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SOMA DENĠġ KÖMÜRÜ VE AYÇEKĠRDEĞĠ KABUĞU YARIKOKUNUN 

BĠRLĠKTE BRĠKETLENMESĠ 

ÖZET 

Kömür, enerji kaynaklarının en önemlilerinden birini oluĢturan tortul kayaçtır. Fosil 

kökenli olan bu kayaç insanlığın geliĢmesinde önemli bir rol oynamıĢtır.Günümüzde 

diğer yakıtlar kömürün yerini kısmen alsa da, en fazla rezervi olan kömür, uzun yıllar 

boyunca insanlığın hizmetinde olacaktır. 

Ülkemizde birçok ülkede olduğu gibi enerji ihtiyacının büyük bir bölümü kömürden 

karĢılanmaktadır. Türkiye‟de bulunan linyit türlerinin çoğu;  kül, kükürt ve  nem 

içeriği yüksek, ısıl değeri ise az olan, düĢük kaliteli linyitlerdir. Türk linyitleri 

kırılgan bir karaktere sahip olduğundan, kolayca tozlaĢmaktadır. Kolayca 

tozlaĢabilen kömürler; hem depolama hem de yakılma sırasında sorun yaratmaktadır. 

Klasik ızgaralı yakma sistemlerinde toz linyitler hava ile sürüklenerek bacadan 

çıkarak hem hava kirliliğine hem de enerji kaybına sebep olmaktadır. Briketleme 

iĢlemi, yenilenemeyen bir enerji kaynağı olan kömürün daha verimli kullanılmasını 

sağlayan bir yöntemdir. 

Biyokütle enerjisi, artan dünya nüfusu ve sanayi ile giderek yükselen enerji 

gereksinimini çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek önemli bir 

enerji kaynağıdır. Hammaddeleri genellikle bitkiler ve organik atıklardır. Bitkilerin 

ve canlı organizmaların yapı taĢı olan biyokütle, güneĢ enerjisinin fotosentez  yoluyla 

depolanması sonucu oluĢmaktadır ve güneĢ enerjisi var olduğu sürece devam 

edeceğinden tükenmez bir enerji kaynağıdır. Türkiye biyokütle potansiyeli fazla olan 

bir ülkedir. Ülkemiz ayçekirdeği üretimde ve ekim alanlarında ilk on ülke arasında 

yer almaktadır. 

Bu çalıĢmada ısıl değeri düĢük olan; Soma DeniĢ yöresinden çıkarılan tüvenan tipi 

kömürün yakıt olarak veriminin arttırılması için briketleme çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

Bu amaçla ayçekirdeği kabukları  karbonize edilerek karbonizasyon katı ürünü 

kömür ile karıĢtırılmıĢ ve bağlayıcı olarak karbonizasyon sıvı ürünü kullanılmıĢtır. 
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CO-BRIQUETTING OF SOMA DENIS LIGNITE WITH SUNFLOWER 

SEED SHELL CHAR  

SUMMARY 

Coal is a kind of sedimentary rock which is the most important energy source. This 

fossil origin rock played an important role in the development of humanity. Although 

other fuels partially replace the coal, which has the most reserves, coal will be in the 

service of the humanity. 

As in many countries, large part of energy need in our country is met by coal. 

However, the most of the Turkish coals are low quality lignite which have high ash, 

sulfur and moisture contents and low calorific value. Turkish lignites are easily break 

up because of it has fragile character. This fragile character causes problems during 

storage, transportation, and handling. Fragile lignites dragged out of the chimney  in 

the classic grate firing systems. This causes air pollution and loss of energy. 

Briquetting of the dusts of lignite offers a special opportunity for more efficient 

usage of this energy source. 

With the growing world population, biomass energy can supply  increasing energy 

needs as sustainable without polluting the environment.Raw materials are usually 

organic compounds and plants. Biomass which is the building structure of plants and 

living organisms, is by solar energy storing through photosynthesis. Biomass is a 

inexhaustible energy source as long as the solar energy exists. Turkey is a country 

with a lot of biomass potential. In the production and planting of sunflower our 

country is among the top ten countries. 

In this study, some briquetting experiments have been performed to increase the 

effectiveness of Soma Denis lignite which has low calorific value. For this purpose, 

sunflower seed shells were first carbonized, and then the solid product of which were 

blended with lignite. This blend was used in the briquetting experiments in which the 

liquid product of carbonization was used as a binder.       
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1 

1.GĠRĠġ 

Ülkelerin geliĢmiĢlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. 

Enerji üretimi onu sağlayan kaynakların bulunmasına ve bu kaynaklardan optimum 

düzeyde yararlanılmasına bağlıdır  [1].  

Nüfus artıĢı sanayideki geliĢmeler ve yaĢam seviyesindeki artıĢ sonucunda enerji 

kaynakları hızla tükenmektedir. Kaynaklarının çok çeĢitli ve büyük olmasının 

yanında ,  diğer yakıtlara oranla daha ucuz olması nedeniyle , kömür uzun vadede 

önemli üstünlüklere sahiptir [1]. 

Ülkemizde düĢük değerli, yani kül ve nem içeriği yüksek, ısıl değeri ise düĢük 

olanlardan ; kaliteli  sayılacak linyitlere kadar çok çeĢitli linyit türleri bulunmaktadır. 

Ancak düĢük değerli linyitlerin toplam rezerv içindeki payı oldukça yüksektir. 

Kaliteli linyitlerin giderek azalması düĢük kaliteli linyitlerin kullanımını zorunlu 

kılmaktadır [2].  

Türk linyitleri kırılgan bir karaktere sahip olduğundan, üretim, hazırlama, taĢıma ve 

depolama esnasında % 30-40 oranında tozlaĢmaktadır. Özellikle uzun depolamada , 

tozlaĢma, nem kaybı ve oksidasyonun da etkisiyle , ocaktan tüketiciye ulaĢıncaya 

dek, bu oran %60 ‟ a kadar çıkmaktadır. Toz- parça kömür karıĢımının, klasik 

ızgaralı yakma sistemlerinde yakılması halinde toz kömürün tam bir yanmaya 

uğramadan hava ile sürüklenerek bacadan çıkması hem çevrede kirliliği yaratmakta 

hem de yenilenemeyen enerji kaynağının kaybına yol açmaktadır [2].  

Kömürün briketlenmesinin iki temel amacı vardır: Birincisi yeterli  ısıl değere sahip 

toz kömürleri değerlendirmek; ikicisi, yüksek nem içeriği nedeniyle yakılması güç 

olan tüvenan tipi kömürlerin kurutma yoluyla ısıl değerinin arttırılması ve briketleme 

ile yüksek ısıl değerli sağlam bir yakıt haline dönüĢtürülmesidir [2]. 

Bu çalıĢmada Soma iĢletmelerinden temin edilen tüvenan tipi kömürü 

değerlendirmek amacıyla briketleme iĢlemi yapılmıĢtır. Kömür briketlerinin ısıl 

değerini arttırmak amacıyla Tekirdağ yöresinde yaygın olarak bulunan ayçekirdeği 

kabukları karbonize edilmiĢ ve elde edilen yarı kok briketlerde kullanılmıĢtır. 



 

 

 
2 

Bağlayıcı olarak karbonizasyon sıvı ürünü kullanılarak dıĢarıdan alınacak herhangi 

bir bağlayıcıya bağımlılık ortadan kaldırılmıĢtır. Uygun basınç, biyokütle oranı ve 

bağlayıcı ilavesi ile üretilen briketlerin suya dayanımı, düĢme ve kırılma sağlamlığı 

araĢtırılmıĢtır. 
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2. KÖMÜR VE BĠYOKÜTLE ENERJĠSĠ 

2.1 Kömür 

Kömür, insanlığın geliĢmesinde önemli rol oynamıĢ enerji kaynağıdır. Kısmen diğer 

yakıtlar kömürün yerini alsa da, en fazla rezerve sahip olan kömür  uzun yıllar 

boyunca enerji kaynağı olarak kullanılacaktır [3].  

Kömür farklı oranlarda organik ve inorganik bileĢenler içeren tortul bir kayaçtır. 

Kömürün temel bileĢeni karbondur. Kömür uygun ortamlarda, bataklıklarda bitki 

kalıntı birikimlerinin zamanla biyokimyasal ve fiziksel etkilerle değiĢimi sonucu 

oluĢmaktadır. [3, 4].  

Turba kömür oluĢumunun (kömürleĢmenin) ilk evresini oluĢturmaktadır. Turba 

belirli bir jeolojik zaman içerisinde, artan sıcaklık ve basınç etkisiyle fiziksel ve 

kimyasal değiĢiklikler geçirerek en son aĢamada antrasite dönüĢür. Turbanın yarı 

bitümlü kömür ve bitümlü kömür aĢamalarından geçerek antrasite dönüĢme sürecine 

kömürleĢme denilmektedir [1].  

KömürleĢme süreci  iki gruba ayrılmaktadır. Birincisi bakteri ve fungi faaliyetlerinin 

yoğun olduğu biyokimyasal süreç; ikincisi ise biyokimyasal sürecin bitiminden sonra 

baĢlayan; sıcaklık, basınç ve zamanın etkili olduğu süreçtir [1].  

KömürleĢmenin ilerlemesine etki eden etmenleri :  

a)  Sıcaklık, ısı iletkenliği,ısı akısı, ısınma hızı gibi değiĢkenler 

b)  Süre 

c)  Basınç 

d)  Tektonik olaylar, kıvrımlar, faylar 

e)  Radyoaktivite 

olarak sıralayabiliriz [4]. 
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2.1.1 Kömürün yapısı 

Kömürler mikroskopta incelendiğinde, maseral adı verilen farklı organik 

bileĢenlerden oluĢtukları gözlenmektedir. Maseraller, sonlarına init takısı alırlar ve 

vitrinit, liptinit ve inertinit olmak üzere üç gruba ayrılır [3].  

Vitrinit grubu, çoğu kömürün en önemli bileĢeni olmakla beraber, kahverengi kömür 

ve linyitlerde hüminit olarak adlandırılmaktadır. Vitrinitin özellikleri kömürleĢme 

derecesi ile değiĢmektedir. Hüminit/vitrinit kahverengi kömürlerde genelde koyu gri, 

gri; bitümlü kömürlerde açık gri ve antrasitte beyaz renkte görülmektedir. Vitrinitler 

% 77-96 karbon, % 1-6 hidrojen, % 1-16 oksijen içermektedir. Uçucu madde oranları 

% 2-45‟tir. Yoğunlukları 1,3-1,8 gr/cm
3
‟tür [3, 4]. 

Liptinit grubu; protein, selüloz ve diğer hidrokarbonların bakterilerle bozunması 

sonucunda oluĢan yansıtma derecesi en düĢük olan gruptur. Diğer iki maseral 

grubundan  (vitrinit ve inertinit) daha fazla hidrojen, uçucu maddeye sahiptir. 

Yoğunluğu ve karbon içeriği ise daha düĢüktür [3, 4]. 

Ġnertinit grubu maseraller diğer iki maseral grubuna göre hidrojence fakir, karbonca 

zengindir; daha az uçucu madde içeriğine ve daha yüksek yansıtma değerine  

sahiptir. Bu gruba inertinit ismi, koklaĢtırma gibi süreçlerde inert davrandığı için 

verilmiĢtir. KoklaĢtırma iĢleminde kömürün yapısındaki inertinit grubu kokun 

sağlamlığını arttırdığı için , bu iĢlem sırasında kömürün yapısında inertinit grubunun 

olması istenmektedir [3].  

Çoğu kömürün yapısında, sadece organik madde yoktur; bir miktar mineral madde 

bulunmaktadır. Ġnorganik madde, belirli kristal yapısı olan katılar, boĢluk suyu 

içerisinde çözünmüĢ tuzlar veya kömürlerin içinde bulunan organometalik 

bileĢiklerdir [3].  

Kömür içerisinde görülen mineraller, kömürün sınıflandırılması, test edilmesi , 

kullanımı ve ayrıca kömür oluĢum ortamlarının yorumlanması açısından büyük 

öneme sahiptir  [3].  

Kömür içinde 50-60 tür mineral olduğu gözlemlenmiĢtir. En önemli mineral grupları, 

killer, karbonatlar, kuvars ve demir mineralleridir. Diğerlerini büyük çoğunluğu 

%1‟in altında olan mineraller oluĢturmaktadır [4].  
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2.1.2 Kömürün briketlenmeye  etki eden özellikleri  

Kömürün çeĢitli alanlarda en verimli Ģekilde kullanımını sağlamak için özelliklerinin 

bilinmesi gerekmektedir. AĢağıda briketlenmeye etki eden özellikleri anlatılmaktadır. 

Kömürün nem oranı düĢtükçe kömürleĢme derecesi de  yükselmektedir. KömürleĢme 

derecesi arttıkça kömürün sertliği arttığı için briketleme özelliği azalmaktadır. 

Briketlemede kullanılacak olan kömürün nem oranı kömürün cinsine ve uygulanacak 

basınca göre belirlenmelidir [5]. 

Kömürün yapısında bulunan fazla miktardaki nem linyitlerin ısıl değerini azalttığı 

için havadaki kuruma nedeniyle nem içeriklerinin kısmen azalması sonucu özellikle 

depolanan kömürde parçalanma- ufalanma  artmaktadır [1].  

Uçucu madde kömürün havasız ortamda 950
o
C‟de belirli bir süre ısıtılması sonucu 

nem içeriği hariç ayrılan bileĢenidir. Uçucu madde kömürün organik kısmından ve 

kısmen de kömürdeki minerallerden oluĢur. Kömürün yapısında bulunan  uçucu 

maddesi  briketlemeyi dolaylı yönden etkilemektedir. Uçucu madde oranı %28‟i 

geçince briketlerin dayanıklılığı azalmaktadır [1, 5].  

Genellikle briketin sağlamlığı yoğunluk yükseldikçe artmaktadır. Kullanılan 

kömürün cinsine göre briket yoğunluğu 0,9-1,3 gr/cm
3
 arasında değiĢmektedir [5].  

Kömürün külü; standart koĢullar altında (750 
o
C‟ de) yanma sonucu arta kalan 

inorganik kalıntıdır. Yüksek kül miktarı ısıl değeri düĢürmektedir. Havada kuru 

bazda tercih edilen maksimum miktarı %10-20 arasındadır. Kömür briketleri ısı elde 

etme amacıyla yakılınca oluĢacak külün düĢük sıcaklıklarda ergiyerek yakıldığı 

kazanın yüzeylerine yapıĢmaması istenmektedir [1].  

Katı bir maddenin gözenekliliği sahip olduğu boĢluk veya gözenek hacminin yüzdesi 

olarak tanımlanmaktadır. Gözenekler kolay kırılmanın gerçekleĢebildiği noktalar 

oluĢturabildiğinden kömürün dayanıklılığını da etkilemektedir [6]. 

Kömürün sertliği ekonomik yönden önem taĢıyan ufalanma ve öğütme özelliklerini 

etkilemektedir. Kömürün sertliği cinsine, karbon ve uçucu madde miktarlarına 

bağlıdır. Kömürün karbon miktarı arttıkça sertliği azalmaktadır [7].  

Bir parçanın daha küçük kısımlara ayrılması olayına ufalanabilirlik denir. Kolayca 

ufalanabilen kömürler kolayca oksitlenir. Oksitlenme ani yanmalara, koklaĢabilen 
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kömürlerin koklaĢma özelliklerinin azalmasına veya tamamen kaybolmasına neden 

olmaktadır [7].  

Kömürün öğütülebilir olması sertlik, mukavemet ve kırılganlık gibi fiziksel 

özelliklerine bağlıdır. Kömür toz yakıt olarak kullanıldığında bu özellik önem 

kazanmaktadır. Sertlik ile öğütülebilirlik  birbirini etkileyen kömür özellikleridir. 

Sertlik arttıkça  öğütülebilirlik azalmaktadır [7].   

2.2 Biyokütle 

Bitkilerin ve canlı organizmaların kökeni olarak ortaya çıkan biyokütle genelde 

güneĢ enerjisini fotosentez yardımıyla depolayan bitkisel organizmalar olarak 

adlandırılır. Biyokütle, bir türe veya çeĢitli türlerden oluĢan bir topluma ait yaĢayan 

organizmaların belirli bir zamanda sahip olduğu toplam kütle olarak da 

tanımlanabilir [8].  

Bitkilerin fotosentezi sırasında kimyasal olarak özellikle selüloz Ģeklinde depo edilen 

ve daha sonra çeĢitli Ģekillerde kullanılabilen bu enerjinin kaynağı güneĢtir [8]. 

Karbondioksitin fotosentez yoluyla organik bileĢiklere dönüĢtürülmesi sonucunda 

güneĢ enerjisi, biyokütlede sabit karbon olarak depolanmaktadır. Bu adım aĢağıdaki 

denklemle gösterilmektedir [9]. 

nCO2  +  nH2O + güneĢ ıĢığı + klorofil → (CH2O)n + nO2 (2.1) 

CH2O yapıtaĢı ile gösterilen karbonhidratların oluĢumu için yaklaĢık 470 kJ enerji 

depolanmaktadır [9]. 

Fotosentez yoluyla, enerji kaynağı olan organik maddeler sentezlenirken tüm 

canlıların solunumu için gerekli olan oksijen de atmosfere verilir. Üretilen organik 

maddelerin  yakılması sonucu açığa çıkan karbondioksit (CO2) ise daha önce bu 

maddelerin oluĢumu sırasında atmosferden alınmıĢ olduğundan, biyokütleden enerji 

elde edilmesi sırasında  çevre CO2 salınımı açısından korunmuĢ olacaktır. Görüldüğü 

gibi bitkiler yalnız besin kaynağı değil, aynı zamanda çevre dostu tükenmez enerji 

kaynaklarıdır [8]. 
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Dünyanın çoğalan nüfusu ve sanayileĢmesi ile giderek artan enerji gereksinimini 

çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sağlayabilecek kaynaklardan belki de en 

önemlisi biyokütle enerjisidir [8].  

Biyokütlenin  enerji kaynağı olarak kullanımındaki olumlu yönleri [8,10] :  

- Yenilenebilir enerji kaynağı olması, 

- Hemen her yerde yetiĢtirilebilmesi, 

- Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi, 

- Her ölçekte verimli enerji üretimi için uygun olması, 

- DüĢük ıĢık Ģiddetlerinin yeterli olması, 

- Depolanabilir olması, 

- Ucuz olması, 

- 5-35
o
C arasında sıcaklık gerektirmesi, 

- Sosyo-ekonomik geliĢmelerde önemli olması, 

- Çevre kirliliği oluĢturmaması (NOx ve SO2 salınımlarının çok düĢük olması) 

- Kül içeriğinin az olması 

- Sera etkisi oluĢturmaması böylece atmosferde CO2 dengesi sağlaması, 

-  Asit yağmurlarına yol açmamasıdır.  

Biyokütlenin  enerji kaynağı olarak kullanımındaki olumsuz yönleri [8, 10]:  

- DüĢük çevrim verimine sahip olması, 

- Tarım alanları için rekabet oluĢturması, 

- Su içeriğinin fazla olması, 

- Genellikle homojen olmaması,  

- DüĢük yoğunluklu, fazla hacimli olduğundan taĢıma, depolama ve yakma 

 sırasında sorunlara neden olması,  

- Yüksek taĢımacılık maliyetinin olması. 
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2.2.1 Biyokütlenin yapısı 

Bitkilerin ana yapısı yapraklardır. Yaprakların, suyu ve bitkinin geliĢmesi için 

gereken maddeleri taĢımak ve gıda maddelerini üretmek gibi temel fonksiyonları 

vardır. Yaprakların bu temel fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri güneĢ enerjisine 

bağlıdır. Bitkilerin taneli kısımlarında güneĢ enerjisinin % 10‟u, ağaçlarda ise ancak 

%1‟i ürünlere dönüĢtürülür. Yapraklar farklı oranlarda klorofil ve karotenoidler, 

karbonhidratlar, mineraller ve yağlar içerirler [13]. 

Biyokütlenin temel bileĢenleri holoselüloz (selüloz+hemiselüloz), lignin ve ekstraktif 

maddelerdir.Bunların oranları biyokütlenin türüne göre değiĢmektedir. Sert 

odunsularla, yumuĢak odunsular arasında önemli farklar bulunmaktadır. Sert 

odunsular; selüloz, hemiselüloz ve ekstraktif maddelerce daha zenginken; yumuĢak 

odunsularda lignin oranı daha yüksektir [10, 13]. 

Selüloz, yaklaĢık olarak biyokütlenin % 40-50 ‟sini içeren glikoz polimeridir. 

Hemiselüloz, ksilozun düĢük dereceli polimerizasyonu sonucu oluĢmuĢ, heterojen 

polisakkaritler içeren bir polimerdir. Genel olarak biyokütlenin kütlece % 20-40 „ını 

içerir. Lignin Ģeker olmayan molekül tiplerini içerir ve biyokütlenin  kütlece % 20-25 

‟ini oluĢturur.  Biyokütle değiĢen oranlarda ekstraktifler içerir. Ortalama olarak 

odunsu biyokütle  kütlece % 50 karbon, % 43 oksijen, % 6 hidrojen ve % 1 azottan 

oluĢmaktadır  [10]. 

Biyokimyasal dönüĢüm süreçlerinde selüloz ve lignin oranları önemlidir. Selülozun 

biyobozunurluğu ligninden daha yüksektir; bundan dolayı yüksek miktarda selüloz 

içeren bitkilerin karbon dönüĢümü yüksek miktarda lignin içeren bitkilere göre daha 

fazladır [11]. 

2.2.2 Biyokütle çeĢitleri   

Biyokütle bilinen en eski yenilenebilir enerji kaynağıdır. Biyokütle kaynakları; ağaç 

ve ağaç atıkları, tarım ürünleri ve atıkları, evsel katı atık, hayvansal atık, iĢlenmiĢ 

gıda atıkları ,su bitkileri ve algleri içerir. Biyokütle enerjisi çoğunlukla ağaç ve ağaç 

atıklarından üretilmektedir (% 64); bu kaynağı  evsel katı atık (% 24), tarımsal atıklar 

(% 5)  ve çöp gazları (% 5) takip eder [12]. 

Biyokütle kaynak çeĢitliliği bakımından diğer alternatif enerji kaynaklarından 

farklıdır. Biyokütle kaynakları üç genel gruba ayrılabilir [12]:  
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1.Atıklar 

2.Orman ürünleri 

3.Enerji bitkileri 

Enerji amaçlı kullanılan biyokütle, kullanım yeri ve amacına göre, geleneksel ve 

modern olmak üzere ikiye ayrılır. Geleneksel biyokütle, evsel amaçlı kullanılan ve 

geliĢmekte olan ülkelerde daha yaygın olan, soba ile ocaklarda yakılan odun, tezek, 

tarımsal atıklardan v.b. oluĢmaktadır. Geleneksel biyokütle geliĢmekte olan ülkelerde 

küçük ölçekte kullanılmaktadır. Modern biyokütle ise, daha büyük ölçekte kullanılan 

ve konvansiyonel enerji kaynaklarının yerini alması düĢünülen  kaynaklardır. Odun 

ve tarımsal atıklar , kentsel atıklar ve  biyogaz gibi biyoyakıtları içerir. Modern 

biyokütlenin kullanıldığı uygulamalarda, odun ve atıkların yanı sıra “enerji bitkileri” 

adı verilen ve enerji üretim amacıyla hasat edilen ürünlerden de faydalanılmaktadır. 

Biyokütle enerji kaynaklarına aĢağıdaki örnekler verilebilir [12]: 

Atıklar 

 Tarımsal ürün atıkları 

 Tarımsal üretim atıkları 

 AhĢap atıkları 

 Kentsel organik atıklar 

Orman ürünleri 

 Odun  

 Ağaçlar , çalılar, odun artıkları 

 TalaĢ, ağaç kabuğu 

Enerji Bitkileri 

 Kısa dönemli odunsu bitkiler 

 Otsu odunsu bitkiler 

 Çalılar 

 NiĢasta bitkileri (arpa, mısır ve buğday) 

 ġeker bitkileri (kamıĢ ve pancar) 

 Yem bitkileri ( çimenler, yonca) 

 Yağlı tohumlu bitkiler ( ayçiçeği, aspir, soya fasülyesi) 

 



 

 

 
10 

Su bitkileri 

 Algler 

 Deniz yosunları 

 Su sümbülü 

2.2.3 Ayçiçeği 

Ayçiçeği dünyada ve ülkemizde en önemli yağ bitkilerinden biri olup, ülkemizde 

çoğunlukla yağ üretim amacı için yetiĢtirilmektedir. Dünya ayçiçeği üretimi son 

yıllarda 23 milyon ton civarında olup, Türkiye üretimde ve ekim alanlarında ilk on 

ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizde yağlık ayçiçeği üretimi, genelde Trakya-

Marmara bölgelerinde yoğunlaĢmıĢ iken, çerezlik üretimi ise, çoğunlukla Ġç ve Doğu 

Anadolu Bölgesinde, az miktarda diğer bölgelerde de ekimi yapılmaktadır [15]. 

Ülkemizdeki yağlık ayçiçeği ekim alanları son yıllarda iklim koĢullarına ve 

uygulanan fiyat politikalarına bağlı olarak 500-600 bin hektar, üretimi de 600-850 

bin ton arasında değiĢmektedir. Ayçiçeği ekim alanları, mekanizasyona en uygun 

bitki olması ve fazla iĢgücü gerektirmemesi nedeniyle, değiĢik yörelerde yıldan yıla 

artmaktadır [15]. 

Ayçiçeğinin gen merkezi Kuzey Amerika olup, halen ABD'nin orta kesimlerinde 

yabani olarak bulunmaktadır. Ayçiçeği ekonomik bir bitki olarak uzun ve değiĢik bir 

tarihçeye sahip olmakla birlikte, kesin olarak ilk tarımının yapıldığı yer ve zamanı 

bilinmemektedir. Yeni dünyada ilk göçlerden önce, Kuzey Amerika Kızılderilileri 

tarafından boya hammaddesi olarak kullanılmıĢtır. Ġspanyol gezginleri tarafından 

1850'lerde Kuzey Amerika'dan toplanan ayçiçeği tohumları, ilk önce Ġspanya'da 

bahçelerde süs bitkisi olarak yetiĢtirilmiĢtir. Ayçiçeğinin bir yağ bitkisi olarak ilk 

olarak Rusya'da üretilmiĢ ve ardından tüm Avrupa'ya yayılmıĢtır. II. Dünya 

savaĢından sonra 1945-50‟ li yıllarda, ayçiçeği ülkemize Bulgaristan'dan göç eden 

vatandaĢlarımızın getirdiği tohumlar sayesinde girmiĢ ve tarımı yapılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ancak esas üretim ve ekim alanı artıĢı, 1980‟ li yılardan sonra 

hibritlerin ülkemize girmesiyle oluĢmuĢtur. Dünyada ayçiçeği ıslahçılarının 

geliĢtirdiği yüksek yağ içerikli ve tane verimli ayçiçeği çeĢitleri, ayçiçeğinde üretim 

artıĢına yol açmıĢ ve son 20 yılda geliĢtirilen hibrit ayçiçeği çeĢitleri de, üretimin 

istenilen düzeye gelmesine neden olmuĢtur [15]. 
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2.2.3.1 Ayçiçeği kabuğunun değerlendirilmesi ve içeriği 

Ayçiçeği kabuğu her bitkide olduğu gibi taneyi kaplar ve dıĢ etmenlerden korur. 

Yağlık ayçiçeği tanesinin toplam ağırlığın yaklaĢık % 21-39 ‟u kabuktur. Çerezlik 

çeĢitlerde bu oran % 36-50 arasında değiĢir [16].  

Gerek yağlık, gerekse çerezlik taneler, yüksek oranda lif (ham selüloz) düĢük 

miktarlarda da ham yağ ve kül içerir. Kabuktaki selüloz, lignin, hemi-selüloz 

(çoğunluğu glucuronoxylan) miktarları % 74-90 olup, arta kalan kısmı da lipit, 

protein ve mineral maddelerdir. Kabuğun besin maddesi içeriği Çizelge 2.1‟de 

verilmiĢtir [16]. 

Çizelge 2.1 Ayçiçeği kabuğunun besin maddesi içeriği [16]. 

Ġçerik % 

Kuru madde 85-92 

Ham protein 3,5-9 

Hazmedilebilen protein 2-4 

Ham selüloz 40-50 

Lignin 13-16 

Kül 2-3 

Yağ 0,05-3 

Ca 0,37 

Mg 0,15- 0,25 

Yapılan araĢtırmalarda ülkemizde ayçiçeği iĢleyen bazı fabrikalarda kabuk tamamen 

küspe eldesinde kullanılırken, bazı fabrikalarda da özellikle yüksek proteinli küspe 

elde edilmek istendiğinde, yaklaĢık % 7-12 arasında bir ek ürün olarak çıkmakta, bu 

durumda da ısıtma kazanlarında enerji ihtiyacını karĢılamak için kömür ile 

karıĢtırılarak yakılmaktadır. Ayçiçeği gerek tanesinin tümü, gerekse sadece kabuğu, 

herhangi bir kimyasal maddeyle muamele edilmediği müddetçe, zararlı bir madde 

içermez [16].  

Ayrıca çerezlik ayçiçeğinde kabuksuz tüketimde ek madde olarak ortaya çıkar. 

Ancak bu tür tüketim ülkemizde çok yaygın değildir. Kabuk oranı çerezlik ayçiçeği 

çeĢitlerinde yağlıklar ayçiçeklerine  nazaran daha fazladır. Yağlık ayçiçeği kabukları 

çerezlik tiplere nazaran daha yüksek oranda protein ve yağ içerdikleri için, hayvanlar 

için iyi bir yem kaynağıdır. Ayçiçeği kabukları saman ile aynı oranda sıvı emme 

kapasitesine sahip olduğundan sığır yetiĢtiriciliğinde saman yerine altlık olarak 

kullanılabilir. Bu kabuklar kereste endüstrisinde dolgu ve yalıtım maddesi, biyolojik 

yakıt eldesinde ve paketleme materyali olarak da kullanılır. Ayrıca, Kanada'da 
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silindir Ģeklinde preslenerek çıra malzemesi ve Rusya'da da etil alkol ve boya 

malzemesi eldesinde kullanılır. Ayçiçeği kabuğunun bir diğer kullanım alanı, 

özellikle de bazı türlerde kabuğunda içerdiği antosiyanin olarak bilinen kırmızı boya 

maddesi nedeniyle gıdalarda doğal katkılı boya olarak kullanılmasıdır. Bilindiği 

üzere gıda sektöründe kullanılan yapay renklendiricilerin yan etkileri üzerine, kırmızı 

ve pembe renk veren doğal antociyanin kaynakları oldukça önem kazanmıĢtır [16]. 

Ayçiçeği kabuğu yüksek oranda selüloz içerir, ancak düĢük bir besin maddesi 

kapsamına sahiptir ve hazmı zor ve tadı hoĢ değildir. Yine pelet haline getirilmiĢ 

ayçiçeği kabuğu briket haline getirilmiĢ saptan daha yüksek ısıl içeriğe sahiptir. 

Ancak bu pelet haline getirilmiĢ kabuğun yanma sırasındaki aĢırı ısınmayı ve fazla 

dumanı önleyen yeterli hava alım hızı düĢüktür. Peletlerin ortalama yanma randımanı 

%62'dir. Kül oranı ve külün diğer özellikleri odundan farklı değildir. Ancak sap 

briketinin kül oranı %10,8 iken kabuk peletlerinin ise %3,6'dır. 

Yine ayçiçeği kabuğunun yakıt değeri 17-19MJ/kg civarında değiĢmektedir. ABD de 

ayçiçeği iĢleme tesisleri, okullar gibi bazı kuruluĢlar, elde ettikleri bu kabukları 

fırınlarda yakacak olarak kullanmaktadır. Yine ayçiçeği kabuğundan yapılan 

briketlerin, ABD de bazı yerlerde Ģöminelerde kömür yerine kullanımı oldukça 

yaygındır. ABD de, ayçiçeği iĢleyen fabrikaların nakliye maliyetlerinde ayçiçeği 

kabuğunun belirli bir hacim teĢkil ettiğinden, genelde kabuğunun çıkartılması daha 

ekonomik olmakta ve ayçiçeği kabuğu yakılarak ısı enerjisi elde edilmesi de tesislere 

artı bir değer getirmektedir. Ancak fırınlarda yakılması sırasında kabukların fazla 

miktarda kül bırakması bir dezavantajdır. Yine bu tür tesislerin yakınlarına kurulan 

tavukçuluk ve hayvancılık tesislerinde ayçiçeği kabukları hayvanların altlarına 

serilmektedir [16]. 

Ayçiçeği kabuğunun değerlendirilmesi konusunda bir çok araĢtırmalar yapılmasına 

rağmen çok az bir kısmı uygulamaya sokulmuĢtur. Ligno-selülozik bir madde olarak 

ayçiçeği kabuğu, fermentasyon yoluyla Ģeker üretiminde, bazı kimyasallara ve 

değerli bileĢiklere dönüĢümde oldukça ucuz bir kaynaktır. Örneğin ayçiçeği 

kabuğunun asit veya celulase enzimleriyle hidrolizi, kabukta Ģeker oranını arttırarak 

besi değerinin artmasına ve yine maya için gerekli maddelerin oluĢumuna yol 

açmaktadır. Ayçiçeği kabuğunun hücre duvarlarında karbonhidratlarla birlikte 

bulunan lignin maddesi, enzimlerin bu karbonhidratları Ģekerlere dönüĢtürmesini 

sınırlandırmaktadır. Ancak kabukların sodyum hidroksit ile 1,5 saat 120 ºC de 
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muamelesi lignin maddesinin % 55 oranında azalmasına ve % 39 oranına kadar 

polisakkaritlerin Ģekerlere dönüĢmesine yol açmaktadır [16]. 

2.3 Biyokütle DönüĢüm Süreçleri 

Biyokütleye çeĢitli dönüĢüm süreçleri uygulanarak biyokütle kullanılabilir enerji 

formlarına dönüĢtürülebilir. DönüĢüm süreçlerinin seçiminde etkili olan faktörler: 

biyokütle hammadde ve miktarı, istenilen enerji formu, kullanım Ģartları, çevre 

standartları, ekonomik koĢullar ve projeye ait özel faktörlerdir. Biyokütleye 

uygulanan dönüĢüm süreçleri aĢağıdaki baĢlıklar altında toplanabilir [14]: 

a)  Fiziksel DönüĢüm Süreçleri 

 Su giderme ve kurutma 

 Boyut küçültme 

 Yoğunluk artırma 

 Ayırma 

b)  Termokimyasal DönüĢüm Süreçleri 

 Piroliz 

 GazlaĢtırma 

 Yanma 

 SıvılaĢtırma 

c)  Biyokimyasal DönüĢüm Süreçleri 

 Fermantasyon  

 Anaerobik Çürütme 

 Mekanik Ekstraksiyon 

2.3.1 Termokimyasal dönüĢüm süreçleri 

Yenilenebilir enerji kaynağı olan biyokütleden kalorifik değeri daha yüksek ve daha 

yoğun yakıtlar elde edilmesi ve bu yakıtların sera gazı emisyonlarını azaltma 

potansiyellerinin olması nedeniyle son yıllarda termal dönüĢüm süreçlerine ilgi 

artmıĢtır [10]. 
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Biyokütle termokimyasal dönüĢüm süreçleri ile ısı ve elektrik enerjisi gibi enerji 

çeĢitlerine, taĢıt yakıtı olarak kullanılan metanol ve farklı kimyasallara dönüĢtürülebilir. 

Termokimyasal dönüĢüm süreçleri dört grupta incelenir (ġekil 2.1) [17]. 

 

ġekil 2.1: Termokimyasal dönüĢüm süreçleri [17]. 

Piroliz oksitleyici ajanın yokluğunda gerçekleĢen termal bozunma olarak adlandırılır. 

Piroliz ürünleri katran karbonca zengin çar ve düĢük molekül ağırlıklı gazlardır. 

Biyokütle gibi oksijen içeriği zengin yakıtlarda önemli miktarda CO ve CO2 oluĢabilir. 

Yakıt çeĢidi, sıcaklık, basınç, ısıtma hızı, reaksiyon süresi gibi değiĢkenler oluĢan ürünün 

miktarını ve çeĢidini etkiler [18]. 

GazlaĢtırma tam yanma için gereken oksijen miktarından daha az oksijen içeren 

oksitleyici bir ajan varlığında gerçekleĢen termal bozunma olarak adlandırılır. Piroliz 

maksimum çar veya katran verimi ile optimize edilirken gazlaĢtırma maksimum gaz ürün 

verimiyle optimize edilir. GazlaĢtırma 1073-1373K sıcaklıkları arasında; oksitleyici ajan 

olarak hava, oksijen, buhar veya CO2 kullanılarak yapılır. Gaz ürün CO, CO2, H2O, H2, 

CH4  ve diğer hidrokarbonları içerir [18]. 

Yanma  en  ideal Ģekilde, bir yakıtın tam olarak oksitlenmesi olarak tanımlanır. Yanma 

sistemlerinden yanma sonucu açığa çıkan sıcak gazlar, merkezi ısıtma sistemlerinde 

suyun ısıtılmasında, elektrik üretimi sistemlerinde kazan suyunun ısıtılmasında ısı 

kaynağı olarak kullanılabilir [18]. 
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SıvılaĢtırma düĢük sıcaklıklarda (523-623K) ve yüksek basınçlarda sıvı fazda 

gerçekleĢen termokimyasal dönüĢüm olarak tanımlanır. SıvılaĢtırma, reaksiyon veriminin 

ve/veya seçiciliğinin arttırması için kısmi basıncı yüksek hidrojen veya katalizör 

eĢliğinde gerçekleĢtirilir. Piroliz ile karĢılaĢtırıldığında sıvı ürün verimi daha fazladır.  

Sıvı ürünün ısıl değeri yüksek  ve oksijen içeriği azdır [18]. 
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3.BĠYOKÜTLENĠN PĠROLĠZĠ VE KARBONĠZASYONU 

3.1 Piroliz  

Termal bozundurma süreci sıvı ürün verimi yüksek olacak Ģekilde gerçekleĢirse 

piroliz olarak adlandırılmaktadır. Odunun pirolizi biyokütlenin termal dönüĢümü için 

kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Piroliz esnasında biyokütle, ürünlerin 

oksitlenmesini önlemek için inert atmosfer altında termal olarak bozundurulur. ġekil 

3.1 biyokütle pirolizinin temel enerji dönüĢüm sürecini göstermektedir. Pirolizin 

temel dönüĢüm ürünleri katı, sıvı ve gazdır. Gaz  ürün hidrokarbonlar, hidrojen, CO, 

CO2 ve H2O  içerir. Biyogazlar ısı ve elektrik üretmek için doğrudan yakılabilir ya da 

doğal gaz yerine kullanılabilir [10, 34].  

Sıvı ürün yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbonlardan oluĢmuĢ kompleks bir  

karıĢımdır. Sıvı ürünler elektrik üretimi için ısı üretiminde  veya gazlaĢtırmayla 

hidrojen içeren biyo gazlara dönüĢebilir [10]. 

Piroliz katı ürünü olan çar, endüstriyel ve evsel amaçlı kullanılan karbonca zengin bir 

yakıttır. Gözenekli yapısı nedeniyle aktif  karbon olarak filtrasyonda kullanılmaya 

uygundur [10].  

 

ġekil 3.1: Biyokütle pirolizinin enerji dönüĢüm süreci [10]. 
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Pirolitik ürünlerin verimi ve kompozisyonu; ısıtma hızı, maksimum sıcaklık, 

reaktörde kalma süresi, partikül boyutu, atmosfer basıncı gibi Ģartlara bağlı olarak 

değiĢir. Piroliz çeĢitleri ġekil 3.2 ‟de görüldüğü gibi ısıtma hızlarına bağlı olarak 

yavaĢ piroliz, hızlı piroliz ve flaĢ piroliz olmak üzere üç gruba ayrılır. DüĢük ısıtma 

hızı çar üretimini arttırır ve bu proses karbonizasyon olarak adlandırılır. Yüksek 

ısıtma hızı ise sıvı ürün üretimini arttırır [10]. 

 

ġekil 3.2: Isıtma hızına dayalı piroliz çeĢitleri [10]. 

Piroliz sırasında biyokütlenin temel bileĢenleri (selüloz, hemiselüloz ve lignin) 

bozunarak uçuculara, katrana ve çara dönüĢür (ġekil 3.3). Bozunma aromatik yapıya 

bağlı zayıf alifatik bağlar olan metilen ve oksijen köprülerinin parçalanmasıyla 

baĢlar. Sonuç olarak birincil uçucu bileĢenler çok reaktif radikal gruplar olarak 

ayrılır. Yüksek sıcaklıklarda oluĢmuĢ yüksek  molekül ağırlıklı uçucu bileĢenler oda 

sıcaklığında yoğunlaĢabilen sıvı yağları oluĢturur. Bu biyo yağlar daha fazla 

ayrıĢmaya ve ikincil uçucuları üreten reaksiyonlara uğrarlar. 

 
ġekil 3.3: Biyokütlenin termal bozunma mekanizması [10]. 
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Hemiselülozun bozunması 190 ve 320
o
C arasında gerçekleĢir. Hemiselüloz yaklaĢık 

olarak kütlece % 30  çar üreten en az kararlı ve reaktif  bileĢendir. Hemiselülozun 

bozunması selüloz ve ligninin bozunmasından daha düĢük sıcaklıklarda gerçekleĢir. 

Selülozun bozunması 280
o
C‟ de baĢlar yaklaĢık olarak 400

o
C‟ de biter. Selülozun 

termal bozunması ile büyük miktarlarda uçucu oluĢur bu nedenle katı ürün verimi 

düĢüktür. Ligninin bozunması 320 - 450
o
C sıcaklıkları arasında gerçekleĢir. Lignin 

en fazla çar üreten (kütlece % 45- 50) bileĢendir [10]. 

3.2 Biyokütle Karbonizasyonunun AĢamaları 

Biyokütlenin havasız veya herhangi bir reaktan gazın olmadığı ortamda termal 

bozunmaya uğratılması sonucu katı, sıvı ve gaz yakıtlar üretilebilir. Termal 

bozundurma, katı ürün verimi maksimum olacak Ģekilde düĢük ısıtma hızı 

koĢullarında gerçekleĢtirilirse karbonizasyon adını alır. Biyokütle 

karbonizasyonunun temel amacı çar üretim oranını arttırmaktır  [10, 19]. 

Biyokütle karbonizasyonunda ana tepkime, suyun aĢağıdaki gibi karbonhidrat 

bileĢiğinden ayrılması ile ilerler [10, 19]: 

C6n (H2 O)5n  → 6n C + 5n H2O (3.1) 

Karbonizasyonun ana ürünü “çar” olarak adlandırılan, karbon içeriği yüksek katıdır. 

Uygulamada yukarıdaki tepkime baĢka tepkimelerle birlikte gerçekleĢtiği için verim 

çok yüksek olmaz. GerçekleĢen tepkimelerin en önemlisi 3.2 denkleminde gösterilen 

tepkimedir. 

C + H2O → CO + H2 (3.2) 

Bu tepkime piroliz gazının ana bileĢenlerinin ve oldukça yüksek sıcaklıklarda 

üretilen çeĢitli bileĢenlerin oluĢumunu sağlar. Diğer ikincil tepkimeler ise aĢağıda 

verilmiĢtir [19]: 

2 CO + 2 H2 → CH4 + CO2 (3.3) 

C + 2 H2 → CH4 (3.4) 
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C + 2 H2O → CO2 + 2 H2 (3.5) 

Yan tepkimeler ısıl bozunum gaz ürününü oluĢturur. Katı ürün (çar), odundan elde 

edildiğinde odun kömürü adını almaktadır [19]. 

Çizelge 3.1‟ de gösterildiği üzere karbonizasyon sonucu elde edilen katı ürün yakıt 

olarak, metalurjik amaçlı ve çeĢitli kimya endüstrilerinde kullanılmaktadır [20]. 

Çizelge 3.1: Karbonizasyon katı ürün kullanım alanları [20]. 

Yakıt Metalurji Kimya Endüstrisi 

Doğrudan Yakıt Olarak; 

       PiĢirme 

       Isıtma 

       Tütün sertleĢtirme 

 

KarıĢım yakıt Olarak; 

       Katı-su karıĢımları 

       Katı- sıvı yakıt karıĢımları 

       Katı–bitkisel yağ kökenli yakıt karıĢımları 

 

Briketleme ile yakıt olarak 

Bakır  

Pirinç  

Dökme demir 

Çelik 

Nikel 

Alüminyum 

Zırhlı plaka 

Dökme plaka 

Aktif  karbon  

Karbon siyahı 

Karbondisülfür 

Kalsiyum karbür 

Silisyum karbür 

Potasyum siyanür 

Karbonmonoksit 

Ġlaç 

Hayvan yemi 

Pastel boya 

Toprak ıslahı 

Isıl iĢlem 

Gaz absorpsiyonu 

Su saflaĢtırma 

Karbonizasyon veya pirolizde sıvı/katı ürün  oranı ısıtma hızına ve sıcaklığa bağlı 

olarak değiĢmektedir. DüĢük ısıtma hızında ve düĢük sıcaklıklarda gerçekleĢtirilen 

piroliz iĢleminde maksimum katı ürün verimine, yüksek sıcaklıklarda ve kısa sürede 

gerçekleĢtirilen ısıl bozunma iĢleminde ise maksimum sıvı ürün verimine ulaĢılır. 

Ayrıca ısıl bozunma, yüksek sıcaklık ve basınçta çeĢitli katalizörlerin varlığında 

gerçekleĢtirilerek, biyokütleden yüksek verimle sıvı ürünler elde edilmektedir [21]. 

Biyokütleden elde edilen sıvı ürünlerin yüksek oranda oksijen ve kül içermesi, 

asiditesi, aĢındırıcı olması ve polimerizasyona yatkınlığı bu ürünlerin yakıt 

özelliklerini ve ısıl değerlerini sınırlamaktadır. Bu nedenle, bu ürünlerin motor 

yakıtları gibi yüksek hidrokarbon içeriğine sahip olmaları için önemli değiĢikliklere 

uğratılması gerekmektedir. Bu amaçla sıvı ürünler, doğrudan hidrojenle veya 

prosesin ana ürünleri ile tepkimeye sokularak yüksek sıcaklık ve basınçlarda 

hidrojen/karbon oranı yüksek yakıtlar elde edilebilmektedir [9].  
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Karbonizasyon sonucu elde edilen gaz ürünler enerji geri kazanımıyla karbonizasyon 

iĢleminde ya da biyo-gaz yakıt olarak enerji temininde kullanılabilir. Gaz ürünlerin 

bileĢimi kullanılan yakıtın çeĢidine ve termal proses parametrelerine bağlıdır [10].  

3.3 Biyokütle Karbonizasyon ve Pirolizini Etkileyen Parametreler  

Çizelge 3.2‟de görüldüğü gibi karbonizasyonu etkileyen parametreleri biyokütle 

özellikleri ve proses parametreleri olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz.  

Çizelge 3.2: Biyokütle karbonizasyon ve pirolizini etkileyen parametreler [21]. 

Biyokütle Özellikleri Proses Parametreleri 

Organik yapı 

Ġnorganik yapı 

Nem içeriği 

Gözeneklilik 

Kül miktarı 

Uçucu bileĢenler 

Tane boyutu 

Isıl değeri 

Sabit karbon /uçucu madde oranı 

Selüloz/lignin oranı 

Alkali metal içeriği 

Sıcaklık 

Isıtma hızı 

Gaz özellikleri( inert  gaz, reaktif gaz, basınç) 

Reaktörde kalma süresi 

Katalizör 

Reaktörde kalma süresi ve sıcaklık proses parametreleri arasında  ürün verimini ve 

dağılımını en çok etkileyen parametrelerdir.Reaktörde kalma süresinin kısa olması 

sıvı ürün veriminin artmasına neden olmaktadır. Reaktörde kalma süresinin uzun , 

sıcaklığın ise düĢük olması katı ürün veriminin maksimum olmasını sağlar [9]. 

DemirbaĢ [39] fındık kabuğu ve mısır koçanı örneklerinin karbonizasyon ürün (katı, 

gaz, sıvı) verimleri ve kimyasal bileĢimlerinin ; karbonizasyon sıcaklığına bağlı 

olarak değiĢimini incelemiĢtir. Karbonizasyon sıcaklığı arttıkça gaz ürün veriminde 

artıĢ, katı ürün veriminde düĢüĢ gözlemlenmiĢtir. Karbonizasyon sıcaklığı 550 K‟den 

1150 K‟e çıkarıldığında, fındık kabuğunun katı ürün verimi %47,1‟den %31,8‟e 

düĢerken, mısır koçanının katı ürün verimi %31,8‟den %19,1‟e düĢmüĢtür. Tüm 

sıcaklık aralığı göz önüne alındığında fındık kabuğunun katı ürün verimi mısır 

koçanı katı ürün veriminin yaklaĢık 1,5 katına eĢit olduğu saptanmıĢtır. 

Katyal ve Ç.A. [40] yaptıkları çalıĢmada ĢekerkamıĢı posasının karbonizasyonunu 

sabit yataklı reaktörde gerçekleĢtirerek sıcaklık, ısıtma hızı, inert gaz debisi ve 

partikül boyutunun katı ürün bileĢimi ve verimi üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢlardır. 
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Karbonizasyon deneyleri 523-973 K aralığında, 5-30 K/min ısıtma hızında, 350 

ml/min azot gazı debisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Farklı azot gazı debilerinin (0-700 

ml/min) ve posanın farklı boyutlarının karbonizasyona etkisi incelenmiĢtir. Katı ürün 

verimi ve bileĢimini etkileyen değiĢkenlerden en önemlisinin karbonizasyon sıcaklığı 

olduğu görülmüĢtür. Karbonizasyon sıcaklığı arttıkça katı ürün veriminin azaldığı; 

ısıtma hızı ve tanecik boyutunun katı ürün verimini etkilemediği gözlemlenmiĢtir. 

Ġnert gaz debisinin artması ile katı ürün verimi azalmıĢtır. OluĢan katı ürünün sabit 

karbon ve kül içeriğinin sıcaklıkla arttığı, 773 K‟den daha yüksek sıcaklıklarda elde 

edilen katı ürünün yüksek karbon içeriğine sahip olduğu, yenilenebilir yakıt ve aktif 

karbon üretimi için uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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4.BRĠKETLEME 

4.1 YoğunlaĢtırma ĠĢlemi 

Günümüzde; sıvı taĢıt yakıtları, birleĢik ısı - güç, kimyasal maddeler ve biyo 

malzemeler üretmek için biyokütle kullanımına ilgi çok büyüktür. Biyokütlenin 

çeĢitli uygulamalarda kullanılması için biyokütle malzemelerinin orijinal formundaki  

çeĢitli sorunlarının çözülmesi gerekir. Biyokütlenin yüksek nem, düzensiz Ģekil ve 

boyut, düĢük yoğunluk nedeniyle orijinal formda taĢınması, depolanması ve 

kullanılması zordur. Bu sorunlara karĢı uygulanacak çözümlerden biri biyokütlenin 

pelet, briket veya küp haline getirilerek yoğunlaĢtırılmasıdır. YoğunlaĢtırma 

biyokütlenin 40-200 kgm
-3

 olan ilk yığın yoğunluğunu 600-800 kgm
-3‟

e çıkarır. 

Böylece yoğunlaĢtırma iĢlemi; taĢıma, depolama ve iĢletme maliyetlerini azaltır. 

YoğunlaĢtırılmıĢ ürünler tekdüze Ģekil ve boyutları ile  doğrudan yanma, gazlaĢtırma, 

piroliz ve diğer dönüĢüm süreçlerine kolayca adapte edilebilir[22]. 

YoğunlaĢtırılmıĢ ürünlerin sahip olduğu avantajları Ģöyle sıralayabiliriz [23]: 

 Hiç ya da düĢük toz içeriği nedeniyle kullanım sırasında güvenlik artıĢı 

 GeliĢmiĢ depolama ve kullanım özellikleri vardır  

 Kolay taĢınabilir 

 Dozaj ayarlaması  kolaydır   

 ġekil ve boyutu belirlidir 

 Yüksek enerji yoğunluğu vardır  

 Yoğunluğu fazladır  

 Kuru olduğu için bozulmadan depolanabilir 

 SatıĢ değeri de daha fazladır  
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4.2 Briketleme 

Briketleme; dayanıklı, yüksek kalitede yakıt üretmek için basınç uygulanarak yapılan 

yoğunlaĢtırma iĢlemidir. Briketleme iĢlemi Ģekil 4.1‟de gösterilen basamaklardan 

oluĢmaktadır [22]. 

 

ġekil 4.1: Briket üretiminin basamakları [18]. 

Biyokütleden briket üretimi Ģekil 4.2‟de görüldüğü gibi üç farklı Ģekilde 

gerçekleĢtirilmektedir. Biyokütleden briket üretiminde bir çeĢit biyokütle ya da farklı 

çeĢit biyokütlelerin karıĢımları kullanılabilir [24]. 

 

ġekil 4.2: Biyokütleden briket üretim yöntemleri [24]. 

4.3 Briketlemede Etkin Olan Bağlanma Mekanizmaları 

YoğunlaĢtırılmıĢ ürünlerin sağlamlığı onları  bir arada tutan fiziksel güçlere bağlıdır. 

Bağlanma mekanizmasını bilmek yoğunlaĢtırılmıĢ bir  ürünün dayanılıklılığını 

     Nemli 

Hammadde 

     Tozlu 

Hammadde 

     Kuru 

Hammadde 

Kurutma 

Öğütme 

Eleme 

Briketleme Soğutma  Paketleme 
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ölçmek için hangi testlerin yapılacağını belirlemekte önemlidir. Briketleme teorileri 

beĢ ana gurp altında incelenir [22]. 

4.3.1 Katı köprüler  

Katı köprüler yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle parçacıkların birbirine teması 

sonucu moleküllerin difüzyonuyla ya da bazı maddelerin kristalizasyonu, kimyasal 

reaksiyonu, bağlayıcının sertleĢtirmesi, erimiĢ maddelerin katılaĢması sonucu 

oluĢmaktadır [23].  

4.3.2 Katı parçacıklar arasındaki çekim kuvveti  

SıkıĢtırma iĢlemi sırasında katı parçacıklar birbirine yaklaĢtığı için parçacıklar 

arasında van der Waals, hidrojen köprüleri gibi moleküler, elektrostatik ve manyetik 

kuvvetler oluĢur [23]. 

4.3.3 Mekanik kenetlenme  

SıkıĢtırma iĢlemi sırasında lifler, düz Ģekilli parçacıklar, büyük parçalar birbirine 

bağlanabilir [23]. 

4.3.4 Adezyon  ve kohezyon kuvvetleri 

Melas ve katran gibi viskozitesi yüksek olan bağlayıcılar katı yüzeylerle kuvvetli 

bağlar oluĢturmak için uygundurlar. Parçacıklar arasındaki serbest nem gibi sıvılar 

kohezif kuvvetleri oluĢturur [23, 24]. 

4.3.5 Yüzeyler arası kuvvetler ve kapiler basınç 

Parçacıkların karĢılıklı çekimi sıvı köprülerin yüzey gerilimi tarafından 

sağlanmaktadır. Böylece parçacıkları tutan kuvvetler sıvı- gaz arayüzeyinde bulunan 

arayüz gerilimi ile oluĢur. BoĢluklar sıvı ile dolduğu zaman kapiler basınç meydana 

gelir. 

Sıvı buharlaĢtığı zaman yüzeyler arası kuvvet ve kapiler basınç tarafından 

oluĢturulan bağlar kaybolur ve  yerine baĢka bağlanma mekanizmaları görülür [23]. 
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4.4 Briketlerde Aranan Özellikler 

YoğunlaĢtırma iĢleminde parçacıklar arasında oluĢan kuvvetlerin etkinliği 

dayanıklılık terimleri ile ölçülmüĢtür. AĢağıda yoğunlaĢtırılmıĢ maddelerin  basınca 

dayanımı, aĢınma direnci, düĢme sağlamlığı ve suya dayanımları incelenmiĢtir [23]. 

4.4.1 Basınca dayanım 

Basınca dayanım, briketlerin çatlamadan ve kırılmadan dayanabileceği maksimum 

kırma yüküdür. YoğunlaĢtırılmıĢ maddelerin basınca dayanımı sıkıĢtırma testi ile 

belirlenmektedir. Tek bir pelet/briket birbirine paralel, yüzey alanı pelet/ briketten 

daha büyük olan iki plaka arasına yerleĢtirilir. Pelet/briket  parçalanana kadar sabit 

oranda artan basınç uygulanır. Pelet/briketin parçalandığı yük  kaydedilir [23]. 

4.4.2 AĢınma direnci 

AĢınma direnci testi mekaniksel ya da pnömatik taĢımaya benzer. Bu testler 

yoğunlaĢtırma iĢleminin kontrol edilmesine ve yem imalat sanayinde pelet kalitesinin  

sağlanmasına yardımcı olur. Yuvarlama, Holmen ve Ligno metodları aĢınma 

direncini ölçmek için kullanılmaktadır.  

Yuvarlama metodu (ASABE Standartları, 2003) peletlerin kalitesini pelet 

dayanıklılık indeksine (PDI)  göre belirlemek için kullanılır. Yuvarlama esanasında 

peletlerin birbirine ve yuvarlama duvarı üzerine  olan darbeleri nedeniyle parçalanır. 

500 g,  50 rpm‟de 10 dakika parçalanan peletler kendi çapından 0.8 kat daha büyük 

olan elekten geçirilir.  Pelet dayanıklılık indeksi yuvarlanmadan sonraki ağırlığın 

yuvarlanmadan önceki ağırlığa oranının 100 ile çarpımı sonucu hesaplanır [23]. 

Holmen metodunda;  yuvarlama metodunda kullanılan miktardan daha az miktardaki 

(ör. 100g) pelet kare boru veya dik açılı dirsekli tüplerde pnömatik olarak  sirküle 

olur. 30-120 saniye sirküle olduktan sonra geriye kalan parçacıklar pelet çapının % 

80 katı kadar büyük elekten geçirilir ve PDI hesaplanır [23].  

Ligno yöntemi yem sanayinde uygulanmaktadır. Bu cihaz 70 milibar hava basıncı 

altında  100 g peleti 60  saniye delikli kazanda sirküle eder ve kırılanlar  3.15 mm 

açıklığa sahip elekten geçirilerek aĢınma direnci bulunur [23]. 
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4.4.3 DüĢme sağlamlığı ( Shatter indeks) 

Bu test briketlerin boĢaltma esnasında kırılmaya karĢı mukavemetlerini gösteren bir 

testtir. 

Lindley ve Vossoughi [25]  50 mm çapında ve 18 mm kalınlığındaki her bir briketi 1 

metre yükseklikten 10 defa betonun üzerine atarak kütlece kayıp oranını hesaplayıp 

düĢme sağlamlığını ölçmüĢlerdir. 

Li ve Liu [30] ASTM D440-86 metodunu kullanarak biyobriketlerin düĢme 

sağlamlığını bulmuĢlardır. Briketleri 1,83 m yükseklikten bırakarak Richards [38] 

tarafından tanımlanan düĢme sağlamlığı indeksi (eĢitlik 4.1) ile hesaplama 

yapmıĢlardır. EĢitlik 4.1‟ deki N; düĢme sayısı , n ise N adet düĢme sonucu oluĢan 

toplam parçacık sayısını ifade etmektedir. IRI‟nın maksimum değeri 200‟dür. IRI 

hesaplamasında briket ağırlığının % 5‟inden daha az olan parçacıklar hesaplamaya 

katılmaz. 

n

N
IRI




100
 (4.1) 

4.4.4 Suya dayanım  

YoğunlaĢtırılmıĢ malzemelerin taĢıma ya da depolama sırasında yağmura ve  yüksek 

neme maruz kalması bu malzemelerin kalitesini olumsuz yönde etkiler [17]. Lindley 

ve Vossoughi [31] 50 mm çapında ve 18 mm kalınlığındaki her bir briketi 27
o
C‟deki 

suya 30 saniye batırarak briketlerin emdiği suyun oranından suya dayanımı 

ölçmüĢlerdir.  

Fasina ve Sokhansanj [32], Tabil [33] ve birçok araĢtırmacı peletleri % 70- 90 nem 

içeren 10-40
o
C olan ortamlarda tutarak yüksek nem içeriğinin peletlerin 

dayanıklılığına etki ettiğini belirlemiĢlerdir. 

4.5 Briketlerin Dayanıklılığını Etkileyen Faktörler 

4.5.1 Hammadde bileĢenlerinin etkileri 

Hammaddeler yapısında bulunan farklı bileĢenler nedeniyle farklı fizikokimyasal 

özellikler göstermektedir. Bu bileĢenlerden olan niĢasta, protein, lif ve yağ  
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briketlerin dayanıklılığını etkileyen bileĢenler olarak incelenebilir. NiĢastanın 

jelatizasyonu, proteinin bozunması, Ģeker ve tuzun çözünmesi, yeniden 

kristallenmesi, bu bileĢenlerin briketleme iĢlemi sırasında görülen bağlayıcı 

özellikleridir [23]. 

4.5.1.1 NiĢasta 

Hammaddenin yapısında bulunan niĢasta bağlayıcı olarak görev yapar. Doğal 

niĢastanın bağlayıcı özelliği jelatize olmuĢ niĢastaya göre azdır. Isı, nem ortamı ve 

briketleme iĢlemi niĢasta jeletizasyonunu arttırdığı  için bağlayıcı özelliği de arttırır 

[23]. 

4.5.1.2 Protein  

Proteinin bağlayıcılık özelliği vardır. Briketleme iĢlemi sırasındaki  ısı, nem ve  

gerilim etkileri protein bozunmasına sebep olarak proteinin bağlayıcı özellik 

kazanmasını sağlar [23]. 

4.5.1.3 Lif 

Lifler  suda çözünen ve çözünmeyen olmak üzere iki gruba ayrılır. Suda çözünen 

lifler, hammaddenin viskozitesini arttırır ve briketlerin yapısal bütünlüğüne olumlu 

etki yapar. Liflerin elastik yapı özelliği  NaOH, CaO gibi kimyasallar eklenerek 

azaltılabilir. Böylece briketlerin dayanıklılığının artması sağlanır [23]. 

4.5.1.4 Yağ 

Hammaddenin yapısında bulunan yağ, sıkıĢtırma iĢlemi sırasında sürtünme 

kuvvetlerini azaltarak briketin dayanıklılığını azaltır. Ayrıca yağların hidrofobik 

özelliği nedeniyle suda çözünebilen niĢasta, protein ve liflerin bağlayıcı özelliğini 

engeller [23]. 

4.5.1.5 Lignin ve ekstraktif maddeler 

Lignin düĢük erime sıcaklığına sahip olması nedeniyle yüksek sıcaklıklarda 

yumuĢayarak bağlayıcı olarak görev yapar [16]. Bradfield ve Levi, odunsu 

maddelerin lignin ve ekstraktif içeriğinin % 34‟ün üstüne çıkması durumunda briket 

dayanıklılığının azaldığını belirlemiĢlerdir [28].   
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4.5.2 Nem içeriği 

Su bağlayıcı olarak görev yapmaktadır. Su, partiküller arasındaki temas yüzeyini 

arttırarak van der Waals bağlarının oluĢmasına  yardımcı olur. NiĢasta, Ģeker, 

çamaĢır sodası, sodyum fosfat, potasyum tuzu ve kalsiyum klorit gibi suda 

çözünebilen bileĢenlerin varlığında, su briketleme iĢlemine yardım eder. Bir çok 

çalıĢma, nem içeriğinin belli bir orana kadar artmasının briket dayanıklılığını  

arttırdığını göstermiĢtir [23]. 

Smith ve Ç.A. [28] nem içeriğinin % 10 ‟dan % 15‟e yükseltilmesiyle buğday 

sapından üretilen briketlerin dayanıklığının % 73‟ den  % 81‟ e çıktığını 

belirlemiĢlerdir. Li ve Liu [29] % 6-12 nem içeren bütün odunsu maddelerden, oda 

sıcaklığında 34-138 MPa basınç altında bağlayıcısız kaliteli briket üretilebileceğini 

bulmuĢlardır.  

4.5.3 Partikül boyutu 

Küçük partiküllerin nemi absorplama kapasitesi fazla iken büyük partiküller 

çatlamaya sebep olduğundan ; partikül boyutu arttıkça  briketlerin dayanıklılığı 

azalmaktadır [23]. 

Sing ve Kashyap [31]  pirinç kabuğu partikül boyutunu 5.14 mm‟ den 4.05 mm ‟ye 

düĢürülmesi halinde,  31,2 MPa basınç ve kütlece % 25 bağlayıcı (niĢasta) kullanarak 

üretilen briketlerin dayanıklığının %  84,1‟ den  %  95‟e çıktığını belirlemiĢlerdir. 

4.5.4 Ön ısıtma 

Briketlenecek olan maddenin sıcaklığı; bağlayıcının ve hammaddenin içinde bulunan 

bağlayıcılık özelliği gösteren maddelerin aktivasyonunu arttırır. Yüksek sıcaklıklar 

termoplastik parçacıkların plastik deformasyonuna uğrayıp kalıcı bağlar yapmasını 

sağlar [23]. 

4.5.5 Bağlayıcı 

Briketlerin kalitesini arttırmak için bağlayıcı kullanılır. Sıvı ya da katı olan 

bağlayıcılar  güçlü bağlar yapmak için bağlayıcı köprüler, matrisler veya kimyasal 

reaksiyonlar gerçekleĢtirir [22]. 

Bağlayıcılar kimyasal ve biyolojik bağlayıcılar olmak üzere ikiye ayrılır. 

Lignosülfonat içeren kağıt fabrikası artığı ve kireç, % 0,5-5  oranında ilave edilerek 
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kimyasal bağlayıcı olarak kullanılır. Melas, niĢasta, talaĢ ve kağıt artığından oluĢan 

biyolojik bağlayıcılar % 20 oranında ilave edilir [22].  

Bağlayıcıların etkilerini araĢtıran birçok çalıĢma yapılmıĢtır. Bu çalıĢmalarda 

bağlayıcı oranının artmasıyla dayanıklılığın arttığı ve partikül boyutu ile bağlayıcı 

oranının ters orantılı olduğu gözlenmiĢtir [22]. 

4.5.6 Briketleme değiĢkenleri 

4.5.6.1 Briketleme basıncı 

Basınç uygulaması briketin yapısında bulunan parçacıkların sıkıĢmasını 

sağlamaktadır. 

Singh and Kashyap [31] ortalama parçacık boyutu 4,05 mm olan ve  bağlayıcı olarak 

% 25 melasın kullanıldığı pirinç kabuğu briketlerinde, briketleme basıncının 7,8 

MPa‟ dan 31,2 MPa‟a çıkmasıyla dayanıklılığının % 80‟den % 95‟e çıktığını 

gözlemlemiĢlerdir, Shrivastava ve Ç,A, [32], pirinç kabuklarının  ön ısıtma yapılarak 

(30
o
C „den 225

o
C‟ye) 68,6 MPa basınçta briketlenmesiyle dayanıklığın % 7‟den % 

72 ‟e çıktığını ; 257,4 MPa basınçta ise  dayanıklığın % 40‟dan % 99,8‟e çıktığını 

belirlemiĢlerdir. 

4.5.6.2 Briketleme sıcaklığı  

Briketleme sıcaklığına bağlı olarak briketleme iĢlemi sıcak ve soğuk briketleme 

olmak üzere ikiye ayrılır [24]. 

Zhou and Zhang [33] oda sıcaklığında briketlemenin, sıcak briketlemeye göre daha 

az yatırım , enerji tüketimi ve  iĢletim maliyetine sahip olması nedeniyle daha uygun 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca sıcak briketleme iĢleminin nem içeriğine karĢı çok 

hassas olduğunu, sıcak briketleme için nem içeriğinin % 6-14, oda sıcaklığında  

briketleme için ise malzemenin nem içeriğinin  % 8-35 olması  gerektiğini 

belirtmiĢlerdir. 

4.5.7 Briketin Ģekil ve boyutu 

Briketin Ģekil ve boyutu, briketlerin özelliklerini etkileyecek diğer bir  özelliktir. Lu 

ve Ç.A. [36] aynı çap değerlerine sahip olması durumunda küresel ve silindirik 

Ģekillerin (L/D=1) yanma davranıĢları üzerinde etkili olmadığını belirlemiĢlerdir. 
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Bunun yanında Altun ve Ç.A. [37] küçük çap ve uzunluk değerlerinin  aktivasyon 

enerjisini azalttığını, yanma verimini arttırdığını rapor etmiĢlerdir. 

4.5.8 Üretim sonrası koĢullar 

4.5.8.1 Ölçüm süresi  

Briketlerin dayanıklılığı  üretildikten sonra ölçülürse „yeĢil güç‟ belirli bir bekleme 

süresinden sonra (genellikle bir hafta) ölçülürse „iyileĢtirilmiĢ güç ‟ olarak 

adlandırılır. Genellikle ölçüm süresi dayanıklılık değerleri ile birlikte kaydedilir[22]. 

Payne [35] yaptığı çalıĢmada  pelletlerin soğutmadan hemen sonra sertlik değerini 

78,5 N, soğutmadan 24 saat sonra ise 131,4 N sertlik değerine sahip olduğunu, 

böylece bekleme süresinin dayanıklılığı arttırdığını tespit etmiĢtir. 

4.5.8.2 Soğutma ve kurutma  

Güvenli depolama için briketlerin fazla ısı ve nemi giderilmelidir. Ürünlerin son 

sıcaklığı 5
o
C , nem içeri % 13 ‟den az olmalıdır. Soğutma iĢlemiyle çözünmüĢ olan  

bileĢenlerin tekrar kristalizasyonu gerçekleĢerek parçaların yapısal bütünlüğü 

sağlanır.  Yetersiz soğutma ise dayanıklılığı azaltır. Soğutma süresi de parçaların 

yapısal bütünlüğünü etkileyeceğinden  ürünün son sıcaklığı  kadar önemlidir [22]. 

4.5.8.3 Depolama koĢulları 

Briketlerin yağmur ve neme maruz kalması ürün kalitesine zarar vermektedir. Nem 

içeriğinin artması parçacıklar arasında hacimsel geniĢlemeye sebep olmaktadır. Bu 

durum briketlerin sağlamlığını ve dayanıklılığını azaltır [22].  

Fasina ve Sokhansanj;  alfalfadan üretilen  briketlerin nem içeriği az miktarda 

arttırıldığında (yaklaĢık % 4) su moleküllerinin bağlayıcı kuvvetleri arttığı için, 

briketlerin dayanıklılığının arttığını tespit etmiĢlerdir. Fakat nem içeriği % 4‟den 

daha fazla arttırıldığında ise parçacıklar arasındaki bağlayıcı kuvvetler azaldığından 

peletlerin dayanıklılığının azaldığını belirlemiĢlerdir [26]. 

4.6 Briket Üretiminin Yapıldığı Literatür ÇalıĢmaları 

Maiti ve Ç.A. [41], pirinç kabuğunun katı yakıt olarak uygulanabilirliğini araĢtırmak 

için çalıĢmalar yapmıĢlardır. Pirinç kabuklarının 400
o
C‟de 10 

o
C/min ısıtma hızında 
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karbonizasyonu sonucunda çar elde edilmiĢtir. Elde edilen çar 50 μm tane boyutuna 

getirildikten sonra bağlayıcı eĢliğinde 200-300 MPa basınç altında peletlenmiĢtir. 20 

g numune için kütlece % 2-4 bağlayıcı kullanılmıĢ ve en uygun bağlayıcının niĢasta 

olduğu tespit edilmiĢtir. Son olarak pirinç kabuğu çarının elementel ve termal 

analizleri ile, peletlerin karakterizasyon analizleri yapılarak pirinç kabuğu çarının 

biyokütle enerji kaynağı olarak uygulanabilir olduğu gözlenmiĢtir. 

DemirbaĢ [42], Türkiye‟nin önemli bir potansiyele sahip olduğu fındık 

kabuklarından briket üretimi için çalıĢmalar yapmıĢtır. ÇalıĢmalarında 1,5 – 4,0 mm 

partikül boyutuna getirilen fındık kabuklarının farklı sıcaklıklardaki pirolizi sonucu 

elde edilen katı, sıvı ve gaz ürün verimi incelenmiĢtir. Artan piroliz sıcaklığı ile katı 

ürün veriminin düĢtüğü gözlemlenmiĢtir. 295- 600 K sıcaklığında elde edilen çar ve 

pirolitik sıvı briket yapımında kullanılmıĢtır. Bunun sonucunda en uygun briketin 

400 K‟de 800 MPa baĢınçta elde edildiği gözlenmiĢtir. 

Teixeira ve Ç.A. [43], Brezilya‟da Ģeker ve alkol üretiminde kullanılan ĢekerkamıĢı 

atığının bu endüstride yakıt olarak kullanılabilirliğini araĢtırmıĢlardır. Bu amaçla 

yakılan Ģeker kamıĢı küspesi uçucu külünün tane boyutu 125 mm ‟ye getirilmiĢtir. 

Bağlayıcı olarak kütlece %8 niĢasta kullanılmıĢ dakikada 5 ton basınç uygulanarak 

çapı 3 cm olan briketler üretilmiĢtir. Briketlere yapılan karakterizasyon analizleri ve 

termogravimetrik analizler ĢekerkamıĢı küspesinin uçucu külünün briket yapımında 

kullanılabileceğini göstermiĢtir. 

Amaya ve Ç.A. [44], tarımsal aktiviteler sonucu üretilen biyokütle atıklarının 

değerlendirilmesi amacıyla çalıĢmalar yapmıĢlardır. Okaliptus ağacı ve pirinç kabuğu 

atıklarından elde edilen aktif karbonu hammadde, konsantre üzümü bağlayıcı olarak 

kullanarak briket üretilmiĢtir. Karbonizasyon 500
o
C‟ de 2 saat bekletilerek 1.4 

o
C/min ısıtma hızında gerçekleĢtirilmiĢtir. Karbonizasyon ürünü olan çar, briket 

üretimi için 80 mesh (ASTM) boyutuna getirilmiĢtir. 1 gram numuneye   

(bağlayıcı:çar oranı 1:4 ve 1:6) hidrolik preste 6 dakika 140 MPa basınç uygulanarak 

1 cm çapında briketler elde edilmiĢtir. Briketler daha sonra aktive edilmiĢtir. 

Hammaddenin, briketlerin ve aktif karbonun termogravimetrik analizleri yapılmıĢtır. 

Okaliptus ağacı ve pirinç kabuklarından elde edilen aktif karbon ve bağlayıcı olarak 

üzümün kullanılmasıyla elde edilen briketlerin aktif karbon briketleri üretimi için 

alternatif oluĢturduğu görülmüĢtür. DüĢük miktarda pirinç kabuğu (kütlece %10) 

eklenmesinin briketlerin mekanik özelliklerini arttırdığı gözlenmiĢtir. 
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Debdoubi ve Ç.A. ‟nın [45], yaptığı çalıĢmanın amacı Fas‟ta yaygın olarak yetiĢen 

halfa otundan  (esparto)  katı yakıt üretmektir. ÇalıĢmalar doğrultusunda halfa 

otunun kısa analizi, elementel analizi yapılmıĢ ve kalorifik değeri bulunmuĢtur. Katı 

ürün elde etmek amacıyla halfa otunun 160 - 400
o
C sıcaklık aralığında 10

o
C/min 

ısıtma hızında karbonizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. Hidrolik preste 200 MPa basınç 

altında 30 mm çapında 80 mm yüksekliğinde silindirik briketler elde edilmiĢtir. 

Briketlerin mekanik testleri yapılmıĢtır. Karbonizasyon sıcaklığı 300
o
C‟de 

briketleme basıncı 300 MPa olan briketlerin mekanik özelliklerinin iyi olduğu 

saptanmıĢtır. 

Blesa ve Ç.A. [46], piroliz iĢleminin, dumansız yakıt briketlerinin fizikokimyasal ve 

mekanik özelliklerine etkilerini incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada kömür ve dört farklı 

biyokütle  (talaĢ, saman, zeytin çekirdeği ve badem kabuğu) kullanılmıĢtır. 3 çeĢit 

briket üretilmiĢtir. Birinci çeĢit; biyokütlenin 400 veya 600
o
C ve kömürün 600

o
C ‟de 

ayrı ayrı piroliz edildiği ve kütle oranları 1:1 olan  briketler, ikinci çeĢit ;biyokütlenin 

600
o
C ve kömürün 600

o
C ‟ de ayrı ayrı piroliz edildiği briketler; üçüncü çeĢit 

biyokütlenin ve kömürün 600
o
C ‟ de beraber piroliz edildiği  ve kütle oranları 1:2  

olan briketler. Briket yapımında bağlayıcı olarak hümat, SO2 tutucu olarak Ca(OH)2 

kullanılmıĢtır. Hidrolik preste 25
o
C‟de 125 MPa basınç altında briketler üretilmiĢtir. 

Elde edilen briketler 160
o
C‟e hava ortamında iyileĢtirilmiĢtir. Elementel ve kısa 

analiz, ısıl değer, SEM, FT-IR, briket karakterizasyon testleri yapılmıĢtır.  Yapılan 

bu testler sonucunda talaĢ ve kömürün 600
o
C‟de birlikte piroliziyle elde edilen 

çardan yapılan briketlerin mekanik özelliklerinin üstün olduğu saptanmıĢtır. 

Blesa ve Ç.A. [47], düĢük kaliteli kömür ve biyokütleden dumansız briket üretimi 

için çalıĢmalar yapmıĢlardır. Biyokütle kaynağı olarak talaĢ ve zeytin çekirdeği 

kullanılmıĢtır. Farklı oranlarda hazırlanan biyokütle- kömür karıĢımları (kütlece %50 

talaĢ- kömür, % 50 zeytin çekirdeği-kömür, % 33 talaĢ-kömür, % 33 zeytin 

çekirdeği-kömür, % 25 talaĢ-kömür, % 25 zeytin çekirdeği-kömür) 10
o
C/min ısıtma 

hızında 600
o
C‟ de karbonize edilmiĢtir. Briket yapımında bağlayıcı olarak hümik asit 

ve melas kullanılmıĢ ayrıca çarın yapısındaki kükürt miktarına göre kalsiyum 

hidroksit veya kireç taĢı eklenmiĢtir. Briketleme basıncı 125 MPa ‟dır ve mekanik 

özelliklerini geliĢtirmek için hava  ortamında iyileĢtirilmiĢtir. TalaĢın fibröz yapısı 

nedeniyle talaĢ ile hazırlanan briketlerin zeytin çekirdeği ile hazırlanan briketlere 

göre basınca dayanımının daha fazla olduğu gözlemlenmiĢtir. Kömür talaĢ karıĢımı 



 

 

 
34 

olan briketlerde kömür miktarının azalması basınca dayanımını arttırdığını 

göstermiĢtir. 

Blesa ve Ç.A. [48], düĢük kaliteli kömür ve zeytin çekirdeklerinden üretilen 

dumansız briketlerin iyileĢtirme sıcaklılığını araĢtırmıĢlardır. Kömür ve zeytin 

çekirdekleri 600
o
C‟ de karbonize edilmiĢtir. Karbonizasyon ürününe kütlece %14 

melas bağlayıcı olarak ilave edildikten sonra karıĢım 125 MPa basınçta 

briketlenmiĢtir. 200
o
C‟de 2 saat boyunca yapılan iyileĢtirme sonucu elde edilen 

briketlerin mekanik özelliklerinin daha iyi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Yaman ve Ç.A. [49], zeytin artığı ve kağıt fabrikası artığını yakıt amaçlı kullanılmak 

üzere briket üretim çalıĢmaları yapmıĢlardır. 150, 200 ve 250 MPa briketleme 

basıncında üretilen briketlerin mekanik özelliklerine bakılmıĢtır ve kağıt fabrikası 

atığından üretilen briketlerin daha sağlam olduğu tespit edilmiĢtir. Kağıt fabrikası 

atığından üretilen briketlerin  farklı nem içeriklerinin mekanik özelliklerine etkisi 

incelenmiĢtir. Optimum briketleme basıncının 200 MPa, nem içeriğinin ise % 75 

olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak briket üretimi için kağıt fabrikası artığının tek 

baĢına ya da zeytin artığı ile karıĢtırılarak kullanılması uygun görülmüĢtür. 

Blesa ve Ç.A. [50], karbonize edilmiĢ düĢük kaliteli kömür ve zeytin çekirdeğini 1:2 

oranında karıĢtırarak dumansız briket üretmiĢlerdir. Briketleme basıncı 125 MPa  ve 

kullanılan bağlayıcılar hümat (% 5  ve % 6,5 ) ve melastır (% 10 ve % 16). Bağlayıcı 

olarak hümatın kullanıldığı ve  48 saat hava ile iyileĢtirilen briketlerin basınca 

dayanımının daha iyi olduğu tespit edilmiĢtir. H3PO4 içeren melasın bağlayıcı olarak 

kullanıldığı briketlerin hava ile iyileĢtirilmesinin 5 saatten daha uzun sürede gerekli 

olmadığı sonucuna varılmıĢtır. 

Zeng ve Ç.A. [51], büyük bir tarım ülkesi olan Çin‟in saman kaynaklarını 

değerlendirme amaçlı çalıĢmalar yapmıĢlardır. Nem içeriği % 10, yoğunluğu 1000-

1300 kg/m
3
, enerji içeriği 30000 kJ/kg olan briketler üretmiĢlerdir. Briketleme 

iĢleminin;  hacimsel ısıl değerini arttırdığı, ulaĢım maliyetini düĢürdüğü ve kırsal 

kesimde yakıt olarak kullanılabilmesini mümkün hale getirdiği sonucuna 

varmıĢlardır. 

Tabares ve Ç.A. [52], orman atıkları ve endüstriyel atıklardan bağlayıcı kullanmadan 

briket üretilmesi konusunu enerji açısından ve ekonomik açıdan incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmanın sonucunda, yoğunlaĢtırmanın homojenliği artırdığı; taĢımayı ve iĢlemeyi 



 

 

 
35 

kolaylaĢtırdığı görülmüĢtür. Bunun yanı sıra, lignoselülozik briketlerin alt ısıl değeri 

ve briketler yandıktan sonra geriye kalan ağırlıklar incelenmiĢ; hammadde seçimine 

ve iĢlem koĢullarına etkiyen faktörler, genel bir eĢitlik olarak elde edilmiĢtir. Sonuç 

olarak; briketlerin yanma davranıĢlarının, iĢlem koĢullarındaki (özellikle çap) ve 

hammadde seçimindeki (özellikle sabit karbon) değiĢikliklerle ayarlanabildiği; alt ısıl 

değerin, yalnızca hammaddenin özelliklerine bağlı olduğu ve iĢletim koĢullarından 

etkilenmediği belirlenmiĢtir. Böylece yoğunlaĢtırma iĢleminin, biyokütlenin fiziksel 

olarak dönüĢümünden ibaret olduğu tespit edilmiĢtir. 

DemirbaĢ ve ġahin [53], kağıt ve buğday atıklarının veya onların karıĢımlarının 

briketlenmesiyle taĢıma ve depolama iĢlemlerinin kolaylaĢacağını belirtmiĢlerdir. 

Briketleme basıncının, yoğunluk ve nem içeriği ile briketlerin esnemeye ve 

sıkıĢtırmaya olan dayanıklılıklarına etkisi, altı farklı basınç  (300, 400, 500, 600, 700 

ve 800 MPa) için incelenmiĢtir. En uygun nem içerikleri ve sıkıĢtırma kuvvetleri , 

kağıt atıkları için %18 ve 38.2 MPa; buğday atıkları  için %22 ve 22.4 MPa; kağıt ve 

buğday atıklarının karıĢımı için, %18 ve 32 MPa olarak belirlenmiĢtir. Yalnızca 

buğday atıklarının, sıkıĢtırma öncesi 350–430 K sıcaklığına ısıtıldığı bu çalıĢma ile, 

kağıt atıklarının kısmi bir bağlayıcı olarak tek baĢına ya da buğday çöpleri ile 

briketlenerek kullanılabileceği; buğday atıklarından elde edilen briketlerin aĢınmaya 

dayanıklı oldukları; ancak, su ile ıslandıklarında eski hallerine geri döndükleri 

gözlemlenmiĢtir. Briket kalitesinin kontrolü için, yoğunluk, nem içeriği ve 

sıkıĢtırmaya dayanıklılık gibi fiziksel parametrelerin katkı kalitesinin en iyi 

göstergeleri olduğu belirlenmiĢtir. Bunun yanı sıra; sıcaklık ve sürenin buğday atığı 

ile üretilen briketlerin yoğunluğuna etkisi de incelenmiĢtir. 

Blesa ve Ç.A. [54], düĢük kaliteli kömür ile zeytin çekirdeğinin birlikte 

koklaĢtırılması sonucu elde edilen yarı kokun, melas ve H3PO4 ile karıĢtırılması ve 

bu karıĢımın briketlenmesiyle elde edilen dumansız briketlerin mekanik özelliklerine, 

sertleĢtirme iĢleminin sıcaklığının etkisini incelemiĢlerdir. Sıcaklık etkisiyle 

briketlerin okside olduğu; fosforik asitin ise, bağlayıcının polimerleĢmesini 

destekleyip karboksilik asit oluĢumuna olanak verdiği; oluĢan karboksilik asitin de, 

mekanik özellikleri yeterli ve su geçirmeyen briketler üretilmesini sağladığı 

bildirilmiĢtir. Ayrıca, kaliteli briketlerin 200
o
C‟de 2 saat sertleĢtirme iĢlemi 

uygulaması ile üretildiği; daha uzun sürenin ise, karboksilik asitlerin eksikliği 

nedeniyle uygun olmadığı belirtilmiĢtir. 
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Yaman ve Ç. A. [55], Kütahya–Seyitömer linyitlerinin, melas, kozalak, zeytin atığı, 

talaĢ, kağıt fabrikası atığı ve pamuk atığı gibi biyokütleler ile karıĢtırılması ve bu 

karıĢımların 50–250 MPa basınç altında briketlenmesi yoluyla yakıt üretmiĢlerdir. 

Biyokütle:linyit oranı %0–30 olarak uygulanmıĢ olup elde edilen briketlerin Shatter 

indeksi ve sıkıĢtırmaya dayanıklılığı incelenmiĢtir. ÇalıĢmalar sonucunda, linyite 

kağıt fabrikası atıklarının katılmasıyla briketlerin Shatter Ġndeksi‟nin; talaĢın ve kağıt 

fabrikası atıklarının katılmasıyla briketlerin sıkıĢtırmaya dayanıklılıklarının; zeytin 

atığının, pamuk atığının, kozalağın ya da kağıt fabrikası atığının katılmasıyla ise, 

briketlerin suya dayanıklılıklarının artırıldığı belirlenmiĢtir. Sonuç olarak, kağıt 

fabrikası atığının, briket üretiminde iyi bir bağlayıcı olarak görev yaptığı; zeytin 

atığının ise, briketlerin mekanik dayanıklılıkları üzerinde zararlı etkileri olduğu 

bildirilmiĢtir. 
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5.DENEYSEL ÇALIġMALAR  

5.1 Kullanılan Numunelerin Tanıtılması  

Yapılan çalıĢmada Soma Linyit ĠĢletmeleri‟nden temin edilen  tüvenan tipi kömür ve 

Tekirdağ yöresinden temin edilen ayçekirdeği kabuğu kullanılmıĢtır.  

Soma kömür havzası ülkemizde linyit üretimi açısından oldukça önemli bir yer 

almaktadır ve havzanın toplam rezervi 624 milyon tondur. Bu rezervin %30‟unu 

Soma DeniĢ kömürü oluĢturmaktadır [56]. 

Briketlerde bağlayıcı olarak melas, linobind, ayçekirdeği kabuğundan elde edilen  

lignin ve ayçekirdeği kabuğunun karbonizasyonu sonucu elde edilen sıvı ürün, bitki 

kökü ve fındık kabuğunun gazlaĢtırılması sonucu elde edilen  sıvı ürün kullanılmıĢtır. 

Uygun bağlayıcı ve uygun bağlayıcı oranı yapılan denemeler sonucunda 

belirlenmiĢtir. DıĢardan alınacak  herhangi bir bağlayıcıya bağımlılığı ortadan 

kaldıracağı için karbonizasyon sıvı ürününün bağlayıcı olarak kullanılması uygun 

görülmüĢtür.  

Kömür ve ayçekirdeği kabuğu numuneleri ilk olarak laboratuvar ortamında havada 

kurutulmuĢtur ve öğütüldükten sonra Ģekil 5.1‟de gösterilen Retsch AS 200 model 

eleme sisteminde 250 µm altına indirilmiĢtir. Numunelere uygulanan 

karakterizasyondan sonra briket üretilmiĢtir. 

 

                                     ġekil 5.1 : Retsch AS 200 elek sistemi. 
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5.2 Kullanılan Numunelerin Karakterizasyonu 

Ayçekirdeği kabuğu ve kömürünün  karakterizasyonunu yapmak amacıyla kısa 

analiz, elementel analiz, ısıl değer analizi ve yanma analizleri yapılmıĢtır. 

Numunelere uygulanan bütün analizler ASTM standartlarına uygun olarak 

gerçekleĢtirilmiĢtir [57-60]. 

5.2.1 Kısa analiz 

Kısa analizler ġekil 5.2‟de gösterilen termal analiz cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tane boyutu 250 µm altına indirilmiĢ olan numunelerden 10 mg tartım alınmıĢtır. 

Nem çıkıĢının sağlanması için numuneler, 40 ml/min azot akımı, 10
o
C/min ısıtma 

hızında 105
o
C‟ye ısıtılarak 10 dakika bekletilmiĢtir. Uçucu madde çıkıĢı için  

40
o
C/min ısıtma hızında sıcaklık 900

o
C‟ye  çıkarılarak bu sıcaklıkta 7 dakika 

bekletilmiĢtir. Sıcaklık, 20
o
C/min soğutma hızında kömür numuneleri için 755

 o
C‟ye 

biyokütle numuneleri için 600
 o

C‟ye düĢürülmüĢtür. Bu sıcaklıklarda azot akımı 

kesilerek 40ml/min kuru hava beslenerek sabit karbonun yanması beklenmiĢtir. 

Ağırlık kaybı sabitlenince kalan ağırlık kül miktarına eĢittir.  

 

 

ġekil 5.2 : Termal analiz cihazı. 

 

5.2.2 Elementel analiz 

Numunelerin elementel analizleri  ġekil 5.3 gösterilen Leco  TruSpec®  CHN model 

elementel analiz cihazı ve Leco  TruSpec® S modülü kullanılarak yapılmıĢtır. 

Elementel analiz ile numunelerin yapısındaki C, H, N, S, O miktarı bulunmaktadır.  
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ġekil 5.3: Leco TruSpec® CHN model elementel analiz cihazı ve S modülü. 

5.2.3 Isıl değer analizleri 

Bir yakıtın ısıl değeri, birim ağırlıktaki yakıtın tamamen yanması sonucu açığa çıkan 

ısının bir göstergesidir. Günümüzde en çok uygulanan yöntem, yakıtın oksijen 

ortamında kalorimetre bombasında yakılmasıdır. Bu yöntemde yakıt bir bomba 

içinde basınç altında oksijen ile sabit hacimde yakılarak açığa çıkan ısı ölçülür [6]. 

Numunelerin ısıl değerleri, paslanmaz çelik kalorimetre bombasına sahip olan, Ģekil 

5.4 ‟te gösterilen IKA C2000 model kalorimetre cihazı kullanılarak belirlenmiĢtir.  

 

                       ġekil 5.4: IKA C2000 model kalorimetre. 
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5.2.4 Yanma analizi 

Deneysel çalıĢmalarda ġekil 5.2‟de gösterilen TA marka, SDT Q600 model termal 

analiz cihazı kullanılmıĢtır. Kullanılan cihaz ile  DSC, TGA, DTA, DTG ölçümü 

yapılabilmektedir. Cihaz 40 μL hacminde platin numune kabına ve  Pt-Pt/Rh ısıl 

çiftine sahiptir. ÇalıĢma sıcaklığı 1773 K‟e çıkabilmektedir.  

Yanma analizleri 100 ml/min kuru hava akımında, tane boyutu 250 µm altında olan 

numunelerden 10 mg kullanılarak yapılmıĢtır. Ayçekirdeği kabuğu çarının analizleri 

10
o
C/min, 20

o
C/min, 30

o
C/min ve 40

o
C/min ısıtma hızlarında; karbonizasyon sıvı 

ürünü ile çarın farklı bileĢimlerdeki karıĢımlarının analizleri  ise 10
o
C/min ısıtma 

hızında gerçekleĢtirilmiĢtir  

DTA diyagramı ile numunelerin tutuĢma sıcaklıkları belirlenirken, DTG ile 

maksimum yanma hızı sıcaklığı, maksimum yanma hızı, yanma süresi ve yanma 

verimleri belirlenmiĢtir.  

5.3 Yatay Boru Fırında Karbonizasyon  

Tane boyutu 250µm altına indirilmiĢ ayçekirdeği kabuğunun karbonizasyonu ġekil 

5.5‟de gösterilmekte olan yatay boru fırında yapılmıĢtır. Karbonizasyon iĢleminde 

kuvarz kayıkçığa 10 g numune konmuĢtur. Fırın 10
o
C/min ısıtma hızında 600

o
C „ye 

kadar ısıtılmıĢ; 600
o
C‟de 2 saat bekledikten sonra soğumaya bırakılmıĢtır. 

Karbonizasyon iĢleminin inert ortamda gerçekleĢmesi gerektiği için sistemden sabit 

akımda dakikada 1litre azot gazı  geçirilmiĢtir. 10 g ayçekirdeği kabuğundan 

ortalama 2,85 g çar üretilmiĢtir. Böylece  karbonizasyon verimi %28,5 olarak 

hesaplanmıĢtır.  

 

ġekil 5.5: Yatay boru fırın 
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5.4 Briketleme  

Briketleme iĢlemleri Erikman KardeĢler Makine ve Elektrik Sanayi Firması  

tarafından üretilmiĢ briketleme presinde gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil 5.6). Pres 

laboratuvar ölçekli hidrolik pres olup; maksimum basınç kapasitesi 3470 

MPa ‟dır. Briketleme iĢleminde çapları 2 cm ve 3 cm olan silindirik 

Ģekildeki çelik kalıplar kullanılmıĢtır. 

 

 

                                       ġekil 5.6: Briketleme presi. 

 

5.4.1 Briketlere uygulanan karakterizasyon yöntemleri 

Bir hafta bekleme süresinden sonra; suya dayanım, kırılma ve düĢme sağlamlığı 

testleri uygulanarak briketlerin karakterizasyonu yapılmıĢtır. Herbir deney seti için 

iki briket üretilmiĢ ve ölçümlerin ortalaması alınmıĢtır. Bütün  testler TS 12055‟e 

göre yapılmıĢtır [61]. 

5.4.1.1 DüĢme sağlamlığı testinin uygulanıĢı 

Briket numuneleri, 120 cm yükseklikten ard arda altı kere çelik plaka üzerine 

bırakılmıĢtır. Plaka üzerine düĢen parçalar 20, 16, 10, and 5 mm açıklığı olan 

eleklerden elenip; herbir eleğin üzerinde kalan parçalar tartılmıĢtır. DüĢme 

sağlamlığı eĢitlik (5.1) ve (5.2) ile hesaplanmıĢtır. EĢitliklerdeki  m  briketin kütlece 

miktarını, l  ise çapını temsil eder. mi; i  ile temsil edilen eleğin üstünde kalan briket 

parçaların kütlece miktarını; li ise ortalama çapını belirtir. 
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5.4.1.2  Kırılma sağlamlığı testinin uygulanıĢı 

Kırılma sağlamlığı deneyleri  Instron 1195 model test makinasında yapılmıĢtır. 

Briket numuneleri birbirine paralel iki plaka arasına konup, kırılana kadar basınç 

uygulanmıĢtır. Briketlerin kırıldığı basınç kırılma sağlamlığını göstermektedir. 

5.4.1.3 Suya dayanım testinin uygulanıĢı 

Briket numuneleri oda sıcaklığında, su içerisine atılıp dağılmasına kadar geçen süre 

kronometre ile tespit edilmiĢtir. Tespit edilen süre briketlerin suya dayanım süresi 

olarak kaydedilmiĢtir.  
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6. DENEYSEL ÇALIġMALARIN SONUÇLARI VE YORUMLANMASI 

6.1 Numunelerin Kısa Analiz Sonuçları 

Çizelge 6.1‟de briketleme iĢleminde kullanılan numunelerin kısa analizleri 

verilmiĢtir. Ayçekirdeği kabuğunun kısa analiz sonuçları bu numunenin uçucu 

maddece oldukça zengin olduğunu göstermektedir. Bitkisel atık kökenli biyokütle 

türlerinin yapısal bileĢiminde, zayıf eter yapıları ile bir arada tutulan ve termal 

etkilere karĢı pek dayanıklı olmayan hemiselüloz ve selüloz uçucu madde oluĢturma 

eğilimindedir [9]. Buna karĢılık, lignin gibi daha kararlı aromatik yapılar termal 

etkiye maruz kaldıklarında uçucu maddeden daha çok çar oluĢturma eğilimindedirler 

[62]. Uçucu madde/sabit karbon oranları dikkate alındığında, bu oran Soma-DeniĢ 

linyitinde 1.5 civarında iken ayçekirdeği kabuğunda 4‟ün üzerine çıkmaktadır. 

Ayçekirdeği kabuğunun içerdiği mineral maddenin de kömür ile mukayese 

edildiğinde çok düĢük olması nedeniyle, yakılması sonucunda oluĢan kül miktarı da 

oldukça azdır. DüĢük kaliteli bir linyit olan Soma-DeniĢ kömürü yakıldığında % 

38.34 gibi yüksek bir oranda kül açığa çıkmaktadır. Bu tür yüksek kül içerikleri Türk 

linyitleri için karakteristik bir özellik durumundadır.  

Ayçekirdeği kabuğu ile Soma-DeniĢ linyitinin uçucu madde içerikleri ile kül oranları 

arasında bu kadar büyük farklar söz konusu olmasına rağmen sabit karbon içerikleri 

mukayese edilebilir seviyelerdedir.    

Ġnert ortamda sıcaklığın etkisiyle gerçekleĢen karbonizasyon iĢlemi sırasında, nem ve 

uçucu madde çıkıĢı olarak numunelerin  yapısındaki sabit karbon oranı artar. Çizelge 

6.1‟de görüldüğü gibi karbonizasyonun “çar” olarak adlandırılan ana ürünü karbon 

içeriği yüksek katıdır. Ayçekirdeği kabuğu çarının sabit karbon yüzdesi %68,84 iken  

orijinal numune %16,36‟dır. Ayçekirdeği kabuğu çarının yapısındaki nem 

karbonizasyon iĢlemi ile giderilmiĢtir, fakat numune karbonizasyon iĢlemi sonrasında 

dıĢ ortamdan nem kaptığı için kısa analiz sonucunda nem görülmüĢtür. 

Karbonizasyon prosesinin, uygulanan termal iĢlem nedeniyle kömür/biyokütle gibi 

organik yapılı maddelerden nem ve uçucu maddeyi uzaklaĢtırması nedeniyle oksijen 
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ve hidrojen gibi temel bileĢenlerinin içeriklerinde azalmaya karbon ve mineral 

madde içeriklerinde ise artıĢa neden olduğu bilinmektedir [63]. Bu nedenle, 

ayçekirdeği kabuğunun karbonizasyonu sonucunda elde edilen katı ürünün uçucu 

madde içeriği iĢlem görmemiĢ ayçekirdeği kabuğuna göre daha az, sabit karbon ve 

kül oranları ise daha yüksek olarak bulunmuĢtur.    

Briketlemede kullanılan Soma DeniĢ kömürünün kısa analizine bakıldığında sabit 

karbonu oldukça düĢüktür. Bu kömürü, sabit karbonu daha yüksek bir numuneyle 

(ayçekirdeği kabuğu çarı) karıĢtırıp briketlenmesi; kömürün yanma özelliğini ve ısıl 

değerini arttıracaktır. 

Çizelge 6.1: Numunelerin kısa analiz sonuçları. 

Numune 
Kısa analiz (%) 

Nem  Uçucu madde Sabit karbon Kül 

Ayçekirdeği kabuğu 10,21 70,38 16,36 1,74 

Ayçekirdeği kabuğu çarı 6,74 14,78 68,84 9,64 

Soma DeniĢ kömürü 11,67 30,07 19,92 38,34 

6.2 Numunelerin Elementel Analiz Sonuçları 

Çizelge 6.2‟ de briketleme iĢleminde kullanılan numune ve  bazı numune 

karıĢımlarının  elementel  analizleri verilmiĢtir. Çizelge 6.2‟de görüldüğü gibi 

karbonizasyon katı ürünü olan çarın elementel analizinde karbon yüzdesi  fazladır  

(% 82,637).  

Çizelge 6.2: Numunelerin elementel analiz sonuçları. 

Numuneler Elementel Analiz (%) 

C H O N S 

Ayçekirdeği kabuğu 47,12 6,16 45,77 0,80 0,15 

Ayçekirdeği kabuğu çarı 82,64 1,70 14,11 1,44 0,11 

Ayçekirdeği kabuğu sıvı ürünü 17,13 7,73 74,57 0,55 0,02 

Soma DeniĢ Kömürü 66,90 5,50 24,3 0,80 2,5 

%5 Melas + %20 ASÜ+%75 AKÇ 69,26 3,03 26,55 1,16 --- 

%5 Melas + %15 ASÜ+%80 AKÇ 73,58 2,72 22,50 1,18 0,02 

%5 Melas + %10 ASÜ+%85 AKÇ 73,17 2,61 22,88 1,19 0,15 

Çizelge 6.2‟de verilen sonuçlar, ayçekirdeği kabuğu ile onun karbonizasyonundan 

elde edilen sıvı ve katı ürünlerin elementel bileĢimlerinin birbirlerinden oldukça 

farklı olduğunu göstermektedir.  



 

 

 
45 

Karbonizasyonun katı ürünü olan çarın bileĢimindeki en önemli element karbon 

olmasına karĢın, karbonizasyon sıvı ürününde en fazla bulunan element oksijendir. 

Biyokütleden özellikle piroliz baĢta olmak üzere termal dönüĢüm süreçleri 

sonucunda üretilen sıvı ürünler, oksijen içeriği çok yüksek olan bileĢiklerden 

oluĢmuĢ olduklarından, bu tür ürünlere oksijenlenmiĢ (oxygenated) ürünler adı 

verilmektedir [9]. Çarın bileĢiminde karbondan sonra gelen ikinci en önemli element 

oksijen iken, karbonizasyon sıvı ürününde oksijenden sonra gelen ikinci en önemli 

element karbondur. Bu da karbonizasyon sıvı ürünün de bir enerji potansiyeli olduğu 

göstermektedir. Ayrıca, karbonizasyon sıvı ürünü hem orijinal biyokütleye hem de 

hem de karbonizasyon çarına göre daha yüksek hidrojen içeriğine sahiptir. 

Ayrıca, Çizelge 6.2‟de yakıt briketlerinin üretilmesinde kullanılacak bazı 

karıĢımların da elementel analiz sonuçları görülmektedir. Melas, karbonizasyon sıvı 

ürünü ve karbonizasyondan elde edilen çarın farklı oranlarda karıĢtırıldığı bu 

karıĢımlarda en yüksek oranda bulunan bileĢen karbonizasyon çarıdır. Bu karıĢımlara 

ait karbon, hidrojen, azot ve oksijen değerleri ayçekirdeği kabuğu ile karbonizasyon 

katı ürününe ait değerler arasında yer almaktadır.     

6.3 Numunelerin Isıl Değer Analiz Sonuçları 

Çizelge 6.3‟ de briketleme iĢleminde kullanılan numune ve bazı briket numune 

karıĢımlarının ısıl değer sonuçları verilmiĢtir. Ayçekirdeği kabuğunun 

karbonizasyonu yapıdaki sabit karbon oranı arttırdığı için, çarın ısıl değeri (29,37 

MJ/Kg) ayçekirdeği kabuğunun ısıl değerinden (17,37 MJ/Kg) fazla çıkmıĢtır. Uçucu 

maddenin yapıdan ayrılmıĢ olması, ısıl değere katkısı az olan ya da hiç bulunmayan 

bazı bileĢenlerin yapıdan ayrılmasına neden olduğundan ısıl değerde önemli bir artıĢ 

ortaya çıkmıĢtır. 

Ayrıca, oksijen içeriği oldukça yüksek olan karbonizasyon sıvı ürününe ait ısıl 

değerin incelenen tüm örnekler arasında en düĢük ısıl değere sahip olduğu 

görülmektedir. 
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Çizelge 6.3 : Numunelerin ısıl değer analiz sonuçları. 

Numuneler Isıl değer (MJ/kg) 

Ayçekirdeği kabuğu 17,37 

Ayçekirdeği kabuğu çarı 29,37 

Ayçekirdeği kabuğu sıvı ürünü 6,11 

Soma DeniĢ kömürü 12,46 

%60 SD + %10 melas + %30 AKÇ 17,25 

%70 SD + %10 melas + %20 AKÇ 15,40 

%80 SD + %5   melas + %15 AKÇ 15,11 

%60 SD + %10 ASÜ+ %30 AKÇ 17,60 

%70 SD + %10 ASÜ+ %20 AKÇ 16,16 

%80 SD + %5 ASÜ+ %15 AKÇ 14,22 

%70 SD + %5 ASÜ+ %10 SL +%15 AKÇ 13,92 

 

Yüksek kül oranına sahip olan düĢük kaliteli Soma-DeniĢ linyitine ait ısıl değerin 

ayçekirdeği kabuğunun ısıl değerinden bile düĢük olduğu görülmektedir. Briketleme 

iĢleminde Soma-DeniĢ linyitinin ısıl değerinden yaklaĢık 2,5 kat yüksek ısıl değere 

sahip olan çarın kullanılması halinde oldukça yüksek ısıl değere sahip yakıt 

briketlerinin üretilmesinin mümkün olacağı söylenebilir.   

Briketleme iĢleminde kullanılmak üzere hazırlanan bazı karıĢımlara ait ısıl değerler 

de Çizelge 6.3‟de görülmektedir. Soma-DeniĢ linyiti en önemli bileĢen olan bu 

karıĢımlar melas, çar, sıvı ürün ve sülfit likörü içermektedir. KarıĢımların ısıl 

değerlerinin biri haricinde Soma-DeniĢ linyiti ile ayçekirdeği kabuğu arasında 

oldukları söylenebilir.  

6.4 Numunelerin Yanma Analiz Sonuçları 

ġekil 6.1‟de ayçekirdeği kabuğunun 100 ml/min akıĢ debisine sahip kuru hava 

ortamında 10
o
C/min ısıtma hızında yanmasına ait DTG eğrisi gösterilmiĢtir. Sıcaklık 

yükseliĢiyle beraber önce ayçekirdeği kabuğunun içerdiği nem uzaklaĢmıĢtır. 

YaklaĢık 100C civarında ortaya çıkan ilk pik, nemin uzaklaĢmasından 

kaynaklanmıĢtır. Nem çıkıĢının tamamlanmasının ardından yaklaĢık 200C‟ye kadar 

önemli bir kütle kaybı gerçekleĢmediği görülmektedir. 200-250C sıcaklık aralığında 

yapısal parçalanma baĢlayarak termal açıdan kararsız bileĢenlerin yapıyı terk etmesi 

gözlenmiĢtir. Özellikle 300C civarında kütle kayıp hızları oldukça yüksek değerlere 
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ulaĢtıktan sonra 350C‟ ye kadar süren bir yavaĢlama eğilimine girmiĢtir. Söz konusu 

sıcaklık aralığında hemiselüloz ve selüloz gibi kolay bozunabilir bileĢenlerin 

parçalanması sonucunda uçucu madde çıkıĢı en önemli prosestir. Sıcaklığın 

yükselerek 350-400C aralığına gelmesiyle ligninin bozunmasından meydana gelen 

kütle kayıpları önceki kadar büyük olmasa da fark edilebilir bir ağırlık kayıp bölgesi 

oluĢturmuĢtur. Yanabilir uçucu maddelerin havanın oksijeni ile homojen fazda 

yanmasının ardından oksijenin gözenekli kalıntıya difüzyonu sonucunda heterojen 

fazda yanma olayı baĢlamıĢ olup en hızlı kütle kayıp hızlarının oluĢmasına neden 

olmuĢtur.   Yanma 450
o
C‟ye kadar devam etmekte ve bu sıcaklıkta sona ermektedir. 

Yanma verimi % 80 ‟dir. %14,44 maksimum yanma hızında ulaĢılan maksimum 

sıcaklık 442 
o
C‟ dir.   

 

ġekil 6.1 : Ayçekirdeği kabuğunun  10
o
C/min ısıtma hızında kuru hava ortamında 

   yanmasına ait DTG eğrisi. 

ġekil 6.2‟de ayçekirdeği kabuğu çarının kuru hava ortamında 10-20-30-40
o
C/min 

ısıtma hızlarında yanmasına ait DTG eğrileri gösterilmiĢtir. Yanmanın sona erdiği 

sıcaklığın  artan ısıtma hızı ile arttığı gözlemlenmiĢtir. Çizelge 6.4‟ de gösterildiği 

üzere artan ısıtma hızı ile yanma verimi artmaktadır;  tutuĢma sıcaklığı, yanma süresi 

ve maksimum yanma hızında ulaĢtığı maksimum sıcaklık azalmaktadır. 



 

 

 
48 

Isıtma hızının artması halinde hızlı ısıtmanın bir sonucu olarak ısıtılan ortam ile bu 

ortamda ısınan tanecikler arasında sıcaklık farkı ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda, 

taneciğin dıĢ yüzeyi ile taneciğin merkezindeki sıcaklıklar arasında da farklılık olup 

sıcaklığın tanecik içindeki dağılımı sıcaklık gradyeni olarak bilinmektedir. Büyük 

taneciklerin yakılması sırasında ortaya çıkan sıcaklık gradyenleri de büyük 

olmaktadır. Isı transferinde ısıtılan taneciğe ait ısı kapasitesinin de etkisi vardır.  

Bütün bu olayların etkisi altında, yüksek ısıtma hızlarında taneciğin gerçek sıcaklığı, 

ısıtılan ortamın sıcaklığından daha düĢük olduğundan, yanma iĢleminin 

tamamlanması için daha yüksek sıcaklıklara çıkılmasına gereksinim vardır. Bu 

nedenle, ısıtma hızı arttıkça yanmanın tamamladığı sıcaklık da daha yüksek 

sıcaklıklara doğru kaymıĢtır.       

Sonuç olarak karbonizasyon iĢleminden elde edilen çarın farklı ısıtma hızlarında 

gerçekleĢtirilen yanma testleri çar yanmasının ısıtma hızına bağlı olarak 300-600C 

sıcaklık aralığında gerçekleĢeceğini göstermektedir. Ayçekirdeği kabuğunun 10C 

ısıtma hızında yakılması ile çarın aynı sıcaklıkta yakılması birbiri ile 

karĢılaĢtırıldığında çarın daha yüksek sıcaklıklarda yanması olumlu bir durumdur. 

Biyokütlelerin yüksek termal reaktiviteye sahip olmaları nedeneiyle düĢük 

sıcaklıklarda tutuĢmaları ve yanmalarının yine düĢük sıcaklıklarda sona ermesi 

özellikle kömürle birlikte karıĢtırılarak yakılması durumunda bazı sorunlara yol 

açmaktadır. Soma-DeniĢ linyiti kullanılarak üretilecek briketlerde biyokütle yerine 

biyokütle çarının kullanılmasıyla bu sorunun azaltılacağı anlaĢılmaktadır.      
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  ġekil 6.2 :  Ayçekirdeği kabuğu çarının farklı ısıtma hızlarında kuru hava ortamında  

                     yanmasına ait DTG eğrileri. 

 

ġekil 6.3‟ te gösterilen DTG grafiğinde maksimum yanma hızında ulaĢılan 

maksimum sıcaklığın, çar yüzdesinin azalmasıyla arttığı gözlenmiĢtir. Yanma verimi 

ise artan  çar yüzdesiyle artmıĢtır.  

 

ġekil 6.3: Ayçekirdeği kabuğu çarı ve ayçekirdeği kabuğu karbonizasyon sıvı ürünün 

farklı birleĢimlerde hazırlanan karıĢımlarının 10
o
C/min ısıtma hızında kuru 

hava ortamında  yanmasına ait DTG eğrileri.  
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ġekil 6.4‟te Soma DeniĢ linyitinin 100 ml/min akıĢ debisine sahip kuru hava 

ortamında 10
o
C/min ısıtma hızında yanmasına ait DTG eğrisi gösterilmiĢtir. Sıcaklık 

yükseliĢiyle beraber önce kömürün içerdiği nem uzaklaĢmıĢtır. YaklaĢık 100C 

civarında tamamlanan ilk pik, nemin uzaklaĢmasından kaynaklanmıĢtır. Nem 

çıkıĢının tamamlanmasının ardından yaklaĢık 200C‟ye kadar önemli bir kütle kaybı 

gerçekleĢmediği görülmektedir. 250-300C sıcaklık aralığında kütle kayıplarının 

baĢladığı görülmektedir. Linyit numunesinin bünyesinde yer alan kararsız yapıların 

uçucu madde Ģeklinde yapıdan uzaklaĢması ile baĢlayan bu süreç, yanabilir uçucu 

türlerinin homojen fazda yanması ile devam etmiĢtir. YaklaĢık olarak 500C‟ye 

kadar devam eden ve en önemli ağırlık kayıp bölgesini oluĢturan ikinci pik bu 

Ģekilde açıklanabilir. 600C‟den sonra baĢlayan ve yaklaĢık 750C‟ye kadar devam 

eden ağırlık kayıp bölgesi, sabit karbonun heterojen fazda yanmasına ve bazı mineral 

fazlarından parçalanma neticesinde karbondioksit ve molekül suyu Ģeklinde bazı 

bileĢenlerin yapıdan uzaklaĢmasına bağlanabilir. Linyitin yanma verimi % 47,48 ‟dir. 

%3,08 maksimum yanma hızında ulaĢılan maksimum sıcaklık 408 
o
C‟ dir.   

 

 
            ġekil 6.4 : Soma DeniĢ kömürünün  10

o
C/min ısıtma hızında kuru hava    

                              ortamında yanmasına ait DTG eğrisi. 
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Çizelge 6.4: Numunelerin yanma değerleri. 

Isıtma 

hızı 

(
o
C/min) 

Numune 

TutuĢma 

Sıcaklığı 

(
o
C) 

Yanma 

Süresi 

(min) 

Maksimum 

Sıcaklık 

(
o
C) 

%Yanma 

Verimi 

Maksimum 

yanma 

verimi 

(%/min) 

10 AK  252 25,86 442 80,00 14,44 

10 AKÇ  329 16,22 344 79,85 26,21 

20 AKÇ  322 10,83 342 81,97 20,55 

30 AKÇ  312 8,34 332 82,96 24,42 

40 AKÇ  304 6,95 324 83,06 22,60 

10 %90AKÇ+ %10 ASÜ 332 17,23 347 75,61 22,08 

10 %85AKÇ+ %15 ASÜ 340 15,93 357 71,65 20,96 

10 %80 AKÇ+%20 ASÜ 342 15,31 354 68,77 21,53 

10 SD 240 48,78 408 47,48 3,08 

6.5 Briketleme Sonuçları 

GerçekleĢtirilen ilk briketleme testlerinde, Soma-DeniĢ linyiti kullanmadan sadece 

ayçekirdeği kabuğunun kabonizasyonundan ele geçen çar kullanılarak biyobriket 

üretmek amaçlanmıĢtır. Bu amaç doğrultusunda uygun briket bileĢimi ve briketleme 

basıncını bulmak için çizelge 6.5‟ te gösterilen çalıĢmalar yapılmıĢtır. Fakat uygun 

bağlayıcı ve briketleme basıncı yapılan denemeler sonucunda bulunamamıĢtır. 

Ayçekirdeği kabuğu çarı ile yapılan briketler ya briketleme esnasında ya da ufak bir 

darbeyle dağılmıĢtır. Karbonizasyon iĢleminde, madde yapısındaki nem ve uçucu 

bileĢenlerin giderilmesinin briketlemeyi olumsuz olarak etkilediği gözlenmiĢtir. 

Soma DeniĢ yöresinden çıkarılan kömürün yakıt olarak veriminin arttırılması için 

briketleme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Uygun briket bileĢimi, bağlayıcı ve basıncını 

bulmak için Çizelge 6.6 „da gösterilen briketleme denemeleri yapılmıĢtır. Kömür 

farklı oranlarda ayçekirdeği kabuğu çarı ile karıĢtırılmıĢtır. Bağlayıcı olarak 

karbonizasyon sıvı ürünü ve melas kullanılmıĢtır.  

Karbonizasyon sıvı ürünün değerlendirilmesi ve melasa bağımlılığı ortadan 

kaldırmak amacıyla ilerki çalıĢmalarda bağlayıcı olarak sıvı ürün kullanılmasına 

karar verilmiĢtir. Çizelge 6.6‟da gösterilen 4,5,6 numaralı briketlerde bağlayıcı 

olarak sıvı ürün kullanılmıĢtır. Bu briketlerin arasından uygun olan briket bileĢimi 

seçmek amacıyla TS 12055‟e göre düĢme sağlamlığı  testi uygulanmıĢtır. 4 numaralı 

briketin düĢme sağlamlığı %21,73; 5 numaralı briketin  %10,83;  6 numaralı briketin 

ise %38,2 çıkmıĢtır. DüĢme sağlamlığı en yüksek çıkan briket aynı zamanda çar 

içeriği en düĢük bileĢime sahiptir. Çar miktarının az kullanılması briket üretimi için 
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harcanacak enerjiyi ve ayçekirdeğine olan ihtiyacı azaltmaktadır. Bu nedenlerden 

dolayı 6 numaralı briketin bileĢiminin (%80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ) uygun 

briket bileĢimi olduğuna karar verilmiĢtir. Bu bileĢimde farklı basınçlarda briketleme 

yapılarak basıncın briketlemeye olan etkisi incelenmiĢtir. ġekil 6.5‟te, üretilen 2 cm 

çapındaki briketler görülmektedir. 

 

ġekil 6.5: 2 cm çapında üretilen briket örnekleri. 
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Çizelge 6.5: Biyokütle numunesi ile yapılan briket denemeleri. 

No Briket bileĢimi 
Miktar 

(g) 

Briketleme 

basıncı (MPa) 

Briket çapı 

(cm) 

1 %15Melas+%10 ASÜ+%75AKÇ 5 318 2 

2 %5 Melas+ %5 ASÜ+%90 AKÇ 5 318 2 

3 %2.5Melas+%2.5ASÜ+%95AKÇ 5 318 2 

4 %15 Melas +%85 AKÇ 5 318 2 

5 %15 ASÜ+%85 AKÇ 5 318 2 

6 %7.5Melas+%7.5ASÜ+%85 AKÇ 5 318 2 

7 %20 ASÜ+ %80 AKÇ 4 140 3 

8 %20 ASÜ+ %2 Melas +%78 AKÇ 4 140 3 

9 %2Linobind+%20ASÜ+%78 AKÇ 4 140 3 

10 %20 ASÜ+%2 Melas +%78 AKÇ 4 318 2 

11 %20 ASÜ+%2 Melas +%78 AKÇ 4 159 2 

12 %20 ASÜ+%2 Melas +%78 AKÇ 4 190 2 

13 %20 ASÜ +%80 AKÇ 4 159 2 

14 %20 ASÜ +%80 AKÇ 4 190 2 

15 %15 ASÜ +%85 AKÇ 3 190 2 

16 %10 ASÜ +%90 AKÇ 3 190 2 

17 %20 ASÜ +%80 AKÇ 3 222 2 

18 %20 ASÜ +%80 AKÇ 3 254 2 

19 %8 Linobind+%92 AKÇ 3 270 2 

20 %8FSÜ+%92 AKÇ 3 270 2 

21 %8AKL+%92 AKÇ 3 270 2 

22 %5 Bitki kökü+ %95 AKÇ 3 270 2 

23 %20 FSÜ+%80Çar 3 222 2 

24 %15 Melas+%10FSÜ +%75 AKÇ 3 318 2 

25 %15Linobind+%10FSÜ+%75AKÇ 3 318 2 

26 %15 Melas+% 10 ASÜ+%75 AKÇ 3 318 2 

27 %15 AKL+% 10 ASÜ+%75 AKÇ 3 318 2 

28 %15Linobind+%10ASÜ+%75 KÇ 3 318 2 

29 %10 Melas+ %60 AKÇ + %30 AK  3 318 2 

 

Çizelge 6.6: Kömür ve biyokütle karıĢımları ile yapılan briket  denemeleri. 

No Briket bileĢimi Miktar 

(g) 

Briketleme 

basıncı (MPa) 

Briket 

çapı (cm) 

1 %70 SD+%10 Melas+ %20 AKÇ 6 140 3 

2 %60 SD+%10 Melas +%30 AKÇ 6 140 3 

3    %80 SD+%5 Melas+%15 AKÇ 6 140 3 

4 %70 SD +%10ASÜ+ %20 AKÇ 6 140 3 

5 %60 SD +%10 ASÜ+ %30 AKÇ 6 70 3 

6 %80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ 6 70 3 
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6.5.1 Briketleme basıncının düĢme sağlamlığına etkisi 

Briketleme basıncının üretilen briketlerin düĢme sağlamlığı üzerindeki etkisini 

incelemek amacıyla, 3 ayrı briketleme basıncında bileĢimi %80 SD +%5 ASÜ + %15 

AKÇ olan briketler  üretilmiĢtir. Çizelge 6.7‟de briketleme basınçları ve bu 

basınçlardaki briketlerin düĢme sağlamlığı sonuçları verilmiĢtir. 

Çizelge 6.7: Farklı basınçlarda briketlenen briketlerin düĢme sağlamlığı test 

                            sonuçları.           

Briket  BileĢimi 

%80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ 

Briketleme Basıncı (MPa) DüĢme Sağlamlığı (%) 

125 41 

156 48 

187 53 

ġekil 6.6‟ da  düĢme sağlamlığı testinden elde edilen sonuçlar grafiğe geçirilmiĢtir. 

Grafikte de görüldüğü gibi  artan briketleme basıncı ile briketlerin düĢme sağlamlığı  

artmıĢtır.  TS 12055‟e göre birinci sınıf briketlerin düĢme sağlamlığı %90 ikinci sınıf 

briketlerin ise % 80 olmalıdır. Bu çalıĢmada uygulanan briketleme basınçları altında 

briketleme basıncında elde edilen briketlerin düĢme sağlamlığı TS‟ye uymamaktadır. 

Ancak, briketleme iĢlemi sırasında uygulanan basıncın artırılması, üretilen briketlerin 

düĢme sağlamlığı üzerinde genel olarak olumlu bir etki yapmıĢtır. Bu nedenle, daha 

da yüksek basınçlar altında briketleme iĢleminin gerçekleĢtirilmesi halinde istenen 

düĢme sağlamlığına ulaĢılabilme potansiyelinin bulunduğu görülmektedir. 

 

ġekil 6.6: Briketleme basıncının; bileĢimi %80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ olan 

briketlerin  düĢme   sağlamlığına etkisi. 
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6.5.2 Briket bileĢiminin düĢme sağlamlığına etkisi 

Briket bileĢiminin düĢme sağlamlığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 187 

MPa briketleme basıncında çizelge 6.8‟ de verilen briketler üretilmiĢtir. Briketlerin 

bileĢimlerinde sıvı ürün miktarı sabit tutulmuĢtur. Böylece değiĢen kömür ve çar 

oranlarının düĢme sağlamlığı üzerine etkisi incelenmiĢtir. DüĢme sağlamlığına briket 

bileĢimindeki farklılıkların belirgin bir etkisi görülememiĢtir. Ġncelenen çalıĢma 

koĢulları altında, düĢme sağlamlığı sonuçları 36-53 arasında değiĢmiĢtir.  Bu da, 

kömür miktarının % 70-90 aralığında değiĢmesi halinde, briketlerin düĢme 

sağlamlığının, ilave edilen çar miktarını değiĢtirerek standartta belirtilen değere 

ulaĢılamayacağını göstermektedir.  

Briketlerin mekanik dayanıklılığını arttırmak için kullanılan sülfit likörünün düĢme 

sağlamlığını çok etkilemediği gözlemlenmiĢtir.  

Briketlerin düĢme sağlamlığı değerleri TS‟ye uymamaktadır. 

Çizelge 6.8:  187 MPa basınçta briketlenen farklı bileĢimlerdeki briketlerin  düĢme 

sağlamlığı test sonuçları. 

Briket BileĢimi DüĢme Sağlamlığı (%) 

 

 

%80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ 53 

%85 SD +%5 ASÜ + %10AKÇ 41 

%90 SD +%5 ASÜ +  %5AKÇ 37 

%70 SD +%5 ASÜ + %15AKÇ +%10 SL 36 

Linyit kömürlerinin katkı maddesiz briketlenebilmesi için, mineral madde içeriğinin 

% 8‟den fazla olmaması gerekmektedir. Uçucu madde kömürün organik kısmından 

ve kısmen de kömürdeki minerallerin termal etki sonucunda daha küçük molekül 

ağırlıklı minerallere dönüĢmesi sırasında yapılarından karbondioksit ve moleküler su 

gibi bileĢenlerinin uzaklaĢmasından oluĢur.  Bu nedenle kömürün yapısında bulunan  

uçucu madde briketlemeyi dolaylı yönden etkilemektedir. Uçucu madde oranı %28‟i 

geçince briketlerin dayanıklılığı azalmaktadır. Kömürün mineral madde içeriğinin 

artması, presleme esnasında, sürtünmenin etkisiyle sıcaklığın gerekenden fazla 

yükselmesine; dolayısıyla, bitümlerin aĢırı ısınmasına neden olmaktadır. Bitümün 

kimyasal yapısı yüksek sıcaklıklarda bozulduğundan bitümler, parçalanarak briketin 

dayanıklılığını azaltmaktadır [1, 2, 5]. Briketlemede kullanılan Soma DeniĢ kömürü  

uçucu madde içeriği (%30) yüksek olması düĢme sağlamlığı test sonuçlarının  TS‟ ye 

uymamasını etkilemiĢtir. 
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6.5.3 Briketleme basıncının kırılma sağlamlığına etkisi 

Briketleme iĢlemi sırasında uygulanan basıncın üretilen briketlerin kırılma sağlamlığı 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, 3 ayrı briketleme basıncında bileĢimi %80 

SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ olan briketler  üretilmiĢtir. Çizelge 6.9‟da briketleme 

basınçları ve bu basınçlardaki briketlerin kırılma sağlamlığı sonuçları verilmiĢtir. 

Çizelge 6.9: Farklı basınçlarda briketlenen briketlerin kırılma sağlamlığı test   

sonuçları. 

Briket  BileĢimi 

%80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ 

Briketleme Basıncı (MPa) Kırılma Sağlamlığı (kg/cm
2
) 

125 38 

156 23 

187 24 

ġekil 6.7‟ de  kırılma sağlamlığı testinden elde edilen sonuçlar grafiğe geçirilmiĢtir. 

TS 12055‟e göre birinci sınıf briketlerin düĢme sağlamlığı en az 130 kg/cm
2
 ikinci 

sınıf briketlerin ise en az 100 kg/cm
2
 olmalıdır. Bu çalıĢmada uygulanan basınçlar 

altında elde edilen briketlerin kırılma sağlamlığı TS‟ye uymamaktadır. Kırılma 

sağlamlığı artan briket basıncıyla azalma eğilimindedir. 

 

ġekil 6.7: Briketleme basıncının bileĢimi %80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ olan 

briketlerin  kırılma sağlamlığına etkisi. 

6.5.4 Briket bileĢiminin kırılma sağlamlığına etkisi 

Briket bileĢiminin kırılma sağlamlığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 187 

MPa briketleme basıncında çizelge 6.10‟da verilen briketler üretilmiĢtir. 
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Çizelge 6.10:  187 MPa basınçta briketlenen farklı bileĢimlerdeki briketlerin  kırılma      

sağlamlığı test sonuçları. 

Briket BileĢimi Kırılma Sağlamlığı (kg/cm
2
) 

 

 
%85 SD +%5 ASÜ + %10AKÇ 155 

%90 SD +%5 ASÜ +  %5AKÇ 159 

%70 SD +%5 ASÜ + %15AKÇ +%10 SL 300 

Çizelge 6.10‟da gösterilen karıĢımlar kullanılarak üretilen briketler, kırılma 

sağlamlığı değerleri açısından TS 12055‟e göre birinci sınıf briketlerdir. Bağlayıcı 

olarak sülfit likörünün kullanılması kırılma sağlamlığı değerini yaklaĢık 2 kat 

artmıĢtır. Sülfit likörü kağıt endüstrisi atığı ve bağlayıcı özelliği yüksek olan bir 

maddedir. Elde edilen sonuçtan da görüldüğü üzere sülfit likörü kömür ve 

ayçekirdeği kabuğu çar karıĢımının briketlemesinde kullanılabilecek uygun bir 

bağlayıcıdır. 

6.5.5 Briketleme basıncının suya dayanıma etkisi 

Çizelge 6.11‟de bileĢimi %80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ olan briketlerin  briketleme 

basınçları ve bu basınçlardaki briketlerin suya dayanım  süreleri verilmiĢtir. 

Briketlerin suya dayanımları oldukça düĢüktür. 

Çizelge 6.11: Farklı basınçlarda briketlenen briketlerin suya dayanım test sonuçları. 

Briket  BileĢimi 

%80 SD +%5 ASÜ + %15 AKÇ 

Briketleme Basıncı (MPa) Suya Dayanım (s) 

125 23,5 

156 19 

187 21,5 

ġekil 6.8‟ de suya dayanım testinden elde edilen sonuçlar grafiğe geçirilmiĢtir. 

Briketlerin suya dayanım süresi dar bir aralıkta değiĢmektedir ve incelenen basınçlar 

altında suya dayanımın iyi olmadığı görülmektedir.  
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ġekil 6.8: Briketleme basıncının; bileĢimi %80 SD + %5ASÜ +%15 AKÇ olan 

   briketlerin suya dayanımına etkisi. 

6.5.6 Briket bileĢiminin suya dayanıma etkisi 

Çizelge 6.12: 187 MPa basınçta briketlenen farklı bileĢimlerdeki briketlerin  suya  

dayanım test sonuçları. 

Briket BileĢimi Suya Dayanım (s) 

 

 

%85 SD +%5 ASÜ + %10AKÇ 20 

%90 SD +%5 ASÜ + %5AKÇ 19 

%70 SD +%5 ASÜ + %15AKÇ +%10 SL 48 

Çizelge 6.12‟de verilen farklı bileĢimlerdeki briketlerin suya dayanımları düĢüktür. 

Bağlayıcı olarak sülfit likörünün kullanılması suya dayanım süresini yaklaĢık olarak 

2.5 kat arttırmıĢtır.  
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7. SONUÇLAR VE YORUMLAR 

ÇalıĢmada kullanılan ayçekirdeği kabuğu, ayçekirdeği kabuğu çarı ve Soma DeniĢ 

kömürünün kısa analiz, elementel analiz ve ısıl değer sonuçları aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Bir biyokütle türü olan ayçekirdeği kabuğunun, uçucu madde içeriğinin fazla 

olduğu ve içerdiği mineral maddenin de kömür ile mukayese edildiğinde çok 

düĢük olması nedeniyle, yakılması sonucunda oluĢan kül miktarının da 

oldukça az olduğu görülmüĢtür. DüĢük kaliteli bir linyit olan Soma-DeniĢ 

kömürünün yüksek kül içeriğine (% 38.34)  sahip olması karakteristik bir 

Türk linyiti olması özelliğidir.  

 Termal bir iĢlem olan karbonizasyonun ayçekirdeği kabuğuna uygulanması 

sonucunda  nem ve uçucu madde uzaklaĢması gerçekleĢtiği için elde edilen 

katı ürünün uçucu madde içeriği iĢlem görmemiĢ ayçekirdeği kabuğuna göre 

daha az, sabit karbon ve kül oranları ise daha yüksek olarak bulunmuĢtur.    

 Soma DeniĢ kömürünün sabit karbon oranı oldukça düĢüktür. Bu kömürün, 

sabit karbonu daha yüksek bir numuneyle (ayçekirdeği kabuğu çarı) 

karıĢtırılıp briketlenmesi; kömürün yanma özelliğini ve ısıl değerini 

artıracaktır. 

 Ayçekirdeği kabuğuna uygulanan karbonizasyon iĢlemi sonucunda elde 

edilen katı ürünün karbon içeriği, sıvı ürünün ise oksijen içeriği iĢlem 

görmemiĢ ayçekirdeği kabuğuna göre yüksek çıkmıĢtır. Bu durum 

biyokütlenin termal dönüĢüm süreçlerinden biri olan karbonizasyondan 

beklenen sonucudur.  

 Karbonizasyon iĢlemi, yapıdaki sabit karbon oranını arttırdığı, uçucu 

maddeyi ve ısıl değere katkısı az olan ya da hiç olmayan bileĢenleri yapıdan 

uzaklaĢtırdığı için; ısıl değerde önemli bir artıĢa sebep olmaktadır.  Bu 

nedenle ayçekirdeği kabuğu çarının ısıl değerinin iĢlem görmemiĢ 

ayçekirdeği kabuğundan fazla çıktığı gözlemlenmiĢtir.  
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 Kül içeriği ayçekirdeği kabuğundan yüksek olan Soma DeniĢ kömürünün  ısıl 

değeri ayçekirdeği kabuğunun ısıl değerinden düĢüktür. Briketleme iĢleminde 

Soma DeniĢ kömürünün ısıl değerinden yaklaĢık 2.5 kat daha fazla ısıl değere 

sahip olan çarın kullanılmasıyla yüksek ısıl değere sahip yakıt briketlerinin 

üretilmesinin mümkün olduğu görülmüĢtür.  

Ayçekirdeği kabuğu, ayçekirdeği kabuğu çarı ve Soma DeniĢ kömürünün yanma 

analizleri aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Kuru hava ortamında artan ısıtma hızı ile ayçekirdeği kabuğu çarının yanma 

verimi ve yanmanın tamamladığı sıcaklık artmıĢ;  tutuĢma sıcaklığı, yanma 

süresi ve maksimum yanma hızına ulaĢtığı sıcaklık düĢmüĢtür. 

 Ayçekirdeği kabuğu ve çarının aynı ısıtma hızında yakılması  

karĢılaĢtırıldığında çarın daha yüksek sıcaklıklarda yanması, çarın  briket  

üretiminde kullanılması açısından daha uygun olduğunun göstergesidir.  

Briketleme çalıĢmaları aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Ayçekirdeği kabuğu çarı ile yapılan briketlerin,  briketleme esnasında ya da 

ufak bir darbeyle dağılması, çarın tek baĢına briket üretiminde 

kullanılmasının uygun olmadığını göstermiĢtir. Soma DeniĢ kömürünün yakıt 

olarak veriminin arttırılması için briketlemede  ayçekirdeği kabuğu çarının da 

kullanılması uygun bulunmuĢtur. 

 Karbonizasyon sıvı ürününün değerlendirilmesi amacıyla bağlayıcı olarak 

sıvı ürünün kullanılması uygun görülmüĢtür. 

 Briketleme basıncının üretilen briketlerin düĢme sağlamlığı üzerindeki etkisi 

incelendiğinde, artan briketleme basıncı ile briketlerin düĢme sağlamlığı 

artmıĢ fakat briketlerin düĢme sağlamlığı TS‟ye uymamaktadır. Briketleme 

basıncı arttırılarak istenen düĢme sağlamlığına sahip briketler üretilmesi 

olasıdır. 

 Briket bileĢiminin düĢme sağlamlığı üzerindeki etkisi incelendiğinde kömür 

miktarının % 70-90 aralığında değiĢmesi halinde, briketlerin düĢme 

sağlamlığının, ilave edilen çar miktarını değiĢtirerek standartta belirtilen 

değere ulaĢılamayacağını göstermektedir.  
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 Briketlerin mekanik dayanıklılığını arttırmak için kullanılan sülfit likörünün 

düĢme sağlamlığını çok etkilemediği gözlemlenmiĢtir.  

 Briketleme iĢlemi sırasında uygulanan basıncın üretilen briketlerin kırılma 

sağlamlığı üzerindeki etkisi incelendiğinde artan briketleme basıncıyla 

kırılma sağlamlığının azalma eğiliminde olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 Briket bileĢiminin kırılma sağlamlığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 

üretilen briketler TS 12055‟e göre birinci sınıf briketlerdir. 

 Sülfit likörünün bağlayıcı olarak kullanılmasıyla kırılma sağlamlığı değeri 

yaklaĢık 2 kat artmıĢtır. Bu durumun sonucunda sülfit likörünün, kömür ve 

ayçekirdeği kabuğu çar karıĢımının briketlemesinde kullanılabilecek uygun 

bir bağlayıcı olduğu saptanmıĢtır. 

 Ġncelenen basınçlar altında briketlerin suya dayanımın iyi olmadığı 

görülmüĢtür. Ayrıca üretilen farklı bileĢimlerdeki briketlerin de suya 

dayanımları düĢüktür.  
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