
Fácil System’in aşınmaya dayanıklı çelik bıçakları 2015 Swedish
Steel Prize (İsveç Çelik Ödülü) finalisti oldu
Brezilyalı Fácil System şirketi tarafından ham madde doğrama değirmeni için geliştirilen aşınmaya dayanıklı çelik bıçaklar,
şekerkamışı doğrama işlemini daha verimli hale getiriyor. Yeni değirmenin yararları arasında daha iyi performans, enerji
tasarrufları, daha fazla üretkenlik ve daha uzun hizmet ömrü bulunuyor. Fácil System, çeliği böyle yenilikçi bir şekilde kullandığı
için bu yılki Swedish Steel Prize için dört finalistten birisi oldu.

The Swedish Steel Prize, yüksek mukavemetli çelikleri kullanan en yenilikçi ve yaratıcı ürünler ile çözümleri tanımak için yüksek mukavemetli
çelik ve aşınma plakasında global bir lider olan SSAB tarafından her yıl verilir. Kazanan, 19 Kasım tarihinde Stokholm’de yapılacak bir tören ile
açıklanacak.

Fácil System biyokütle enerji kojenerasyonu için kazanlarda şekerkamışı anızının kullanılması için bir öğütücü geliştirmiştir. Şekerkamışı anızını
öğüten değirmenin rotoru, akslarda ekipman desteğine spiral olarak cıvatalanan bir dizi öğütücü bıçaklardan oluşur. Bıçaklar, aşınmaya
dayanıklı Hardox 600 çeliğiyle geliştirilmiştir ve anızın parçacık boyutunu belirleyen makinenin dış ızgarası, Hardox 450’den yapılmıştır. Aşınmaya
dayanıklı çeliklerin yenilikçi kullanımı, bıçakların servis ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini düşürür ve enerji tasarrufları sağlar.

Fácil System CEO’su Laércio Ribeiro, “Araraquara şeker plantasyonu bölgesinde yerleşik bulunuyoruz. Eskiden tarlada bırakılan şekerkamışı
anızında bir katma değerin olduğunun farkına vardım” diyor. “Şekerkamışı anızı artık elektrik üretmek için kazan yakıtı olarak kullanılıyor.
Tasarımımız, müşteri talebiyle desteklenmektedir. Aşınmaya dayanıklı çeliklerin kullanılması bileşenlerin dayanıklılığını önemli ölçüde uzattı: Artık,
aynı cihazı iki gün yerine 15 gün boyunca anız doğramak için kullanabiliyoruz. Metreküp başına 50 ile 90 kilo arasında bir yoğunlukta, saatte 10
ile 70 ton arasında anız doğrayabiliyoruz, bu bir dünya rekoru ve ek olarak enerji tüketimini ton başına 18kW değerine düşürüyoruz.”

Tümü şirket tarafından patentlenen ve çıktı hacmi bakımından olağanüstü 17, 21 veya 32 ton ağırlığında üç ebatta Fácil System makinesi
bulunuyor. Şirket toplam 17 doğrayıcıya sahip ve önümüzdeki 10 yıl boyunca 300 makine üretmeyi umuyor.

Şekerkamışı anızı Brezilya’da geniş ölçüde otomobiller için yakıt üretmekte kullanılan “yeşil” ve yenilenebilir enerji kaynağı olarak yaygın şekilde
kullanılıyor. Şekerkamışı anızı, ikinci nesil etanol veya E2G olarak bilinen yeni bir biyoyakıt için harika potansiyele sahip bir hammadde haline
gelmiştir. Anız atık olarak tarlalarda bırakılır ve yakılırdı.

Fácil System Brezilya’nın başkenti São Paulo’dan 270 kilometre uzakta Araraquara’da yerleşiktir ve 1986’dan bu yana, madencilik, taş ocağı
işletmeciliği, seramik, çimento, gübre ve diğer endüstriler için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan diğerlerinden çok daha üstün hizmetleri
sağlayarak yaratıcı ve inovatif teknikleri kullanan kurutma, parçalara, öğütme, filtreleme ve materyal taşıma sistemlerine ilişkin ekipman ve
bileşenleri üretmiştir. Şirket, Hindistan, Şili, Venezuela, Peru ve Kolombiya’ya ihracat yapmaktadır.

The Swedish Steel Prize jürisi:
Doğranan şekerkamışı artıkları kazanlarda yakılmak ve enerjiyi geri kazanmak için kullanılmaktadır. Facil System, şekerkamışı anızı için yeni
türde bir öğütücüyü tanıtmıştır. Gelişmiş aşınmaya dayanıklı çelikten üretilen bıçaklar, spiral bir düzende dönen silindirlere cıvatalanmıştır.
Geleneksel çekiçli öğütücülerle karşılaştırıldığında, Facil’in bıçaklı öğütücüsü, enerji tasarrufları ve uzatılmış servis ömrü bakımından önemli
ölçüde daha iyi bir performans sunar.

İlki 1999 yılında verilen İsveç Çelik Ödülü daha hafif, güvenli ve daha sürdürülebilir ürünleri geliştirmek üzere yüksek dayanımlı çeliğin kullanımı
hakkındaki bilgiyi artırmak ve buna esin kaynağı olmak için vardır. 

The Swedish Steel Prize kazananı, 100.000 İsveç Kronluk bir ödül ve Jörg Jeschke’nin bir hatırası ile ödüllendirilecektir. Ödül töreni, global
imalat ve çelik endüstrisinden 600 temsilcinin SSAB’taki seminerlere ve atölye ziyaretlerine katılacağı üç günlük bir etkinliğin bir parçasıdır.

Daha fazla bilgi için şu kişi ile temas ediniz:
Marie Elfstrand, Müdür, Dış İletişim, tel. +46 8 454 57 34
Susanne Nordhqwist, Etkinlikler ve İçerik Başkanı, tel. +46 155 254 381

Resimler için SSAB mediabank’ı ziyaret edin
The Swedish Steel Prize hakkında daha fazla bilgi alın: www.steelprize.com

SSAB Nordik ve ABD merkezli bir çelik şirketidir. SSAB daha güçlü, daha hafif ve daha sürdürülebilir bir dünya oluşturmak amacıyla, müşterileri ile yakın
işbirliği içinde geliştirdiği katma değerli ürünleri ve hizmetleri müşterilerine sunmaktadır. SSAB'ın 50'den fazla ülkede çalışanları bulunmaktadır. SSAB'ın
İsveç, Finlandiya ve ABD'de üretim tesisleri bulunmaktadır. SSAB hisseleri, Stockholm'de NASDAQ OMX Nordic Borsasında  işlem görmektedir ve
Helsinki'deki NASDAQ OMX Borsasında da ikincil olarak işlem görmektedir. www.ssab.com
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