarı , BYL yönteminin sünger de¬ 

miri üretiminin en gelişmiş, teknolojik aşamasını büyük ölçüde tamamlamış bir 

yöntem olduğu kanısına vardırmaktadır# 

HYL tesisi "gaz hazırlama ünitesi" ve cevher redükleme ünitesi" 

olman üzere iki ana kısımdan oluşur# Oaz hazırlama ünitesinde sülfürden arınan 

tabii gaz buharla reaksiyona giriştirilerek yaklaşık 75$ Eg 9$ Ve 

4$ CH^ dan oluşan redükleme gazı ©İde edilir# Isıtılan redükleme gazı ile içi 



6-50 rm° çapında cevher ile dolu reaktörlerde redükleme işlemi yürütülerek 

çelik üretiminde hurda yerine kullanılabilecek sünger demiri elde edilir» 

1972 yılında Sahia- Brezilyaca senelik 270000 ton, 1973 de ise 

Monterrey- Meksika*da 400000 ton kapasiteli tesislerin üretime geçmesi ile, 

halen altı ayrı tesisde, MYL yöntemi ile senede 1500000 ton sünger demiri 

üretilmektedir» Bu yönteme ilişkin deha detaylı teknik bilgi raporun ek kıs¬ 

mında özet olarak verilmiştir0 

Yukarıda kısaca özetlenen günümüzün geçerli sünger demiri üretim 

yöntemlerinin özelliklerine ilişkin bazı doneler aşağıda ki çizelge 11 den 

topluca izlenebilire 



Çizelge » 11 Sünger Demiri Üretim Yöntemlerinin Özellikleri ve Tesisler s 

J 
Üretim 
Metodu 

îedüfceiyon 
iaddesi 

İşletme Masrafları(Pelet Kullanarak) Q 
îevher Çapı (mm*) 1 

•talama 
’eais 

Capasi-
tesi 

ı/sen® 

'akla X 

?ık T 
1er ek S 

Li 

fatı- 
nm 

evout ' 
esiz 1 

ayısı 1 
• 

a 

op 
aa 

re 

tim 
Tnrçsr t 
îevber 

eyüiulBUş 
Cevher 

Felet Pelet 

kg/1 
Fe 

Poz I 

(aybı 
<&/t 
•'e 

olomite 

Kg/1 
Fe 

Linyit 1 
5100 c 
Koal/kg ( 

i 

abü El 
as 1 

000 

oal/NH 

ektrik İş 
Vs/tFe iş 

çilik 
çi aa/ 
Fe 

HYL 

Yöntemi 
Tabii 
Caz 

>-50 5-16 1523 12 — — £72 10*5 c .35 1 

t 

00 
»in 

i 

ro4 
PL/t 
»30 
’L/t 

S E 
►,5 
il 

on 

MIimEX 
Yöntemi 

Tabii 
Gaz 

L0-40 5-16 1523 . \2 — 400 ? 0*30 ] 
t 
65 1 
in ' 

»56 
’L/t 

5 t 
\ 

00 

in 

PUROM» 
Yöntemi 

Tabii 

Gaz 
;0—40 5-16 1523 . \2 — — 415 96 0,24 

t 
65 
in 

— 

1 

b 
65 
in 

H-IRCN 
Yöntemi 

Tabii 

Gaz 

— >*3-1.65 — 1490 • — — ?00 33 0.28 - -

i 
h 

d 

ışa 
ilin 

» 

Nu IR® 
Yöntemi 

Tabii 
Gaz 

— >.3-1.65 — 1490 - — — 438 33 3.28 - — 

sl/rr 
Yöntemi 

Linyit -20 — 5-16 1531 7 50 690 — 47 j.34 * !>o' 
in 

630 
TL/t ' l A 

il 

KRUPP SI 
Yöntemi 

Linyit 
Kok Tozu 

.5-27 5-16 1525 0 60 
402 
235 

— 35 >.29 J 50 
in 

— * t >0 
La 



IIIO Sünger tamirinin Demir-Çolik Teknolojisinde ki Yeri 

Kısımla da özetlendiği gibi, elektrik; ark ocakları ile çelik üretimi 

dünya ham çelik üretiminin 1970 de 11®4 % ünü teşkil etmekteydi® Bu değerin 

19Ö0 de l8eTfe ye, 1990 4a }2al % • , 2000 yılında ise $öo5% a ulaşacağı tahmin 

edilmektedir® 

Bunun türlü nedenleri vardır® Elektrik enerjisi gün geçtikçe daha 

uouza üretilebilmektedir® Elektrik ark ocaklarının kapasite sorunu yoktur® De¬ 

ğişik bölgelerde yöresel ihtiyaçları karşılamak için kurulabilirler® Gereksenen 

kapital yatırımı yüksek fırınlı entegre sistemlere oranla düşük olup, gittikçe 

yaygınlaşan mini-çelik fabrikalarının esasını teşkil ederler* En önemlisi ise, 

özel çeliğe olan ihtiyacın gittikçe artmasıdır. Elektrik ark ocaklarının işle¬ 

me müdahale olanağım ve hassas kalite kontrolü koşullarımsağl amaları, her 

türlü özel çeliklerin elektrik ark ooaklarmda üretilmesinin daha verimli so¬ 

nuçlar vereceği gerçeğini ortaya koymuştur» 

Tabiatiyle burada en önemli sorun olarak, elektrik ark ocaklarının 

kam maddesi konusu karşımıza çıkmaktadır® Bu ooakların tabii ham maddesi ola¬ 

rak demir çelik sanayiinin kaçınılmaz artığı olan hurda kullanılır® Hurda bun¬ 

dan öte, yüksek fırından elde edilen ürüne karıştırılarak oksijen konverterle- 

re veya Siemens-Martin ooaklarma da şarj edilir® Oksijen konverterlerde 22°/>- 

30>, Siemens-Martin ocaklarında ise 2^-70$ oranında hurda kullanılır* 1969 

senesinde hurdanın değişik çelik üretim yöntemleri içinde değerlendiriliş oran¬ 

ları aşağıda ki çizelgede gösterilmiştir* 



Çizelge 12e Hurdanın Çolik Üretiminde Kullanılış Oranları 

( milyon ton / sene olarak. ) 

Amerika İtalya Japonya 

Miktarı Oranı Miktarı Oram Miktarı Oranı 

Si emens-Mar tin 28 43 % 2*6 25 $ 3 10 i 

Oksijen Kon verter 18 27 $ 1»0 9 ii 14 45 $ 

Elektrik Ooaği 
1 

20 30 İ» 6*9 66 £ 14 45 % 

Geleoekte, Amerika'nın çelik üretiminin 40i.- 45/“ ini Hurdayı veya 

onu ikame ©deoek ürünleri Ham madde olarak kullanan elektrik ark ocaklarında 

üretmesi beklenmektedir,, 

Elektrik ark ocaklarında. 100 İo Hurda yerine, 60;% - 80^> oranında sün¬ 

ger demiri ile 40/u- 20;İ oranında Hurda karışımı kullanılarak çok daha rantable 

üretim koşulları elde edilebilir© Son on yıldır gelişmekte olan direkt redük- 

leme yöntemlerinin nihai ürünü olan sünger demiri Hurdayı ikame ederek elektrik 

ark ocaklarının Ham madde sorununu çözümliyebilir* 

özel çeliğe olan ihtiyacın gittikçe artması yeni elektrik ark ocak¬ 

larının kurulmasına ve Hurdaya olan talebin çoğalmasına yol açmaktadır© Demir 

çelik sektörünün ve bu sektöre dayalı yan sanayi kollarının gelişmiş.olduğu 

ülkelerde Hurdaya olan bu talebi iç kaynaklardan karşılamak mümkün olabilir© 

Fakat gelişmekte olan ülkeler için koşullar aynı değildir» Bu ülkeler, Türki¬ 

ye gibi, sanayileri için gerekli Hurda ihtiyacının biyük bir kısmini gelişmiş 

ülkelerden ithal etme durumundadırlar» Bu nedenle, özellikle son aylarda, dün¬ 

ya piyasası Hurda fiyatlarında büyük artışlara tanık olmuştur» ürneğin, 1973 

ün son aylarda Japonya'da tesise teslim Hurda fiyatları 40-50 dolar/ton 
dan 80 dolar/ton a kadar yükselmiştir* 
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Elektrik ark ocaklarının ha* laatideai olarak, sünger demiri hurdaya 

karşıt şeditli açılardan üstünlük sağliyabilir. Sünger demirinin sağlıyaöi- 

leoegi öu elanekları şöylece özetleyebiliriz* 

a. Elektrik ark ocaklarının ham madde ihtiyacının , temini gittikçe daha 

oüyük sorunlar yaratan hurda yerine, sünger demiri üretecek direkt redük- 

lö©® tesisleri kurarak muntazaman karşiienmasi, 

b. Elektrik ark ootsklsrında kullanılması verimsiz olan kalitesiz hurdanın 

sünger demiri ile kariştırılarak ocaklara şarj edilebilmesi; böyleoe ekonomik 

koşullarla değerlendirilmesi, 

G. Özellikle, her türlü Özel çelik üretiminde, sünger demiri ile daha ka¬ 

liteli ürün, daha verimli sonuçlar elde edebilme olanağına ulaşılabilmesi, 

d. îHektrik ark ocaklarına şarj edilen sünger demiri- hurda girdisinde km- 

n, iiî; oranıma kolaylıkla değiştirilebilmesi? boy 1 ece, hurda temini ve sün¬ 

ger csesiri üretiminde karşılaşılabilecek geçici veya mevsimlik dalgalanma¬ 

ların elektrik ark ocakları üretimini aka atmaması »m sağlanabilmesi, 

e. -ekil 2 den de izlenebileceği gibi, sünger demiri kullanılması halinde 

elektrik ark ocakları verimlerinin 405* ile 60> gibi yüksek oranlarda artı- 

rılabiiinaesi, 

f« Bordalar çok değişik kalitede olabildiğinden üretilen çelik kalitesini 

kontrolün büyük sorun olabilmesi; oysaki beliisli karakteristikleri ile sün¬ 

ger demirinin bu alanda önemli kolaylıklar eağliysbilmesı, 

g. Sünger demirinin yükleme, boşaltma ve taşınmasının hurdaya karşıt daha 

kolay, bu nedenle, biri» ton çelik üretimi içirt bu unsurların maliyete etki¬ 

sinin daha az olması, 
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hc Kurda içerisinde bulunabilen diğer mineral artıkların imalatta teknolojik 

s orunlar yaratması, 

i o Sünger demirinin, genellikle, sülfür, fosfor, bakır, çinko, gibi çelik üre¬ 

timinde bulunması i a tanın iyen kinyasal maddeler açısından daha olumlu özellik- 

ler taşıması, 

j, Sünger demirinin hurda yerine kullanılmasının ooak. ateş tuğlası masrafla¬ 

rında 2ryij ile 30$ arasında bir tasarruf sağliyabilmesi, 

k» Elektrik ark ocaklarında normal kalite hurda kullanılması halinde, işlem 

sonucu elde olunan artığın büyük güçlük yaratmasıj sünger d@0ıiri kullanılması 

halinde bu sorunun olmaması veya minimuma indirgenebilmesi, 

lo Elektrik ark ocaklarına şarj edilen karışımda ki sünger demiri miktarının 

hurdaya oranla artırılması halinde elektrod tüketiminde tasarruf olanaklarının 

doğması} 

iüo Sünger demirinin elektrik ark ooaklarında kullanılmasının kontinu şarj sis¬ 

temleri gibi otomasyonu kapsiyan teknolojinin tatbikine olanak sağlaması, 

n0 62$ metalik demir, 6$ gang ve 10$ FeO dan oluşan sünger demiri, 50$ oranın¬ 

da hurda ile karışık sünger demirine karşıt, ton başına üretim için 60 Kvrb da¬ 

ha fazla elektrik enerjisi kullanılmasını öngörüyorsada, karışımda ki sünger 

demiri oranı artırıldıkça ooaktaki işlemi tamamlama süresi kısaldığından, so- 

nuçda elektrik tüketimi değişik karışımlar için yaklaşık olarak aynı miktara 

ulaşmaktadır, 25 tonluk elektrik ark ooağında yapılan bazı deneyler, aşağıda¬ 

ki değerlendirmeden de anlaşılabileceği gibi, bu görüşü kanıtlamıştır. 
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gl»»lıi« 13. Elektrik Ark Ocaklarında Elektrik Tüketimi 

lOO/o Hurda 
Kullanılırsa 

Karışımda Sünger 
Demiri ajo si Az ise 

Karışımda Sünger 
Demiri j> si Yüksek ise 

Elektrik 
Tüketimi (Karh) 575 508 555 

ton 

Sünger demirinin hurdaya oranla daha kolaylıkla depolanabilme ı- 

özelliğine karşıt uzun zaman açıkta bırakılması oksitlenmesine yol açmak¬ 

tadır,, Bu nedenle, sünger demiri üretim seviyesi yaklaşık olarak genel talep 

düzeyinde tutularak , kaçınılmaz durumlar haricinde, stok artışının yarataca¬ 

ğı depolama masraflarından kaçınılmalıdır. Çok uzun süre depolanmanın gerekti¬ 

ği nallerde, sünger demirinin üstü oksitlenmeyi Önliyecek bir kimyasal madde 

ile kaplanmalı veya özel kapalı ünitelerde saklanmalıdır* 

Sünger demirinin sağladığı tüm bu yarar ve olanaklar sünger demiri 

tesisleri ile elektrik ark ocaklarından oluşabilecek mini-çelik fabrikalarının 

salt bir yönünü yansıtmaktadır» Bu tarzda kurulu mini-çelik fabrikalarının en¬ 

tegre yüksek fırınlı çelik tesislerine oranla sağladıkları diğer yarar ve ola¬ 

naklar ayağıda ki şekilde özetlenebilin 

a* Senelik 100000 ton ile 300000 ton gibi küçük kapasitelerde ki tesislerle 

mikro ekonomik açıdan tutarlı, klasik entegre tesislerle üretim maliyeti açı- 
e 

smdan rekabet edebilen düzeyde olmaları, 

b„ Kapasite büyültme olanaklarının çok kolay olmaslj özellikle HYL yönteminde 

reaktör sayısının dörderlik üretim üniteleri olarak artırılmasının teknolojik 

sorun yaratmiyan bir işlemden oluşması, 

o* Yüksek fırın - oksijen konverterlerden oluşan entegre çelik tesislerine kar¬ 

şıt, aynı düzeyde üretim için, yaklaşık 40'/° oranında daha az kapital .yatırı,.! 
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gerektirmesi ( 150 dolar/ton/ sene ye karşıt 100 dolar/ton/sene), 

do lüksek firin—oksijen ocaklarından oluşan entegre çelik tesislerine 

karşıt, aynı düzeyde üretim için, $>8 oranında daha az işletme sermayesini -ı~ 

öngörmesi, •<„, 

e, özel çelik üretiminde kalite kontrolünün kolaylaşması, 

f. Küçük kapasitede ekonomik üretim olanakları,ile, yöresel derair-çelik 

ihtiyacının o bölgede ki demir cevheri ve redükleme unsuru kaynakları ile kar¬ 

şılanabilmesi sayesinde nakliye masraflarının belirli bir seviyede tutulabilmesi, 

g) Yatırım olanakları sınırlı veya mamul çelik ürünlerine olan talebi 

büyük entegre yüksek fırınlı çelik tesisleri üretimini karşiliyaoak düzeyde ol¬ 

mayan, diş ticaret rejimlerinde ithal ikfimesi politikasına ağırlık verme durumun¬ 

da ki ülkelerde, küçük kapasitelerde ekonomik üretim olanaklarının sağlanması, 

h) Ülkemizde olduğu gibi, yüksek fırında girdi olarak kullanılan taş 

kömürü reservlerinin kısıtlı veya üretiminin sınırlı olduğu durumlarda tabii gaz, 

linyit gibi diğer enerji kaynaklarının çelik üretiminde kullanılabilmesi, 

k) fhtegre yüksek fırınlı çelik tesislerine oranla işçi prodüktivite¬ 

sinin 200yi oranında daha yüksek olması, 

Belirli ülkeler için rantable gözüken üretim yöntemleri diğer ülke¬ 

lerde bu özelliğini kaybedebilire Üretimi oluşturan faktörlerin, özellikle hammae 

de ve enerji kaynağının, değişik yörelerde farklı maliyetleri olması buna neden ol¬ 

maktadır* Bu nedenle, değişik üretim sistemlerinin karşılaştırılmasında lıerşey- 

den evvel tesis bölgesi ve tesis yerinin seçimi önem kazanmaktadır* Oysaki, lo— 

kasyon sorununun çözümü maliyeti oluşturan unsurlar dikkate alınmadan gerçek¬ 

leştirilemez* 

Dünyada ki tüm demir—çelik üretiminin dan fazlasını karşilıyan 
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üreten klasik entegre tesislerde maliyetin, değişik yörelerde gösterebileceği 

farklılıklara rağmen, aşağıda ki unsurlardan oluştuğu belirtilebilinir. 

Çizelge — 14 Yüksek Fırınlı Entegre Tesislerde Maliyeti Oluşturan Unsurlar» 

Tesislere ilişkin masraflar.... ( 30-35 ) % 

bam madde ve enerji. .....««t ( 25-30 ) fc 

İşçilik.....O. o e o o I ( 20-25 ) % 

l'iğer 1 er i»..o......«».«..«o...o..s ( 15 y J& 

Bu çizelge yüksek fırınlı klasik entegre sistemlerin sermaye ve 

emek yoğun karakteristiklerini belirgin kılmaktadır. 

Oysaki sünger demiri üretiminde bam madde ve enerji masrafları ön 

plâna çıkar. Sünger demiri üretiminde kullanılacak cevherin verimli olabil¬ 

mesi için en az 60 $ oranında demirden (Pe ) oluşması gerekmektedir. Bu da , 

tabiatıyle, direkt olarak kullanılabilecek oevherlerin sınırlandırılmasına ve 

genellikle oevber zenginleştirme, sinter ve peletleme tesislerinin kurulmasını 

gerekli kılar. 

Aşağıda ki çizelge, mevcut redükleaıe yöntemleri içinde en geniş tat¬ 

bik sabası bulmuş olan ikisine ilişkin işletme masraflarının dağılış oranları¬ 

nı yaklaşık olarak göstermektedir. 

çizelge 15 HIL ve SL/RN Tesisleri İşletme Masraflarının Kargilagtırılmaait 

Cevher Hedükleme Tesis Tlıerji Diğer 
Madd§si Masrafları Masraflar 

200000 ton/sene 
kapasiteli 60 $ 18 % 11 % 11 ^ 
SL/RH Tesisi    — 

250000 ton/sene 
kapasiteli 6^ 14o6 $ 8 % 10.4 i» 
HYL Tesisi     
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Bu çizelgeden demir cevherinin sünger demiri maliyetinde ki bi^yük 

payı açıkça izlenebilmektedir,, I)emir cevheri, bundan sonra ki bölümde görüle- 

bileoe0i gibi, dünya üzerinde rezervleri çok zengin bir madendir„ Buna rağmen 

birçok ülke maden cevheri taleplerini iç kaynaklaman karşiliysınadıklarından 

ihtiyaçlarını yoğun oevher ithalâtı ile gidermektedirler. Örneğin, Japonya, 

Doğu Almanya, İtalya gibi. Demir oevheri fiatları senelerden beri nisbeten 

belirli seviyelerde seyretmekte olup hurda piyasasında görülen talep artışına 

dayalı enflasyonist gelişime rastlanilmamaktadır. Balen Hindistan, Güney Af¬ 

rika, Brezilya, Venezuelya kaynaklı 67^> tenörlü demir cevherinin Avrupa’da 

liman teslimi fiatı yaklaşık 24- 28 dolar/ ton dur. 

Sünger demirinin maliyetini etkiliyen ikinci önemli unsur redükleme 

ve işletme gayelerin için kullanılan enerjiye ilişkin masraflardır. Bu neden¬ 

le kullanılan enerji kaynaklarının yeryüzünde ki reserv durumları ve piyasaya 

sunulma olanakları, sünger demirinin gerek klasik entegre tesisleriyle ve ge¬ 

rekse hurda yerine ikâme gayesiyle yapılaoak değerlendirilmesinde gözönünde 

tutulması gereken hususlardır. 

Özellikle son aylarda, petrole dayalı enerji kaynaklarında görülen 

büyük fiat artışları, enerji sorununun sadece bir yönünü yansıtmaktadır. 1973 

yılma ilişkin bu zamlardan önceki tahminler , Avrupa'nın,enerji ihtiyacının 

kökeneni , gelecekte, katı yakıtlardan gaz ve sıvı kaynaklı yakıtlara kaydı¬ 

racağını göstermektedir. 

Aşağıda ki çizelgeden bu gelişmeyi izlemek mümkündür. Günümüzün 

koşulları ve teknolojinin muhtemel gelişme yönü açısından, bu tabloda özetle¬ 

nen dengenin tabii gaz ve nükleer enerji lehine değişmesi beklenebilir. Orta- 

doğunun henüz gereğince değerlendirilraiyen tabii ,_,az kaynakları ülkemiz ve 

Avrupa’nın enerji ihtiyaomın bir kısmının karşılanmasında önemli rol oyniya- 

bilir. 



gişe İş» 16 Avrupa- Ortak Faz ar Ülkelerinin Enerji Kaynaklan (34) 

Enerji Kaynaklan I95O I96O 1970 1975 1980 I985 

Kömür 70 52 
22 

14 10 7 

Linyit 8 7 4 3 3 2 

l'üel Oil 12 30 59 63 63 62 

Tabii Uaa 0 3 9 14 16 16 

hidrolik Enerji 10 8 5 4 3 3 

lükle er Enerji 0 0 1 2 10 

Dünya tabii gaz reservleri yaklaşık 45000 milyar metreküp olup bu 

değer tüm hidrokarbon reservlerin kabaca l/3 ünden oluşmaktadır. 1971 de dünya 

tabii gaz tüketimi, 950 milyon ton petrol eşdeğerinde olan 1100 milyar ü 

bulmaktaydı» Tabii gazın genellikle sülfür oranının düşük olması veya kolaylık¬ 

la bundan arıtılabilmesi gibi olumlu bir özelliği vardır» Boru batları vasıta¬ 

sıyla yapılabilen nakİ iy esininde katı enerji kaynaklarına oranla çok daha kolay 

olduğu bir gerçektir. LHU (sıvı tabii gaz) olarak nakliyesinin düşünülmesi ha¬ 

linde masraflı sıvılaştırma- depolama- gazleştirme yatırımları gerekmektedir. 

Bölüm VI dada görülebileoeği gibi, katı yakıt reservlerinin işletil¬ 

mesi ilerledikçe ton başına üretim masraflarının giderek artması katı yakıt fi- 

atlannı yükselten unsur olmaktadır» Yüksek fırınların redükleme elemanı olan 

metalurjik taş kömürü içinde aynı sorunun varlığı belirgindir. 

Bu nedenle, uygun fiatlarla yeterinoe doğal gaz temin edilebilmesi 

halinde,tabii gaza yönelik sünger demiri üretim yöntemlerinin elektrik ark 

ocaklarında hurdayı ikâmede fazlasıyla yararlı olacağı anlaşılmaktadır» Böyle b: 

oluşum elektrik ark ocaklarının, mini-çelik fabrikaları bünyesi içinde, rantablı 

iktisadi ve kaliteli üretim koşulları açısından yüksek fırınlı klâsik entegre 

tesislerle rekabet edebilme olanaklarını artıraoaktır. 
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IV,- Sürı ,ar Demiri Ağısından Demir Cevherinde Gereksinen özellikleri 

Teknolojinin temel ham maddelerinden olan demir cevherinin dünya¬ 

nın birçok ülkelerinde çok geniş reservleri bulunmaktadır. Bu reservlerin, 

daha uzun yıllar, teknolojik gelişmeyi demir cevherine dönük olmaya zorlaması 

beklenmelidir,-, özellikle Hindistan, Brezilya, Vsnezuelya gibi bu yönden zen¬ 

gin kaynakları barındıran kalkınma durumunda ki ülkeler daha uzun süre de¬ 

mir cevheri ihracatçısı olma gerekliliğini duyacaklardır. 

Demir oevheri tabiatta çoklukla magnetite (FsCO^), hematite 
( Fe_0 ) , limonite (Fe 0 E C ) veya siderite (PeCO ) eluşumunda bulunur, 
d 31 ‘ 3 2 3 

Genellikle CaO, SİO , MgD, Al 0 gibi oksitlerle, fosfor, sülfür ve arsenik 
Z d 3 

üioi çelik için zararlı maddeler veya bakır, nikel ve titanyum madenleri, 

küçük oranlarda,demir oevherleri ile karışık halde bulunur. Bu nedenle, de¬ 

mir cevheri yataklarının büyük çoğunluğu sünger demiri üretiminde direkt 

olarak kullanılamaz. Cevher içinde ki elumsuz maddelerden arındırabilmek 

için pahalı yan tesislerin kurulması gerekir0 Cevherle karışık maddelerin 

yan ürün olarak elde edilmeleri olanağı doğarsada, üretimin iktisadi koşul¬ 

larda yürütülmesi bu maddelerin oevher içinde elverişli oranlarda bulunma¬ 

sına bağlıdır. 

Demir oevheri yüksek fırın veya sünger demiri tesislerinde parça 

cevher, sinter veya pelet olarak kullanılır. Düksek fırın ve sünger demiri 

tesislerinde, özellikle HYD tesislerinde, peletin kullanılması randımanı 

büyük ölçüde artırmakta, cevher nakliye masraflarından tasarrufu sağlamak¬ 

tadır. 
O 

Sünger demirinde kullanılan parça cevher veya peletin aşağıda ki 
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özellikleri taşıması gerekir. 

SiOg v* ÂlgO^ •••••••.•.......t 1*5 $ (en çok) 
Sülfür...     0.04 $ ( " ) 

Fosfor...     0.04 $ ( M ) 

Arsenik   0.04 $ ( " ) 

Bundan öte Ou, Cr, Mi ve Sn metallerıde oevher içinde belirli sırır¬ 

ların üstünde bulunmamalıdır. Gevherin tenörü nekadar yüksek olursa sünger de¬ 

miri üretiminde o derece iyi netice alınır. Sünger demiri üretiminde kullanı¬ 

lan parça oevher veya peletin 60$ den çok, tercihan 65%- 68$ oranında demirden 

oluşması arzulanır. 

Cevherin demir miktarı ile 95$ redüklemeye ulaşmış sünger demirinin 

demir oranı arasında ki ilişkiyi veren "stoohiometric" analizlerin sonuou şe¬ 

kil 3 de verilmiştir. Ekonomik koşullarla çelik üretebilmek için sünger de¬ 

miri Fe oranının 85$ in üstünde olması gözönünde tutulursa, sünger de¬ 

miri üretiminde kullanılması gerekli oevher kalitesinin, özellikle magnetite 

ve hematite'lı cevherler için, 60 $ Fe nin üstünde olması gerektiği kolaylık¬ 

la görülür. 

Tabiatta rastlanılan demir oevheri yataklarının biyük çoğunluğu bu 

oranın altında ki düzende demir oevjberinden oluşur. Bu nedenle, 60$ den düşük 

tenörlü cevher yataklarının gereğince değerlendirilebilinmesi için oevher zen¬ 

ginleştirme tesislerine ihtiyaç duyulur. MKEK pilot tesislerinde gerçekleşti¬ 

rilen sünger demiri üretimi çalışmalarında 60.4$ Fe tenörlü Kesikköprü cev¬ 

herinden 78$ oranlı, 64.3$ Fe tenörlü Divriği C Plaseri cevherinden ise 90$ 

Fe oranlı sünger demiri elde edilmiştir.HYL pilot tesisine ilişkin verileri 
t 

veren çizelgedende izlenebileceği gibi parça oevher yerine pelet kullanılma- 
ulaşilabilinmektedir. 

sı ile çok daha elumlu sonuçlara 



Sekil- 3 Cevher ve Sim,,er Demiri F« Miktarları (2 ) 
3-5 
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V. TÜRKİYE*nin DEMİK CKVlll2tİ RESERVLERİ 

Bugünü dek yapılan incelemeler sonucu, ekte ki çizelge 28 den iz¬ 

lenebileceği gibi, ülkemizde, 373•7 milyon tonu görünen veya muhtemel ile 

23Ö.2 milyon tonu mümkün olmak üzere, toplam 611.9 milyon ton demir cevheri 

roservi tesbit edilmiştir,. Birçok dağınık bölgelerden oluşan bu reservin sa¬ 

dece 27<>5 milyon tonluk kısmının direkt olarak yüksek fırınlara şarja elve¬ 

rişlidir. Bunun dahî sekiz on birbirinden ayrı bölgede bulunması, demir cev¬ 

herinin kullanılır hale getirilebilmesinde aşılması zorunlu sorunlara iliş¬ 

kin bize birfikir vermektedir. Çizelge 17 de sunulduğu gibi reservlerimiz 

68.7 milyon ton sinterlik,246.5 milyon ton zenginleştirilmesi gerekli cevher 

ve 177*0 milyon ton etüdü öngören yataklar olarak da gruplandırılabilir. Bu 

tür değerlendirme açısından, tüm kullanılabilir reservlerimizin ^19«7 milyon 

ton olduğu görülür. 

Günümüzün demir cevheri ihtiyacının bt^ük kısmı Divriği A kafa, B 

kafa ve C plaseri ocaklarından elde edilmektedir* Bunaan öte, rantable üretim 

koşulları ayısından ilerisi için ümitlenebileceğimiz bölge olarak, 52$ Fe eş¬ 

değerinde 200 milyon ton civarında cevherden oluşan Malatya- Hekimhan-Hasaar 

Çelebi yatakları bulunmaktadır. 

III. Beş yıllık plânda "aglomerasyon tesisleri projesinin en geç 

1974 yılında tamamlanarak 1976 yilinoan itibaren üretimin sağlanması" ve "Div- 

riği-Bekimhan demiroevheri değerlendirme olanaklarından sünger demiri üretimi 

yönünden yararlanılmaya başlanması" şeklinde önerilerde bulunarak Haşan Çelebi 

Hekimhan demir cevheri yataklarının önemini benimsemiştir. 20$ oranında demir 

cevherinden oluşan Basan Çelebi yataklarının değerlendirilmesinin , 
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Çizelge. - 17 Türkiye'nin Demir Cevheri Reservleri: ^ jniİLjö^ OİûrdkJ 

Bölge Reservin Yeri 

Toplam Reserv 
(Görünen i 

muhtemel) 

Direkt 

Çarj 
edilebilir 

Sinterlik 

cevher 

Zengin¬ 
leştiri¬ 
lecek 
cevher 

Etüde 

muhtaç 
c eve er 

Hekimhan-Deveci 29 3 1 - 25 

H e k imhan- Karakuz 107 0.1 - - 1.6 

-M 

Hekimhan-Hasan Çele 3İ 200 - - 2G0 -

& 
m 
w 
<c 

Divriği-A Kafa 84 - 50 34 -

B Kafa 26 10 13 3 -

if 
?» 

C Plftseri 13 3.5 - 9.5 -

M 
23 

Gürün-Otlu Kilis* 8.1 - 0.6 - 7.5 

\ 
üj 
5* 

Çetinkaya 11.5 - 0.3 - 11.2 

Ül Doğanş elx ir-S ürgü 3 - - - 3 

Kays ari-Karamaday1 2 0.2 1.8 - -

Kayieri-Pxnargö»ü 11 - - - 11.0 

Bal 1 kes ir-Ç anıl 1 7 0.9 - - 6.1 

Cm 
4—i 

çp 
W 
W 
i—{ 
h-l 

Ba 11 kes ir-B . E^mir 13.4 3 - - 10.4 

Balıkesir-Ayazmant 2.5 2.5 - - -

m 
i 

•ö» 
EH 
S 

Kütahya-Eme t-Ç at al 3 - - - 3 

Kütahya-Küreoi 1 - - - 1 

Kütahya-karaagıl 2 - - - 2 

S 
S 

Sa tearya~Ç amdağ 75.1 - - - 75.1 

Adana-Mansurlu 3 2.5 0.5 - -

•M 

Ü 
Eh 

D 

Hatay-Payss 18.1 - - - 18.1 

An kara-Kes i kköprü 2.3 0.8 1.5 - -

S 

Bingöl-Aunik 3 1 - - 2 

YEKÜR 519.7 27.5 68.7 246.5 177.Ö 
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oevher yuadesinin artırılmasının, önemli yatırımları Öngördüğü belirgindir. 

Demir cevheri yörelerinin incelenmesi, reservlerin iiç bölgede top¬ 

landığını göstermektedir. Birincisi Türkiye'de ki reservlerin 75£ ini kapeı- 

yan Sivas- Malatya, İkincisi reservlerin Tjfe sinden oluşan Balıkesir- Kütah¬ 

ya, üçüncüsü ise 14/fe ünü kapsıyan Sakarya bölgesidir. 

Birinci bölgede senede İOOOOOO ton üretimle Karabük tesislerinin 

ihtiyacını karşiıiyan Divriği ocakları vardır. Burada tesis edilecek dört 

milyon ton senelik üretim kapasiteli peletleme ve konsantrasyon tesislerin¬ 

de oluşturulacak 6?£ K® tenörlü pelot ülkenin çelik teknolojisinin ham mad¬ 

de ihtiyacını, hiç olmazsa bir süre, büyük ölçüde gidereoektir. Aynı bölge¬ 

de, halen kısmi işletme ile Ereğli Demir-Çelifc tesisleri intiyaoımn önem¬ 

li kısmını karşılıyan Deveci- Hekimhan yatakları, reserv sahası üzerinde 

çokça toprak bulunan Otlukilise yatakları ile, üstünde ki toprak miktarı¬ 

nın çokluğu yanında yeraltı su seviyesininde cevher tabakalarının altında 

bulunduğu Dinargözü yatakları , üzerlerine eğilinaesi ve rantable işletme 

yöntemleri tesis edilerek değerlendirilmeleri gereken reservlerdir. 

İkinci bölgede, Kütahya'da bulunan oevher yatakları magnezyum se- 

parasyon tesislerine ihtiyaç göstermekte olup şimdilik işletilmemektedir. 

Aynı probleme Balıkesir cevher yataklarında da rastlanılmaktadır. Halen Ereğ¬ 

li'nin cevher ihtiyacının az bir kısmı buradan karşılanmaktadır. Eğrair'de 

cevherlerin büyük bir kısmı kurulu bir köyün altında olup, bu köyün başka 

böl ;eye taşınması durumunda yeni üretim olanaklarına erişilebilinir. şimdi¬ 

lik Kreğli'ye senede altmış bin ton oevher temin eden Sğmir'de manyetik •#- 

parasyon, magnezyumdan temizleme ve arsenik filtraeyon tesislerinin kurul¬ 

ması rantable üretim koşulları açısından zorunlu görülraektedir0 
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Çizelge . 18 Türkiye Demir Çelik Sektörü Demir Cevheri Talebi (Bin ton) 

Seneler Karabük Demir 

Çelik Eab0 
Ereğli Demir 
Çelik Eab« 

İs kenderun 
Demir Çelik 

Toplam Demir Artış 
Cevheri Talebi Oranı 

1972 1360 1300 26bO 
5-6% 

1973 1410 1400 2810 

1974 1450 2260 500(stok) 4210 
46.2$ 

1975 1430 2600 1400 5450 
29*4$ 

1976 1600 2700 2100 6490 
17o5% 

0 

1977 1600 2700 2100 6400 

1976 1600 2700 4*00 8500 
32.096 

1979 1600 4000 4200 9800 
15 0 3# 

1980 1600 4800 4200 10600 
Ö.2J6 
0 

I9ÖI 1600 4800 4200 10600 
18.416 

1SÖ2 1600 6750 4200 12550 

Toplam 
Cevher 16870 36010 27100 7998O 

Ortalama 

Artış 
Talebi Hızisl7# 

Türkiye'nin yakın geçmişte ki 56$ Fe tenörlü demir cevheri üretimi 

ise aşağıda ki tabloda gösterilmiştir. 

Çizelge c 19 Türkiye'nin Demir Cevheri Üretimi (JBin ton olarak) 

Seneler 1965 1969 1970 1971 1972 

Üretim 1545 2508 2Ş2Ö 2550 2510 

Bu çizelge verilerinin çizelge 18 ile karşılaştırılması sorunun 

önemi ve kaçınılmazlığını belirgin kılmaktadır* 
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VI. TÜRKİYE»de METALLURJİK TAg KÖMÜRÜ ÜRETİMİ 

Klasik entegre çelik tesislerinin yüksek fırınlarında kullanılan 

kokun kaynağını oluşturan metallurjik taş kömürü, bu tesislerin demir cevherin¬ 

den sonra en Önemli ham maddesidir. Türkiye'de günümüzde sadece Zonguldak 

Kömür bölgesinde taş kömürü üretilmektedir. Karadon, Üşülmez, Kezlu, Armut¬ 

çuk ve Amasra yörelerinden oluşan bu bölgeden başka sahalarda ümit verioi 

taş kömürü rezervlerine şimdilik rastlanmamıştır. Antalya-Uöynük, Antalya- 

Akşehir,Biyarbak;ir-üazro,Adana-Kozan kesimlerinde bazı perme kar bonif er taş 

kömürü bölgeleri bulunmuş olmakla beraber reserv olanakları ve işletimlerinin 

rantable olup olmiyaoaklanna ilişkin etüdler tamamlanamamaıştır. 

Aşağıda ki çizel^edende görülebileceği gibi, Türkiye'nin taş kö¬ 

mürü üretimi son senelerde az değişen belirli bir seviyede seyretmektedir. 

Çizelge 20. Türkiye'nin Taşkömürü Üretimi (milyon ton) 

Seneler 1967 196b 1969 1970 1971 1972 

Üretim 5.03 4.77 4.68 4.57 4.64 4.64 

Maden kömürü ocakları kısa dönemler için kârlı gözükebilecek, oysa makro a- 

çıdan uzun dönemde verimi düşürebilecek çalışma yöntemlerine açıktır* Maden 

kömürü işletmeciliğinin emek yoğun özelliği ve aynı düzeyde üretim için sü¬ 

rekli yatırım artışını gereksindirmesi tesisin en rantable üretim koşulla¬ 

rının tesbıtinde çok titiz olunmasını gerektirmektedir. 

Çizelge 21 ile Çekil 4 den de izlenebileoeği gibi, ülkemiz taş 

kömürü işletmeciliğinde, birim işçi gündeliği karşılığı elde olunan üretiş, 

sürekli artış göstererek, 1967 de 373.3 kgo satılabilir kömür seviyesine 

erişmiş, ondan sonra ise devamlı olarak düşüş göstermiştir. Diğer bir de¬ 

yimle, ülkemiz maden kömürü işletmeciliğinde prodüktivite sürekli artarak 1 



Çizelge 21. 'Türkiye’nin Taş Kömürü Üretiminde Prodüktivite 

Seneler 1000 ton satılabilir Kömür beher Gündelik karşılığı 
Üretimi için gerekli Gündelik Satılabilir Kc'ssür Üretimi 

Adedi     (41g) 

1942 4178 *39.0 

1943 4194 238.5 

i 944 3974 251.5 

1945 4102 243.5 

194b 3869 258.O 

1947 3676 272.0 

1948 3504 285.4 

1949 3501 285.5 

1950 3299 302.8 

1951 3056 326.8 

1952 3017 331.4 
# 

1958 2717 368.0 

1954 2936 340.6 

1955 3186 313.6 

195b 30Ö2 324.3 

1957 2792 358.0 

1958 2750 30j.2 

1559 2942 339.5 

1900 3121 320.2 

1961 2750 363.0 

1962 2520 396.5 

1963 2283 437.5 

1964 2110 473.0 

1965 2099 475.5 

1966 1954 512.0 

1967 1861 537.3 ^aksimu» 

1908 1940 515.0 

1969 1961 510.0 

1970 2011 497.0 

1971 2041 490.0 

1972 2187 457.0 
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1967 de er, yüksek delerine ulaşmış sonra ise azalma kaydetmiştir# BenZer şe¬ 

kilde, lyhl yılında bir ton taş kömürü iiretiaıı işin 5»07 T.L. lık yatırım ye¬ 

terli olurken, 1171 yılında bir ton kömür ürotımi için gereksinen yatırıra 

6Lo ye yükselmiştir#(29) ı-Ju artişda malzeme ve işçi üoretlerinde ki 

artışın payı olmakla berr.ber, kömür üretiminin yittikçe deha zor koşullarda 

yürütülmesi zorunluluğu da büyük ölçüde etken rol oynamıştır# Yeraltında ki 

uzun ve derinlere inme zoruniuğundt ki galeriler, üretim, bakım ve yemleme 

güçlüğü bodenleri ile, «ananla daha az verim saklanmasına önayak olmaktadır# 

Bu nedenlerle, di er ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de , tüm katı 

enerji kaynakları ve madenler için geçerli olan nusua doğrulanmakta, reservler 

işletildikçe birim üretim maliyetleri artmaktadır. 

Günümüzde ki üretim seviyesi, Zonguldak taş kömürü bölgesinin ge¬ 

çerli resc-rv durumuna göre optimum olarak kabul edilmiş düzeydedir# Bu neden¬ 

le aşağıda ki tablo ile özetlenen Türk Demir Çelik Sanayinin III. Beş Yıllık 

Plfn ile ör görülen Uç kömürü intıyaoımn karşılanmasında ileriki yıllarda 

büyük zorlu t; Tarla karş 1 laşiıabil in ir, 

Qizul,-,e 22# Metalurjik Taş Kömürü Talebi (Milyon ton) 

1977 19Ö2 19Ö7 1992 1995 

Erdemir 1.5 2.0 3.0 3.5 3.5 

İsdemir 1.7 2.7 3.0 3.9 3.5 

IV0 Tesis — — 1.7 3.0 4.0 

K arabük 0,9 1.0 — — — 

Diğerleri 0,2 0.2 0.5 1.0 1.5 

Yekûn 4.3 5.9 8.9 11#0 12.5 

Bu bakımdan, klasik yüksek fırınlı entegre tesisler için zorunlu me¬ 

talurjik maden kömürü ihtiyacının elverdiği oranda yurt içi kaynaklardan 



karşılıyabilmek ve uzun dönemde enerji intiyacımızm salt bazı kısıtlı kay¬ 

naklara bağımlı olmasını önliyebilmek için, IIIo Beş Yıllık; Plânında öngör¬ 

dü, ü gibi, linyit ve doğal gazdan geniş çapta faydalanma olanaklarının a- 

raştırılraası gerekmektedire 



VII. fev*Mİft DiSİRİhlü Tij'HfcİY. yi:L.K T‘.K&-. LUİSi AÇiSHiBAJI 

Dia;atU?>DIB..L*i-Sİ » 

önümüzde İsi senelerde, plânlı kalkınma süreci içinde ki ülkemizin 

fert başına yıllık çelik tüketiminde büyük artışlar beklenmektedir. Kızlı 

nüfus artışı yanında, gelecekte ki yirmi yıllık dönemde ortalama 11.2 $ ci¬ 

varında gerçekleşmesi öngörülen sanayi sektöründe ki yıllık gelişmenin, 

çeliğe olan talebin artmasını sorunlu kılacağı belirgindir. 

üçüncü Beş îıllık yeni Strateji ve Kalkınma Plânının önsözü bu 

durumu şöyleee özetlemiştir." öanayıloşraenin ve uygar bayatın başlıca gös¬ 

tergelerinin demir-çelik, çimento va elektrik üretici olduğu genel olarak 

bilinmektedir. 1999 yılında, yani Crtak Pazar ile gümrük birliğini gerçek¬ 

leş t irdiğim iade, sanayileşmiş bir toplumun gere,;,-i olan çelik üretimini bu¬ 

günün on katma çıkararak yirmi milyon tonluk bir üretiş hedefini kabul 

etmiş bulunuyoruz." 

Türkiye demir ve çelik sanayii eriyik aaden arz-talep durumuna 

ilişkin hedef önerileri çiselge 5 he verilmişti. Bu çizelgenin incelenme¬ 

si ve durumun çiselge 6,7tö ve y açımından değerlendirilmesi şu gerçekleri 

e i’taya koymaktadır. 

iemir çelik eriyik maden ere ve talep dengesine ilişkin mafcro 

hedefler© ulaşılabiiinmesi İskenderun Demir Çelik tesisleri ile Kremli 

.Demir Çelik geliştirme projelerinin öngörülen program doğrultusunda dev- 

reye sokulmasını gerektirmekteüır. 

Arz-talep dengesi elektrik ark ooagı ile çelik üreten tesisler 

açısından kritik bir durum göstenaektedir.Uünüaüse dek kurulması veya ge¬ 

liştirilmesi plânlanıp teşvik belgeleri alınmış bulunan elektrik ark ocak— 
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lari ile çelik üreten tesislerin kapasiteleri çizelge 9 da verilmiştir® 

Bu tesislerin tümünün 90% kapasite ile üretime geçmeleri halinde arz- talep 

den ,esi aşağıda ki görünümü alabilir» 

£iz ol.,e 23c Türkiye Çelik Arz-Talep Ben, eai ve Elektrik Ark Ocaklarının 
Katkısı» 

Sene Bessemer Oksijen Yekûn Yüksek Sl„Ark ârs Talep Ara- Arz faz 
Tesisleri Konvert. fırınlı Ooagl Toplamı Talep lasının 
(bin t) Tesisle® Te®Üreti Üretimi (bin t) Farkı elektrik 

(bin t) minin Ta (bin f) (bint) ©oakları 
lebe Ora üretimi 

1974 700 1390 2090 74®3 392 2482 2808 -326 •Ma» 

1975 700 2400 3100 960O 953 3693 3230 423 76.5 

1976 800 2850 3650 980 2 715 4369 3714 651 91*0 

1977 900 2850 3750 87*7 986 4736 4270 466 47*3 

1978 900 4050 4950 100 e 8 1076 6026 4912 1114 103® 5 

1979 900 4900 5800 102® 8 1076 6876 9648 1228 114®0 

1980 900 9400 6300 88®2 1076 7376 7150 226 21.0 

1981 900 9400 6300 76.6 1076 7376 8222 -846 — 

1982 900 6600 7500 79*2 1076 8576 9455 -879 — 

1975^1980 döneminde ülkenin toplam çelik arzında görülen fazlalı¬ 

ğın özellikle devlet sektöründe stokları artıraoağl belirgi ıdir® Piyasa istik¬ 

rara açısından yararlı görülebilecek bu durumdan ençok etkilenecek tesisler 

küçük kapasiteli elektrik ark ocakları olacaktır® 

Büyük stoklarla rantable çalışma olanakları çok kısıtlı bulunan bu 

tesislerin ihracata dönük faaliyette bulunabilmeleride çok zordur® Bilindiği 

gibi, yerli çelik sanayiinde oluşan fiatler diş pazarlara oranla 

yüksek bulunmaktadır® Yerli kaynaklardan elde olunan iaam maddelerin fiatla- 
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rı, nakliye ücretleri ve enerji maliyetinin yüksek oluşu yerli çelik üre¬ 

tim maliyetini artıran unsurlardır* İşçi ücretlerinin dış pazarlara karşıt 

düşük olması dahi fiatlarda dengeyi sağliyamamaktadır* Örneğin, Brezilya'dan 

ithal ettiği 67$ tenörlü cevher Erderair'e 382 TL/ton a mal olurken, Karabük 

Demir Çelik tesisleri Divriği'den getirttiği oevherin sadece nakliyesi için 

142»- TL/ton ödemektedir* Bu ve buna benzer nedenlerle yerli kaynaklardan 

üretilen demir cevheri civarında daha jjahalliya mal olmaktadır* Tüm bu 

unsurla» yerli çelik üretim maliyetinin diş pazarlara eranla 50$ ile 90$ 

arasında yüksek olmasını gerektirmekte, bu nedenle »ülkemiz çelik üretin 

tesislerinin ihraoata dönük faaliyette bulunma olanaklarını kısıtlamakta¬ 

dır* 

Özellikle, 1975-1900 döneminde, özel çeliğe dönük üretimde bulun- 

mıyan tesisler için koşulların çok daha »or olacağı anlaşılmaktadır* Kara¬ 

bük ,Ereğli ve İskenderun tesislerinin üretmediği ürünlere yönelmeleri ka¬ 

çınılmaz olan bu tesislerin şimdiden bünyelerinde gerekli tedbirleri alma¬ 

ları gerekir* Bunun gerçekleşmemesi halinde, 1975-1900 dönesi pazarlama 

olanaklarının yaratacağı dar boğ*aaın birçok küçük kapasiteli elektrik ark 

•cağı tesislerinin atıl kalmasına yol açabilir* 

Çizelge 8 den de izlenebileoeği gibi, Türkiye'nin özel çelik için 

oluşacak talebi III. Beş Yillık Plânda 1977 İÇİ* 285 binten, 1982 için ise 

567 bin ton .olarak programlanmıştır* Bu hedefe ulaşılması amacıyla MKEK bün¬ 

yesinde 200 bin ton kapasiteli bir tesisin kurulması öngörülmüştür. Henüz 

gerçekleşmeyen bu projeden öte beş değişik firmaya özel çelik üretmeleri 

amacıyla teşvik belgesi verilmiştir. Tesisleri kurmada kararlı gözüken bu 

firmaların plânladıkları toplam özel çelik üretim hedefleri 530 bin tonu 

bulmaktadır* M KEK tesisleri ile bu yekun 790 bin tona ulaşabilir* Görüle 
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bileceği dibi III* Beş Yıllık Plânın 1977 yılı için öngördüğü 285 binton 

ile bu değer arasında büyük bir fark vardır, 1977 de özel çeliğe olan ta¬ 

lebin ? özellikle otomativ ve çelik konstrikaiyon sanayilerinin gelişmesi 
2 

ile» 285 bin tonun üzerine çıkabileceği düşünülse bile , 790 bin tonluk 

üretim kapasitesi, atıl kapasite yaratılması ve iç talebin çok üstünde ti¬ 

re tiö nedenleriyle» ihracata dönük üretim koşullarına erişilmesini kaçınıl¬ 

maz kılaoaktır» 

Elektrik ark ocakları için temel sorunu, pazarlama sorunlarından 

Öte, hem madde teşkil etmektedir* Dünyada ki tesislerin büyük çoğunluğun¬ 

da olduğu gibi Türkiye* de de has madde olarak hurda kullanılmaktadır* 1962- 

1972 döneminde Türkiye deaıir-çelik sanayiinde hurda tüketimine ilişkin 

doneler çizelge £4 de verilmiştir* Bu tablonun tetkikinden de görülebile¬ 

ceği gibi sanayinin hurda ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve bu ihtiyacın 

ancak 20$ si yurt içi kaynakları ile karşılanabilmektedir» 1967-1972 dönemin¬ 

de hurda ithali senelik ortalama 9*9% lak bir artış göstermiştir» 

m* kısımda da belirtildiği gibi, hurda fiatları son senelerde 

büyük artışlar göstermiştir. Özellikle son bir senelik dönemde uygun fiatlar- 

la hurda temini blyük bir sorun haline gelmiştir* 1973 başında 900 TL/ton 

olan hurda» elektrik ark ocağı ile üretilen çelik maliyetinin 50$> sini oluş¬ 

turmakta idi»Halen İzmir teslim ithal malı hurdanın fiatı 40,- doları nak¬ 

liye olmak üzere 180*- dolar/ton u bulmaktadır* Hurdaya olan genel talebin 

yüksekliği nedeniyle birkaç sene içinde hurdanın bu fiatlarm çok üstün¬ 

de ki fiatlarla dahi temini büyük sorun olacaktır* Rantablite nedenleriyle 

hurdanın deniz aşırı naklinin 20000 veya daha büyük $enluk gemilerle yapıl¬ 

masının gereksinmesi bu gemilerin boşaltılmasını temin edecek liman tesis¬ 

lerini gerektirmektedir» Yeni yatırımları gerektiren bu durum alân hurda 
f 

Miatlarını ve hurdanın teminini etkiliyen temel unsurlar olmaya 

devam etmektedir. 
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Seneler Hurda İthali Yurt içi Hurda Ârzı Toplam Hurda Hurda 
mil.ton ithal 

tüketim 

( * ) 

milo ton Yurt içi arz 
Tüketim 

( % ) 

Tüketimi de Sen 

Artış 

1962 42 32 90 68 132 
104.7 

196i 86 48 95 52 181 
34.8 

1964 116 54 100 46 216 
86.2 

1965 216 67 105 33 321 
82,6 

1966 395 78 110 22 505 
3.8 

1967 410 78 116 22 526 
16.8 

1968 479 80 122 20 601 
8.2 

1969 518 80 128 20 646 
4.4 

1970 541 79 143 21 684 
1.8 

1971 551 79 150 21 701 
18.3 

1972 642 80 158 20 800 

1967-1272 döneminde hurda ithalinde 
16.8 8.2 4.4 1.8 18.3 

senelik ortalama artışı t 9.9$ 

Hurda ihtiyacının her geçen gün daha geniş oranda ve daha yüksek 

fiatlarla ithalat kanalıyla karşılanması ülkemi* diş ticaret dengesine olum* 

sua etkiler yapmaktadır. Bu sorun çizelge 25 den de izlenebilir. 1973 yılı 

için 900 TL/ton, 1974 için IA00 TL/ton ve diğer yilıar için ise ıBOû 
TL/tonun 'hurda ithal fiatl kabul edilmesi halinde 1973-1977 arası III. 

Beş Yıllık Plân döneminde elektrik ark ooaklarında kullanılmak üzere hurda 

ithali için/^52,0 milyon TL. karşılığı döviz tahsisi gerekeoektir. 
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Çizelge 25o JSlektrik Ark Ooaklarının Hurda İhtiyacı 

ım 

1977 

1973 

1974 

1975 

392 

392 

553 

715 

98ö 

450 

450 

637 

823 

1138 910 

360 

510 

658 

360 

324.0 
504.0 
&ie>.c 

*052.8 

i 45co-0 

Yetriin 415 2,8 

(x) İthali gerekli hurda miktarı hurda ihtiyacının 80$ ni olarak 

alınmıştır* (3ak çizelge 24) 

Temininde ki zorluk, kalitesinde ki istikrarsızlık, fiatmda ki 

sürekli artış nedenleriyle elektrik ark ocaklarından oluş an çelik tesisle¬ 

rinde hurda kullanılmasının yaratacağı dar boğazın, ham madde elarak sün¬ 

ger demirini kullanarak giderilmesine çalışmakta ülke çıkarları açısından 

çeşitli yararlar vardır* 

Sünger demirinin özellikleri ve hurdaya olan üstünlükleri , sün¬ 

ger demiri-elektrik ark ocaklarından oluşan mini-çelik fabrikalarının yarar¬ 

ları , makro ve mikro açılardan .detaylı olarak üçünoü kısımda sunulmuştu? 

Milli kaynakların değerlendirilmesi ile elde edilebilecek sünger 

demiri, makro ekonomik çıkarlarımız açısından , ithal yoluyla teinin edilen 

hurdaya Karşı üstünlük kazanmaktadır* ilefctrik ark ocakları ham madde ihti¬ 

yacının yurt içi kaynaklarından elde edilecek sünger demiri ile karşılanma¬ 

sı bu tesislere yeni bir hayatiyet kazandırarak ülke ekonomisine daha yarar¬ 

lı olmalarını sağlıyabilir• bundan öte, halen düşük kapasitelerde randıman- 

siz olarak çalışmakta ©lan ve yakın gelecekte üretim kapasitesi, 790 bin 

tonu özel çelik olmak üzere, 1165 bin tona çıkabilmesi plânlanan ülkemi 
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cakLarı tesislerinin tam kapasitede rantable olarak çalışabilmeleri, batta 

ihracata dönük işletme olanaklarına kavuşabilmeleri sünger demirinin dev¬ 

reye sokulması ile mümkün olabilire 

Sünger demirinin hurdayı ikamede kullanılması, III. Beş Yıllık 

plânın "demir-çelik sektöründe yurt içi üretim maliyetinin diş ülkelerle 

rekaoet edebileceği seviyeye ulaşılması" ilkesinin gerçekleştirilmesine 

yardımoı olabilir. 

Sünger demirinin yurt içi üretim olanaklarıyla yaratılabilecek 

iş baomi, istihdam sorununa kısıtlıda olsa bir katkıda bulunabilir. Fa¬ 

kat sünger demiri üretiminin emek yoğun bir sanayi kolu olmadığı da göz- 

önünde tutulmalıdır. 

Sünger demiri üretimine ilişkin değişik yöntemlere ikinci kısım¬ 

da değinilmişti. Bu yöntemlerin incelenmesinde ilk göze çarpan husus, sünger 

demiri üretiminde kullanılan teknolojinin çok eski geçmişine rağmen ancak 

son on senedir gelişme göstermiş olduğudur. Üretim yöntemlerinin hemen tümü 

lisanslara bağlanmış olmakla beraber, genellikle, teknolojileri gelişim sü¬ 

reçlerini henüz tamamlamamışlardır» 

Değişik üretim yöntemleri arasında yapılaoak bir tercih detaylı 

bir fizibilite çalışmasını gereksindirmekİe beraber^ SL/RN ile HYL yöntemle¬ 
rinin diğer yöntemlere karşıt daha yaygın bir şekilde uygulanmakta olduğu 

bir gerçektir.SL/RN yönteminin en belirgin özelliği redüksiyon işleminde ham 

madde olarak linyit kömürü kullanmasıdır. Yöresel tabii kaynakların değerlen¬ 

dirilmesi açısından linyit kömürüne dönük bir sünger demiri üretim tesisinin 

yararları azımsanamaz. Yurdumuzun zengin linyit kömürü reservleri böyle bir 

tesis için olumlu koşullar yaratabilir.Bununla birlikte bu yöntemi esas alan 
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tesisler banı teknolojik sorunlarını şimdiye aek çösumemiş durumdadırlar. İ- 

fcincı kısımda özetlenen bu sorunların çözümü tesislerin randımanlı çalışma¬ 

ları açısından önem kazanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Teçkıiûtı tarafından kalkınmakta olan ülkelere 

önerilen HYL yöntemi ise dıger üretim yöntemlerine karşıt dada aksamasız sa¬ 

yılabilecek üretim koşullarına erişmiştir. Meksika'da geliştirilen bu yönte¬ 

min en belirgin özelliği tabii gazı redükleme maddesi olarak kullanmasıdır.* 

İran vs irak'darı elde edilebilecek tabii gazın uygun maliyetle s ana iye sunu- 

labıiinıaesi halinde HYL yöntemi sünger demiri üretiminde çok uygun koşullar 

saglıyabilir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, ithal edecekleri tekno¬ 

lojilerin yeni ve rantable üretim ortamları yaratmağa etken olacak derecede 

gelişmelerini tamamlanış olmalarına dikkat göstermelidirler. HYL yöntemi bu 

şartları gerçekleştirir görünümdedir. 

Tabii gazın komşu ülkelerden boru batlarıyla temin edilebilmesi ve 

çelik üretiminde kullanılmasıyla tabii gazın İli. Beş Yıllık Plân önerisi 

doğrultusunda değerlendirilmesi sağlanabilir. Böyleo®, üretim maliyeti gün 

geçtikçe yükselip reservleri azalma durumunda ki katı yakıtlara olan iç ta¬ 

lep kısıtlanabilir.Esasen metalurjik kömür reservlerinm kısıtlı durumuna kı¬ 

sım IVde gereğince değinilmişti.Linyit reservlerimizin en zenginini kapsayan 

Elbistan bölgeaınin elektrik üretiminde değerlendirilmesi hazırlıkları, elde 

edilebilecek ta'bii gazın çelik üretiminde kullanılmasına elvermektedir. 

Türkiye'nin demir rsservlari sünger demiri üretimi açısından kı¬ 

sıtlıdır. Sünger demiri üretiminde 660$ tanörlü demir cevheri kullanılır. 

Bu nedenle, ülkemizin sünger domiri üretimi için en uygun reoervleri Div¬ 

riği A Xaia,B Kafa ve C plaseri yataklarıdır. Divriği'de kurulup yılda dört 

®ilyon ton 67 tenörlü pelet, sinter ve cevher üreteoek olan pe - 
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letleme ve konsantrasyon tesislerinden elde edileoek peletler sünger demiri 

tesisleri için ideal hammadde kaynağını teşkil edebilir,. Oysaki, İskenderun 

Bemir-Çelik tesisler ininde üretim süreoine girmesiyle bu tesisler yüksek 

fırınlar için duyulacak demir oevheri ihtiyaoını kendi başına karşiliyarai- 

yscafc duruma düşecektir* 1^7b de bugünkü talebin 200% ü, 19Ö2 de 300% ü se¬ 

viyesini bulacak olan demir cevheri ihtiyacının karşılanması için bundan 

öte tedbirler alınması gerekir* 

IIIe -Beş Yıllık Plânında önerdiği gibi, bu doğrultuda alıuaoak en 

etken tedbir Hekimhan- HaaanÇelebi reservlerinin zenginleştirme ve peletle- 

me tesisleri ile en kısa, zamanda üretim sürecine sokulmasıdır» 

Kurulu veya kurulması düşünülen elektrik ark ocağı ile çelik üre¬ 

ten tesislerin 24% ü Ege, 30% sı Marmara ve İstanbul, diğerleride değişik 

yörelerde bulunmaktadır* Böyleeinş dağınık bölgelerin sünger demiri ihtiya¬ 

cını karşılıyacak tesis veya tesislerin kuruluş yer ve kapasitelerinin dik¬ 

katlice tesbiti gerekir* Hu hususda, ihtiyaç bölgeleri ile ham maddelerin 

temin edilebileceği yöreler ve bunlarla ilişkin nakliye masrafları özellik¬ 

le göz önünde tutulmalıdır* Projenin raakro açıdan ülke çıkarlarına ters düş¬ 

memesi veya maksimum kârlılığı sağlıyabilmesi için detaylı bir lokasyon ça¬ 

lışması ile tesisin yeri saptanmalıdır* 

Tabii gazın boru batlarıyla doğu ile güneydoğu Anadolu*dan yur¬ 

dumuza sokulabileceği veya bu yörelerde zengin linyit reservlerinin mevcu¬ 

diyeti sünger demiri tesislerinin kuruluş yerlerinin tesbıtinde göz önün¬ 

de tutulmalıdır.Bu açıdan, ülkenin tüm sünger demiri ihtiyacını karşıla¬ 

yıp elektrik ark ooaklarınm hurdaya ©lan bağlılığını keseoek kapasitede ki 

sünger demiri üretim tesislerinin Hekimhan- Haşan Çelebi demir oevheri ya¬ 

takları yöresinde, gerekli cevher zenginleştirme vo peletleme tesisleri 



ile birlikte, kurulması Öncelikle düşünülmelidir* 

Sünger demiri tesisleri cevher ihtiyaoınm, kısa dönemde, ithftl 

malı 67İ» tenörlü cevher veya tercihan pelet ile karşılanması da düşünülebi¬ 

lir* Brezilya, Hindistan, Güney Afrika ve Venezüella ' da bol miktarda uy- 

tun kalitede demir oeîvheri bulunmaktadır* katsa t uzun dönemde demir o e Tile¬ 

rinin diş kaynaklardan karşılanmasının ülke ekonomisinde doguraoağı makre 

sorunlar, ancak, üretimin diş pazarlarla rekabet edebilir düzeye erişmesi 

ve üretilen çelik ürünlerinin ihraç olanaklarını» elde edilmesi ile çözümle¬ 

nebilir* 
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EK-I 

HYL - GAS İLE SÜKGER DEMİRİ ÜRETİM METODU 

Tarifler -

Sünger Demiri - Demir oksidin hidrojen ve karbon monoksit karı¬ 

şını.! ile yüksek hararette, ergime noktasına varmadan redaksiyonu ile elde 

edilen koyu gri renkde demir yüzdesi genellikle 85 in üstünde süngere 

benzer yapıda direkt olarak çelik üretiminde hurda yerine kullanılabilecek 

madde® 

')> Eedügsiyon - Cevherden elimine edilen oksijenin yüzde oranı 

METALİK demir - Sünger demirinin içindeki,okside haldeki demir hariç,tüm 

demir miktarı, 

Metalisasyon - Sünger demiri içindeki metalik demirin tüm demire oranı,yüzde 

olarak, 

Metodun Temel Özellikleri 

FYL metodu redaksiyon gazı vasıtası ile (E2 ve Co ) demir oksit- 
deki oksijeni aşağıdaki denklemler gereği gidererek sünger demiri elde edil¬ 
mesini önerir* 

i<02 °3 ı 3 H2 = 2 Pb 1 } H2 o 

i‘ ®2 ü3 & 3 GO « 2 Pe 1 3 C02 

HYL metodu bundan öte ; 

1) Cevherde başlangiçda mevcut suyun ve karbonatların CO2 einin 

tümünü elimine eder. 

2) Cevherde mevcut sülfürün ^ÖŞ'ini elimine eder. 

i) Aşağıdaki denklemler gereği reaksiyonlarla,sünger demiri 
üzerinde karbon birikimini sağlar. 
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3 Fe 4 2C0 

3 Fe ı CH^ 

Hara Maddeler 

2) Tabii Gaz veya aşağıdakilerin Herhangi biri. 

Hafif hıdroi. . boniar, L.P., Gaz, Hafta 

3) Buhar 

BYL reaktörleri Jo]0 i 12 mm. ile 38 mm. arası,gerisi 12 mm 
den küçük çapta olan demir cevherini işlerler.Fosfor yüzdesinin çok yük- 

ı 

sek olması halinde reoüklemeden evvel cevherin kuru ısıya tabi tutulması 

gerekir.Yüzd8 yetmişi 8 ilâ 16 mm. arasında olan pelet kullanılması ha¬ 
linde üretim randımanın /o36 arttığı, tabii gaz tüketiminin ise beher ton 

sünger demiri üretimi için İaII azaldığı görülmüştür* 

Redükleme Gazı - 

Redükleme gazı, ısıtılmış tabii gaz ve buharın 1.0/2.1 
oranında karışımının,nikel katalist mevcudiyetinde, düşey borulardan 

yaklaşık 850° C da geçirilerek dönüştürülmesi ile elde edilir.Redükleme 
de kullanılan gaz^yaklaşık (Kuru olarak) 73»1 $ hidrojen, 16.3 % karbon 
raonoksit, 6*6 Jj> karbon dioksit ve 4 ^ metan gazı karışimırıdadır, 

HYL Metodunun Genel Çalışma Çekli 

fesıse gelen tabii gaz "reformer fırınları " baoalarınaaki 

borulardan geçerek ısınır, aktiv odun kömürü dolu "Sülfürden arıtma kazan¬ 
larında " sülfürden temizlenir ve tekrar baca borularına gönderilerek ısıya 

tabi Tutulur.İsınmış ve sülfürden arınmış tabii gaz buhar ile karıştırılır. 

Hu karışım "abeformer fırınında" ki, 85 0° c de nikel katalist ile dolu, düş ey 
tüplerden geçirilerek "geliştirilmiş gaz" elde edilir. 

=f*3 C 4 co2 

= Fe^ c i 2 H2 
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» "iliştirilmiş gaz" "su-quenoh boylerlerin " de soğutulurken 

ayni zanıanda buhar elde edilir0Bundan sonra gaz "primer quench tankından" 

geçirilerek karbon birikimini ve böylece katalist dolu tüplerin tıkanması¬ 

nı önlemek içir, ilk grz karışımına verilmiş olan fazla miktardaki buhar 

elimine edilir0Gazler bundan sonra ön ısıtma fırınlarında 87O0 ^ 98C0 
C 

e kadar ön ısıtıma tabı tutulurlar,Gazde artakalan karbon dioksit ve 

su buharı gaz ön ısıtma fırınlarında karbon birikimini önler*lsıtılmış 

"prirnec redükleme gazları " "primer rediikleme " safhasında (nihai redükleme) 
olan redaksiyon reaktörüne gider,Gaslar reaktörün üstünden girip alt yanın¬ 

dan çıkana dek mevout hidrojeni oksidize ederek su buharı meydana getirir- 

lsr*ilısmen kullanılmış olarak reaktörden çıkan gazlar "quench tankında" 

su ile direkt temasa tabi tutularak içindeki su buharı ayirtılır„Elde 

edilen gaz " gaz ön ısıtma fırınlarında " tekrarda 1 ısıtılarak "sekonder 

redükleme" (ilk redükleme) safhasında olan reaktöre gönderilir,Mevcut dört 

reaktör aşağıdaki şemadaki şekilde üçer saatlik 4 devreye girerek çalışırlar, 

böylece 12 saatte reaktördeki redükleme işlemi tamamlanmış olur. 

SAFHA 1 SAFHA 2 SAFHA 3 SAFTA 4 

doldurma ve 

boşaltma 

soğutma 

primer 

redükleme 

Sekonder 

redükleme 

1 Nolu Heaktor Sekonder 

redükleme 

2 Holü " 

3 Holü " 

boşaltma ve 

doldurma 

Soğutma 

primer 

redükleme 

Soğutma 

Sekonder 

redükleme 

primer 

redükleme 

boşaltma ve 
doldurma 

seconder 

redükleme 

4 Holu " Primer 

redükleme 
soğutma 

boşaltma ve 

doldurma 
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Birinci Safha- Cevherin "sekonder ga*" ile (kısmen kullanılmış, 

primer redükleme etabından geçmiş) ısıtılması v* kısmi redüklemeye tabi tu¬ 

tulması ( 3 saat) 

İkinoi Safha— Isıtılmış oevherin "priraer gaz" ile ( hiçbir ame- 
c O 

liyeys henüz girmemiş bulunan Ö70 C - 1040 C de ki redüksiyon gazı) tam re¬ 

düklemeye tabi tutularak sünger demirinin elde edilmesi ( 3 saat) 

Üçünoü Safha- Sünger demiri, redükleme ameliyesine girmemiş re 

ısısının redükleme derecesine çıkarıldığı kısım elan yanma bölmesinden geç¬ 

memiş redükleme gazı ile soğutulur® Bu ameliye anında,redükleme gazında 4$ 

oranında mevcut CH. gazı sünger demirinin arzulanan oranda karbonlaşması- 
4 

ni saclar. ( 3 saat) 

Bördünoü Safha - Isısı azalmış sünger demiri reaktörden boşaltı¬ 

lır ve yeniden redükleme işleminin başlaması için reaktöre cevher dolduru¬ 

lur® Yaklaşık 230° C da redükleme işlemini tamamliyarak reaktörleri terk 

eden gaz tekrardan " quenok tankından" geçirilerek su buharından arındı¬ 

rılır® Artık gazın ısı enerjisi " reformer borularını** " ısıtılması, “gaz 

ön™ ısıtma fırınlarının'* ateşlenmesi, buhar elde edilmesi veya ısıtılması 

gibi işlemlerde kullanılarak enerjinin ekonomik bir şekilde tüketimi sağ¬ 

lanmış olur® 



£0 

MONTERREY VE " VERA CRJZ 11 HYL TESİSLERİNE AİT TEKNİK BONELER 

Tesis kapasitesi - 500 ton/gün , 330 gün / sene 

Proses emniyet faktörü - 'jo 20 

Reaktör sayısı - 4 ( Yekpare bünye ) 

Reaktör kapasitesi - 125 ton/gün 

Metalizasyon - 85 

Ceviıer ebadı - i 12 mm., - 38 mm» 

Cevher demir oranı - $ 65 

Kullanılacak cevher - Düşük sülfürlü ENRICO 
Kızartılmış yüksek sülfürlü ENRİCO 

Redüksiyon gazıtesis kapasitesi - 52,000 SCI)1 kuru gaz/üründeki beher ton 
demir için 

Hava gaz oranı - 0.35 

Cevher yüklen© hopper kapasitesi - 125 ton 

Sünger demiri hopper kapâsitesi - 100 toh 

Buhar basıncı- prdje deleri 300 psig 

Çalışma " 250 psig 

Reaktör yükleme müddeti - 5 dakika 

Cevher konveyor kapasitesi - 100 ton/saat 
Sünger demiri " " - 100 ton/saat 

Reaktör redüksiyon basıncı - üstte 119 psig 

altta 99 psig 

Not - Tesisler 1970 yılında pellet kullanmak üzere tadil edilmiştir. 
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ÜRETTİM DEĞERLERİ - 

1969 da 1970 de 

(tümüyle savher kullanıldı) ( 6 ay pelet kullanıldı) 

Günlük üretim 550 ton Fe 74Ö ton Fe 

Tabii gaz tüketimi 644 Nm^/ton Fe 572 Nm^/ton Fe 

Elektrik enerjisi tüketimi 9»°7 Kwh/ton Fe 7.26 Kwh/ton Fe 

Redüksiyon derecesi 88.2 % 91*5 

Metalizasyon derecesi % 82.3 j0 87*4 
(Şarbon miktarı (kontrollü) 

Tesis tümüyle otomatik kontrol sistemli olup her vardiyada 6 

kalifiye işçi il© işler yürütülmektedir.Tüm vana sistemleri grafik kontrol 

tablosunu ihtiva eden bir odadan idare edilmektedir. 

Bu tesislerde kullanılan tüm çejtik ihtiyaoı M e ks ikada istih¬ 

sal edilen çelik mamulleri değerlendirilerek karşılanmıştır. 

Günlük 500 ton sünger demiri üretim kapasiteli tesis için 

gerekli yatırım miktarının»işletme masrafları hariç,günümüz fiatları il© 
yaklaşık olarak 12 »000,000.- olduğu bildirilmektedir. 
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Çizelge. - 26 

HYL PİLOT TESİSİNDE MUHTELİF CİNS CEVHERLESİN REDÜKLENMESİNDEN ELDE EDİLEN 

SÜNGER DEMİRİ KALİTESİ VE RANDIMAN t (22) 

Demir Gevherlerinin Kimyasal Analizi 

Meksika Suudi Arabistan Brezilya 

Encıno Cevheri Vfadi Fatima Cevheri itabına Cevheri Pellet 

(hematite-magnetite) (Colitio hematite) (speoular hematite)(SouthAm 

Yekun Fe(demir) 86.42 

E'errous Fe 

Si 02 

âl 2 

11.50 

1.98 

1.9 

48.67 

0.54 

6.93 

2.82 

70.09 

8.01 

0.94 

0.77 

69.0 

1.0 

2.0 

S 

p 

0.013 

0.518 

0.040 

0.568 

0.013 

0.086 

0.02 

0.03 

CL 0.25 

Yanma kaybı 0.66 11.50 0.38 

Sünger Demirinin Kimyasal Analizi 

lekün E'e 

Metalizasyon 

S 

P 

Gang 

Encıno Cav. 

87.8O 

86.20 

0.016 

0.551 

6.49 

^adi Fatima Cev. 

65.6 

84.4 

0.027 

0.900 

29.O 

Itabıra Cev. 

92.68 

85.4 

0.009 

0.236 

1.61 

Pelat 

98.0 

85.0 
0.02 

0.04 

3.5 
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Çizelge s 27 

Redükleme Gazı Tüketimi (Pilot Tesis - :jo85 metalleçme) 

fînicino Cevheri ICO olarak alınırsa « 

gadi Patıma M 150 

Itabıra 11 110 

Pelet " 90 
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