247

STRATEJIK-UDY USULÜ İLE
DEMİR VE ÇELİK İSTİHSALİ
M. Hayri ERTEN
Dr. Mühendis

ÖZET:
Bir kaç senedir pilot-plant safhasında denemeleri yapıl
makta bulunan stratejik Udy usulü artık sına? İşletme safha
sına girmiş bulunmaktadır. Bu usul esas itibariyle pik demiri
veya yarı çelik istihsalinde kullanılabİİirse de / tesise munzam
bir elektrik fırını ilâve suretiyle doğrudan doğruya
çelik İs
tihsali de mümkündür. Sistemin en mühim uzuvları b i r döner
fırınla, açık-ark t i p i özel bir elektrik fırınıdır. Eski cüruflar
da dâhil olmak üzere, her çeşit demir cevherlerini bu usulle
izabe etmek mümkündür. Yakıt ve redükleyici madde olarak
kok, kok tozu, maden kömürü veya linyit kullanılabilir. Elek
t r i k fırınında husule, gelen redükİeyicî gazlardan döner fırında
İstifade e d i l i r . Cevherin döner fırına şarjından evvel sinker,
aglomera veya briket haline getirilmesine ihtiyaç bulunmadığı
gibi, şarjdaki S, P, T i , ve diğer yabancı maddeler üzerinde de
tahdit yoktur. Fabrika kapasitesinin günde 300 - 500 ton çelik
istihsal edebilecek şekilde kurulabilmesine rağmen, istihsal
maliyeti bakımından yüksek fırınla rekabet edebilmesi
müm
kündür. Paralel olarak bir kaç ünite kurmak suretiyle arzu
edilen senelik kapasite temin edilebilir. İstihsal maliyetinde
en mühim faktörlerden birisi elektrik fiyatıdır. Elektriğin
KWS'inm 5 İlâ 8 kuruş civarında olmast gerekir. Stratejîk-Udy
usulü bilhassa nakliyenin pahalı bulunduğu, mevcut demir cev
heri rezervlerinin yüksek S, P, Tİ,Ab03 ve SİO2 ihtiva ettiği,
ham veya mamul çelik pazarlarının memleketin muhtelif yer
lerine dağılmış vaziyette olduğu ve nihayet ucuz elektriğin te
min edilebildiği memleketler için elverişlidir. İlk tesis mas
raflarının yüksek fırın sistemine nazaran %50 civarında ucuz
bulunması bilhassa calibi dikkattir.

ÖNSÖZ:
Son seneler zarfında pik demiri ve ya
rı, - çelik istihsali için yüksek fırına rakip
olarak muhtelif usuller tekâmül ettirilmiş
tir, tşte Strategic-Udy systemi bu usullerden
birisidir. Strategic Materials Corporation
tarafından geliştirilen ve halen Koppers Şirketile birlikte ticarî tatbikata başlanılmış
bulunan bu sistemde, demir cevheri, eritici
ve yakıtla birlikte, döner bir fırına şarj edi
lerek kısmî bir redüksiyona tâbi tutulur ve
buradan çıkan yarı-redükte olmuş cevher
doğruca açık-ark tipi özel bir elektrik fırını
na gelerek, nihaî redüksiyon işi tamamlan
mış olur. Döner firma verilen şarjın önce
den sinter, aglomera veya briket haline ge
tirilmesine lüzum yoktur. Fırında ham mad
de olarak alçak ve yüksek tenörlü demir cev-
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herleri kullanılabildiği gibi, lateritler, titanlı
cevherler, soğuk veya sıcak cüruflar da kul
lanılabilir. Yakıt ve redükleyici madde ola
rak kok, kok tozu, maden kömürü ve bir kı
sım linyitler istimal edilebilir.
Döner fırından çıkan sıcak şarj, harurî
bakımdan izole edilmiş besleyiciler vasıtasile
doğruca özel elektrik fırınının izabe kısmına
aktarılır. .
Elektrik fırınından elde edilen mahsu
lün içindeki karbon miktarı % 1 in altına düşürülebildiği gibi, % 4 karbon ihtiva eden
pik demiri elde etmekte imkân dahilinde
dir. Ayrıca seçme (selective) redüksiyon tat
bik ederek cevherde bulunan Mn, Cr, Ni, Co,
v.s. gibi metallerin alışımlarıni ayrı olarak
elde etmekte mümkündür.
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Elde edilen pik demirin veya yarı-çeliği ikinci bir elektrik fırınına veya SiemensMartin fırınına vererek bundan istenilen ev
safta çelik istihsal edilebilir.
Şekil: 1. de Stratejik - Udy sisteminin
umumî tertibi gösterilmiştir.
Aşağıdaki kısımlarda sistemde kullanı
lan şarjla, sistemin muhtelif safhaları hak
kında daha tafsilâtlı bilgi verilmiştir.
2 — İSTİHSAL ELEMANLARI:
(A) Cevher: , Stratejik-Materials Şirketi
nin Niagara fabrikasında yapılan tecrübeler
de % 28 ilâ % 60 Fe ihtiva eden cevherlerden
basan ile pik demiri istihsal edilmiştir. Ay
rıca, Koppers Company tarafından müştere
ken neşredilen bir broşürde günde 300-500
ton çelik yapacak ve % 40-60 Fe kullanacak
bir fabrikanın tesisinin garanti edileceği be
lirtilmiştir.
Döner fınna verilecek cevherin eb'adı
3/8 pustan toz haline kadar olabilir. Cevher
deki Ti, S, P, veya Si0 2 üzerinde bir tahdit
yoktur. Bilhassa, aşağıda belirtilen toz cev
her veya maddelerinde bu usulle doğrudan
doğruya izabesi mümkündür:
a) Arzda tabii olarak bulunan manyetitli sahil kumlarile, kuruduğu zaman toz hali
ne gelen lateritik cevherler.
b) Baca taşlan, torna ve freze talaşları.
c) Konsantrasyon maksadile kırma ve
öğütmeye tâbi tutulan kompleks cevherler
den husule gelen tozlar.
d) Kimyevî teressübat yolule elde edilen
toz halindeki maddeler.

Bir yüksek fınnda yapılan izabede bu
maddelerin sinter aglomerasyon veya briket
yolule birbirine bağlanması ve iri parçalar
haline getirilmesi lâzımdır. Stratejik J udy
usulünde ise bidayette bu gibi ameliyelere
ihtiyaç yoktur.
Cevher içerisinde demirle birlikte Mn,
Cr, Ni, Co veya Cu gibi diğer metallerin bu
lunması, izabede büyük bir müşkülât arzetmediği gibi, bunların ayrı metaller veya ala
şımlar halinde istihsalleri de mümkündür.
Meselâ, yüksek demirli manganez cevherle
rinden demir ve f erromanganez; yüksek de
mirli krom cevherinden demir ve ferrokrom;
lateritik cevherlerden ferronikel, pik demiri
veya çelik ve ferrokrom istihsali mümkün
olur.
(B) Yakıt: Stratejik-Udy ferminin birin
ci kademesi olan döner fırında yakıt olarak
kok, kok tozu, taş kömürü veya^-bâzı; linyit
çeşitleri kullanılabilir. Yakıtın toz halinde
bulunması şayanı tercihtir.
(C) Eritici (Flux): Cevherin ve yakıtın
cinsine tabi olarak, gereken kireç taşı, dolo
mit, silis, vesaire gibi cüruf teşkil edici ve
tasfiye işini tamamlayıcı maddeler döner fı
nna ilâve edilir.
(D) Döner fırın: Stratejik-Udy sistemin
de kullanılan döner fırın esas itibariyle tesi
si, kok fabrikası ve yüksek fırın gövde ve
baca kısmının gördüğü görevleri bünyesinde
toplayan yüksek ısı randımanlı bir cihazdır.
Döner fınnın eb'adı ve kapasitesi, tesisin
umumî kapasitesine bağlıdır. Meselâ Strate
jik-Udy Şirketinin Niagara Falls Ontariodaki
günde 15-20 ton metal istihsal eden pilot fab-
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rikasmdaki döner fırının
boyu 24.40 metredir.

kutru 1.37 metre,

Döner fırına demir cevheri, eritici ve
karbonlu redüksiyon maddesi devamlı ola
rak şarj edilir ve burada şarj ısınmağa, kalsinasyona, ve kısmî bir redüksiyona tabi tu
tulur. Döner fırından şarjın kolaylıkla akma
sını temin için, fırın sühunetinin kontrol
altında bulundurulması gerektir. Sühunet,
kontrol ısısının üstünde bulunduğu takdirde
fırındaki şarj yapışık bir hal alarak fırının
iç cidarına yapışır ve bir halka teşkil eder.
Evvelce de bahsedildiği gibi, fırında arzu edi
len redüksiyon derecesini sağlamak için, fı
rına kâfi miktarda yakıt ilâve edilir. Elekt
rik fırınındaki redüksiyon esnasında elde edi
len karbon monoksit gazı da döner fırında
tamamen kullanılır.
Stratejik-Udy sisteminde basınç altında
gazla redüksiyon işi yoktur. Bu sebeble hid
rojen gazı veya diğer redükleyici gazlarla
uğraşılması gerekmez.
(E) Udy Elektrik fırını: Stratejik-Udy
usulünde kullanılan elektrik fırını mutad
elektrik fırınından farklı olarak çalışır. Şe
kil (2) de görüldüğü veçhile, normal bir
elektrik fırınında şarj maddesi elektrotların
etrafmı tamamen kaplar. Udy elektrik fırı
nında ise elektrotların etrafı serbest olup,
elektrot fırın içindeki erimiş cürufun hemen
üstüne temas eder.

ŞEKİL . 2 MUTAD ELEKTİRIK FIRINI VE
UDY FIRININDAKİ SABO DURUMLARI
Şekil: (2) de durum mukayeseli olarak
belirtilmiştir.
Peş peşe iki elektrik fırını kullanıldığı
zaman birincisinden pik ve ikincisinden ra
fine çelik elde etmek mümkündür.
Udy elektrik fırınında elektrotların alt
ucunun cürufa nazaran bulunduğu yer tatbik
edilen izabe ameliyesinin ihtiyaçlarına bağlı
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dır. Umumiyetle, elektrotların alt ucu cüru
fun üst sathının yarım pus üstüle, üst sathın
bir kaç pus altı arasındadır.
Döner fırından gelen ve kısmen redüksi
yona uğramış bulunan şarj maddesi, doğru
dan doğruya elektrik fırınının sıcak mıntıka
sına verildiğinden redüksiyon anîdir. Normal
bir elektrik fırınının da bir ton metal istihsa
li için 2300 KWS kullanmak lâzımken, Udy
fırınındaki izabe daha ziyade cürufun elekt
rik arkına mukavemetinden ileri gelen ısı
yardımile temin edilmiş olduğundan, gerekli
elektrik enerjisi çok daha azdır. Ayrıca Udy
fırınına verilen şarjın ince eb'atta bulunma
sı, izabenin sürati ve fırın kapasitesi bakı
mından arzu edilen bir durumdur.
Cürufun üstü açık olduğundan redüksi
yon esnasında husule gelen gazların vasattan
uzaklaşmasında hiç bir müşkülatla karşılaşıl
maz. Halbuki mutad bir elektrik fırınında
şarj çok ince olursa, gazların intişarına en
gel olacağından, fırının normal çalışması te
min edilemez. îşte, gerek kendine has şarj
besleme usulü ve gerekse elektrotların alt
ucunun bulunduğu mahallin kontrol altında
bulundurulabilmesi Udy metodile ince mad
delerin izabesini mümkün kılan en mühim
faktörlerdir. Şarjın asgari parça eb'adı üze
rinde hiç bir tahdit yoktur. Hatta tamamen
325 meş eb'admdaki şarjı dahi başarı ile iza
be etmek mümkün olmuştur.
Stratejik-Udy sisteminin avantajlarından
birisi de cüruf tertibini kontrol ederek yük
sek randımanlı ve seçme (differential) izabe
yapmak mümkündür. Arzu edilen cüruf ter
kibi şarjın cinsine ve nihaî mahsule göre de
ğişir. Bu suretle, yüksek tenörlü demir cev
herlerini izabe etmek mümkün olduğu gibi,
eğer cevherde demire nisbetle diğer metalle
rin nisbeti yüksek ise, veya cevherde nihaî
mahsul içinde bulunması arzu edilmeyen ya
bancı maddeler mevcut ise, firma ilâve edi
len redükleyici maddeyi kontrol etmek su
retiyle seçme (differential) redüksiyon yap
mak mümkündür.
Stratejik-Udy sisteminde ucuz kömür
enerjisi pahalı olan elektrik enerjisinin yeri
ni alır. izabe için gereken enerjinin hemen
hemen % 75 i kömürle temin edilir. Döner
fırında yüksek seviyede bir redüksiyon ame
liyesi ifa edildiğinden, elektrik fırınında faz
la miktarda gaz husule gelmez. Meydana ge
len gazda döner fırına sevkedilerek kalsinasyon ve redüksiyon işinde kullanılır.
% 50 Fe ihtiva eden cevherden bir ton
metal elde etmek için gereken enerji şu şe
kilde sağlanmış olur:
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Şekil (3) de % 25 ten % 60 a kadar de
mir ihtiva eden ve ilk redüksiyona tabi tutul
muş bulunan normal silisli cevherlerden Udy
elektrik fırınında 1 ton metal elde etmek
için firma verilmesi gereken enerji miktarla
rı gösterilmiştir. Bu rakamlar Niagara Falls
tipi bir fabrikada sıkı bir şekilde kontrol al
tında yapılmış istihsaller esnasında elde edil-

Yüksek fırın, siemens-Mârtin fırını veya
normal elektrik ark fırını bir ton metal elde
etmek için 20-23 milyon B. t. U. ya ihtiyaç
gösterirler. Bu enerji miktarı stratejik-Udy
sisteminin kullanıldığı 14-15 milyon B.t.U. ile
J
mukayese edildiği takdirde, Stratejik Udy
sistemindeki maliyet düşüklüğünün en mü
him sebeblerinden birisi anlaşılmış olur.
Kapalı tip bir ark fırını ile stratejik-Udy
sisteminde kullanılan açık tip bir ark fırını
nın % 50 Fe ihtiva eden bir cevherden % 85
fırın randımanı ile bir ton metal istihsali
için gereken enerji miktarı mukayese edildi
ğinde :

CEVUERDE °/° Fe

Udy elektrik fırınına verilen şarj 925°C
civarında bulunduğundan bu fırında izabe
için gereken enerji miktarı normal fırmdakinin yarısı kadardır.
Stratejik-Udy sisteminde gerekli enerji
muhtelif cevherlere göre değişir. Nitekim
yukarıda verilen rakamlar % 50 Fe ihtiva
eden ve % 55 nisbetinde ilk redüksiyona tabi
tutulmuş bulunan cevherlerin 925°C de Udy
fırınında izabesine şamildir. Aynı nisbette
ilk redüksiyona tabi tutulan muhtelif cev
herler için gereken elektrik enerjisi miktarı
kullanılan cevherin tenörüne ve dolayısıle el
de edilen cüruf miktarına tabidir. Meselâ
% 30 Fe ihtiva eden cevherden 1 metrik ton
metal istihsal edildiği taktirde 2680 kg. cüruf
husule gelmesine mukabil, aynı miktar me
tal için % 60 hk cevher kullanılırsa 350 kg
cüruf meydana gelir.
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mistir. Ancak, fırına verilen enerji miktarın
dan başka, fırının enerji randımanını da göz
önünde tutmak gerektir. Meselâ Niagara
Falls pilot fabrikasmdaki 100 KVA lık Udy
tipi elektrik fırınının % 35 enerji randımanile,keza Ontario'daki daha büyük fabrikadaki
1000 KVA lık fırmm % 73 randımanla çalış
tığı tesbit edilmiştir. 20,000 KVA kapasitesin
deki fırınların % 90 randımanla çalışabilece
ği ileri sürülüyorsa da % 85 rakamı daha
ihtiyatlı neticeler sağlamış olur.
Şekil (4) te % 50 lik bir cevherin döner
fırındaki ilk redüksiyon yüzdesile, Udy elekt
rik fırınında gereken elektrik enerji mikta
rının münasebeti tesbit edilmiştir. Bu gra
fikten de görülüyorki döner fırında cevher
ne kadar iyi redüksiyona tabi tutulursa,
elektrik fırınında kullanılan elektrik enerji
si miktarı o kadar az olur.
(F) Elektrot ihtiyacı: Stratejik-Udy sistemile çalışan fabrikalarda yapılan tecrübe
ler göstermiştirki, Udy elektrik fırınında piş-:
miş karbon elektrotlar kullanarak başka fı
rınlarda istihsal edilen pahalı grafit elektrot
ların gördüğü işi sağlamak mümkündür. Her
ton metal başına elektrot sarfiyatı şarjdaki
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oksijen miktarına ve fırının ,enerji sarfiyatı
na bağlıdır. % 55 nisbetinde ilk redüksiyona
tâbi tutulmuş bir şarj kullanıldığı takdirde,
her ton metal başına 6.34 ilâ 7.25 kg. karbon
elektrot kullanılır.
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ŞEKİL ı 4
3 — SİSTEMİN KİMYASI:
Sistemdeki reaksiyonlar esas itibarile ok
sitlerin redüksiyonlarıdır. Elektrik fırmmdaki erimiş cüruf, reaksiyonlara iştirak eden
oksitler için eritken vazifesi görür. Cüruf
terkibinin sühunetle birlikte kontrol altında
bulundurulması ve redükleyici madde ilâve
sinin şartlara göre tanzimi, redüksiyon reak
siyonlarının kontrolünü temin eder. Stratejik-Udy sisteminin en büyük özelliklerinden
birisi de redüksiyon reaksiyonlarının kontrolundaki hakimiyettir. Reaksiyonların kont
rolü ve intihabı, muhtelif oksitlerin redüksi
yon reaksiyonlarının serbest enerjilerinin
farklı olmaları esasına dayanır. Şekil (5) te
muhtelif oksitlerle karbonun reaksiyonunun
muhtelif sühunetlerde serbest enerji (free
energy) değişmeleri gösterilmiştir. İlâve edi
len redükleyici maddeyi dikkatle kontrol
ederek, şekil (5) te görüle'n metaller, bakırda
başlayıp titanda bitmek üzere, birbiri peşi
sıra redüksiyona tabi tutulurlar. Ayrıca, şe
kilde alttaki grafiklerde gösterilen bir me
tal, üstteki grafiklerde gösterilen bir metal
oksidini redüksiyona'tabi tutabilir.
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Stratejik-Udy sisteminde tatbik edilen
seçme reaksiyonlara şu misaller verilebilir:
Kompleks laterit cevherleri Fe, Ni, Co, MgO,
SiOi2, A1203 ve CaO karışımlarını veya bile
şimlerini ihtiva ederler. Bu tip cevherlerle,
stratejik-Udy usulule 2000 ton mertebesinde
yapılmış bulunan tecrübelerde ekonomik ola
rak cevherdeki nikelin % 98 ini ihtiva eden
ferronikel, % 0.1 den az Ni ve % 0.05 ten az
Cr ihtiva eden bir yan-çelik, ve yine cevher
deki kromun % 90 mdan fazlasını ihtiva eden
ferrokrom istihsali mümkün olmuştur. Keza,
bu etüdlerde, seçme (selective) redüksiyon
sayesinde, kobaltın nikelle beraber istihsal
edilmesi mecburiyeti kaziyesinin aksi isbat
edilmiştir. Meselâ yukarda elde edilen ferronikelde ancak kobaltın °/o 10 u bulunmuş ve
kobaltın % 90 ı yarı-çeliğe geçerek onun ko
balt muhtevasını ancak % 0.05 seviyesine çı
karmıştır. Bu suretle, gerek ferronikelin ve
lerde dikkat nazarına alınırsa, senelik her
gerekse yarı-çeliğin ihtiva ettikleri kobalt
miktarları zararsız hadler dahilinde tutul
muştur.
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Gine yapılan tecrübelerde fosforun, tita
nın, kükürt ve bakır gibi diğer maddelerin
seçme (selective) redüksiyonlarının müm
kün olduğu ve bu maddelerin demir ve çe
likte zararsız miktarlarda bulunabilmeleri
nin okntrol edilebildiği sabit olmuştur.
4 — KAPASİTE ve MALİYET:
Koppers firmasile Stratejik Materials
Şirketi günde 50 ilâ 200 ton pik veya yarı-çelik imal eden ve stratejik-Udy sistemile ça
lışan fabrikaların tesis ve işletmesini garan
ti etmektedirler (Bib. No: 7) ilk inşaat mas
rafları, fabrikanın eb'adma, inşaat tarzına,
fabrikadaki yabancı tesislere ve daha bir çok
faktörlere tabidir. Sırf yançelik yapan bir
fabrikanın, atölye, laboratuvar ve diğer tâli
yardımcı tesisler hariç günde 500 tonluk bir
kapasite ile inşa edildiği takdirde, senelik
her ton ingotun tesis maliyeti 25 dolar civa
rındadır. Umumiyetle, diğer yardımcı tesis
ten yan-çelik ingotun tesis maliyeti 30 ilâ
50 dolar arasında değişir. Bu suretle, günde
500 ton istihsal yapan bir fabrikanın tesis
maliyeti 5 ilâ 8 milyon dolar olur.
işletme maliyetine gelince; cevher fiatı
hariç, ve elektriğin KWS mı 0.6 Cent (0.006)
dolar olarak kabul ettiğimiz taktirde, % 50
Fe tenörlü bir cevher kullanarak yan-çelik
istihsal eden bir stratejik-Udy fabrikasında
bir Short ton (906 kg) için bulunan maliyet
şöyledir:
Enerji, 1080 KWS ($ 0.006 hesabiyle)
Karbon elektrot 6.8 Kg. ($ 0.266 hesabiyle)
Kömür 421.3 Kg. ($ 11.0/Ton hesabiyle)
Eritici (Flux)
Cüruf nakli, elektrik, su, tuğla v.s.
Genel Tesisler, İdare v.s
İşçilik ve nezaret

$ 6.48
1.80
4.65
1.20
1.70
3.30
3.20

Yekûn, Direkt Mallyet/Short Ton

$22.33

Elektriğin 0.006 dolara nazaran her 0.001
dolar KWS başına fiyat tahavvülüne karşı
her short ton metal maliyetine 1.08 dolar
ilâve gerektir. Her ton metal için 1.0 saat iş
çilik ve nezaret kâfidir. Yüksek fırına yaramıyan ince cevherler kullanarak cevher ma
liyetini de düşürmek mümkündür.
5 — SINAÎ TATBİKAT:
Webb and Knapp Inc. (New-York) fir
masının bir kolu olan Zeçkendorf Çelik Şir
keti Anaconda Montanada kurulacak bir
Stratejik-Udy fabrikası için gereken enerjiye
dair mukaveleyi Ekim 1960 ta Bonneville
Enerji Idaresile imza etmiştir. Bu fabrika

Anaconda Bakır Şirketinin cüruf yığınların
dan demir istihsal edecektir. Ceryan 1963 te
ve KWS ı 0.2 Centten verilecek ve StratejikUdy fabrikası Koppers Şirşeti tarafından in
şa edilecektir. Mevcut 40 milyon ton cüruf
tan 2000 ton ve ayrıca 1000 ton da sıcak cü
ruf işlenecektir.
Ayrıca, Clarkdale Arizona'da da buna
benzer bir Stratejik-Udy fabrikası kurulmak
üzere Zeçkendorf Çelik Şirketile enerji ida
resi arasında müzakerelere başlanmıştır.
(Aralık 1960).
Kanada'da iki Stratejik-Udy projesi ilân
edilmiştir. Bunlardan birisi Kingston Ontario'da ve yılda 150.000 ton kapasiteli, diğeri
de Varennes Quebecte'dir. Her iki projede
para mevzuunun hallini beklemektedir.
6 — YÜKSEK FIRINLA MUKAYESE:
Stratejik-Udy sisteminin şimdiye kadar
kullanılmakta bulunan yüksek fırın sistemi
ile mukayesesinde, Stratejik-Udy sisteminin
en mühim avantajlarının,
1 — Her ton senelik kapasite için Strate
jik-Udy sisteminin yüksek fınna nazaran te
sis masrafının % 50 civarında olduğu,
2 — Stratejik-Udy fabrikalarını 500 ton
veya daha az kapasite ile kurarak mahallî
ihtiyaçları temin etmenin mümkün olduğu
gibi, bu kapasitedeki fabrikaların istihsal
ettikleri pik veya yarı-çelikin maliyetlerinin,
bu fabrikalara nazaran 4-5 misli daha büyük
kapasitedeki yüksek fırın tesislerile rekabet
edecek mertebede bulunduğu,
3 — Stratejik-Udy sisteminin gerek de
mir tenörü ve gerekse S, P, Cu, Ti, Cr, v.s.
bakımından yüksek fırının kullanamadığı
cevherleri başanle muameleye tabi tuttuğu,
4 — Sinter ve kok tesislerine ihtiyaç gös
termediğinden, elektrik enerjisi bulunduğu
taktirde, Stratejik-Udy fabrikalarım demir
cevherlerini mahalinde kurmanın mümkün
olduğu görülür. Ayrıca sistemin büyük bir
fleksibilitesinin mevcut olduğu, küçük veya
büyük tesisler şeklinde kurulabildiği gibi,
azaltılmış kapasite ile çalıştırılmasının veya
tamamen stop edilmesinin mümkün bulun
duğu hususlarım da göz önünde tutmak ge
rektir.
. 7 —NETİCE:

.. .

Yukarıda izahatı yapılmış bulunan Stra
tejik-Udy sistemi bilhassa yüksek fırına na-

STRATEJÎK-UDY USULÜ ÎLE DEMÎR VE ÇELlK ÎSTÎHSALl
zaran aynı kapasite için tesis maliyetinin
% 50 gibi bir düşüklük arzetmesi bakımın
dan calibi dikkattir. Keza yüksek fırın için
elverişli olmayan cevherleri izabe edebilme
si de büyük bir avantajdır. Elektrik enerji
sinin 5 ilâ 8 kuruşa temin edilebildiği yerler
de, daha düşük kapasitede kurulabilmesine
rağmen, istihsal maliyetinde yüksek fırınla
rekabet edilebilmektedir. Tesis maliyetindeki muazzam tasarruf sebebile, yeni demir
ve çelik tesislerinde bu sistemin göz önünde
tutulması yerinde olur.
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