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ÖZET
Ülkemizde artan enerji talebi ile orantılı olarak enerjide dıĢarıya bağımlılık da
giderek artmaktadır. Türkiye enerji ihtiyacının %73’ünü ithal etmekte ve fosil yakıt
rezervimiz içerisinde en büyük paya kömür sahiptir. Ancak linyit rezervlerimizin
çoğu; kül, kükürt ve nem içeriği yüksek, ısıl değeri ise düĢük olan, düĢük kaliteli
linyitlerden oluĢmaktadır. Bu düĢük kaliteli linyit kömürlerinin büyük bir kısmı
termik santrallerde yakılmaktadır. Kömürün yakılması ile açığa çıkan CO2’nin
neden olduğu küresel iklim değiĢimi nedeniyle, oksijenle zenginleĢtirilmiĢ yakma,
karbondioksit ayırma ve depolama yöntemleri üzerine yapılan çalıĢmalar hızla
artmaktadır.
Günümüzde oksijenle zenginleĢtirilmiĢ yakma sistemlerinden açığa çıkan CO2’yi
farklı proseslerle ayırarak kaliteli yakıt üretme amacıyla kullanmak için araĢtırmalar
sürmektedir. Oksijenle zenginleĢtirilmiĢ yakma sistemlerinde açığa çıkan CO2’nin
ayırma proseslerinden geçirildikten sonra bir kısmı yakma sistemine geri
beslenmekte, geri kalan kısmı ise yer altında depolanmaktadır.
Bu çalıĢmada yakma sistemlerinden açığa çıkan CO2’nin tekrar kullanılabilirliği
incelenmiĢtir. ÇalıĢmada yeni bulunan yüksek rezervli düĢük kaliteli Adana
Tufanbeyli linyit kömürü seçilmiĢtir. Seçilen kömürden oksijenle zenginleĢtirilmiĢ
yakma sistemlerinden açığa çıkan CO2’yi kullanarak kaliteli katı ve gaz yakıt
üretimi amaçlanmıĢtır. Bu amaçla Adana Tufanbeyli linyit kömürü numunesinden
CO2 ve N2 atmosferlerinde yarı-kok üretimi gerçekleĢtirilmiĢ ve üretilen yarı-koklar
farklı oksidatif atmosferlerde gazlaĢtırılarak CH4 ve H2S analizleri
gerçekleĢtirilmiĢtir.
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PARTIAL OXIDATION OF CHARS PRODUCED FROM
TUFANBEYLI LIGNITE UNDER DIFFERENT ATMOSPHERES

ADANA

SUMMARY
In our country, dependency to other countries increases directly proportional with
the increase in energy demand. Turkey imports 73% of its energy demand and
among fossil fuel reserves, coal has the biggest share in our country. However, most
of the lignites are low graded lignites having high contents of ash, sulfur and
moisture, and low heating values. The majority of these low graded lignites have
been burned in thermal reactors. Due to CO2 emissions released during combustion
of coal, leading to global climate changes, studies on combustion enriched with
oxygen, CO2 separation and storing methods have rapidly increased.
Today, researches have been continued in order to produce a fuel having high
quality by different processes separating CO2 from combustion systems enriched
with oxygen. After separation processes are applied to CO2 from combustion
systems enriched with oxygen, a part of the outlet stream of separation processes is
fed back into the system, while remaining part is stored underground.
In this study, reuse of CO2 from combustion systems were investigated. A low
graded lignite from Adana Tufanbeyli deposits of Turkey, which has high reserves
that has newly been found, was selected to produce high quality solid and gaseous
fuels by using CO2 from combustion systems enriched with oxygen. For this
purpose, char production from Adana Tufanbeyli lignite sample was achieved under
the atmospheres of CO2 and N2, obtained chars were gasified under different
oxidative atmospheres, and composition of CH4 and H2S was detected due to the
temperature.
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1. GİRİŞ
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden biri enerji
üretimleridir. Enerji üretimi onu sağlayan kaynakların türüne, rezervine ve mevcut
kaynaklardan optimum düzeyde yararlanılmasına bağlıdır [1]. Dünyanın enerji
tüketimi yaklaşık 400 EJ/yıl’dır ve bunun %80’i fosil yakıtlardan karşılanmaktadır.
Dünyadaki artan nüfus, sanayideki gelişmeler ve yaşam kalitesindeki artış ile
birlikte enerji ihtiyacı artmakta ve fosil kaynaklar hızla tükenmektedir. Dünya
Enerji Konseyi (WEC), 2050 yılında dünyanın enerji ihtiyacının enerjinin az
kullanılması senaryosuna göre %50, çok kullanılması senaryosuna göre ise %275
oranında artacağını öngörmektedir [2].
Petrol rezervlerine 50 yıldan az, kömür rezervlerine ise 150 yıldan fazla ömür
biçilmektedir. Kömür kaynaklarının çok çeşitli ve büyük olmasının yanında, diğer
yakıtlara oranla daha ucuz olması nedeniyle, uzun vadede önemli üstünlüklere
sahiptir. Günümüzde kömür, dünya enerji tüketiminin %29.4’ünü karşılamaktadır.
Bu oran 1970’den beri gelinen en yüksek seviyedir [3].
Ülkemizin kömür rezervi içinde en yüksek paya kül ve nem içeriği yüksek, ısıl
değeri düşük olan linyit kömürleri sahiptir. Kaliteli linyitlerin giderek azalması
düşük kaliteli linyitlerin kullanımını zorunlu kılmaktadır [4]. Ayrıca ülkemizde yeni
bulunan linyit rezervlerinin de (Adana Tufanbeyli) düşük kaliteli olduğu
görülmektedir.
Ülkemiz açısından düşünüldüğünde, 2008 yılında toplam birincil enerji tüketimi
108 milyon TEP, üretimi 29 milyon TEP olarak gerçekleştirilmiştir. Fosil yakıt
tüketiminin %73’ü ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Enerji açısından dışa
bağımlılığın açık bir göstergesi olan bu değerin aşağı seviyelere çekilebilmesi, yerel
kaynakların değerlendirilmesiyle mümkün olabilecektir. Linyit kömürü, 9.3 milyar
tonluk toplam (görünür ve muhtemel) rezervi ile ülkemiz için en büyük ve önemli
fosil rezervidir [3]. Bu rezervleri değerlendirmek amacıyla 2013 yılına kadar 3500
MW’lık yerli linyit kömürlerinin kullanılacağı termik santrallerin yapılması
planlanmaktadır.
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Ülkemizde 11 MJ/kg’dan daha düşük ısıl değere sahip linyitlerin oranı % 67’dir ve
mevcut

linyit

potansiyelinin

değerlendirilmesi

için

uygun

teknolojilerin

geliştirilmesi öncelikli enerji sorunları arasında yer almaktadır [5].
Fosil yakıtların doğrudan yakılmasından kaynaklanan emisyonlar çevreyi
etkilemektedir. Bu sorunların başında atmosferde giderek artan ve küresel iklim
değişimine neden olan CO2 gelmektedir (393.18 ppm Nisan 2011). Atmosferdeki
CO2 miktarını azaltmaya, termik santraldeki kömür yakılmasından kaynaklanan
CO2’in kullanılmasına ve uzaklaştırılmasına yönelik son yıllarda oksijenle
zenginleştirilmiş yakma, CO2 depolama gibi yeni teknolojiler geliştirilmektedir [6].
Bu çalışmada yeni bulunan yüksek rezervli düşük kaliteli Adana Tufanbeyli
linyitinden CO2’i kullanılarak kaliteli katı ve gaz yakıt üretimi amaçlanmıştır. Bu
amaçla rezervi yüksek kalitesi düşük Adana Tufanbeyli linyit kömürü
numunesinden CO2 ve N2 atmosferinde yarı-kok üretimi gerçekleştirilmiş ve
üretilen yarı-koklar farklı oksitleyici atmosferlerde gazlaştırılarak CH4 ve H2S
analizleri gerçekleştirilmiştir.
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2. KÖMÜRÜN GAZLAŞTIRILMASI
2.1 Kömürün Gazlaştırma Aşamaları
Gazlaştırma, fosil yakıtların yüksek sıcaklıklarda (700 °C ile 1000 oC arası) hava,
oksijen, su buharı, hidrojen, karbondioksit ve bunların çeşitli karışımları ile
tepkimeye sokularak gaz ürüne dönüştürülmesidir.
Gazlaştırmadaki asıl amaç; kullanılabilir gaz ürün elde etmektir. Kömürden gaz
üretim prosesinin kömür yakma proseslerine göre avantajları;

gaz ürünün

kolaylıkla kullanılması, ucuz ve basit dağıtımının yapılabilmesi, yakıldığında
oluşan emisyonların düşük olması ve ham madde olarak kullanılabilirliğidir.
Kömürün gazlaştırılmasında, organik bileşikler tamamen gazlaşır ve geriye sadece
kül kalır. Bu işlem, kömürün, 700 0C’ın üstünde, bir reaktant gaz ile tepkimeye
girmesi sonucu gerçekleşir [7]. Kömürün gazlaştırmada kullanılmasının nedeni
ısıtma, taşıma ve elektrik üretimi için sıvı ve gaz yakıtların kömüre göre yakıt
olarak kullanımının ve kontrolünün daha kolay olmasıdır. Kömürün nakliyesinin
(özellikle gemi gibi) zor olması (bazı kömürlerin kendiliğinden tutuşması),
olumsuz çevre etkileri, yoğun iş gücü gerektirmesi gazlaştırmaya yönelimi
arttırmıştır.

Kömürün

uzaklaştırılmaktadır.

içindeki

safsızlıklar

Karbondioksit

gazlaştırma

tutmanın

boyunca

gazlaştırmada

kolayca
yakma

sistemlerindekine göre daha kolay olması gazlaştırmanın önemini arttırmaktadır
[8].
2.1.1 Gazlaştırma tepkimeleri
2.1 ve 2.2 tepkimeleri kısmi oksidasyon ile karbonun dönüşüm için gereken
enerjinin %28’ini kullandığımızı ve %72’sinin geri kazanıldığını göstermektedir.
Kömürün içinde karbonun yanında hidrojenin de olması bu oranı %75-88’e kadar
çekmektedir. Eğer bu değer %50 veya daha aşağısında olsaydı gazlaştırma
prosesleri bu kadar başarılı olamazdı [9].
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Kömür, kok veya yarı-kokun içindeki katı karbon gazlaştırma süreci boyunca
kimyasal reaksiyonlarla karbon; karbondioksit, karbonmonoksit, hidrojen, su
buharı ve metana dönüşmektedir. Gazlaştırmanın etkin olduğu sıcaklık aralığı
kömürün yapısına bağlı olarak değişmekle beraber genellikle 850 °C ve üstüdür.
Bu tepkimeler denklem 2.1-2.6’da görülmektedir [9].
Yanma Tepkimeleri
C + 1/2 O2 = CO

∆H=-111 MJ/Kmol

(2.1)

CO +1/2 O2 = CO2

ΔH= - 283 MJ/kmol

(2.2)

H2 + ½ O2 = H2O

ΔH= -242 MJ/kmol

(2.3)

ΔH= + 172 MJ/kmol

(2.4)

ΔH= + 131 MJ/kmol

(2.5)

Boudouard tepkimesi
C + CO2 ↔ 2CO
Su gaz tepkimesi
C +H2O ↔ CO + H2

Metanlaştırma tepkimesi
C+ 2H2 ↔CH4
Oksijenin

yokluğunda

ΔH= - 75 MJ/kmol
bütün

tepkimeler

(2.6)
gazlaştırma

koşulları

altında

gerçekleşmektedir. Bu sebeple dengedeki sentez gaz bileşiminin belirlenmesinde
(2.1), (2.2) ve (2.3) nolu tepkimeler etkili değildir. Amaç, gazlaştırma tepkimeleri
için gerekli ısıyı sağlamaktır. (2.4), (2.5) ve (2.6) heterojen tepkimeleri (gaz ve katı
faz) ise asıl gazlaştırma için geçerli olan tepkimelerdir [10].
Boudouard tepkimesi kömürün gazlaştırılmasında en önemli tepkimelerden biridir.
Şekil 2.1’de görüldüğü gibi 900 °C’nin üstündeki sıcaklıklarda, CO CO2’den daha
stabildir, bu nedenle yüksek sıcaklıklarda tepkime CO oluşturma eğilimi baskındır.
700 °C’nin altında ise tepkime CO2 oluşumu yönünde ve CO üretimi oldukça azdır.
300 °C ile 450 °C arasında karbon CO’e bağlanarak hızlı CO2 çıkışı gerçekleşir
[10].
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Şekil 2.1 : Boudouard denge tepkimesi [10]
(2.4) tepkimesinin yüksek sıcaklık oluşmaktadır. Kül ergimesini önlemek amacıyla
ortama su buharı ilave edilmekte ve endotermik (2.5) tepkimesi gerçekleşerek su
gazı oluşturulmaktadır. Su buharının ilave edilmesi sıcaklığın kontrol edilmesini ve
ürün gazı içindeki hidrojen miktarını artırmaktadır. Su buharı ilavesiyle üretilen
karbonmonoksit ve hidrojen karışımına su gazı denir. Su gazı %50 hidrojen, %40
karbonmonoksit ve az miktarda karbondioksit ve azottan oluşmaktadır. Kömürün su
buharı ile tepkimeye girmesi ile 2.7’da görüldüğü gibi sentez gazı (CO + H2) üretimi
gerçekleştirilir.
Kömür + Su Buharı → CO + H2

(2.7)

Gerekli olan yüksek sıcaklık genellikle yine kömürün kendisinin kısmi oksidasyonu
ile elde edilir. Sentez gazı genellikle % 37 H2, % 38 CO, % 21 CO2 ve % 4 N2’dan
oluşmaktadır. Sentez gazı bir çok maddenin üretiminde kullanılmaktadır. Sentez
gazından elde edilen çeşitli ürünler Şekil 2.2’de görülmektedir.
CO shift tepkimesi
CO + H2O ↔CO2 + H2

ΔH= - 41 MJ/kmol

(2.8)

Yukarıda görülen tepkimeye göre CO su buharı ile tepkimeye girmesi sonucunda
CO2 ve H2 üretilir. CO2 sistemden uzaklaştırılarak saf H2 elde edilir.
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Şekil 2.2 : Sentez gazından elde edilen ürünler [11]
H2 artan basınçla birlikte karbon ile tepkimeye girer ve CH4 üretimi gerçekleşir. Bu
tepkimenin 200 °C ile 230 °C gibi düşük sıcaklıklarda gerçekleşmesi gazlaştırıcı
malzeme seçimini kolaylaştırır [10].
Reformlama
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2

ΔH= +206 MJ/kmol

(2.9)

Yüksek derecede endotermik bir tepkimedir. Aşırı su buharı kullanılır. Bunun
nedeni istenmeyen karbon oluşumunu engellemektedir. 750 °C ile 800 °C arasında
etkindir [8].
(2.1), (2.5), (2.6), (2.8) nolu tepkimeleri ile karbon içeren maddeler
gazlaştırılabilmektedir. (2.4) tepkimesi; oksijen/CO2 karışımı ile saf CO’in üretimi
için oldukça önemlidir. (2.5) tepkimesi; su gazı prosesi için baskın role sahiptir.
(2.6)

metanlaştırma

tepkimesi

ise

gazlaştırma

proseslerinin

temelini

oluşturmaktadır [10].
Kömür gazlaştırılmasının kinetiği hala üzerinde yoğun araştırma yapılan konudur.
Kömürün basitleştirilmiş tepkime sırası Şekil 2.3’de görülmektedir.
6

Şekil 2.3 : Kömürün gazlaştırılması için tepkime sırası [12]
Kömürün gazlaşması 3 aşamada gerçekleşmektedir.
Uçucuların çıkışı
Uçucuların oksidasyonu
Yarı-kokun gazlaştırılması
Kömür taneciklerinin ısıtılması ile nem çıkışının ardından uçucu çıkışı
gerçekleşmektedir. Uçucuların çıkışı ısıtma hızına, tanecik boyutuna, sıcaklığa ve
basınca bağlıdır. Ancak uçucu çıkışı üzerine etki eden en önemli parametre; ısıtma
hızıdır. Isıtma hızının piroliz ve gazlaştırma üzerine etkisi Şekil 2.4’te
görülmektedir.
Uçucuların

yanma

kinetiği

ile

ilgili

fazla

veri

yoktur.

Yarı-kokun

gazlaştırılmasından daha hızlıdır. Uçucuların yakılmasındaki amaç yarı-kokun
gazlaşması için gerekli olan ısıyı sisteme temin etmektedir.
Yarı-kokun gazlaştırılması aşamasında karbon ile gaz arasında su-gaz, boudouard
ve hidrojenasyon gibi heterojen katı-gaz tepkimeleri gerçekleşmektedir.
Su-gaz, boudouard tepkimeleri bir kaç farklı modelle açıklanmaktadır. Boudouard
reaksiyonu için kullanılan en yaygın model Ergun’a (1956) aittir ve iki aşamada
(2.10 ve 2.11) açıklamaktadır.
1. Aşama

Ckam + CO2 ↔ C(O) +CO

(2.10)

2. Aşama

C(O) → CO + Ckam

(2.11)
7

Şekil 2.4 : Sıcaklık hızının gazlaştırma prosesi üzerindeki etkisi [12]
İlk adımda CO2 karbon aktif merkezinden (Ckam) ayrılmaktadır. CO ve kısmi
oksitlenen yüzey kompleksi C(O) meydana getirmekte; ikinci adımda ise kısmi
oksitlenen yüzey kompleksi, CO ve yeni karbon aktif merkeze dönüşmektedir. Sugaz tepkime modeli ise temel olarak boudouard tepkimesinin modellemesine
benzemektedir.
1. Aşama

Ckam + H2O ↔ C(O) + H2

(2.12)

2. Aşama

C(O) → CO + Ckam

(2.13)

İlk adımda denklem 2.12’de su buharı karbon aktif merkezinden (Ckam)
ayrılmaktadır. H2 ve kısmi oksitlenen yüzey kompleksi C(O) meydana getirmekte;
ikinci adımda denklem 2.15’te ise kısmi oksitlenen yüzey kompleksi, H2 ve yeni
karbon aktif merkeze dönüşmektedir. Reaktörün farklı bölgelerinde sıcaklığa bağlı
olarak reaksiyon hızı da değişmektedir.
1.bölge düşük sıcaklık bölgesidir ve reaksiyon hızı kimyasal kinetik kontrollüdür.
2.bölge orta sıcaklık bölgesidir ayrıca tepkime daha hızlı ve difüzyon kontrollü
olarak gerçekleşmektedir.
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3.bölge yüksek sıcaklık bölgesidir ve tepkime difüzyon kontrollü olarak gerçekleşir
[13].

Şekil 2.5 : Yarı-kok yanmasında hız sınırlayıcı bölgeler [13]

2.2 Gazlaştırma Sistemleri
Gazlaştırma sistemine göre 3 temel gazlaştırıcı tipi vardır.
Sabit Yataklı Gazlaştırıcılar
Akışkan Yataklı Gazlaştırıcılar
Sürüklemeli Yataklı Gazlaştırıcılar
2.2.1 Sabit yataklı gazlaştırıcı
Şekil 2.6’da görülen sabit yatağa 5 cm ile 0.5 cm arasındaki tanecik boyutlu kömür,
karşıt akım prensibine göre beslenmektedir. Kömür aşağı doğru inerken ters akımla
gaz yukarı çıkar. Şekil 2.7’de görülen tepkime bölgesi; kurutma ve uçuculaştırma,
indirgeme, yakma ve kül bölgelerinden oluşmaktadır. Kurutma ve uçuculaştırma
kısmı gazlaştırıcının üst kısmında yer almakta, giren kömür bu bölgede ısıtılmakta,
kurutulmakta ve uçuculaştırılmaktadır.
İndirgenme kısmında ise uçuculaştırılan kömür, buhar ve karbondioksit ile
tepkimeye girerek gazlaşır. Yakma kısmında ise kalan yarı-kok, oksijen ile tepkime
girmektedir. Bu bölgede sıcaklık yüksektir. Kül gazlaştırıcının alt kısmından alınır.
Sıcaklık aşırı su buharı ile kontrol edilir. Hem kül hem de gaz
9

Şekil 2.6 : Sabit yataklı gazlaştırıcı [15]
ürün orta sıcaklıkta çıkar. Sabit yatak gazlaştırıcılarının başlıca özellikleri, düşük
oksidant ihtiyacı, koklaşan kömür için farklı tasarım ihtiyacı, küçük taneciklerle
çalışabilme olanağıdır [8].

Şekil 2.7 : Sabit yataklı gazlaştırıcı tepkime bölgeleri [15]
2.2.2 Akışkan yataklı gazlaştırıcı
Şekil 2.8’de görülen akışkan yataklı gazlaştırma sisteminde, kömür taneciği 0.1-0.5
cm arasına kadar öğütülmüş halde yan taraftan sisteme beslenir. Gazlaştırıcıda
akışkanlaştırma ile hızlı ısı transferi, homojen sıcaklık dağılımı gerçekleşmektedir.
Sıcaklık kül ergime sıcaklığının altında tutularak cüruf ve aglomerasyondan
kaçınılmaktadır. Bazı

yarı-kok tanecikleri

ürün gazı ile sürüklenerek

gazlaştırıcıdan ayrılabilir fakat siklon vasıtasıyla geri kazandırılır ve sisteme tekrar
gönderilir. Kül yarı-kok ile birlikte sistemden alınır, ürün gazı ve yarı-kok
sıcaklıkları yüksektir. Giriş su buharı ve geri döndürülen gaz ile ısı transferi
10

yapılması sağlanır. Akışkan yataklı gazlaştırma sistemlerinin avantajları; farklı
numunelerin gazlaştırma için uygun olması (katı atık, odun, ve yüksek kül içeren
kömürler), homojen

sıcaklık dağılımı, ortalama oksijen ve su buharı

gereksinimidir [8].

Şekil 2.8 : Akışkan yataklı gazlaştırıcı [15]
2.2.3 Sürüklemeli akışlı gazlaştırıcılar
Şekil 2.9’da görülen gazlaştırıcıya toz kömür (<0.01 cm) yüksek sıcaklıktaki gaz
akımı ile sürüklenerek beslenir. Bu tip gazlaştırıcılarda bekleme süresi oldukça
kısadır. Sürüklemeli akışlı gazlaştırıcıda oksidant olarak genellikle oksijen
kullanılır

ve

yüksek

sıcaklıklarda

çalışılarak

yüksek

karbon

dönüşümü

sağlanmaktadır. Gaz ürün ve cüruf, tepkime sıcaklığına yakın sıcaklıklarda
sistemden dışarı alınır.
Sürüklemeli akışlı gazlaştırıcılarının avantajları; kömürün kalitesine ve kekleşme
özelliklerine bağlı olmaksızın bütün kömürlerin gazlaştırılabilmesi, homojen
sıcaklık dağılımı ve çok kısa tutulma zamanıdır. Dezavantajları ise oldukça fazla
oksitleyici gereksinimi ve yüksek sıcaklıkta cüruflaşmadır.

Şekil 2.9 : Sürüklemeli akışlı gazlaştırıcı [15]
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2.3 Kömür Özelliklerinin Gazlaştırıcı Tasarımına Etkileri
Kömürün nem, kül, sabit karbon, uçucu madde, kekleşme özelliği, aktivitesi, kül
ergime özellikleri ve tane boyut dağılımı gibi özellikleri proses ve gazlaştırıcı
tasarımında etkilidir. Çizelge 2.1’de kül özelliklerine göre gazlaştırıcı seçimi
görülmektedir.
Çizelge 2.1 : Genel gazlaştırıcı tiplerinin özellikleri [14]
GAZLAŞTIRICI
SABİT YATAK

SÜRÜKLEMELİ
YATAK

AKIŞKAN YATAK
KÜL KOŞULLARI

KURU KÜL

CÜRUF

KURU KÜL

AGLOMERASYON

CÜRUF

0.5-5 cm

0.5-5 cm

< 0.5 cm

<< 0.5 cm

< 0.01 cm

+ modifikasyon
ile

+

Olabilir

Hayır, sadece
kekleşmeyenler

+

Linyit, aktif
bitümlü kömür,
antrasit, atıklar

Bitümlü
kömür,
antrasit,
petrokok,
atıklar

Linyit, aktif
bitümlü
kömür,
antrasit,
atıklar

Linyit, bitümlü kömür,
antrasit, koklar,
biyokütle, atıklar

Linyit, aktif bitümlü
kömür, antrasit,
petrokoklar

Limit yok

< 25%

Limit yok

Limit yok

< 25%

>1200

<1300

>1000

>1000

<1300

Gaz Çıkış
Sıcaklığı(°C)

Düşüka (425650 )

Düşük (425650 )

Orta
(9251050 )

Orta
(925-1050)

Yüksek
(>1250)

Gazlaştırma
Basıncı (Atm)

30 +

30 +

1

1-30 +

<50

Düşük

Düşük

Orta

Orta

Yüksek

Su Buharı
Gereksinimi

Yüksek

Düşük

Orta

Orta

Düşük

Birim
Kapasiteleri
(Mwth)

10-350

10-350

100-700

20-150

>700

Anahtar Ayırt
Edici
Özellikleri

Ham gazdaki
hidrokarbon
sıvıları

Yüksek yarıkok geri
dönüşümleri

Sıcak ham gazdaki
yüksek miktardaki
hissedilebilir ısı
enerjisi

Teknik
Sorunları

Tanelerden
yararlanma ve
hidrokarbon
sıvıları

Karbon
dönüşümü

Ham gazın
soğutulması

Yakıt
Özellikleri
Yakıt Tane
Boyutu
Kekleşme
Kömür Kabul
Edilebilirliği?
Tercih Edilen
Ham Madde
Kül İçerik
Boyutu
Tercih Edilen
Kül Erime
Sıcaklığı(°C)
İşlem Özelliği

Oksitleyici
Gereksinimi

a

sabit yataklı gazlaştırıcı işlemlerinde düşük kaliteli kömürün çıkış sıcaklığı 425°C altındadır.
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2.4 Özel Gazlaştırıcı Çeşitleri
2.4.1 Lurgi gazlaştırıcısı
Sabit yataklı gazlaştırıcılar arasında dünya çapında en çok kullanılan gazlaştırıcıdır.
Amerika’da 1984 yılında 14 gazlaştırıcıdan oluşan 13.900.000 (Nm3/gün) sentez
gazı kapasitesi (1.900 MWth) olan SASOL-Lurgi kuru kül tesisi kurulmuştur. Gaz
yakıtları üretmekte ve ham madde olarak linyit kullanılmaktadır. 2000 yılında
benzer olarak Çin’de ana ürün olarak amonyak üreten SASOL-Lurgi kuru kül tesisi
üretime geçmiştir.

Şekil 2.10 : Lurgi gazlaştırıcısı [16]
Şekil 2.10’da görülen Lurgi gazlaştırıcısında basınç 30-35 atm arasındadır. Belirli
bir tane büyüklüğündeki kurutulmuş kömür, gazlaştırıcının üst kısmından beslenir
ve bir dağıtıcı ile yatağın üzerine dağıtılır. Yataktaki döner ızgara üzerinden su
buharı ve oksijen gönderilir. Kömür aşağı doğru indikçe ve ısındıkça, uçucu
maddelerin çıkışı başlar. 630 °C ile 760 oC arasındaki sıcaklıkta gazlaşma
meydana gelir. Proses için gereken ısı yatağın alt bölümünde kömürün kısmi
yanmasıyla sağlanır. Oluşan kül, ızgaradan alt kısımda bulunan sızdırmaz kapaklı
yükleyiciye düşer ve periyodik olarak boşaltılır. Kullanılan kömürün tipine bağlı
olarak, 400 °C ile 600 oC arasındaki sıcaklıkta gazlaştırıcıdan çıkan ham gaz
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beraberinde ham yağlar, katran, fenol, amonyak, bir miktar da kömür ve kül içerir.
Üretilen gaz ürün, yıkama yağı kullanılarak temizlenir. Şekil 2.11’de Lurgi
gazlaştırıcısının kullanıldığı gazlaştırma tesisinin akım şeması görülmektedir [16].

Şekil 2.11 : Lurgi gazlaştırıcısının kullanıldığı gazlaştırma tesisinin akım şeması [9]

2.4.2 BGL (British Gas Lurgi) gazlaştırıcısı
Kömür ve yarı-kokların gazlaştırılmasında kullanılır. Üretilen sentez gazın
içerisinde metan gazı miktarı yüksektir. BGL sabit yatak gazlaştırıcı kuru
beslemeli, basınçlı ve cüruflaştırıcı bir gazlaştırıcıdır. İşlem Lurgi gazlaştırıcısına
benzemektedir. Kullanılan yakıt tanecik boyutuna göre daha esnektir. Operasyon
sıcaklığı kül ergime sıcaklığının üzerinde olması cürufu sıvı hale getirir. Cüruf
havuzundan aşağıya doğru inen cüruf, kademe kademe soğutularak sistemden
alınır. Gazlaştırıcıdan sentez gazı 560 0C’de çıkar ve sırasıyla su ile soğutma ve
besleme suyunun ön ısıtılmasında kullanılarak sıcaklık 150 0C’ye kadar düşürülür.
Şekil 2.12’de BGL gazlaştırıcısı görülmektedir [17].
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Şekil 2.12 : BGL gazlaştırıcısı [17]
2.4.3 Winkler gazlaştırıcısı
Winkler gazlaştırıcısında, 0-8 mm tane büyüklüğündeki kömür, bir akışkan yatakta
su buharı ve oksijen ile, atmosfer basıncında gazlaştırılır. Akışkan yatak sıcaklığı,
kömürün reaktivitesine göre, 810 °C ile 1100 oC arasındadır. Külün büyük bir
kısmı ham gaz ürün içerisinde kalır. Akışkan yatağın üst kısmında, yatağı terk
etmekte olan tepkimeye girmemiş karbonu dönüştürmek için ek olarak ikincil su
buharı ve oksijen beslemesi yapılır. Çıkıştan önce gazlar, 170 °C ile 200 oC arasına
soğutulur, uçucu külün baca cidarlarında yapışması önlenir [18].
2.4.4 HTW gazlaştırıcısı
Yüksek sıcaklık Winkler gazlaştırıcısı kuru beslemeli, basınçlı, akışkan yataklı,
kuru kül özelliklerine sahiptir. Bu gazlaştırıcıda düşük kaliteli kömürler kekleşen
veya

kekleşmeyen

bitümlü

kömürlere

kadar

çok

çeşitli

kömür

gazlaştırabilmektedir. Taşıma bandına gelen kömür; tane boyutu < 0.3 cm’e kadar
inmekte ve ardından gazlaştırıcıya girmektedir. Yukarıya doğru çıkan gazlaştırma
ortamı, hava

ya da oksijen; kömür taneciklerini, kül ve

yarı-kokları

akışkanlaştırılmış halde tutar. Gaz ve yıkanarak ayrılmış katılar gazlaştırıcıda
yükselir ve ilave hava veya oksijen bu bölgede eklenerek gazlaştırma tepkimeleri
tamamlanır. Gaz içinde sürüklenen

kül tanecikleri ve yarı-kok siklonlarda

ayrılarak sisteme tekrar geri döndürülür. Kül, gazlaştırıcının tabanından taşıma
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bandına alınarak uzaklaştırılır. Sentez gazı yüksek sıcaklıkta ayrıldığı için herhangi
yüksek molekül ağırlıklı hidrokarbon (katran, fenol ve diğer benzer aromatik
bileşikler gibi) içinde bulundurmaz. Akışkan yataklı gazlaştırıcıda sıcaklığın
kontrol edilebilmesi külün ergime sıcaklığına ulaşmasını engeller. Sentez gazı için
basınç aralıkları 10 atm, integre gazlaştırma kombine çevrimi (IGKÇ) uygulaması
için ise 25-10 atm’dir. Şekil 2.13’te HTW gazlaştırıcısı görülmektedir.

Şekil 2.13 : HTW gazlaştırıcısı [14]
2.4.5 KRW (Kellog-Rust-Westinghouse) gazlaştırıcısı
Kellog-Rust-Westinghouse

gazlaştırıcısı

yakıt

besleme,

akışkan

yatak,

cüruflaştırıcı ve basınçlı kısımlardan oluşmaktadır. Bu gazlaştırıcı da yüksek kül ve
kükürtlü düşük kaliteli bütün kömür tipleri gazlaştırabilmektedir. Kömür ve kireç
taşının tanecik boyutu 0.6 cm’ye indirilerek gazlaştırıcının altından yüksek hızla
hava veya oksijenle birlikte sisteme beslenmektedir. Bu proseste yakıtın hava veya
oksijen ile homojen olarak karıştırılması sağlanmaktadır. Kömür sisteme girer
girmez hızlı bir şekilde uçucu madde çıkışı gerçekleşir ve oksitlenerek gazlaştırma
tepkimeleri için gerekli olan ısı elde edilir. Bu süreç devamlı olarak gerçekleşir ve
bir bölge oluşur, kömür ve yarı-koklar gazlaştırıcının yan kısımlarından aşağı
doğru inerler ve tekrar merkeze doğru yükselirler. Sisteme eklenen su buharı, hava
veya oksijen yarı-koklar ile tepkimeye girer ve sentez gazı oluşur.

16

Şekil 2.14 : KRW gazlaştırıcısı [14]
Şekil 2.14’te görülen gazlaştırıcının yatak kısmından serbest bölgeye geçen uçucu
kül tanecikleri, siklon ile tutularak yeniden gazlaştırıcıya gönderilir. Büyük yarıkok taneciklerin iç döngüsü sonucunda yarı-kok, kül içinde zenginleşmeye başlar
ve külün yapısında bulunan düşük sıcaklıkta eriyen bileşikler sebebiyle
aglomerasyona neden olur. Kül tanecikleri genişledikçe gazlaştırıcının alt kısmına
doğru yönelirler. Sorbent ile birlikte sistemden uzaklaştırılırlar (örneğin kireç taşı
kükürt ile tepkimeye girerek CaS ve bazı aktif olmayan yarı-kok yapılarına
dönüşürler). Kül, yarı-kok ve harcanan sorbent akışkan yatak sülfatlaştırıcısına
girer ve aynı anda yarı-kok ve kalsiyum sülfür oksitlenir ve CaSO4 oluşur .
2.4.6 Chevron Texaco gazlaştırıcısı
Bir aşamalı, aşağı yönlü ateşlemeli, sürüklemeli akışlı gazlaştırıcı olan Şekil
2.15’teki Chevron Texaco gazlaştırıcısının içine yakıt-su karışımı (%60 ile %70
arası kömür içeren) ve %95 saf oksijen basınçlı halde beslenir. Kömür ve oksijen
2200 °C ile 2700 °C sıcaklık aralığında ekzotermik olarak tepkimeye girerek ve 20
atm basınç üzerinde sentez gazı ve erimiş kül üretirler. İşlemin yüksek basınç
altında gerçekleşiyor olması sentez gazı içinde hidrokarbon gazların ve sıvıların
oluşmasını engeller. Sıcak gazlar soğutularak; hem gazlaştırıcı içine yerleştirilmiş
sentez gazı soğutucusu ile yüksek basınçlı su buharı elde etmek hem de çıkış gazını
soğutmak için kullanılır. Kül, gazlaştırıcının altında bulunan su havuzuna
düşürülür; aynı anda yıkanarak soğutulur ve sudan ayrıştırılarak hazneye alınır.
Chevron Texaco gazlaştırıcısı 40 yılı aşkın süredir 60 gazlaştırma tesisinde
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kullanılmakta

olup,

12

gazlaştırma

tesisinde

hammadde

olarak

kömür

kullanılmaktadır [18].

Şekil 2.15 : Chevron Texaco gazlaştırıcısı
2.4.7 Koppers Totzek gazlaştırıcısı
Koppers Totzek gazlaştırıcısı, atmosfer basıncında

0.1 mm’den küçük tane

boyutuna öğütülmüş, %30’dan az külü olan kömürlerin oksijen ve su buharı
akımında sürüklenerek süspansiyon halinde gazlaştırılması için kullanılır. Oksijen
ve ince öğütülmüş kömürün homojen karışımı, gazlaştırıcının konik uçlarına
karşılıklı yerleştirilmiş yakıcılar içinden verilir. Su buharı ise, yüksek sıcaklık
bölgesini sararak örtmek ve refrakter maddeleri ve yakıcıları aşırı sıcaklıktan
korumak için bu yakıcıların etrafından gönderilir. Gazlaştırma 1900 0C’ye kadar
çıkan sıcaklıklarda, birkaç saniye içinde meydana gelir. Bu sıcaklıkta kül erimiş
cüruf haline gelir. Bir kısmı ham ürün gaz ile gazlaştırıcıdan çıkar, diğer bir kısmı
ani soğutma tankının alt kısımdan alınır. Gazlaştırıcının çıkışında, gazı kısmen
soğutmak ve cürufu katılaştırarak ayırmak için su püskürtücüleri bulunur. Elde
edilen gazda katran, fenol ve bazı zehirli kirleticiler yoktur [19].
2.4.8 Shell gazlaştırıcısı
Gazlaştırma proseslerinin arasında en çok kullanılanıdır. Çin’de 2006 yılında tek
gazlaştırıcıdan oluşan 3.400.000 (Nm3/gün) sentez gazı kapasitesi (466 MWth) olan
Shell gazlaştırıcısı tesisi kurulmuştur. Ana üretim amacı kimyasal üretimi olup,
başlıca üretilen kimyasal amonyaktır [18].
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Şekil 2.16 : Shell gazlaştırıcısı
Şekil 2.16’da görülen Shell gazlaştırıcısı Koppers–Totzek gazlaştırma prosesinin
gelişmesiyle ticari işletmelerde kullanılmaya başlanmıştır. Kuru-beslemeli,
basınçlı, sürüklemeli akışlı ve cüruflaştırıcı gazlaştırıcı çok çeşitli ham maddelerle
kullanılmaya uygundur. Toz kömür basınçlı azot ya da sentez gazı ile birlikte
gazlaştırıcıya

beslenir. Önceden ısıtılmış oksijen, su buharı ile birlikte

gazlaştırıcıya beslenir. Gazlaştırıcıdaki sıcaklıklar 1480 oC’den 1600 oC’e ve
basınçlar ise 24 atm’den 45 atm’ye kadar değişmektedir. Sentez gazı çoğunlukla
hidrojen ve karbonmonoksit az miktarda da karbondioksit içermektedir. Sıcaklığın
yüksek olması ürün gazı içinde hidrokarbon gazların ve sıvıların oluşmasını
engeller. Aynı zamanda külü ergimiş cüruf haline getirir. Yarı-kok ve ergimiş kül
içeren ham gaz 1350 oC ile 1650 oC arasında gazlaştırıcıdan alınırken kademeli
olarak soğutulur [20].
2.4.9 Prenflo gazlaştırıcısı
Prenflo gazlaştırıcısı Uhde tarafından geliştirildiği için ticari işletmelerde UhdePrenflo gazlaşlaştırıcısı olarak da adlandırılmaktadır. 2013 yılında Amerika’da
kurulacak olan 13.200.000 (Nm3/gün) sentez gazı kapasitesine sahip (1.802 MWth)
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Uhde-Prenflo gazlaşlaştırıcısı (2 adet) hammadde olarak kömür kullanılması
planlanmaktadır. Bu gazlaştırıcı basınçlı, kuru beslemeli, sürüklemeli akışlı ve
cüruflaştırıcı özelliklerine sahiptir. Yaklaşık 100 µm tane boyutlarında kömür, azot
gazı ile pnömatik olarak taşınır. Kömür, gazlaştırıcının alt kısmından oksijen ve su
buharı ile sisteme verilir. 1600 oC’de üretilen sentez gazı geri dönüşümdeki temiz
sentez gazı ile soğutularak 800 oC’ye, oradan da ısı değiştiriciye giderek 370 oC’ye
düşürülerek dışarı alınır. Şekil 2.17’de Prenflo gazlaştırıcısı görülmektedir [8].

Şekil 2.17 : Prenflo gazlaştırıcısı [14]
2.4.10 E-Gaz gazlaştırıcısı
Amerika’da 2013 yılında 3 gazlaştırıcıdan oluşan 10.9800.000 (Nm3/gün) sentez
gazı kapasitesi (1.475 MWth) olan kömür beslemeli elektrik üretmesi planlanan EGaz gazlaştırıcısı tesisi inşa edilmektedir. Basınçlı ve sürüklemeli akışlı
gazlaştırıcıya kömür bulamaç haline getirilerek beslenmektedir. İki aşamalı bir
operasyon ile gazlaşma işlemi yapan yukarı akışlı gazlaştırıcıdır. Besleme; ağırlıkça
%50 ile %70 arasında kömür içermekte ve ilk aşamada %75’i gazlaştırıcıya
verilmektedir. İşlem 1400 oC’de ve 27 atm basınçta gerçekleşmektedir. Oksijen
bulamaçla birlikte ilk aşamada verilmektedir. Ekzotermik gazlaştırma/oksidasyon
reaksiyonları meydana gelmektedir ve sıcaklığın yüksek olması ürün gazı içinde
sıvıların oluşmasını engellemektedir. Ergimiş kül, su banyosuna doğru akmakta ve
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oradan soğutularak uzaklaştırılmaktadır. Ham gaz birinci kademeden çıkarak,
beslemenin geri kalan %25’i ile ikinci kademeye girmektedir. Bu kademede 1000
0

C’de endotermik gazlaştırma/uçuculaştırma tepkimeleri meydana gelmekte ve

hidrokarbonlar ürün gazına eklenmektedir. Yarı-kok ikinci kademede üretilmekte ve
birinci kademeye gazlaştırma amacıyla geri döndürülmektedir. Sentez gazı
soğutulup ve temizlenerek dışarı alınmaktadır. Şekil 2.18’de E-Gaz gazlaştırıcısı
görülmektedir [8].

Şekil 2.18 : E-Gaz gazlaştırıcısı [14]
2.5 Dünyada Uygulanan Gazlaştırma Prosesleri
ABD Enerji Bakanlığının 2010 yılı için hazırladığı raporda dünyadaki mevcut 114
tesiste 412 gazlaştırıcıda üretilen sentez gazının 70,817 MW termal kapasiteye sahip
olduğu belirtilmiştir. 11 tesis inşa aşamasındadır ve 2011-2016 yılları arasında 37
tesis daha yapılması planlanmaktadır. Bu tesislerin 40 adedinde hammadde olarak
kömür

kullanılması

planlanmaktadır.

2016

yılına

kadar

kömürün

gazlaştırılmasından üretilen enerjinin %72 artırılması planlanmaktadır. Dünya
çapında gazlaştırma kapasitesi ve planlanan üretim kapasiteleri Şekil 2.19’da
gösterilmiştir.
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Şekil 2.19 : Dünya çapında gazlaştırma kapasitesi ve planlanan üretim
kapasiteleri [18]
2.5.1 Sentez gazı üretiminde kullanılan hammaddelerin dağılımı
Sentez gazı üretim proseslerinde kullanılan hammaddeler içinde en büyük paya
kömür sahiptir (%51). Sırasıyla petrol %25 ve doğal gaz %22 paya sahiptir. 20112016 yılları arasında yapımı devam eden ve planlanan gazlaştırıcılarda kömürün
kullanılacak olmasıyla oran %70’ den daha fazla olması beklenmektedir. Şekil
2.20’de dünyadaki sentez gazı üretiminin potansiyeli görülmektedir.

Şekil 2.20 : Dünyadaki sentez gazı üretiminin potansiyeli [18]
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2.5.2 Sentez gazının kullanım alanları
Dünya genelinde gazlaştırma prosesleri sonucunda üretilen sentez gazının; %45’i
kimyasal madde, %38’i sıvı yakıt, %11’i elektrik üretiminde ve %6’si gaz yakıtların
üretiminde kullanılmaktadır. 2016 yılında ise %38’i elektrik, %28’i kimyasal
madde, %18’i gaz yakıtlar ve %17’si sıvı yakıt üretiminde kullanılması
planlanmaktadır. Şekil 2.21’de sentez gazının kullanım alanlarına göre dağılımı
görülmektedir.
50000

Sentez Gazı (MWth)

40000
30000

Planlanan
Yapım

20000

İşletme

10000
0
Kimyasallar Sıvı Yakıtlar

Elektrik

Gaz Yakıtları

Şekil 2.21 : Sentez gazının kullanım alanlarına göre dağılımı [18]
2.5.3 Dünyada kullanılan gazlaştırma prosesleri
Ticari gazlaştırma proseslerinde en çok kullanılan gazlaştırıcılar 2010 yılı verilerine
göre Şekil 2.22’de görülmektedir. Endüstriyel sentez gazı üretimi 2007 yılından
itibaren %26, 2004 yılından itibaren ise %50 artmıştır. Çin’de yedi tane tesis yapım
aşamasındadır (6’si kömürden kimyasallar ve gübre üretimi, diğeri ise yine
kömürden enerji üretimi). Ek olarak Çin’de 10 tane daha 2016 yılına kadar kömür
gazlaştırma tesisi kurulması planlanmaktadır. Amerika’da 2 adet Entegre
Gazlaştırma Kombine Çevrim sistemi inşa halindedir. 2016 yılına kadar 16 adet
gazlaştırma tesisi kurulması planlanmaktadır. Dünya genelinde ise 13 adet
gazlaştırma tesisi proje halindedir (11’i kömür, 2’si biyokütle).
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Şekil 2.22 : Dünya çapında gazlaştırma kapasitesi ve planlanan büyüme,
teknolojiye göre [18]
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3. KÖMÜRÜN PİROLİZİ
3.1 Piroliz
Piroliz; organik maddelerin, vakum ya da inert atmosferde ısı etkisi ile
bozundurulmasıdır. Piroliz esnasında kömür, ürünlerin oksitlenmesini önlemek
için inert atmosfer altında termal olarak bozundurulur. Şekil 3.1’de kömür
pirolizinin temel dönüşüm süreçleri görülmektedir.

Şekil 3.1 : Kömür pirolizinin dönüşüm süreci [22]
Pirolizin temel dönüşüm ürünleri katı, sıvı ve gazdır. Bu ürünlerin özellikleri,
kömür özelliklerine ve proses değişkenlerine bağlı olarak değişmektedir.
Gaz ürün; piroliz gazı, karbon oksitleri, hafif alifatik hidrokarbonlar, hidrojen ve su
buharı karışımıdır. Gazdaki su buharı, kömür neminin buharlaşmasının yanı sıra
çeşitli kimyasal tepkime ve bozunmalar sonucunda da oluşmaktadır. Piroliz gazı,
kömürün yapısındaki bağların kırılması ile oluşur; H2, CH4, C2H6, C2H4 ve C3H8
gibi alifatik hidrokarbonlar, CO2 ve CO gibi düşük molekül ağırlıklı maddeleri
içerir. Piroliz gazı, kömürdeki inorganik ve organik kükürtlü yapıların bozunması
sonucu, çevreyi kirletici nitelikteki, kükürtlü bileşikleri de içerebilmektedir. H2S ve
NH3, piroliz gazında istenmeyen bileşiklerdir. Kömürün karbonizasyon derecesi,
yani yaşı arttıkça, uçucu maddenin miktarı ve içerisindeki yanmayan gaz oranı
azalır.
Sıvı ürün; katran veya pirolitik yağ olarak da adlandırılmaktadır. Sıvı ürün şeffaf,
başlangıçta sarımsı ve turuncu renkte olup; ışık etkisiyle, hızla siyaha döner. Sıvı
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ürünün özelliğini kömürün karbon, oksijen ve hidrojen miktarına aynı zamanda
piroliz sürecinde oluşan yapı taşlarının hidrojen ile birleşebilirliklerine bağlıdır.
Kömürde kalite yükselip, oksijen içeriği azaldıkça sıvı ürün miktarı da artmaktadır
[21].
Piroliz katı ürünü olan yarı-kok, endüstriyel ve evsel amaçlı kullanılan karbonca
zengin bir yakıttır. Genelde

katı üründe, elde edildiği kömüre göre, kükürt

içeriğinin azaldığı, azot içeriğinin artmaktadır. Kömürün pirolizi neticesinde
üretilen yarı-kokun kullanım alanları Çizelge 3.1’de görülmektedir.
Çizelge 3.1 : Karbonizasyon katı ürün kullanım alanları [23]
Yakıt
Doğrudan Yakıt Olarak;
Pişirme
Isıtma
Karışım Yakıt Olarak;
Katı-su karışımları
Katı- sıvı yakıt karışımları
Katı–bitkisel yağ kökenli yakıt karışımları

Metalurji
Bakır
Pirinç
Dökme demir
Çelik
Nikel
Alüminyum
Zırhlı plaka
Dökme plaka
Üretimi

Kimya Endüstrisi
Aktif karbon
Karbon siyahı
İlaç
Hayvan yemi
Toprak ıslahı
Isıl işlem
Gaz absorpsiyonu
Su saflaştırma

Briketleme ile yakıt olarak

Karbonizasyonun kullanıldığı alanlar; mangal kömürü, aktif karbon, metanol, vinil
klorür, kok kömürü, sentez gazı üretimi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır [22].
Piroliz çeşitleri Şekil 3.2’de görüldüğü gibi ısıtma hızlarına bağlı olarak yavaş
piroliz, hızlı piroliz ve flaş piroliz olmak üzere üç gruba ayrılır. Düşük ısıtma hızı
yarı-kok üretimini arttırır ve bu proses karbonizasyon olarak adlandırılır. Yüksek
ısıtma hızı ise sıvı ürün üretimini arttırır [24].

Şekil 3.2 : Isıtma hızına dayalı piroliz çeşitleri [24]
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Kömürün karbonizasyonunda ulaşılan son sıcaklık, ürün yapısını etkilemektedir.
Sıvı ve katran çıkışı, 300 °C civarında başlamakta ve 500 °C ile 600 °C arasında
sona ermektedir. Buna karşılık, gaz çıkışı 900 °C ile 1000 °C sıcaklıkları arası
sürmektedir. 600°C ile 800 °C sıcaklıklarının arasında kömürde fiziksel olarak
değişmelerde görülmektedir. Kömürün uçucu maddesi; çoğunluğu H2, CO, CH4 ve
diğer hidrokarbonlar gibi yanıcı gazlardan oluşan, katran buharları, CO2 ve su
buharı gibi yanmayan gazları da içeren bir karışımdır. Karbonizasyon sıcaklığı, 600
°C’ye kadar olan işlemlere düşük sıcaklık karbonizasyonu, 900 °C’ye kadar olan
işlemlere orta sıcaklık karbonizasyonu, 900 °C’den yüksek sıcaklıklarda olan
işlemlere ise yüksek sıcaklık karbonizasyonu olarak isimlendirilmektedir [25].
3.2 Piroliz Mekanizması
Kömür molekülü, üç boyutlu polimerik bir yapı olarak kabul edilmektedir, yoğun
aromatik yapılar bu yapıları birbirine bağlayan alifatik bağlar ve çeşitli fonksiyonel
grupları içermektedir. Kömür ısıtıldığında, önce birincil piroliz tepkimeleri ve
ardından ikincil piroliz tepkimeleri gerçekleşir.

Şekil 3.3 : Kömürün organik yapı modeli (a) ve termal bozunması (b) [26]
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Şekil 3.3’de kömürün organik yapı modeli ve termal bozunması, Şekil 3.4’de ise
piroliz tepkimelerinin mekanizması görülmektedir. Kömürün pirolizi, çeşitli paralel
ve ardışık tepkimelerden oluşmaktadır. Önce, aromatik yapıların arasındaki
kimyasal bağların parçalanması gerçekleşir ve bunun sonucunda, serbest radikaller
oluşur. Ardından, bu radikaller atomların yeniden düzenlenmesi ya da başka cins
atomlarla

birleşmesiyle

kararlı

yapılar

oluşur.

Kararlı

bileşiklerin

hafif

fraksiyonları katranı, daha ağırları ise yarı-kokun bir bölümünü oluştururlar. Piroliz
işleminde, uçucu madde çıkışı sonucunda gaz, sıvı ve katı ürünler oluşur.
Kararsız,

uçucu bileşikler, ikincil tepkimelere girerek kraking ve/veya

buharlaştırma ya da polimerizasyon tepkimeleri oluşur. Böylece, molekül yapıları
küçülür ya da büyür ve katı-sıvı ürün dağılımı etkilenir. Uçucu bileşiklerin
taşınımı, 3 aşamada gerçekleşir. Sırasıyla;
Uçucu bileşiklerin, kömür taneciklerin yüzeyine ulaşması,
Uçucu bileşiklerin, kömür yüzünden gaz faza taşınımı,
Uçucu bileşiklerin gaz fazı içinde, reaktörün sıcak bölgelerinden soğuk
bölgelerine taşınımı gerçekleşir.

Şekil 3.4 : Piroliz tepkimelerinin mekanizması [27]
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Bu taşınım aşamalarının ilk ikisi, kömürün tanecik büyüklüğüne, gözenekliliğine,
dış basınca ve gaz hızına bağlıdır. Son aşama ise, piroliz koşulları ve reaktör tipine
göre değişir. Birincil uçucu bileşiklerin dönüşüm tepkimelerinde; gazların
tepkimeye girme kabiliyeti, kraking ve uçucu çıkış hızı etkindir. Piroliz neticesinde
oluşan katının gözenekliliği de bu değişimlere bağlı olarak farklılaşır [21].
İlk olarak homojen gaz fazı tepkimesi A→B→C pirolizi için örnek olarak yazılırsa,
bu örnekteki son ürün bileşimi; diğer maddelere, reaktör tasarımına ve operasyon
parametrelerine bağlıdır.
Bekleme süresi kısa olursa ‘B’ ürünü, uzun olursa ‘C’ ürününün miktarı daha fazla
olmaktadır. Eğer iki tepkimenin aktivasyon enerjisi farklı ise sıcaklık tepkime
boyunca farklı aralıklarda farklı hızlarda değişecektir.
Tepkimelerdeki her bir adım kendi reaktif ürününü ek olarak sıvı ve gaz ara
ürünlerini oluşturur. İkincil tepkimeler ise yeni ara ürün ve son ürünü oluşturur.
Son ürün bileşimi; süre-sıcaklık-basınç dağılımı, reaktörün tipine bağlıdır [28].
Piroliz neticesinde açığa çıkan katran buharları, yarı-kok yüzeyi ile etkileşerek
repolimerizasyon tepkimesine neden olur ve metan, etan gibi hafif hidrokarbonlar
oluşur.
Griffiths ve Mainhood; eğer sıcaklık yeterince yüksek olursa uçucular, kömür ile
tepkimeye girerek daha fazla yarı-kok, hafif katranlar ve gaz elde edildiğini ileri
sürmüşlerdir. Sabit yatak deneylerinde, katılar ve uçucular arasında etkileşime
bağlı olarak yapılan deneylerde ölçülen uçucu çıkışı %6 ile %8 oranında değişim
göstermektedir [29].
Amaç yarı-kok üretmek değilse katran buharları ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Saf
selüloz veya odun pirolizinde elde edilen oksijence zengin katran örnekleri linyit ve
bitümlü kömür katranlarına göre daha düşük sıcaklıklarda bozunmaktadır [30].
3.3 Ürün Dağılımı
Kömürün

piroliz

ürünleri

dağılımını

etkilemektedir.
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çok

sayıda

deneysel

parametreler

3.3.1 Sıcaklık etkisi
Kömür inert atmosfer altında düşük ısıtma hızıyla ısıtılır ve ilk olarak su buharı,
hidrojen ve hafif hidrokarbonlar, H2S ile birlikte çıkar. Numune özelliğine bağlı
olarak; 310 °C ile 350 °C arasında kovalent bağlar parçalanır ve yüksek
miktarlarda hidrokarbonlar ve diğer gazlar çıkmaya başlar. 350 °C ile 400 °C
arasında ağırlık kaybı hızlanır ve katran parçalanarak daha hafif ürünlere dönüşür.
525 °C ile 550 °C arasında ise katran dönüşümü devam eder. Daha yavaş ısıtma
hızlarında ( 5 °C.s-1 ile 10 °C.s-1 arası veya daha aşağı ) ağırlık kaybı 550 °C’de
ulaşıldığında sabitlenir. 700 °C ile 800 °C arasında kalan yarı-kok karbonize
olmaya başlar [31].
3.3.2 Isıtma hızının etkisi
Isıtma hızı arttırıldığında tepkimeler ve hızları, yavaş ısıtma hızlarına nazaran
farklılıklar gösterir. Hızlı ısıtma ile ardışık tepkimeler eş zamanlı gerçekleşirken
yavaş ısıtma ile tepkimelerin kademeleri daha belirgindir. Isıtma hızı artıkça
tepkimeler daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşir.
100 °C.s-1 ile 200 °C.s-1 veya üstü ısıtma hızları arasında bozunma sıcaklıkları daha
yüksek sıcaklıklara doğru kayar. Piroliz daha kısa sürede tamamlanır. Örneğin
1000 °C.s-1 ısıtma hızında; katran oluşumu 600 °C ile 700 °C’leri arasında
olmaktadır. 1 °C s-1 ısıtma hızında ise bozunma 550 °C ile 600 °C’leri arasında
gerçekleşmektedir.
Isıtma hızının artmasının uçucu verimini %6 ile %8 oranında

artırdığı

gözlemlenmiştir. Kömür pirolizinde uçucuların artması katran verimine de olumlu
etki eder ve uçucular iç basıncı hızlıca arttırarak, katran oluşumuna neden olur [32].
3.2.2.1 Isıtma hızı ve reaktör şeklinin etkisi
Isıtma hızı ve reaktör şekli oldukça karmaşık etkiye sahiptirler. Eğer yeterince
yüksek sıcaklıkta uzun bekleme süresi sağlanırsa katran buharları uzaklaşmadan
ikincil reaksiyonlara neden olmakta ve katran verimini azaltmaktadır. Yüksek
sıcaklıklara çıkılırsa katran parçalanır ve verim düşer. Düşük kaliteli kömürler için
maksimum katran verimi 550 °C ile 600 °C aralığında gerçekleşmektedir.
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Sabit yataklı reaktörlerde sıcaklık-katran verimi ilişkisi birçok parametreye
bağlıdır. Sabit yataklı reaktörde; kömürün katrana dönüşümü esnasında katranın
ortamdaki kömürle etkileşimi ile kraking ve yarı-kok oluşumu gerçekleşmektedir.
Sabitli yataklı reaktörde maksimum ısıtma hızı 10 °C.s-1 dir. Reaktör boyu kısa
olan reaktörlerde, katran tepkimeye girecek sıcaklıklara ulaşmadan reaktörden
ayrılmaktadır. Katran içeriği başlangıçta zamanla yükselir ve 500 °C ile 600 °C
arasında sabitlendikten sonra düşmeye başlar. Akışkan yataklı piroliz sistemlerinde
katran verimi sabit yataklıya göre daha yüksektir [30].
3.3.3 Basıncın etkisi
Atmosfer basıncı altında yapılan piroliz deneylerinde uçucu madde ve katran
verimleri vakum altında yapılan deneylere göre daha fazladır. Numune özelliğine
bağlı olmakla beraber artış %5 civarındadır. Basınç azaltıldığında, katran kömür
taneciklerinden daha hızlı ayrılmaktadır.
Yüksek basınçta uçucuların yüzeyden difüzyonu ve dış ortama çıkışları
zorlaşmaktadır. Yapılan çalışmalarda

5 atm’nın üstündeki basınçlarda uçucu

madde ve katran veriminin düştüğü ve bu düşüşün 40 atm basınca kadar sürdüğü
ardından azalıp sabitlendiği görülmüştür [33].
3.3.4 Tane boyutunun etkisi
Tane boyutu arttıkça; uçucu verimi azalmakta, yarı-kok verimi ise artmaktadır.
Yüksek ısıtma hızında da tanecik içinde sıcaklık gradyanı yüksektir.
3.4 Reaktör Çeşitleri
3.4.1 Wire Mesh reaktör
Uçucuların ve yarı-kokun geri kazanımı ve karakterizasyonu için ideal bir
reakördür. Reaktörde; ısıtma hızı 1 °C/s ile 20000 °C/s arasındadır, sıcaklık 2000
°C, basınç ise 160 atm’ye kadar çıkabilmektedir. Hızlı bir şekilde (0.1 s’de)
ısıtılabilir. Avantajları; numunenin etkileri ve reaktör geometrisinin etkileri yok
edilir. Dezavantajları; yatırım gereksinimi fazla, operatör eğitimi gerekli, elde
edilen ürünler çok azdır.
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3.4.2 Sabit yataklı reaktör
Bu reaktörlerde ısı reaktör duvarlarından içeriye doğru verilir. İçerdeki basıncı
arttıran uçucular inert gazla birlikte dışarı alınır. Ekipmana bağlı olarak sıcaklık
1000 °C’ye kadar çıkabilir. İkincil tepkimelerin azaltımı gazın geçiş hızı artırılarak
sağlanabilir. Isıtma hızı sınırlıdır.
3.4.3 Akışkan yataklı reaktör
Genellikle flash piroliz şartlarında çalışılmaktır. Tanecikler içinde inert katıların
bulunduğu henüz ısıtılmış yatağa yukarıdan bırakılırlar. Atmosferik basınçta yada
yüksek basınç altında çalışan dolaşımlı akışkan yataklı reaktörler piroliz için
kullanılmaktadır.
3.4.4 Sürüklemeli akışlı reaktör
Bu reaktörlerde numune reaktöre girmeden önce bir ön ısıtma işlemine tabi tutulur.
Giriş gazı hızları, farklı aralıklarda olabilir fakat akış laminer olmalıdır. 2200 °C
gibi çok yüksek sıcaklıklara çıkılabilir. Wire Mesh reaktörüne göre uçucu verimi
daha az olmasına rağmen tanecik boyutunda ise daha geniş aralığa sahiptir [34].
3.5 Piroliz Prosesleri
Yüksek sıcaklık karbonizasyondan ürün olarak genelde maden eritme fırınlarında
kullanılmak için metalurjik kok üretilir. Düşük sıcaklık karbonizasyonundan ilk
olarak şehir gazı olarak yararlanılmıştır. Son yıllarda dumansız yakıt üretimi ve
kömür kalitesini arttırma prosesleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Temiz kömür
teknolojilerin

geliştirilmesiyle,

kömür

kalitesini

artırma

prosesleri

önem

kazanmıştır. Bu alanda 2 ticari proses vardır.
3.5.1 LFC prosesi
LFC teknolojisi orta dereceli piroliz veya gazlaştırma prosesinde yüksek nem
içeren ve ısıl değeri düşük kömürlerden; düşük kükürt içerikli, yüksek ısıl değere
sahip yakıt üretimi için ve kömürden sıvı ürün üretmek için kullanılır.
Proseste kurutulan kömürün yapısında kalan nemi ve uçucu maddeler reaktörde
yaklaşık 550 °C’de uzaklaştırılır. Katı yakıt kazan yakıtı olarak kullanılır. Piroliz
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gaz buharları ile sürüklenen tanecikler siklona doğru giderek ayrılır ve buharlar
ikincil reaksiyonlar gerçekleşmeden yoğunlaştırılması için soğutulurlar. CDL’lerden
endüstriyel yakıt ve çelik üretim endüstrisinde kullanılmaktadır. LFC prosesinde
kömür ilk olarak yaklaşık sıfır neme kadar kurutulur. Kurutulmuş kömür piroliz
edilirek ve %60 uçucu madde çıkışı gerçekleşir ve bir miktarda kükürt uzaklaştırılır.
Bu iki adımda kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri değişir ve kömürün
kurutulmuş olması birçok problemin ortaya çıkması engellemektedir. Kömür yarıkoku prosesten çıktıktan sonra soğutulurak PDF olarak depolanır. Şekil 3.5’te LFC
prosesi akım şeması görülmektedir.

Şekil 3.5 : LFC prosesi; 1.Ham kömür, 2.Eleme, 3.Siklon, 4.Vantilatör, 5.Kuru
Gaz, 6.Baca Gazı Dekükürtizasyonu, 7.Baca, 8.Türetilmiş Proses Yakıt
Deposu, 9.Kurutucu, 10.Reaktör, 11.Siklon, 12.Türetilmiş Proses Yakıt
Deposu, 13.Ürün Gazı, 14.Türetilmiş Sıvı Kömür Kazanımı,
15.Elektrostatik Çöktürücü, 16.Proses Gazı, 17.Vantilatör, 18.Kuru
Yakıcı, 19. Reaktör Yakıcı, 20.Kuru Gaz, 21.Proses Gazı, 22.Titreşen
Akışkan Yataklı Reaktör, 23.Soğutucu, 24.Katılar, 25.Türetilmiş
Proses Yakıt Deposu, 26.Nakliye, 27.Sıvılar, 28.Türetilmiş Sıvı Kömür
Deposu, 29.Nakliye [35]
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Çıkan uçucu madde yoğunlaştırılarak hidrokarbon CDL üretilir. Yoğunlaştırılan
sıvı ürünün bir kısmı proses yakıcılarına geri döndürülerek kurutma ve piroliz
aşamalarında ısı kaynağı olarak kullanılır. Her bir ton kömürden yarım ton PDF ve
yarım varil CDL üretilir. Kömürler eleklerde 5 cm ile 0.5 cm’e kadar elenerek
kurutucularda sıcak gazlar ile kurutulurlar. Giriş gazı sıcaklığı ve tutulma süresi
kömürün nemin içeriğini azaltmada önemli parametrelerdir. Kömür sıcaklığı
kontrol edilerek metan, karbonmonoksit ya da karbondioksit açığa çıkış miktarını
kontrol edilir. Reaktöre beslenen kömür, sıcaklığı 550 °C olan sıcak gaz ile
tepkimeye girer. Reaktörde kömürdeki kalan bütün nem uzaklaştırılır. Pirolizden
çıkan yarı-kok hemen soğutularak piroliz tepkimeleri durdurulur. Titreşimli
akışkan yatakta (VFB) gaz siklonlara geçerek içindeki ufak tanecikli katılar
ayıklanır. VFB’deki işlemden sonra soğutucuya gelen katılar oda sıcaklığında
muhafaza edilirler. Bu aşamada PDF’nin dengedeki nem içeriğine ulaşılması
sağlanarak stabil hale getirilir.
Piroliz gaz akımı siklona gönderilerek sürüklenen taneciklerden ayrılır,
yoğunlaştırılarak sıvı ürüne dönüştürülür.
3.5.2 ACCP prosesi
ACCP prosesi ile düşük kaliteli altbitümlü ve linyit kömürlerinin; hem termal
dönüşüm

prosesleri

ile

hem

de

fiziksel

ön

işlemlerle

temizlenerek

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla %25 ile %40 arasında nem içeriğine
sahip besleme akımının nemi %1’e kadar düşürülür, ısıl değer %50 arttırılır ve
kükürt içeriği ise %0.3’e kadar indirilir. Prosesin inert atmosferde termal işlem,
soğutma ve temizleme gibi üç önemli aşaması vardır. Termal işlemler ile su,
karboksil gruplar ve uçucu kükürt bileşikleri kömürden uzaklaştırılırlar. Temizleme
aşamasında piritçe zengin kül ayrılarak üründeki kül içeriği azaltılır. Her bir ton
kömürden yaklaşık 0,6 ton kömür (synkömür) elde edilir.
Ham kömür elenerek titreşimli akışkan yatağa beslenir ve sıcak yakma gazı ile
yüzey nemi uzaklaştırılır. Kömür; nemi buharlaştırmak için gereken sıcaklığın biraz
üzerine çıkartılarak ikinci titreşimli reaktöre gelir. İkinci reaktörde sıcaklık 315°C
dir. Bu aşamada az miktar katran çıkmakta ve kuru ürünün oksijen ile tepkimeye
girmesini engellemektedir. Akışkan yatak soğutucusunda inert gazla muamele
edilerek 65°C’nin altına kadar soğutulan kömür; katmanlaştırıcıya beslenerek
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sistemin alt kısmından gönderilen hava yardımıyla yoğunluklarına göre ayrılır.
Spesifik gravitesi düşük olan fraksiyonlar ürün taşıyıcısına nakledilir. Daha ağır
fraksiyonlar ise akışkan yatak ayrıştırıcılarına gönderilerek bir kez daha

kül

uzaklaştırma işlemine tabi tutulurlar. Şekil 3.6’da ACCP prosesi akım şeması
görülmektedir.

Şekil 3.6 : ACCP prosesi; 1.Yüksek Nemli-Düşük Kaliteli Kömür Besleme, 2.İki
Aşamalı Kurutucular/Reaktörler, 3.Toz Toplayıcı, 4.Fan, 5.Isıtıcı, 6.Baca
Gazı, 7.Kömür, 8.Sıcak İnert Gazı, 9.Titreşen Elekler, 10. İnert Gazı,
11.Soğutucu Kule, 12.Toz Toplayıcı, 13.İnce Sentez Kömürü,
14.Soğutulmuş Kömür, 15.İnce Katmanlaştırıcı, 16.İri Katmanlaştırıcı,
17.Akışkan Yataklı Ayırıcılar, 18.Kül, 19.Sentez Kömürü [35]
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4. KÖMÜRÜN YANMASI
Kömürün yanması temel olarak üç aşamadan oluşmaktadır.
Kömür → Yarı-kok + Uçucu madde

(4.1)

Uçucu madde (HC) + O2→ CO + H2O

(4.2)

φC(yarı-kok) + O2 → 2(φ-1)CO + (2-φ)CO2

(4.3)

Birinci basamak kömürden uçucu madde çıkışı ve yarı-kok oluşumunu, ikinci
basamak uçucu madde yanmasını, üçüncü basamak ise yarı-kokun tam ve kısmi
yanma sonucu CO ve CO2 oluşumunu göstermektedir. Oluşan karbon monoksit
CO + ½ O2 → CO2

(4.4)

tepkimesi ile yükseltgenerek CO2 oluşmaktadır. Kömür, inert veya oksitleyici bir
ortamda ısıtıldığı zaman, sıcaklık yükselmesi ile nem çıkışı gözlenirken, sıcaklığın
daha da yükselmesi ile uçucu madde çıkışı gerçekleşir. Karbonca zenginleşmiş,
oksijen ve hidrojence fakirleşmiş ve hala bir miktar azot ve kükürt içeriği yanında,
mineral maddenin çoğunu ihtiva eden gözenekli yapı olan yarı-kok, uçucu madde
çıkışının fazla olması halinde yoğunluğu düşmekte, gözenekliliği artmakta ve
gözenek yapısı orijinal kömüründen önemli ölçüde farklı olmaktadır [26].
Kalan yarı-kok taneciklerinin oksijenle tepkimesi heterojen olarak gerçekleşmekte
ve bu heterojen tepkimeler uçucu çıkışı ve yanmasına göre çok daha yavaş
ilerlemektedir [26,36]. Bu nedenle, kömürün yanma kinetiği büyük ölçüde yarıkokun yanma aşamasına bağlıdır [36]. Su buharı, CO2 ve H2 gibi reaktanlar da yarıkokla tepkimeye girer ancak bu tepkimeler oksijenle tepkimeye göre çok daha
yavaş gerçekleşir [26].
Kömürün yanma aşamaları ardışık olarak gerçekleşse de, bu aşamalar eş zamanlı
olarak da gerçekleşir [36]. Uçucu çıkışı ve yarı-kok oksitlenmesi, özellikle yüksek
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ısıtma hızlarında, aynı anda gerçekleşebilir. Uçucu çıkışı oksitleyici bir ortamda
gerçekleşiyorsa, yanıcı gazlar gaz fazında oksitlenir ve sıcaklığı yükseltirler [26].
4.1 Uçucu Maddenin Yanması
Kömürün termal bozunması sonucu açığa çıkan uçucu madde, ortam sıcaklığı
tutuşma sıcaklıkları üzerindeyse yanmaya başlar. Uçucu maddenin yanması
sırasında; oksijenle tepkimeye giren hidrokarbon moleküllerinin kararlı olmayan
hidroksil bileşiklerine dönüştüğü, bunların da parçalanarak aldehitleri oluşturduğu,
aldehitlerin ise oksitlenerek CO ve H2’e ayrıştığı görülmüştür [36]. Uçucu yanma
mekanizmasının kontrolü; NOx oluşumunun kontrolü, is oluşumunun engellenmesi,
alev kararlılığının sağlanması ve yarı-kokun tutuşması konularıyla ilişkili olması
açısından gereklidir. Uçucu yanması sonucu sıcaklığın yükselmesi yarı-kokun
tutuşması bakımından önem arz etmektedir [26]. Hızlı ısınma, yakıt-oksijen
temasının yeterince sağlanamaması veya ortamdaki oksijenin yetersiz oluşu gibi
durumlarda hidrokarbonlar hidroksil bileşenlerine dönüşme yerine, karbon ve
hidrojene ayrışır. Bu olay, yanmayan karbon taneciklerinin birleşerek is
oluşturmasına neden olmaktadır [36].

Şekil 4.1 : Heterojen yarı-kok yanma mekanizması [37]

Heterojen yarı-kok yanması; difüzyon, adsorbsiyon, tepkime, desorbsiyon ve tekrar
difüzyon aşamaları ile gerçekleşir. Şekil 4.1’de de görüldüğü gibi, öncelikle reaktan
(O2, H2O, CO2 ve H2) kömür taneciği dış yüzeyine difüze olmakta (1) ve daha sonra
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difüzyon

gözenek

içerisinde

(2)

devam

etmektedir.

Reaktanın

yüzeye

adsorblanmasının (3) ardından reaktan, tepkimeye girerek (4) ürünü oluşturur.
Yüzeyden desorbe olan (5) ürün gaz faza geçer ve önce gözenek boyunca (6),
tanecik dış yüzeyine ulaştıktan sonra ise yığın akışa doğru (7) difüze olur [37].
4.2 Oksijenle Yakma
Termik santrallerde 1970’den beri geliştirilen proseslerle kükürt ve azot oksit
emisyonları giderek düşmektedir. Fakat fosil yakıtların yanmasından dolayı
atmosferde artan CO2 küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Bu nedenle günümüzde
CO2

tutma

teknolojilerinin

geliştirilmesine

ve

büyük

ölçekli

tesislerde

kullanılmasına yönelik araştırmalar artmıştır. Varolan termik santrallerde ve yeni
yapılacak santrallerde hava ile yakma sonrası ve oksijenle zenginleştirilmiş yakma
sonrası CO2 yakalama teknolojileri uygulanarak ayrılan CO2’in yeraltında
depolanması üzerine araştırmalar devam etmekte ve birçok ülkede pilot ölçekteki
tesislerde uygulanmaktadır (Almanya, ABD, İtalya, Kanada…). Bu yöntemlerin
kullanılma amacı 2020’de yapılacak olan santrallerde %90’nında CO2 yakalama ve
depolama yöntemleri uygulanarak ilave CO2 ayıma ve depolama maliyetlerindeki
artışı %35’ in altına indirmektir [38].
Amerika’da elektriğin yaklaşık %50’sı termik santrallerde üretilmektedir. Bu da
300 gigawattan (GW) fazla bir değere karşı gelmektedir. 2030 yılında bu değerin
400 GW’ı aşacağı tahmin edilmektedir. Varolan termik santraller yılda 2 milyon
metrik ton CO2 yaymakta ve bu değerler her yıl giderek artmaktadır. Elektrik üretim
endüstrisi için atmosferde giderek artan CO2 miktarının azaltılması için gelecekteki
yasal kısıtlamalarda göz önüne alındığında karbon tutma ve depolama
yöntemlerinin kullanılmasını daha önemli kılmaktadır [39]. Nisan 2011 tarihi itibari
ile atmosferdeki CO2 miktarı 393.18 ppm’e ulaşmıştır [40].
Enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla doğalgaz kullanımının artması CO2
emisyonlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Fakat dünyada doğal gazın bol olmaması,
dışarıya bağımlılık, oldukça uçucu olması her kış ve sonbaharda sorunlar yaratması
dünyada yeniden kömüre yönelimi artırmıştır.
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5. CO2 TUTMA YÖNTEMLERİ
Kömür yakılan termik santrallerde CO2 tutulması amacıyla sırasıyla üç yöntem
uygulanmaktadır. Yanma öncesi CO2 tutma, oksijenle zenginleştirilmiş yakma
(kömürü CO2 ve oksijence zenginleştirilmiş ortamda yakma), yandıktan sonra baca
gazından CO2 uzaklaştırılması yöntemleridir. Bu yöntemlerin akış diyagramları
Şekil 5.1, 5.2 ve 5.3’te görülmektedir.

Şekil 5.1 : Yanma öncesi CO2 tutma [41]

Şekil 5.2 : Oksijenle zenginleştirilmiş ortamda yakma [41]
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Şekil 5.3 : Yanma sonrası CO2 tutma [41]
5.1 Yanma Öncesi CO2 Tutma (IGCC Prosesi)
Bu yöntemde havadaki azot uzaklaştırılarak elde edilen oksijen su buharı ile birlikte
kömürü gazlaştırmak için kullanılmaktadır. Elde edilen gaz ürünün kükürdü
giderilmekte ve CO2 ve H2 gazı üretilmektedir. H2 ve CO2 ayrımı yapıldıktan sonra
CO2’nin nemi uzaklaştırılarak ayırma işlemi uygulanılmaktadır. Bu işlem Şekil
5.4’te görülmektedir. Bu çevrime entegre gazlaştırma kombine çevrimi (IGCC)
denir. CO2 kurutulup sıkıştırılarak uzaklaştırılabilir. IGCC sistemlerinde çözelti
kullanarak fiziksel absorpsiyon ile CO2 ayrılabilmektedir. IGCC sistemleri ticari
işletmelerde kullanılmaktadır [41].

Şekil 5.4 : IGCC prosesi akım şeması [42]
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5.2 Oksijence Zenginleştirilmiş Ortamda Yakma
CO2 tutma için ikinci yöntem ise kömürün yakılması için hava yerine CO2 ve saf
oksijen kullanılmasıdır. Bu koşullardaki yanmanın birincil ürünleri CO2 ve su
buharıdır ve yaklaşık olarak %90 CO2 içermektedir. Baca gazındaki su buharı
yoğunlaştırılarak CO2’den ayırma işlemi yapılmaktadır. Toz kömür için oksijence
zenginleştirilmiş yakma akım şeması Şekil 5.5’de verilmiştir.

Şekil 5.5 : Toz kömür için oksijence zenginleştirilmiş yakma akım şeması [42]
Yanma için gereken oksijen kriyojenik hava ayırma ünitesi (ASU) ile üretilir ve geri
döndürülen gazlar (kazandan gelen baca gazının 2/3) karıştırılarak hava ile yakma
koşullarına benzer koşullarda yakma işlemi gerçekleşir. Bu işlemin amacı yakma
gazını seyreltmektir. Baca gazlarının saf oksijenle karışması önemlidir. Saf oksijen
ile gerçekleştirilen yanma sonucunda çok yüksek sıcaklıklara ulaşılmakta bu durum
dayanıklı malzeme seçimini zorlaştırmaktadır. [43].
Avantajları; oksijence zenginleştirilmiş ortamda yakma sistemlerinin teknik ve
ticari uygulanmasında riskler diğer proseslerle kıyaslandığında daha düşüktür ve
yaklaşık olarak sıfır emisyonlar için uygundur. Bu yeni teknoloji eski tesislerin
modifiye edilmesi ile uygulanabilmektedir.
Dezavantajları; toz kömür yakma sistemlerine göre yakma verimi düşüktür,
öngörülmeyen teknik problemler çıkabilmektedir, SOx ayırma işlemi gerektirebilir,
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diğer sıfır emisyon teknolojilerine göre daha büyük oksijen ayırma ünitesi gereklidir
[44].
5.3 Yanma Sonrası CO2 Tutma
Yanma sonrası CO2 tutma çoğunlukla kömür yakılan termik santrallerde
uygulanmaktadır. Yakma sisteminden çıkan gazlar N2, CO2, O2, su buharı, PAN,
PAH ve eser safsızlıkları içerir. Bu gaz akımından CO2’i ayırmak zordur çünkü CO2
gaz akımında seyreltik miktarda (kömür yakma sistemlerde hacimce %13 ile %15
arası) ve düşük basınçta (1 atm ile 1.7 atm arası) bulunmaktadır. Ek olarak, baca
gazlarındaki eser safsızlıklar (tanecik madde, SOx ve NOx) CO2 tutma prosesindeki
etkinliği azaltmakta ve sorbentlerin kalitesini düşürmektedir. Bu zorluklara rağmen
elektrik üreten tesislerin çoğunluğunda CO2 tutma prosesleri uygulanabilmektedir.
Yanma sonrası CO2 tutma ile düşen elektrik üretim verimini devletlerin destekleme
yaparak karşılaması ile bu teknolojinin yakın gelecekte yaygınlaşmasını
sağlayacaktır [45].
5.4 CO2 Ayırma Yöntemleri
Günümüzde karbondioksit ayrılması, kimyasal absorbsiyon, fiziksel absorbsiyon,
adsorbsiyon ve membran ayırma prensipleri esasına dayanan yöntemlerle
gerçekleştirilmektedir [42]. Çizelge 5.1’de CO2 ayırma için kullanılan teknolojiler
özetlenmiştir.
Çizelge 5.1 : CO2 ayırma yöntemleri [42]
Kimyasal Absorpsiyon

Aminler
Primer

Sekonder
Tersiyer

Fiziksel
Absorpsiyon

Adsorpsiyon

Alternatif
Çözücüler
Amonyak
Alkali
Bileşikler

Rektisol
Seleksol
Basınçlı Su

PSA
TSA
Katı
Sorbentler
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Alternatif Yaklaşımlar

Membranlar

Krojenik

Diğerleri

Gaz
Absorpsiyonu

Damıtma

İyonik
Sıvı

5.4.1 Amin bazlı çözeltilerin kullanıldığı CO2 ayırma yöntemi
Baca gazı absorpsiyon kolonuna girmeden önce soğutulur. Kolonun alt kısmından
baca gazı, üst kısmından ise CO2 absorplayıcı amin bazlı çözeltilerin beslendiği zıt
akım prensibine göre çalışan absorpsiyon kolonuna beslenirler. Burada CO2 çözelti
tarafından absorbe edilir ve geriye kalan baca gazı atmosfere salınır. Absorplanan
CO2 çözeltiden rejenerasyon kolonu ile ayrılır. Absorpsiyon sonucunda kolonun
altındaki CO2’ce zengin çözelti toplanarak ısı değiştiriciye gönderilir ve
rejenerasyon kolonuna girmeden önce ısıtılır. Rejeneratörde çözelti aşağı doğru
akarken sıcaklık yükselir ve ayrılan CO2 kolonun üst tarafında toplanarak
uzaklaştırılır. Kullanılan amin bazlı çözeltilerden bazıları aşağıda verilmiştir [46].
Basit Alkonolaminler
Primer; monoetanolamin (MEA)- (C2H4OH)NH2
Sekonder; metilmonoetanolamin (MMEA), dietanolamin (DEA)-(C2H4OH)2NH
Tersiyer; dimetilmonoetanolamin (DMMEA), metildietanolamin (MDEA)
Aminlerin CO2 ile tepkimelerinden, suda çözülebilen tuzlar elde edilmektedir.
2RNH2 + CO2 ↔ RNH3+ + RNHCOO-

(5.1)

RNH2 + H2O + CO2 ↔ RNH3+ + HCO3-

(5.2)

5.4.2 Sulu amonyak prosesi
Sulu amonyak prosesi amin sistemlerine benzemektedir. Ana farkı çözeltinin 80 °C
altında çöken katı kristal tuzlar içermesidir ve amonyağın oldukça yüksek buhar
basıncı nedeniyle, amonyak kaybının minumum düzeyde tutulmasını sağlanmak
için çözeltinin yüksek basınçlarda rejenerasyon işlemi yapılmasını gerektirmektedir
[47].
Denklem 5.3’e göre absorplayıcı kolonda CO2 amonyum karbonat ile tepkimeye
girerek amonyum bikarbonata dönüşmektedir.
(NH4)2CO3 + CO2 + H2O ↔ 2NH4HCO3

(5.3)

Amin sistemlere göre %30 daha az rejenerasyon enerjisi gerekmektedir.
Tepkimenin daha düşük sıcaklıkta gerçekleşmektedir.
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Amonyak bazlı absorplama amin bazlı sistemlere göre bir çok üstünlüğe sahiptir.
Bunlar sırasıyla yüksek CO2 absorplama kapasitesi, daha az miktarda çözelti
bozulması, baca gazındaki oksijen miktarına karşı daha dayanıklılık, kükürt ve azot
oksitleri gibi kirlilikler ile tepkimeye girerek amonyum sülfat ve amonyum nitrat
gibi ticari gübrelere dönüştürülme şeklinde özetlenebilir. Dezavantajları ise
aminlere göre daha fazla uçucu olmaları ve bu sebeple amonyum kaybını azaltmak
için çıkış gazının 15 °C’ye kadar soğutulmasını gerekmektedir [41].
5.4.3 Alkali karbonat bazlı CO2 ayırma yöntemi
Alkali karbonat bazlı CO2 ayırma proseslerinde alkali karbonatlar CO2 ile
tepkimeye girerek bikarbonatlara dönüşürler, ısıtıldığı zaman CO2 açığa çıkar ve
tekrar alkali karbonatlara geri dönüşürler. Alkali karbonatların aminlere göre en
önemli avantajı rejenerasyon için oldukça düşük enerji gerektirmeleridir. Alkali
karbonatların kullanıldığı proseslere örnek olarak sulu potasyum karbonatın
(K2CO3) kullanıldığı

Benfield, Catacarb ve Gimmarco Vetrocoke prosesleri

verilebilir [48]. Bu proseslerin pahalı olmaması, uçucu olmayan bileşiklerin
kullanılması ve toksik olmaması avantajlarıdır. Aynı şekilde sodyum karbonat
çözeltilerinin zehirli olmaması, uçucu olmaması ve düşük korozyon etkisi
olmasından dolayı CO2 tutma proseslerinde kullanımının geliştirilmesi üzerinde
çalışılmaktadır. Absorpsiyon boyunca, aşağıda verilen tepkime göre CO2 tutulması
gerçekleşir (M: potasyum veya sodyum) [49,50].
M2CO3 + CO2 + H2O ↔ 2MHCO3

(5.4)

5.4.4 Katı sorbent kullanılan CO2 ayırma yöntemi
Bu yöntemde baca gazından CO2’i katı tanecikler kullanılarak kimyasal
absorpsiyon ve fiziksel adsorpsiyon ile ayrılır. Aktif karbonlar, karbon nanotüpler
ve zeolitler bu maddelere örnek verilebilir. Katı sorbentlerin üstünlükleri; malzeme
taşıma kolaylılığı, çevre için güvenli olmaları ve yüksek CO2 tutma kapasitesidir.
Bu yöntemlerde sabit, hareketli ve akışkan yataklar kullanılması planlanmakta olup
endüstriyel uygulamaları mevcut değildir. Örnek olarak PEI (polietilen imin)
sorbenti CO2 tutma için geliştirilmiştir. Bu yöntemin avantajları; CO2 için yüksek
sorpsiyon kapasitesi ve seçiciliği, yüksek sorpsiyon-desorpsiyon hızı, sorpsiyon
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desorpsiyon döngülerinde rejenere olma ve stabilitesinin iyi olması, düşük enerji
tüketimi, korozyonun olmaması veya çok düşük seviyelerde kalmasıdır [51].
5.4.5 Membranlar
Membranlar baca gazından CO2 ayırmak için seçici özellikte olması nedeniyle
kullanılırlar. Membranlar geçirgen veya yarı geçirgendirler. Membran bazlı CO2
tutma proseslerinde karşılaşılan başlıca sorunlar; prosesteki yüksek hacimli, düşük
basınçlı ve farklı bileşimdeki baca gazlarının olması nedeniyle yüksek membran
yüzey alanı gereksinimidir. Membranların etkinliği hala istenen seviyelere
gelmemiştir.
Bu tip sistemlerin geleneksel absorpsiyon sistemlerine göre avantajları ise gaz ve sıvı
akımının ayrılarak dolgulu kolonlarda karşılaşılan taşma, köpürme gibi sorunların
olmaması, absorplamadan sonra absorplama sıvısını geri kazanma için yıkama
kısmına gerek duyulmamasıdır. Membranlar kullanılarak CO2 ayırma yöntemi Şekil
5.6’da görülmektedir [52,53].

.
Şekil 5.6 : Membran ile CO2 ayırma yöntemi[54]
5.4.6 Kriyojenik CO2 ayırma yöntemi
Kriyojenik CO2 ayırma yöntemi ile ilgili olarak 20 yıldır üç yöntem üzerinde
çalışılmaktadır: ilk yöntemde baca gazı 75 atm basınca kadar sıkıştırılmakta ve
ardından soğutma ve yoğunlaşma işlemleri uygulanarak CO2 baca gazından
ayrılmaktadır. İkinci yönteme göre ise baca gazı -10°C ile 20°C arasında 17 atm ile
24 atm basınca kadar sıkıştırılarak aktif alumina ya da silika jel kurutucusu ile nemi
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adlandırılmakta baca gazı içerisindeki CO2 gazı -103 °C ile -122 °C’de ve soğuk bir
yüzeyde katılaştırılıp %90 oranında baca gazından ayrılması şeklinde gerçekleştirilir
[41].
5.4.7 İyonik sıvıların kullanıldığı CO2 ayırma yöntemi
İyonik sıvılar bir organik katyon ile ya inorganik anyon ya da organik anyonlar
içeren tuzlardır. Genellikle oda sıcaklığında sıvıdır, uçucu değillerdir, termal olarak
stabildirler ve alev almazlar. İyonik sıvılar CO2’i çözebilir ve 100 °C’ye kadar artan
sıcaklıklarda herhangi bir değişime uğramamaktadırlar. Bu özellikleri nedeniyle
baca gazlarından CO2’in ayrılması aşamasında soğutmaya gerek yoktur.
Rejenerasyon için az miktarda ısı gereklidir. Uçucu olmaması nedeniyle çözelti
kaybı olmaz. Günümüzde iyonik sıvılar ile laboratuar ölçeğinde çalışılmaktadır
[55].
5.5 CO2 Depolama
Karbondioksitin atmosferde salınım yapmayacak şekilde depolanması konusunda;
Jeolojik formasyonlarda CO2 depolama
Okyanus tabanlarında CO2 depolama
CO2’yi katı karbonata dönüştürme
şeklinde üç farklı yöntem günümüzde araştırma konusudur [56]. Jeolojik
formasyonlarda depolama ise, bu yöntemler içerisinde en fazla gelecek vaat eden ve
üzerinde çalışmaların yoğunlaşmış olduğu bir depolama yöntemidir.
5.5.1 Jeolojik formasyonlarda depolama
Petrol ve gaz rezervuarlarına, işlenemez kömür yataklarına ve derin tuzlu su
akiferlerine CO2 basılması, önemli CO2 depolama yöntemleri olmakla beraber,
büyük ölçekte uygulamaları mevcuttur.
Jeolojik depolama yöntemlerinin temel prensibi, doğalgaz, petrol veya tuzlu su gibi
akışkanları tutmakta olan veya (hali hazırda tükenmiş olmakla beraber) daha önce
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tutmuş gözenekli kaya formasyonlarına, CO2’nin yoğun bir şekilde enjekte
edilmesidir [57].
Karbondioksit yakalama ve depolama (CCS) teknolojisinin proje şeklinde
uygulamaları bulunmaktadır. Norveç (Sleipner) ve Cezayir’de (Salah), doğalgazdaki
CO2 ayrıştırılmakta ve yılda 1 milyon ton karbondioksiti yeraltında depolanmaktadır.
Kanada’da (Weyburn) ise, kömür gazlaştırılması sonucu oluşan CO2, petrol
rafinasyonu işleminde kullanılmaktadır.
Yürütülmekte olan ve proje halindeki belli başlı jeolojik formasyonda CO 2 depolama
çalışmaları Çizelge 5.2’de verilmektedir [58].
Çizelge 5.2 : Jeolojik formasyonlarda CO2 depolama projeleri
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5.5.1.1 Jeolojik formasyonlarda depolama yöntemleri
Karbondioksitin derin jeolojik formasyonlara enjeksiyonu, petrol ve doğalgaz
arama teknolojileriyle yakınlık gösterir.
Jeolojik formasyonlarda CO2 depolanmasının, ortam sıcaklık ve basıncının
karbondioksiti sıvı veya süperkritik halde tuttuğu 800 m altındaki derinliklerde
gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlarda ham petrole yakın yoğunluğa sahip olan
ve kaldırma kuvveti etkisiyle yukarı çıkma eğiliminde olan CO2, düşük geçirgenliğe
sahip örtü kayaçlarını geçemez ve akışkan-tabaka arasında kapanlanmış olur.
Fiziksel bir kapanlama türü olan işlem “yapısal kapanlama” olarak adlandırılır.
Farklı yapısal kapanlara CO2 enjeksiyonu Şekil 5.7’de görülmektedir.

Şekil 5.7 : Farklı yapısal kapanlara CO2 enjeksiyonu
“Jeokimyasal kapanlama” olarak bilinen bir başka mekanizma ise, karbondioksitin
kaya ve suyla çeşitli reaksiyonları sonucu depolama kapasitesi ve etkinliğinin
artırılması esasına dayanır. Bu yöntemde ilk basamak olan “çözünebilirlik
kapanlamasında” CO2 suda çözünür. Böylece, karbondioksit ayrı bir faz olarak var
olmaz ve yukarı çıkma eğilimi bertaraf edilmiş olur. Daha sonra, iyonik türler
oluşur ve pH değerinde artış gözlenir. Son olarak, “mineral kapanlama” adı verilen
mekanizma uyarınca kararlı karbonat mineralleri oluşur.
Mineral kapanlama, binlerce yıl sürebilen yavaş kinetiğe sahip olmakla beraber, uzun
dönemli depolama düşünüldüğünde oldukça geniş bir depolama kapasitesi
oluşturabilmektedir. Bir çalışmada Perkins ve arkadaşları, Weyburn Petrol Sahasına
enjekte edilen tüm CO2’nin 5000 yıl sonra çözünmüş halde veya karbonat formunda
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bulunacağını öngörmüşlerdir. Ayrıca, mineral kapanlamada doğal olarak gelişen
bikarbonat oluşumun reaksiyonunun, karada mevcut bulunan metal oksit
kaynaklarıyla, tesislerde tutulan CO2 arasında hızlandırarak gerçekleştirmenin yolları
da aranmaktadır [59].
Özetle, CO2’in kapanlanma türünün yapısal-çözünürlük-mineral şeklinde ilerlemesi
ile, karbondioksitin bulunduğu yerden geri sızma ihtimali azalmakta ve mineral
formuna dönüşmüş CO2 için bu ihtimal “sıfır” kabul edilmektedir.
Kömür yatağı uygulamalarında ise, CO2’nin katı matrikse difüzyonu sonrası
mikrogözeneklere adsorbiyonu gerçekleşmektedir.
5.5.1.2 Depolama amaçlı kullanılabilen jeolojik formasyonlar
Tükenmiş petrol ve doğalgaz rezervuarları, birçok nedenden ötürü en uygun
karbondioksit depolama alanları olarak gözükmektedirler. Öncelikle, yapısal kapanda
daha önceden hapsolmuş petrol ve doğalgazın, milyonlarca yıl boyunca kapanda
kalmış olması, rezervuarın “sızmama güvenliğinin” test edilmiş bir göstergesidir.
Ayrıca, jeolojik yapısı çok boyutlu incelenmiş ve içindeki akışkanların hareketini
öngörmek için bilgisayar modelleri oluşturulmuş bir rezervuarda çalışmak da güven
artırıcı bir faktördür.
Şekil 5.8’de de görüldüğü gibi, CO2 petrolle karışarak viskozitesini düşürdüğü için
petrol çıkarılmasında da kullanılmaktadır [58].
Tuzlu formasyonlar, tuzlu su içeren derin tortul kayaçlardır. Bu tip formasyonlar,
geniş yaygınlığa sahip oldukları ve insan tüketimine uygun olmayan su içerdikleri
için CO2 depolamada büyük potansiyel arz etmektedirler. Depolama amaçlı
kullanılabilecek hidrokarbon rezervuarlarının 10 katı kadar fazla bir kapasiteye sahip
olduğu öngörülen tuzlu su akiferlerinin diğer çok önemli bir özelliği ise, dünya
üzerinde daha homojen bir dağılıma sahip olmalarıdır.
Norveç tarafından Kuzey Denizinde Sleipner West sahasında üretilen doğalgaz,
hacimce % 10 CO2 içermekte ve bu değeri % 2.5’a çekmek için amin esaslı solvent
kullanılmaktadır. Ayrıştırılan CO2 ise, 1000 m derinlikte tuzlu su akiferine enjekte
edilmektedir. Bu akifer gevşek kumtaşından oluşmaktadır. 10 yılı geçen enjeksiyon
süresi boyunca herhangi bir sızıntının meydana gelmediği yetkililer tarafından
bildirilmektedir [60].
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Şekil 5.8 : Jeolojik depolama seçenekleri
Kumtaşı ve kireçtaşından oluşabilen tuzlu formasyonların gözeneklilik ve
geçirgenlik değerleri, CO2 depolanması açısında önemli parametrelerdir. Bu
değerlerin yeterli yükseklikte olmaması, CO2 enjeksiyonunda yüksek basınçlara
neden olup enjekte edilen CO2 miktarını sınırlar.
Kömür, yataktaki çatlaklardan difüze olan gazları yapısında adsorblayabilmektedir.
Adsorblama kapasitesi, maden damarı basıncı altındaki 1 ton kömür için 25 Nm3
metandır. CO2 için bu değer, CH4’ün 1 ila 10 katı arasında değişmektedir. Kömür
mikrogözenek yüzeylerine ulaşan CO2, metan gibi daha düşük seçiciliğe sahip
gazların çıkışını sağlar. Bu mekanizmadan faydalanılarak, Şekil 5.8’de de
görüldüğü gibi işlenemeyen kömür madenlerinden metan eldesinin artırılmaya
çalışılmaktadır [58].
5.5.2 Okyanusta depolama
Okyanusta CO2 depolama;
Okyanus-atmosfer karbon döngüsünü hızlandırmak
Okyanus tabanlarına doğrudan CO2 enjekte etmek
şeklinde gerçekleşmektedir.
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Okyanuslar ortalama 4000 m derinliği sahip olup, 40000 GtC karbon depolama
kapasitesine sahiptirler. İlk 100 m okyanus yüzey tabakasını oluştururken, sonraki
yaklaşık 900 m’yi sıcaklık düşüş bölgesi (thermocline) oluşturur ve 1000 m’den
derin kısımlar derin okyanus suları olarak adlandırılır. Atmosferik konsantrasyonu
iki katına çıkaracak karbon miktarının derin okyanus konsantrasyonunu sadece % 2’i
artıracağı düşünüldüğünde, okyanus depolama kapasitesinin büyüklüğü daha iyi
anlaşılabilir.
Okyanus suları, insan kaynaklı CO2 salınımının yaklaşık 1/3’ünü doğal olarak
tutmakta ve organizmalar tarafından yılda 50 GtC miktarında inorganik karbon,
organik karbona dönüştürülmektedir. Şekil 5.9’da görülen biyolojik döngüde, CO2
fotoplanktonlar tarafından fotosentezde kullanılmakta ve organik karbonun bir kısmı
daha yüksek organizmalılara aktarılırken, bir kısmı da ölü organizmalar sayesinde
derin sulara gömülmektedir. Yüzey kısımlarda yüksek organizmalıların, derin
sularda ise bakterilerin faaliyetleri, yeniden CO2 oluşumunu sağlayarak döngüyü
tamamlamaktadırlar. Bu doğal karbon dönüşüm sürecini hızlandırmak okyanusta
depolama yöntemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu amaçla, okyanusun düşük
planktonlu bölgelerine, çeşitli besleyicilerin eklenmesiyle verimliliğin ve biyolojik
hareketliliğin sağlanabileceği düşünülmektedir. Bir çalışmada, düşük klorofilli deniz
suyunda demir beslemesi sonucu fotoplankton miktarında, dolayısıyla CO2 ve nitrat
tüketiminde büyük artış olduğu gözlemlenmiştir [41].
Okyanusa karbondioksitin doğrudan enjeksiyonunda, konsantre CO2 akımı
okyanusta uzun süre duracağı uygun bir bölgeye gönderilir. Bir çalışmada, sıcaklık
düşüş bölgesinin altında 1000 m’den derin bölgelere sıvı karbondioksitin
gönderilmesinin etkin bir uzaklaştırma yöntemi olduğu savunulmuştur. Genel olarak,
daha derinde depolamak daha etkin uzaklaştırma sağlarken maliyetleri de daha çok
artırmaktadır. Bu uzaklaştırma yönteminde önemli olan (CO2-deniz suyu reaksiyonu
sonucu artan asitlik gibi), derin okyanus ekolojik ortamına etki eden çevresel
faktörleri tespit edebilmektir. Deniz canlıları için risk oluşturması sebebiyle, okyanus
tabanlarına enjeksiyonla depolama yöntemi üzerine ilgi azalmıştır [41].
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Şekil 5.9 : Okyanus biyolojik döngüsü
5.5.3 CO2’in katı karbonatlara dönüşümü
Bu yöntem, CO2’nin MgO ve CaO gibi metal-oksitlerle reaksiyona girerek katı
MgCO3 ve CaCO3 oluşturması esasına dayanır. Bu konu henüz araştırma safhasında
olup, temel hedefi, doğal olarak çok uzun sürelerde gerçekleşen bu reaksiyonları
hızlandıracak yolların bulunması oluşturmaktadır [58].
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6. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
6.1 Kullanılan Numunenin Tanıtılması
Bu çalışmada Adana Tufanbeyli linyit kömürü numunesi kullanılmıştır. Adana
Tufanbeyli linyit kömürü rezervi yaklaşık olarak 300 milyon ton olarak
hesaplanmıştır. Sahada yapılan jeolojik etüdler sonucunda Üst Pliyosen-Pleyistosen
olmak üzere 2 ayrı yapının varlığı tespit edilmiştir. Kömürlü yapısının altında
Paleozoik ve Mesozoik yaşlı kayaçlar mevcuttur. Bunlar kireç taşı, dolamit ve
kuvarsittir. Adana Tufanbeyli linyit kömürü jeolojik kesiti Şekil 6.1’de görülmektedir
[61].

Şekil 6.1 : Adana Tufanbeyli linyit yatağının jeolojik kesiti
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Sahada ortalama dekapaj yüksekliği 87 metre civarındadır. Ortalama linyit kalınlığı
20 metredir. Türkiye’deki açık ocak linyit işletmeleri göz önüne alındığında
(Afşin-Elbistan, Çan vb.) işletilmesi mümkün görülmektedir. Adana Tufanbeyli
linyit kömürünün bölgeye kurulacak termik santralde kullanılması düşünülmektedir.
Linyit sahasının toplam alt ısıl değeri 3.95x1011 kcal/kg olarak hesaplanmıştır.
Kurulacak olan 760 MW kapasiteli termik santralde yıllık 10 milyon ton kömür
yakılması planlanmaktadır. Bu tüketimi karşılayacak 30 yıllık kömür rezervi
bulunmaktadır [61].
6.2 Kullanılan Numunelerin Karakterizasyonu
Adana Tufanbeyli linyit kömürü halkalı öğütücüde öğütüldükten sonra şekil 6.2’de
gösterilen Retsch AS 200 model eleme sisteminde 250 µm altına indirilmiştir.

Şekil 6.2 : Retsch AS 200 elek sistemi
Bu çalışmada uygulanan analizler Şekil 6.3’te görülen akım şemasına göre
gerçekleştirilmiştir. Numunelere uygulanan bütün analizler ASTM standartlarına
uygun olarak gerçekleştirilmiştir [62-65]. Adana Tufanbeyli linyit kömürü
numunesine öncelikle kısa analiz, ısıl değer ve elementel analiz, SEM, FTIR, XRD,
BET ve XRF analizleri gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 6.3 : Deneysel akım şeması
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6.2.1 Kısa analiz
Kısa analizler Şekil 6.4’de gösterilen termal analiz cihazında gerçekleştirilmiştir.
Tane boyutu 250 µm altına indirilmiş olan 10 mg numune 40 ml/dk azot akımı altında
40 oC/dk ısıtma hızında 900oC’ye çıkarılarak bu sıcaklıkta 7 dakika bekletilmiştir.
Sıcaklık, 20 oC/dk soğutma hızı ile 755 oC’ye düşürülmüştür. Bu sıcaklıklarda azot
akımı kesilerek 40 ml/dk debide kuru hava beslenerek sabit karbonun yanması
sağlanmıştır. Ağırlık kaybı sabitlenince kalan ağırlık kül miktarına eşittir.

Şekil 6.4 : Termal analiz cihazı
6.2.2. Yanma analizi
Şekil 6.4’te görülen TA marka, SDT Q600 model termal analiz cihazında
gerçekleştirilen ATLK numunesinin, CO2 ve N2 atmosferlerinde üretilen yarıkoklarının yanma deneyleri, 10 mg numunenin kuru hava atmosferinde 10 0C/dk
ısıtma hızıyla ortam sıcaklığından 900 °C’ye kadar ısıtılması ile gerçekleşmiş ve
DSC, TGA, DTA, DTG eğrileri elde edilmiştir. Numunelerin termal özellikleri ve
gazlaştırma deneyleri için parametreler belirlenmiştir.
6.2.3 Elementel analiz
Numunelerin elementel analizleri Şekil 6.5’te gösterilen Leco

TruSpec® CHN

model elementel analiz cihazı ve Leco TruSpec® S modülü kullanılarak yapılmıştır.
Elementel analiz ile numunelerin yapısındaki C, H, N, S ve O miktarları
belirlenmiştir.
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Şekil 6.5 : Leco TruSpec® CHN model elementel analiz cihazı ve S modülü
6.2.4 Yüzey alanı ölçümleri
Orijinal

numunelerin

ve

yarı-koklarının

BET

yüzey

alanı

ölçümleri

gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada BET yüzey alanları, Şekil 6.6’da görülen Quantachrome Marka
NOVA1200 model cihaz ile ölçülmüştür. Yüzey alanı ölçülecek numune, cam ölçüm
kabına konulduktan sonra, vakum uygulanarak 105 oC’de gaz giderme işlemine tabi
tutulmuştur. Bu işlemden sonra numune, yüzey alanı ölçme bölümüne yerleştirilmiş
ve çoklu nokta (6 nokta) BET yöntemi ile numunenin yüzey alanı ölçülmüştür.

Şekil 6.6 : Yüzey alanı ölçüm cihazı
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6.2.5 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 saf oksijen ile sabit hacimde yakılması esasına dayanmaktadır. [6].
Numunelerin ısıl değerleri, Şekil 6.7’de gösterilen IKA C2000 model kalorimetre
cihazı kullanılarak belirlenmiştir.

Şekil 6.7 : IKA C2000 model kalorimetre
6.2.6 Mikroyapısal analiz (SEM)
Bu çalışmada orijinal numune ve yatay boru fırında farklı atmosferlerde
bozundurulmasıyla elde edilen yarı-kokların yapısal farklılıkları incelenmiştir. Bu
amaçla Hitachi TM1000 Tabletop Microscop marka SEM cihazı kullanılmıştır.
6.2.7 FTIR analizleri
ATLK numunesinin, CO2 ve N2 atmosferlerinde üretilen yarı-koklarının FTIR
analizleri Perkin Elmer marka, Spectrum One model FTIR (Fourier kızılötesi
dönüşüm spektroskopisi) cihazı ile yapılmıştır. 650 cm-1 ile 4000 cm-1 aralığında
belirlenen absorbans değerleri ve literatürde bunlara karşılık gelen fonksiyonel
gruplar tespit edilerek, tüm numunelerin fonksiyonel grup dağılımları belirlenmiştir.
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6.2.8 XRD ve XRF analizleri
Panalytical marka X’Pert Pro PW 3040/60 model XRD cihazı çalışmalarda
kullanılmıştır. Anot malzemesi Cu olan (1,54060 A° dalga boyu) XRD cihazında 45
kV ve 40 mA de çalışılmıştır. 5 derece ile 90 derece arasında 0,026° aralıklarla
ölçüm alınmış ve bir numunenin analizi 30 dakika sürmüştür. Numuneler 16 mm
çapı ve 3 mm derinliği olan tutuculara yerleştirilmiş 15 numune alabilen robot kol
yardımı ile analizler gerçekleştirilmiştir. Analiz süresince, X ışını tüpünün
bulunduğu kol ile detektörün bulunduğu kol eş zamanlı hareket etmiş ve numune 1
devir/saniye hızla yatay konumda döndürülerek analiz gerçekleştirilmiştir. XRD
analiz çıktıları, X’PertHighScore Plus programı kullanılarak yorumlanmıştır. ICDD
ve ICSD veri tabanı kullanılarak fazlar tespit edilmiştir. Tespit edilen fazlar,
Rietveld Analiz Metodu kullanılarak kantitatif olarak fazların rölatif miktarları tespit
edilmiştir.
ThermoScientific NITON XL3t XRF analiz cihazı kullanılmıştır.
6.2.9. Yatay boru fırında piroliz, kısmi oksidasyan ve yanma deneyleri
Yatay boru fırın kullanılarak 10 g kömür

numunesi N2 ve CO2 atmosferinde

10 °C/dk ısıtma hızıyla 900°C ‘ye kadar piroliz ve gazlaştırma işlemi uygulanmıştır.
Elde dilen yarı-koklara sırasıyla ana numuneye uygulanan analizler uygulanmıştır.
Ana numune ile

N2 ve CO2 atmosferlerinde elde edilen yarı-kok numuneleri

%5 O2 + %95 CO2, %10 O2 + %90 CO2, %15 O2 + %85 CO2, %30 O2 + %70 CO2,
%60 O2 + %40 CO2, %100 O2, %5 O2 + %95 N2, %10 O2+%90 N2, %15 O2+ %85
N2, %30 O2+%70 N2 ve %60 O2+ %40 N2 atmosferlerinde Şekil 6.8’de görülen
yatay boru fırın kullanılarak gazlaştırılmış ve gaz ürün şekil 6.9’da görülen
GA2000+ marka gaz ölçüm cihazı kullanılarak H2S, CH4 ve CO2 analizleri
gerçekleştirilmiştir. Gazlaştırma işlemi neticesinde geriye kalan katı numunelere
kısa analiz, ısıl değer, FTIR ve XRD analizleri uygulanmıştır.
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Şekil 6.8: Yatay boru fırın

Şekil 6.9 : GA2000+ model gaz ölçüm cihazı
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7. DENEYSEL ÇALIŞMALARIN SONUÇLARI VE YORUMLANMASI
7.1 Kısa Analiz Sonuçları
Çizelge 7.1’de ATLK numunesinin ve ondan %100 N2 ve %100 CO2 atmosferinde
üretilen yarı-koklar ve yarı-kokların farklı atmosferlerde (%5 O2 + %95 CO2,

%10

O2 + %90 CO2, %15 O2 + %85 CO2, %30 O2 + %70 CO2, %60 O2 + %40 CO2, %100
O2, %5 O2 + %95 N2, %10 O2 + %90 N2, %15 O2 + %85 N2, %30 O2 + %70 N2 ve
%60 O2 + %40 N2) gazlaştırılması ve kısmi oksidasyonu sonucunda geriye kalan
numunelerin kısa analizleri verilmiştir.
ATLK numunesinin kısa analiz sonuçları incelendiğinde bu numunenin nem ve kül
miktarının yüksek, sabit karbon miktarının ise düşük olduğu görülmüştür. Bu da ana
numunenin mineral madde içeriğinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tür
yüksek kül içerikleri Türk linyitleri için karakteristik bir özellik durumundadır .
ATLK numunesinin N2 atmosferinde gerçekleşen pirolizinde elde edilen yarı-kokun
Çizelge 7.1’de görüldüğü gibi sabit karbon miktarı artmaktadır. N2 atmosferinde
elde edilen yarı-kokta sabit karbon miktarı %30.07 iken ana numunede %8.28’dir.
N2 atmosferinde elde edilen

yarı-kokun yapısındaki nem piroliz işlemi ile

giderilmiştir, fakat numune piroliz işlemi sonrasında dış ortamdan nem adsorpladığı
için kısa analiz sonucunda da nem görülmüştür.
N2 atmosferinde piroliz prosesinin, uygulanan termal işlem nedeniyle kömür gibi
organik yapılı maddelerden nem ve uçucu maddeyi uzaklaştırması nedeniyle,
oksijen ve hidrojen gibi temel bileşenlerinde azalmaya, karbon ve mineral madde
içeriklerinde ise artışa neden olduğu bilinmektedir [66]. Bu nedenle, ana numuneden
elde edilen yarı-kokun uçucu madde içeriği ana numuneye göre daha az, sabit
karbon ve kül oranları ise daha yüksek olduğu görülmektedir.
ATLK numunesinin CO2 atmosferinde gerçekleşen gazlaştırma işleminde elde
edilen yarı-kokun Çizelge 7.1’de görüldüğü gibi sabit karbon içeriği azalmıştır. CO2
atmosferinde elde edilen yarı-kokta sabit karbon yüzdesi %2.74 iken ana numunede
%8.28’dir. CO2 atmosferinde elde edilen yarı-kokun yapısındaki nem gazlaştırma
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işlemi ile giderilmiştir, N2 atmosferinde elde edilen yarı-kokta olduğu gibi numune
gazlaştırma işlemi sonrasında dış ortamdan nem adsorpladığı için kısa analiz
sonucunda nem görülmüştür.
ATLK numunesinden CO2 atmosferinde gerçekleşen gazlaştırma işlemi N2
atmosferinde üretilen yarı-koktan

% 50 daha az yarı-kok üretimi gerçekleştiği

görülmüştür.
Rathnam ve Ç.A. [67], 4 farklı kömür örneği için DTG’de %100 N2 ve %100 CO2
atmosferlerinde yaptıkları çalışma sonucunda her iki gaz atmosferinde de 300°C ile
475°C arasında ağırlık kayıp hızlarının artığı ve 750°C’ye kadar ağırlık kayıp
hızlarının aynı olduğu fakat 750 °C’den sonra N2 atmosferinde ağırlık kaybı
azalırken, CO2 atmosferinde ağırlık kaybının hızlı bir şekilde arttığı saptamışlardır.
750 °C’den sonra yarı-kok CO2 tepkimesinin etkin hale gelmesiyle sabit karbonun
azalması, uçucu çıkışının ve ağırlık kaybının daha fazla olmasını sağlamaktadır.
Şekil 2.1’de görüldüğü gibi bu sıcaklıkta boudouard tepkimesi denge sıcaklığına
ulaşmakta ve bu sıcaklığın üzerinde hızlı CO oluşumu gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla CO2 ortamında üretilen yarıkokların boudouard tepkimesi nedeniyle
sabit karbon miktarında büyük azalmalar görülmüştür.
ATLK numunesinin N2 atmosferinde farklı oksijen derişiminlerindeki kısmi
oksidasyonu neticesinde kalan katı maddelerin yapılan kısa analizi neticesinde; ana
numunedeki %29.27 olan uçucu maddenin O2 miktarına bağlı olarak azaldığı,
%30 O2 + %70 N2 şartlarında ise %6.31 değerine indiği ve %93.48’inin kül olduğu
görülmüştür.
CO2+O2 ortamında yapılan kısmi oksidasyon sonucunda ise uçucu madde
miktarı oksijen miktarının artmasına bağlı olarak azaldığı görülmektedir.
%5 O2 + %95 CO2 atmosferinde yapılan deney sonucunda yapıda sabit karbonun
kalmadığı tespit edilmiştir.
Sonuç olarak ATLK ana numunesinin %5 O2 + %95 CO2 ortamında tamamen
yanabildiği görülmektedir. O2 miktarını arttırmakla numunelerdeki kül miktarında
artma olduğu ve uçucu madde miktarında azalma olduğu görülmektedir. ATLK
numunesinin %100 N2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının %30.07 sabit karbon
içerdiği, %30 O2 + %70 N2 şartlarında yakılmasıyla yanmanın tamamlandığı
görülmektedir. N2+O2 ortamındaki yakma ile CO2 + O2 ortamında yakma
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kıyaslandığında verimli yanmanın sağlanabilmesi için N2 + O2 atmosferinin daha
fazla O2 miktarı gerektirdiği tespit edilmiştir. N2 + O2 atmosferinde gerçekleştirilen
yakma neticesinde O2 miktarının %30’tan %60’a ulaşması ile numunelerin kül
miktarları arasında fark görülmemiştir.
ATLK numunesinden %100 CO2 ortamında üretilen yarı-koklarının ise %5 O2 +
%95 CO2 ortamında sabit karbonun tamamen yandığı ve kalmadığı görülmektedir.
O2 miktarının arttırıldığı oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartlarında ise uçucu
madde, kül ve nem miktarlarında herhangi bir değişim görülmemektedir.
Sonuç olarak ATLK’nün verimli şekilde yakılması için N2 + O2 atmosferinde
%30 O2 + %70 N2, CO2 + O2 atmosferinde ise %5 O2 + %95 CO2’in yeterli olduğu
görülmüştür.
N2 ve CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokların %30 O2 + %70 N2 ve %5 O2 + %95
CO2 ortamında verimli bir yanmanın gerçekleşebileceği görülmüştür. N2 + O2 ortamı
ve CO2 + O2 ortamında yarı-kokların yakılması kıyaslandığında verimli yanmanın
sağlanabilmesi için N2+O2 atmosferinin daha fazla O2 miktarı gerektirdiği tespit
edilmiştir. Bu durum aşağıda gösterilen 7.1’deki tepkimenin neticesinde CO2’in C
ile tepkimeye girerek CO’e dönüşmesi ile açıklanmaktadır. CO2 + O2 ortamında
yapılan deneylerde ölçülen CO miktarının 20,000 ppm üzerine çıktığı görülmüştür.
C+CO2↔2CO

(7.1)

Çoğu araştırmacı N2+O2 ortamı ile CO2+O2 ortamı arasındaki yakma verimlerini
kıyaslandığında tam yanmaya yakın yanmanın gerçekleşebilmesi için gereken O2
miktarının sıcaklığa, numunenin özelliklerine, ısıtma hızına ve bekleme süresine
bağlı olarak değiştirdiğini belirtmişlerdir. Yang ve Ç.A. [68], toz kömürün 1475
°C’de O2+CO2 ortamının havada yanma şartlarına göre daha iyi yanma verimine
sahip olduğu ancak sıcaklık 1475 °C altında bu durum tam tersi olduğunu tespit
etmişler. Alvarez ve Ç.A. [69] ise yarı-kok yanması için 30% O2 + 70% CO2
atmosferinde yakma ile hava yakma karşılaştırıldığında CO2 atmosferinde daha iyi
yakma verimi elde etmişlerdir. Bunun nedeni olarak CO2’in spesifik ısı kapasitesi,
yoğunluğu ve O2’nin yavaş difüzlenmesi olarak belirtilmişlerdir. Fakat Selçuk ve
Yüzbaşı [70], TGA-FTIR’da 950 °C’de düşük kaliteli kömür ile yaptıkları
çalışmalarda yanma verimini CO2 ve N2 atmosferinin etkilemediği O2 derişimine
bağlı olarak değiştiğini ve yalnızca CO2’in yanma süresini arttığı belirtmişlerdir.
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ATLK numunesi için yapılan deneylerde, CO2’in baca gazından ayrılarak yakma
sistemlerinde tekrar kullanılabilmesinin yanma verimlerini arttıracağı görülmüştür.
CO2 + O2 atmosferinde yarı-kok numunelerin verimli yanabilmesi için gereken O2
miktarı N2 + O2 atmosferi verimli yanabilmesi için gereken O2 miktarından daha az
olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 7.1 : Numunelerin kısa analiz sonuçları
Numuneler
Adana Tufanbeyli
AT %95 N2 + %5 O2
AT %90 N2 + %10 O2
AT %85 N2 + %15 O2
AT %70 N2 + %30 O2
AT %40 N2 + %60 O2
AT %95 CO2 + %5 O2
AT %90 CO2 + %10 O2
AT %85 CO2 + %15 O2
AT %70 CO2 + %30 O2
AT %40 CO2 + %60 O2
AT %100 O2
AT N2 Yarı-Kok
AT N2 Yarı-Kok %95 N2 + %5 O2
AT N2 Yarı-Kok %90 N2 + %10 O2
AT N2 Yarı-Kok %85 N2 + %15 O2
AT N2 Yarı-Kok %70 N2 + %30 O2
AT N2 Yarı-Kok %40 N2 + %60 O2
AT N2 Yarı-Kok %100 O2
AT CO2 Yarı-Kok
AT CO2 Yarı-Kok %95 CO2 + %5 O2
AT CO2 Yarı-Kok %90 CO2 + %10 O2
AT CO2 Yarı-Kok %85 CO2 + %15 O2
AT CO2 Yarı-Kok %70 CO2 + %30 O2
AT CO2 Yarı-Kok %40 CO2 + %60 O2
AT CO2 Yarı-Kok %100 O2

Nem
39.97
1.31
1.44
1.27
0.21
0.86
0.45
0.54
0.67
0.25
0.05
0.26
1.87
3.24
0.86
0.64
0.1
0.17
0.07
0.99
0.45
0.15
0.07
0.15
0.1
0.1

Kısa analiz (%)
Uçucu madde Sabit karbon
29.27
8.28
16.79
8.07
17.04
7.67
19.05
2.01
6.31
0
2.62
0
12.45
0
11.8
0
5.93
0
4.33
0
2.93
0
2.23
0
6.69
30.07
13.69
11.64
13.89
8.91
16.55
1.79
3.52
0
4.08
0
1.84
0
6.11
2.74
8.25
0
2.26
0
2.44
0
2.20
0
3.52
0
2.56
0

Kül
22.48
73.83
73.89
76.87
93.48
96.52
87.10
87.66
93.40
95.42
97.02
97.51
61.37
71.49
76.34
81.02
96.38
95.75
98.09
90.16
91.30
97.59
97.49
97.65
96.38
97.34

7.2 Elementel Analiz Sonuçları
ATLK numunesinden %100 N2 ve %100 CO2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının
ve yarı-kok üretiminden elde edilen sıvı ürünlerin elementel analiz sonuçları Çizelge
7.2’de görülmektedir. %100 N2 atmosferinde yapılan piroliz neticesinde elde edilen
yarı-kokların toplam karbonun ana numunenin toplam karbonuna göre % 35.8 arttığı
belirlenmiştir. %100 CO2 atmosferinde üretilen yarı-kok numunelerinin ise ATLK
numunesine göre toplam karbonunda % 63.2 azalma olduğu belirlenmiştir.
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Bu sonuç yarı-kok üretimi için CO2 atmosferinin uygun olmadığını göstermektedir.
Ayrıca her iki atmosferde elde edilen sıvı ürünlerin elementel analiz sonuçları
incelendiğinde CO2 atmosferinde üretilen sıvı ürünün toplam karbonunun N2
atmosferinde elde edilen sıvı ürünün toplam karbonundan % 44.7 daha az olduğu
belirlenmiştir.
Çizelge 7.2’de ATLK ile onun pirolizinden elde edilen sıvı ve katı ürünlerin
elementel analiz sonuçları görülmektedir.
Çizelge 7.2 : ATLK ile onun pirolizinden elde edilen sıvı ve katı ürünlerin elementel
analiz sonuçları
Numune
Adana Tufanbeyli
AT N2 Yarı-Kok
AT CO2 Yarı-Kok
AT N2 Yarı-Kok sıvı ürün
AT CO2 Yarı-Kok sıvı ürün

C
24.4
35.8
8.98
4.83
2.67

Elementel analiz
H
O
N
4.40
68.04
0.61
0.23
57.67
0.65
0.08
83.8
0.37
8.06
86.48
0.51
8.14
88.63
0.56

S
2.18
5.02
6.19
0.12
0

Hidrojen miktarları incelendiğinde; N1 ve C1 numunelerinin ATLK numunesine
göre hidrojen miktarlarında çok fazla azalma olduğu bunun aksine sıvı ürünlerin
hidrojen miktarlarında artış olduğu gözlenmiştir. Oksijen miktarlarında ise sadece
N1 numunesinde azalma olup diğer numunelerde artış gözlenmiştir. N1 ve C1
numunelerinin kükürt miktarları, ATLK numunesinin kükürtünden 2.5-3 kat kadar
yüksek olduğu belirlenmiştir. C1 numunesinin sıvı üründe kükürt tespit
edilmemiştir. N1 numunesinin sıvı ürününde ise (%0.12) az miktarda bulunduğu
belirlenmiştir. Azot miktarlarında ise ATLK numunesine göre N1 numunesinde
artma C1 numunesinde ise azalma belirlenmiştir. N1 ve C1 numunelerinin sıvı
ürünlerde azot miktarlarının birbirlerine yakın olduğu tespit edilmiştir.
7.3 Isıl Değer Analiz Sonuçları
ATLK numunesi ile %100 N2 ve %100 CO2 atmosferinde üretilen yarı-koklar ve
yarı-koklar ile yapılan kısmi oksidasyon ve oksijenle zenginleştirilmiş yakma
deneyleri sonucunda kalan katı maddelerin ısıl değer analiz sonuçları Çizelge 7.3’de
verilmiştir. ATLK numunesinin %100 N2 atmosferinde yapılan pirolizin yapıdaki
sabit karbon miktarını arttırdığı için, yarı-kokun ısıl değeri (15.05 MJ/Kg) ana
numuneden daha (8.87 MJ/Kg) fazla çıkmıştır. CO2 ortamında ise üretilen yarı-kok
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CO2 ile tepkimeye girerek sabit karbonun azalması nedeniyle ısıl değerinde düşme
görülmüştür (3.94 MJ/Kg).
ATLK’nden N2 atmosferinde üretilen yarı-kok ısıl değeri ana numunenin ısıl
değerinden %41.05 fazla olduğu tespit edilmiştir. N2 atmosferinde üretilen yarıkokların %15 O2 + %85 N2 atmosferinde gerçekleştirilen kısmi oksidasyon
neticesinde geriye kalan numunenin ısıl değerinin N2 atmosferinde üretilen yarı-kok
ısıl değeri ile kıyaslandığında %62.14 azalma olduğu görülmüştür.
%100 CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokun ve ana numunenin %5 O2 + %95 CO2
ortamında yakılması neticesinde geriye kalan numunenin analiz edilmesiyle ısıl
değerinin 0 olduğu belirlenmiştir.
Çizelge 7.3 : Numunelerin ısıl değer analiz sonuçları
Numuneler

Isıl değer(MJ/kg)

Adana Tufanbeyli
AT %95 N2 + %5 O2
AT %90 N2 + %10 O2
AT %85 N2 + %15 O2
AT %95 CO2 + %5 O2
AT %90 CO2 + %10 O2
AT %85 CO2 + %15 O2
AT N2 Yarı-Kok
AT N2 Yarı-Kok %95 N2 + %5 O2
AT N2 Yarı-Kok %90 N2 + %10 O2
AT N2 Yarı-Kok %85 N2 + %15 O2
AT N2 Yarı-Kok %70 N2 + %30 O2
AT CO2 Yarı-Kok
AT CO2 Yarı-Kok %95 CO2 + %5 O2
AT CO2 Yarı-Kok %90 CO2 + %10 O2
AT CO2 Yarı-Kok %85 CO2 + %15 O2

8.87
7.82
5.33
3.5
0
0
0
15.05
10.73
7.93
13.61
0
3.94
0
0
0

N2 atmosferinde üretilen yarı-kokun ile CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokun ısıl
değerleri kıyaslandığında CO2 ortamında elde edilen yarı-kokun %73.85 daha az ısıl
değere sahip olduğu gözlenmiştir. N2 ve CO2 gazı kullanılarak farklı oksidatif
ortamlarda gerçekleştirilen analizler neticesinde ana numunenin %30 O2 + %70 N2
atmosferinde ve %5 O2 + %95 CO2 ortamında gerçekleştirilen yakma işlemi
neticesinde tamamıyla yandığı gözlenmiştir. ATLK numunesinden N2 ve CO2
atmosferinde üretilen yarı-koklar kıyaslandığında N2 atmosferinde üretilen
yarıkokların %30 O2 + %70 N2, CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokların ise %5 O2 +
%95 CO2 atmosferinde tamamen yandığı gözlenmiştir.
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CO2 + O2 ile N2 + O2 atmosferlerinde gerçekleştirilen yakma işlemleri
kıyaslandığında, CO2 veya N2 açısından zengin ortamlarda kömür farklı yanma
özellikleri göstermektedir. Yüksek miktardaki CO2 varlığında tutuşma sıcaklığı,
yakma sisteminin stabilitesi, alev yayılımı, gaz sıcaklığı, yarı-kokun yanması, alevin
radiatif özellikleri ve yakma sisteminin etkinliği gibi birçok özellik değişmektedir
[71]. Oksijenle zenginleştirilmiş

yakma şartlarında üç atomlu CO2 gaz

moleküllerinin gaz çıkışının artmasına neden olduğu belirtilmiştir [72]. Ayrıca
CO2’nin ısı kapasitesi ve yoğunluğu N2’den fazladır. Termal kapasitenin artması,
yakma sistemlerinde ısı transferinin artışına da neden olmaktadır [44].
Sonuç olarak CO2 + O2 atmosferinde gerçekleştirilen yakma işleminde N2 + O2
atmosferinde gerçekleştirilen yakma işlemine nazaran çok daha az O2 gereksinimi
olduğu gözlenmiştir. Oksijence zenginleştirilmiş yakma sistemlerinde baca gazından
ayrılan CO2’in %5 O2 ilavesiyle ATLK numunesinin tamamının yakılabilmesi için
yeteli olduğu, ayrıca yarı-kokun üretiminde de CO2 gazının uygun olmadığı
görülmüştür. CO2 ortamında elde edilen yarı-kok ısıl değerinin, N2 ortamındaki elde
edilen yarı-kok ısıl değerinden %73.95 daha az olmasının nedeni Al Makhadmeh ve
Ç.A. [73], 900 °C’de Boudouard ve CO shift tepkimelerin gerçekleşmesi nedeniyle
900 °C civarında %100 N2 atmosferinde gerçekleştirilen yarı-kok üretiminde
ortamın hidrojence zengin CO’ce fakir olmasından, CO2 ortamında ise (7.2) ve (7.3)
tepkimelerin gerçekleşmesi nedeniyle karbonmonoksitçe zengin hidrojence fakir
olması ile açıklanmaktadır. Şekil 7.1’de LA kömür pirolizi görülmektedir.
C(s) + CO2 → 2CO

Boudouard tepkimesi (heterojen)

(7.2)

CO2 + H2 ↔ CO + H2O

CO shift tepkimesi (heterojen)

(7.3)

Ayrıca elementel analiz sonuçları da %100 CO2 ortamında üretilen yarı-kokun
düşük

karbon

miktarı

içerdiği

görülmektedir.

Sonuç

olarak

zenginleştirilmiş yakma sistemlerinde baca gazından ayrılan CO2’in
üretimde kullanılmasının uygun olmadığı belirlenmiştir.
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oksijence
yarı-kok

Şekil 7.1 : LA kömür pirolizi süresince N2 ve CO2 ortamında
H2, CO ve CH4 değişimleri [73]
7.4 Termal Analiz Sonuçları
ATLK, N1 ve C1 numunelerinin kuru hava atmosferinde gerçekleştirilen termal
analizleri neticesinde üretilen DSC, DTA, DTG ve TG grafikleri Ek A Şekil A.1,
A.2, A.3, A.4’te görülmektedir.
Ana numunenin DTG eğrisinde 105 °C’de nem çıkışının tamamlanmasının ardından
yaklaşık 200 °C’ye kadar önemli bir ağırlık kaybı gerçekleşmediği görülmektedir.
250°C ile 300°C arasındaki sıcaklık aralığında ağırlık kayıplarının başladığı
görülmektedir. ATLK numunesinin bünyesinde yer alan uçucu maddelerin yapıdan
uzaklaşması ile başlayan bu süreç, yanabilir uçucu maddelerin homojen fazda
yanması ile devam etmiştir. En fazla ağırlık kaybı 500°C’de görülmektedir.
580°C’den sonra başlayan ve yaklaşık 700°C’ye kadar devam eden ağırlık kayıp
bölgesinde, sabit karbonun yanması gerçekleşmektedir.
ATLK ortam sıcaklığından 900°C’ye 10°C/dk ısıtma hızıyla ısıtılması neticesinde
261.5°C’de tutuştuğu ve N1 numunesinin tutuşma sıcaklığının (413.7 °C) C1
numunesinin tutuşma sıcaklığından (388°C) daha yüksek olduğu DTA eğrisinden
belirlenmiştir. Bu durum elementel analizdeki karbon içeriği ile desteklenmektedir.
Her 3 numunenin de aynı sürelerde yanma sürelerine sahip oldukları, yarı-kok
numunelerinin maksimum yanma sıcaklıklarına ulaştığı sıcaklığın ana numuneden
(307°C) daha yüksek olduğu görülmüştür. N1 numunesinin ise (576°C) C1
numunesine (552°C) göre daha yüksek sıcaklıkta maksimum yanma sıcaklığına
ulaştığı belirlenmiştir.
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ATLK numunesinin yanma veriminin %72.76, N1 numunesinin %31.33, C1
numunesinin ise (%8.8) çok düşük değerler sahip oldukları görülmektedir. Bu da
düşük karbon içeriğinden kaynaklanmaktadır. TG eğrilerinde ağırlık kaybının en
fazla ATLK numunesinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Maksimum ağırlık kayıp
hızları incelendiğinde en yüksek maksimum kayıp hızına N2 atmosferinde üretilen
yarı-kok numunesi sahip olduğu görülmüştür.
Numunelerin DTA grafikleri incelendiğinde ana numunenin içermiş olduğu yüksek
nemden dolayı 105 °C’de çok geniş bir endotermik bir pik verdiği ve ardından
uçucu madde yanmasının gerçekleştiği ekzotermik pik ile birbiriyle kaynaşmış
durumda yarı-kok yanmasının gerçekleştiği ikinci pikin varlığı görülmektedir.
640°C sıcaklıkta ikincibir ekzotermik pikin varlığı daha gözlenmektedir. ATLK ve
N1 numunesinin DTA eğrileri kıyaslandığında
sıcaklıkta yanmaya başladığı ve

N1 numunesinin daha düşük

670°C de tepkime sona ermektedir. C1

numunesinin ise N1 numunesi ile aynı sıcaklıkta yanmaya başladığı görülmüştür. C1
numunesinin 640°C civarında ekzoterm tepkimesinin sona erdiği görülmektedir.
ATLK numunesinin C1 ve N1 numunelerine göre ekzoterm tepkimelerinin daha
yüksek sıcaklıklarda sona erdiği görülmektedir.
Çizelge 7.4 : Numunelerin kuru hava atmosferinde gerçekleştirilen termal analiz
sonuçları
Numuneler

Tutuşma
Sıcaklığı
(oC)

Yanma
Süresi
(dk)

Tmax (oC)

%Yanma

Adana Tufanbeyli
AT N2 Yarı-Kok
AT CO2 Yarı-Kok

261
413
388

19.62
19.29
18.37

307
576
552

72.76
30.33
8.8

Verimi

dm/dt
(max)
(%/dk)

6.920
9.571
2.778

N1, C1 ve ATLK numunelerinin DTA eğrileri ile DSC eğrilerinin aynı eğilimi
gösterdiği görülmektedir. N1 numunesinin daha yüksek bir ekzoterm bir pike sahip
olduğu yüksek ısıl değerin bir göstergesi olup ATLK numunesinin daha düşük, C1
numunesinin ise en düşük ısıl değere sahip olduğu DSC eğrilerinde görülmektedir.
ATLK numunesinin yüksek nem içeriğinden dolayı 200°C’ye kadar ortamda ısı
çektiği DSC eğrilerinde de görülmektedir. Çizelge 7.4’te numunelerin kuru hava
atmosferinde gerçekleştirilen termal analiz sonuçları görülmektedir.
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7.5 Yüzey Alanı Ölçümü (BET) ve SEM Görüntüleri Sonuçları
ATLK numunesi ile %100 N2 ve %100 CO2 atmosferlerinde 900 °C’de üretilen yarıkokların BET yüzey alanı ölçümü sonuçları Çizelge 7.5’de verilmiştir.
Çizelge 7.5 : Numunelerin BET yüzey alanı ölçüm sonuçları
Numuneler

Yüzey alanı(m2/g)

Adana Tufanbeyli
AT N2 Yarı-Kok
AT CO2 Yarı-Kok

2.18
180.06
105.38

Sonuçlara göre en geniş yüzey alanına N1 numunesinin (180.06 m2/g) sahip olduğu
görülmektedir. N1 numunesinin yüzey alanı C1 numunesinin yüzey alanına göre
%70.63 daha geniş yüzey alanına sahiptir. Kısa analiz sonuçları incelendiğinde C1
numunesinin %90.16 gibi çok yüksek bir değerde küle sahip olduğu görülmektedir.
Mineral madde yüksek sıcaklıklarda eriyip gözenekleri tıkayarak yüzey alanını
düşürdüğü söylenebilir. ATLK numunesinden %100 CO2 ortamında üretilen yarıkoklarının %90’ı kül haline geldiğinden dolayı yapı aglomere olmuştur ve mineral
madde

ve

külden

kaynaklanan

inorganik

maddedeki

zenginleşme

SEM

görüntülerinde yüksek reflektanslı parlak noktalar şeklinde kendini belli etmektedir.
N1 numunesinin SEM görüntüsünde ise taneciklerde yapışma ve aglomerasyonun
olmadığı görülmektedir. Uçucu madde uzaklaşmasına bağlı olarak yapıda boşluk
oluşumu da söz konusudur.
Li ve Ç.A. [74], CO2 ve N2 atmosferlerinde bitümlü ve antrasit kömürleri ile 1200
°C’de çalışmışlardır. N2 atmosferinde kullanılan bitümlü kömür yüzey alanı CO2
ortamındakinden % 25 daha fazla bulunmuştur. Antrasit kömüründe ise yüzey
alanları her iki atmosferde de birbirlerine daha yakın bulunmuştur. SEM
görüntülerinden gözeneklerin mineraller tarafından kapatıldığı görülmüştür. Al
Makhadmeh ve Ç.A. [73], yaptıkları 1150 °C’deki piroliz deneylerinde kulanılan
kömürün mineral maddesinin az oluşu ve CO2 ortamındaki Boudouard tepkimesi ile
%100 CO2 atmosferinde üretilen numunenin yapısındaki karbonun harcandığı için
%100 N2 atmosferinde üretilen yarı-koktan daha geniş yüzey alanına sahip olduğu
görülmüştür. Şekil 7.2 ve 7.3’te %100 CO2 ve %100 N2 atmosferinde üretilen
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yarı

koklar görülmektedir. ATLK numunesinin SEM görüntüleri Ek B Şekil B.1’de
verilmiştir.

Şekil 7.2 : CO2 ortamında üretilen yarı-koklar ve yapısında bulunan mineral
maddeler

Şekil 7.3 : N2 ortamında üretilen yarı-koklar
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7.6 FTIR Analizi Sonuçları
7.6.1 Adana Tufanbeyli orijinal numunesinin gazlaştırma işlemi neticesinde
geriye kalan katı numunelerin FTIR analizleri
7.6.1.1 Adana Tufanbeyli orjinal numunesi
A1 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.4’te verilmiştir. 3394 cm-1’de bir
geniş, 2924, 2853, 1379, 1107, 1037, 717, 667, 654 cm-1’de 8 tane kuvvetli ve
1591, 1738 cm-1’de 2 tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
3394 cm-1’deki geniş band O-H hidroksil gruplarını temsil etmektedir [75]. 2924 ve
2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarını [76], 1591 cm-1’deki orta
şiddetteki band aromatik hidrokarbonlarda C=C yapılarının varlığını göstermektedir
[77]. 1377 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve fenollerdeki O-H gruplarını
göstermektedir [77]. 1107 ve 1037 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının
varlığını göstermektedir [77]. 717, 667 ve 654 cm-1’deki kuvvetli band ise olefinik
ve aromatik yapılarda C-H yapıları gözlenmiştir [77]. 1738 cm-1’deki orta şiddetteki
band karbonil gruplarının C=O yapılarının varlığını göstermektedir [76].
AT %95 N2 + %5 O2
A11 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.4’te verilmiştir. 2924, 2852,
1045, 1013, 977, 945, 675 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1458, 1435 cm-1’de 2
tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarını göstermektedir
[76]. 1458 cm-1 deki orta şiddetteki band aromatik gruplarının C=C [77], 1435
cm-1’deki orta şiddetteki band polifosfat esterlerin P-R bağlarını temsil etmektedir
[75]. 1045 ve 1013 cm-1’deki kuvvetli band karboksilli asit ve türevlerinin C-O-C
yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 977 ve 945 cm-1’deki kuvvetli band
alkenlerin C-H yapılarını göstermektedir [77]. 675 cm-1’deki kuvvetli band olefinik
ve aromatik yapılarda C-H yapıları gözlenmiştir [77].
AT %90 N2 + %10 O2
A12 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.4’te verilmiştir. 2923, 2853,
1016, 820, 674, 653 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1464 cm-1’de 1 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
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2923 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1464 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını göstermektedir [77]. 1016 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının
varlığını göstermektedir [77]. 820, 674 ve 653 cm-1’deki değişken band olefinik ve
aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %85 N2 + %15 O2
A13 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.5’te verilmiştir. 2925, 2852,
1152, 1112, 1038, 1012, 678 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1463

cm-1’de 1

tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1152, 1112, 1038 ve 1012 cm-1’deki kuvvetli band
C-O-C gruplarını temsil etmektedir [77]. 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve
aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %70 N2 + %30 O2
A14 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.5’te verilmiştir. 2925, 2853,
1153, 1118, 1046, 677 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1464 cm-1’de 1 tane orta
şiddetteki band vardır.
2925 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1464 cm-1’deki orta şiddetteki band CH2, CH3 gruplarını temsil
etmektedir [77]. 1153, 1118, 1046 cm-1’deki kuvvetli band C-O gruplarını temsil
etmektedir [77]. 677 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H
yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %40 N2 + %60 O2
A15 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.5’te verilmiştir. 2924, 2853,
1152, 1046, 1016, 675 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1377, 1458 cm-1’de 2 tane
orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1377 cm-1’deki O-H gruplarını göstermektedir
[77]. 1152, 1046 ve 1016 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının varlığını
77

Şekil 7.6 : A21, A22 ve A23 numunelerinin FTIR analizi

78

göstermektedir [77]. 675 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda CH yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %95 CO2 + %5 O2
A21 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.6’da verilmiştir. 2924, 2853,
1151, 1118, 1046, 1016, 677, 651 cm-1’de 8 tane kuvvetli band ve 1464 cm-1’de 1
tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1464 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir. 1151, 1118, 1046, 1016 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C
yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 677, 651 cm-1’deki kuvvetli band olefinik
ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %90 CO2 + %10 O2
A22 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.6’da verilmiştir. 2924, 2853,
1151, 1116, 1045, 678 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1465 cm-1’de 1 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1464 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1151, 1116, 1045 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C
bağlarının varlığını göstermektedir [77]. 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve
aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %85 CO2 + %15 O2
A23 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.6’da verilmiştir. 2925, 2853,
1152, 1118, 1025, 679 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1462 cm-1’de 1 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1462 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1152, 1118, 1025 cm-1’deki kuvvetli band

C-

O-C bağlarının varlığını göstermektedir [77]. 679 cm-1’deki kuvvetli band olefinik
ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
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AT %70 CO2 + %30 O2
A24 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.7’de verilmiştir. 2925, 2853,
1152, 1116, 1014, 678 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1463 cm-1’de 1 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1152, 1116, 1014 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C
bağlarının varlığını göstermektedir [77]. 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve
aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %40 CO2 + %60 O2
A25 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.7’de verilmiştir. 2924, 2853,
1150, 1120, 678 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1462 cm-1’de 1 tane orta şiddette
band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1462 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1150, 1120 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C
bağlarının varlığını göstermektedir [77]. 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve
aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT %100 O2
A16 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.7’de verilmiştir. 2925, 2853,
1151, 1124, 678 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1462 cm-1’de 1 tane orta şiddette
band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1462 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını

temsil etmektedir [77]. 1151, 1124 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C

yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve
aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
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7.6.2 Adana Tufanbeyli N2 yarı-kokunun gazlaştırma işlemi neticesinde geriye
kalan katı numunelerin FTIR analizleri
7.6.2.1 Adana Tufanbeyli N2 yarı-koku
N1 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.8’de verilmiştir. 2925, 2854,
1152, 1119, 677 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1463 cm-1’de 1 tane orta şiddette
band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2854 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir. 1152, 1119 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının
varlığını göstermektedir [77]. 677 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik
yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT N2 Yarı-Kok %95 N2 + %5 O2
N11 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.8’de verilmiştir. 2925, 2853,
1113, 1047, 925, 655 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1461 cm-1’de 1 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1461 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1113, 1047 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C
yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 925 cm-1’deki ve 655 cm-1’deki kuvvetli
band olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT N2 Yarı-Kok %90 N2 + %10 O2
N12 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.8’de verilmiştir. 2925, 2852,
1112, 931, 653 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1456 cm-1’de 1 tane orta şiddette
band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1456 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1112 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının
varlığını göstermektedir [77]. 931 cm-1’deki ve 653 cm-1’deki kuvvetli band olefinik
ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
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AT N2 Yarı-Kok %85 N2 + %15 O2
N13 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.9’da verilmiştir. 2924, 2852,
1116, 927, 674, 654 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1463 cm-1’de 1 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1116 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C bağlarının
varlığını göstermektedir. 927 cm-1’deki 674, 654 cm-1’deki kuvvetli band olefinik
ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT N2 Yarı-Kok %70 N2 + %30 O2
N14 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.9’da verilmiştir. 2925, 2852,
1149, 1116, 967, 677 cm-1’de 6 tane kuvvetli band ve 1374, 1454 cm-1’de 2 tane
orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2852 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1454 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve
fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1149, 1116 cm-1’deki kuvvetli
band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 967 cm-1 ve 677 cm-1’deki
kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını
göstermektedir [77].
AT N2 Yarı-Kok %40 N2 + %60 O2
N15 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.9’da verilmiştir. 2925, 2853,
1152, 1120, 677 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1374, 1455 cm-1’de 2 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1455 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve
fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1152, 1120 cm-1’deki kuvvetli
band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 677 cm-1’deki kuvvetli band
olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
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AT N2 Yarı-Kok %100 O2
N16 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.10’da verilmiştir. 2925, 2855,
1154, 1121, 678 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1374, 1464 cm-1’de 2 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2925 ve 2855 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1464 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve
fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1154, 1121 cm-1’deki kuvvetli
band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 678 cm-1’deki kuvvetli band
olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
7.6.3 Adana Tufanbeyli CO2 yarı-kokunun gazlaştırma işlemi neticesinde
geriye kalan katı numunelerin FTIR analizleri
7.6.3.1 Adana Tufanbeyli CO2 yarı-koku
C1 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.10’da verilmiştir. 2924, 2853,
1157, 1122, 679 cm-1’de 5 tane kuvvetli band ve 1374, 1463 cm-1’de 2 tane orta
şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve
fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1157 cm-1 ve 1122 cm-1’deki
kuvvetli band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 679 cm-1’deki
kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını
göstermektedir [77].
AT CO2 Yarı-Kok %95 CO2 + %5 O2
C11 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.10’da verilmiştir. 2924, 2854,
1152, 1114, 1026, 975, 671 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1374, 1463 cm-1’de 2
tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2854 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkollerdeki ve
fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1152, 1114 ve 1026 cm-1’deki
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kuvvetli

band

C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 975 ve 671

cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını
göstermektedir [77].
AT CO2 Yarı-Kok %90 CO2 + %10 O2
C12 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.11’de verilmiştir. 2924, 2853,
1152, 1115, 1047, 945, 678 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1374, 1461, 1598
cm-1’de 3 tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1598 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik hidrokarbonlarda
C=C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 1461 cm-1’deki orta şiddetteki band
aromatik yapılardaki C=C bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta
şiddetteki band alkol ve fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1152,
1115, 1047 cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir
[77]. 945 ve 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H
yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT CO2 Yarı-Kok %85 CO2 + %15 O2
C13 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.11’de verilmiştir. 2924, 2854,
1153, 1120, 1047, 946, 678 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1465, 1374 cm-1’de 2
tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2854 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1465 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C
bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve
fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1153, 1120, 1047, cm-1’deki
kuvvetli band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 946 ve 678
cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını
göstermektedir [77].
AT CO2 Yarı-Kok %70 CO2 + %30 O2
C14 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.11’de verilmiştir. 2925, 2854,
1154, 1119, 1047, 945, 678 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1464, 1378 cm-1’de 2
tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.2925 ve 2854 cm-1’deki kuvvetli band
metil ve metilen gruplarının varlığını göstermektedir [76]. 1464 cm-1’deki orta
şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374
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Şekil 7.12 : C15 ve C16 numunelerinin FTIR analizi
[77]. 1154, 1119, 1047, cm-1’deki kuvvetli band C-O yapılarının varlığını
göstermektedir [77]. 945 ve 678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik
yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
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AT CO2 Yarı-Kok %40 CO2 + %60 O2
C15 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.12’de verilmiştir. 2924, 2853,
1151, 1119, 1045, 1016, 947, 678 cm-1’de 8 tane

kuvvetli

band ve 1460 ve

1374 cm-1’de 2 tane orta şiddette band olduğu görülmüştür. 2924 ve 2853 cm-1’deki
kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını göstermektedir [76]. 146 cm1

’deki orta şiddetteki band aromatik yapılardaki C=C bağlarını temsil etmektedir

[77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki band alkol ve fenollerdeki O-H gruplarını
göstermektedir [77]. 1151, 1119, 1045, 1016 cm-1’deki kuvvetli band

C-O-C

yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 947 ve 678 cm-1’deki kuvvetli band
olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının varlığını göstermektedir [77].
AT CO2 Yarı-Kok %100 O2
C16 numunesine ait FTIR ölçüm sonuçları Şekil 7.12’de verilmiştir. 2924, 2853,
1153, 1121, 1046, 946, 678 cm-1’de 7 tane kuvvetli band ve 1649, 1463, 1374
cm-1’de 3 tane orta şiddette band olduğu görülmüştür.
2924 ve 2853 cm-1’deki kuvvetli band metil ve metilen gruplarının varlığını
göstermektedir [76]. 1649 ve 1463 cm-1’deki orta şiddetteki band aromatik
yapılardaki C=C bağlarını temsil etmektedir [77]. 1374 cm-1’deki orta şiddetteki
band alkol ve fenollerdeki O-H gruplarını göstermektedir [77]. 1153, 1121, 1046
cm-1’deki kuvvetli band C-O-C yapılarının varlığını göstermektedir [77]. 946 ve
678 cm-1’deki kuvvetli band olefinik ve aromatik yapılarda C-H yapılarının
varlığını göstermektedir [77].
ATLK numunesi ile N2 ve CO2 atmosferlerinde elde edilen yarı-koklarının farklı
oksidatif atmosferlerde, kısmi oksidasyonu ile oksijenle zenginleştirilmiş yakma
neticesinde geri kalan katı numunelerinin karşılaştırmalı FTIR analizi Ek C Şekil
C.1, C.2, C.3, C.4’te verilmiştir.
7.6.4 FTIR analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
ATLK numunesi ve ondan %100 N2 ve %100 CO2 atmosferlerinde elde edilen yarıkoklarının farklı oksidatif atmosferlerde kısmi oksidasyonu ve oksijenle
zenginleştirilmiş yakma neticesinde geri kalan katı numunelerin FTIR analizi
gerçekleştirilmiştir
ATLK numunesinin geniş bir OH pikine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum
yapısındaki yüksek nem içeriğinden kaynaklanmaktadır.
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Metilen – metil bağlarının ana numunede daha kuvvetli pik verdiği tespit edilmiştir.
CO2 + O2 atmosferinde ise ortamdaki farklı O2 miktarlarında CH3-CH2 piklerinin
siddetinin fazla değişmediği görülmektedir.
CO2 + O2 atmosferinde C=C pikinin ortamdaki O2 miktarına bağlı olarak azaldığı,
karbonil (C=O), olefinik ve aromatik yapılarının piklerinin ise aynı şekilde
ortamdaki O2 miktarı arttırıldıkça azaldığı ve yok olduğu görülmektedir.
%5O2 + %95 CO2 atmosferinde yapılan kısmi oksidasyon neticesinde elde edilen
katı ürünün C-O-C yapılarının çok keskin pik verdiği tespit edilmiştir. O2 miktarının
daha da artması ile birlikte bu yapıların piklerinin şiddetinin azaldığı belirlenmiştir.
Aynı şekilde %5 O2 + %95 CO2 atmosferinde yapılan kısmi oksidasyon neticesinde
elde edilen katı ürünlerde C-H deformasyonuna ait kuvvetli bir pikin olduğu, daha
yüksek O2 miktarlarında ise pik şiddetinde azalma olduğu görülmektedir.
ATLK numunesinin N2 + O2 atmosferinde farklı oksidatif ortamlarda kısmi
oksidasyon neticesinde geri kalan katı ürünlerin FTIR analizi sonuçları
incelendiğinde, (-CH2, -CH3) metil- metilen bağlarının O2 miktarının artması ile
azaldığı görülmektedir.
O2 derişimlerinin artmasına bağlı olarak karbonil (C=O) piklerinin tamamen
kaybolduğu, aromatik yapılardaki C=C ve olefinik gruplarının piklerinin şiddetinin
ise azaldığı görülmüştür. N2 + O2 atmosferinde yapılan kısmi oksidasyonda oksijen
miktarının azalması ile C-O-C pik şiddetinin azalmakta olduğu belirlenmiştir.
C-H deformasyonun pik şiddetinin %5 O2 + %95 N2 atmosferinde en düşük
seviyede bulunmaktadır. O2 miktarının arttırılması ile piklerinin şiddetinin de arttığı
belirlenmiştir.
ATLK numunesinden %100 N2 atmosferinden üretilen yarı-koklarının farklı oksijen
derişimlerindeki kısmi oksidasyonu ve oksijenle zenginleştirilmiş yakma sonucu
elde edilen katı numunelerin FTIR analizleri gerçekleştirilmiş ve %100 O2 yakma
ile diğer şartlarda yapılan yakmaya göre çok daha keskin CH3-CH2

piklerinin

oluştuğu belirlenmiştir. O2 derişimi azaldıkça bu yapıların neden olduğu piklerin
şiddetlerinin de azaldığı görülmektedir. karbonil, olefinik ve aromatik gruplarının
pikleri ise O2 derişimi arttıkça daha küçük pikler verdiği belirlenmiştir.
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ATLK numunesinden %100 CO2 atmosferinden üretilen yarı-koklarının farklı
oksijen derişimlerindeki kısmi oksidasyonu ve oksijenlenle zenginleştirilmiş yakma
sonucu elde edilen katı numunelerin FTIR analizleri gerçekleştirilmiş ve CO2
ortamında üretilen yarı-kokun FTIR eğrisinde OH grupları piklerinin bulunmadığı
görülmektedir.
CH3-CH2 yapıları O2 miktarına bağlı olarak artış gösterdiği %100 O2 ile yakma
şartlarında en kuvvetli piki verdiği görülmektedir. Aynı durumun karbonil, olefinik
ve aromatik yapılarının piklerinde de görüldüğü belirlenmiştir. Diğer farklı oksidatif
atmosferlerdeki pik şiddetleri birbirine yakındır.
C-O-C yapıları ve C-H bağları deformasyonu ise en kuvvetli piklerini %15 O2 +
%85 CO2 atmosferinde kısmi oksidasyon şartlarında verdiği ve ana numune ile
kıyaslandığında çok daha şiddetli piklere sahip olduğu belirlenmiştir.
Ortamdaki O2 varlığı C-H bağlarındaki parçalanmaya CH2-CH3 oluşmasına
karbonil, olefinik, aromatik grupların kaybolmasına neden olmaktadır.
Sonuç olarak FTIR analizlerinin sonuçlarına göre ana numunede görülen OH
grubunun yarı-koklarda görülmediği tespit edilmiştir. Bu durumun nedeni
sıcaklığın etkisiyle bünyeden uzaklaşan nem ile açıklanmaktadır.
ATLK numunesinin CO2 + O2 ve N2 + O2 atmosferlerinde gerçekleştirilen kısmi
oksidasyonunda CH3-CH2 gruplarının O2 derişimine bağlı olarak azalma gösterdiği,
yarı-kokların kısmi oksidasyonunda ise bu yapıların artış gösterdiği görülmüştür.
Karbonil grupları piklerinin tüm numunelerde O2 derişimine bağlı olarak azaldığı
ve sonunda yapıda kalmadığı görülmüştür.
Olefinik ve aromatik yapıları piklerinin ATLK numunesi ve yarı-koklarının CO2 +
O2 ve N2 + O2 atmosferinde gerçekleştirilen kısmi oksidasyon ve oksijenle
zenginleştirilmiş yanma şartlarında kaybolduğu ve C=C bağlarının ise zayıf pik
verdiği tespit edilmiştir. ATLK numunesinin CO2 + O2 atmosferi ve N2 + O2
atmosferinde gerçekleştirilen kısmi oksidasyon ve oksijenle zenginleştirilmiş yanma
neticesinde geriye kalan katı ürünlerin FTIR analiz sonuçları karşılaştırıldığında CO-C yapılarının N2 + O2 atmosferinde daha yüksek O2 derişimi ile (%60) keskin ve
kuvvetli pik verildiği görülmüştür. CO2 + O2 atmosferinde ise minimum O2 derişimi
ile (%5) daha kuvvetli pik verdiği görülmüştür. Sonuç olarak

N2 + O2

atmosferindeki C-O-C yapılarının oluşum hızları CO2 + O2 atmosferindekine göre
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O2 derişiminden daha fazla etkilenmektedir. Yarı-kokların kısmi oksidasyonunda
ise bu durum ana numunelerin sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. O2 + CO2
atmosferinde bouduard tepkimesiyle ana numunenin yapısına daha az oksijenle ile
etki edilmektedir. C-H bağlarının deformasyonunda da aynı durum söz konusudur.
ATLK numunesinden %100 N2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının ATLK
numunesi ile aynı atmosferde (%60 O2 + %40 N2) C-O-C piklerinin maksimum
değerde olduğu görülmüştür. %100 CO2 ortamında oluşturulan yarı-kokların ise
kısmi oksidasyon şartlarında yakılması ile (%15 O2) C-O-C yapısının en yüksek
pikinin oluştuğu gözlenmiştir.
7.7 XRD ve XRF Sonuçları
ATLK numunesi ve ondan %100 N2 ve %100 CO2 atmosferlerinde üretilen yarıkoklarının XRD ve XRF analizleri, farklı oksidatif atmosferlerde kısmi oksidasyonu
ve oksijenle zenginleştirilmiş yakma neticesinde geri kalan katı numunelerinin
XRD analiz gerçekleştirilmiştir.
A1 numunesine ait XRD sonucu incelendiğinde ana piklerin kuvars (SiO2), SiS2 ve
NaPO3 piklerinin olduğu görülmektedir. Bu yapılardan farklı olarak (C11H12O2)n
poli

(3-t-butil-4-oksibenzoat), (Ca0,49Mg2.51)(MgSi)(SiO4)3 majorite, C3H5NaO2

sodyum proponat, C36H70O4.H2O kalsiyum stearat hidrat minerallerinin piklerinin
olduğu tespit edilmiştir.
N1 numunesinde ise A1 numunesinde görülen kuvars (SiO2)

varlığını devam

ettirmekte ancak farklı olarak Fe3O4, Ca(NH3)2.1C9 kalsiyum amonyak grafit,
C36H70MgO4 magnezyum stearat bulunduğu ve (CaS) kalsiyum sülfürün olduğu
görülmektedir.
C1 numunesine ait XRD sonucu incelendiğinde A1 ve N1 numunelerinde olduğu
gibi ana pikin kuvars (SiO2) olduğu ve N1 numunesine ile benzer yapıda (CaS)
kalsiyum sülfürün bulunduğu görülmektedir. N1 numunesinden farklı olarak
Na0.4Ca0.6Al1.6Si2.4O8 kalsiyum alüminyum silikat (Labrodorit), Ca2Al(AlSi)O7
Gehlerit, Fe3O4 magnetit, Na(AlSi3O8) albit

yapıları bulunmaktadır. A1

numunesinin XRF sonuçları incelendiğinde yapısında %8.768 Ca, %5.28 Fe,
%1.9066 S, %1.045 Si olduğu belirlenmiştir.
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N1 numunesinin XRF sonuçları incelendiğinde yapısında %16 Ca, %9.44 Fe,
%4.53 S, %3,31 Si olduğu belirlenmiştir.
A1 numunesindeki Ca, S, Fe, Si miktarları N1 numunesinde 2 katına ulaşmaktadır.
Ayrıca A1 numunesi yapısında düşük miktarda bulunan St, Ti 2 katına çıkmakta,
Mo, Bi, Cu, Ni, Cr miktarlarında ise değişme olmadığı görülmektedir.

N1

numunesindeki Cd miktarları ana numuneye göre azalmakta, As, Mn, Va, Ti
miktarlarında düşük artışın olduğu gözlenmektedir.
C1 numunesinin XRF sonuçları incelendiğinde yapısında en yüksek miktarda
sırasıyla Ca, Fe, S ve Si elementleri bulunmaktadır. C1 numunesinde Ca, Fe, S ve
Si elementlerinin miktarı A1 numunesine göre artmakta fakat bu artış N1
numunesinde olduğu kadar yüksek değildir. C1 numunesini A1 numunesi ile
kıyasladığında Ag, Bi, Zn miktarlarında bir değişim olmamakta W, Cu, Ni, Cr, Cl
miktarlarında azalmakta; Zn, Va, Ti miktarlarında ise düşük artışlar gözlenmiştir.
N1 ve C1 numuneleri kıyaslandığında N1 numunesinin S, Ca, Si ve Fe miktarlarının
C1 numunesinden çok daha yüksek olduğu ayrıca Ni, Cr, V, Ti ve Cl içeriğinin de
nispeten daha yüksek olduğu belirlenmiştir.
A1 numunesindeki XRF sonuçlarındaki yüksek miktardaki Si, kuvars (SiO2) ve
SiS2 varlığı ile XRD sonuçlarında da görülmektedir. En yüksek Fe miktarına N1
numunesi sahiptir, XRD sonuçlarında da hematitin varlığı ile görülmektedir.
C1 ve N1 numunelerinde A1 numunesi ile kıyaslandığında daha yüksek miktarda
bulunan demir elementi, her iki numunenin analizinde bulunan hematit varlığı ile
belirlenmiştir. Her üç numunede yüksek miktarda bulunan Ca, A1 numunesinde
(Ca0,49Mg2.51)(MgSi)(SiO4)3 majorite, C36H70O4.H2O kalsiyum stearat hidrat yapıları
şeklinde, N1 numunesinde Ca(NH3)2.1C9 kalsiyum amonyak grafit, (CaS) kalsiyum
sülfürün, C1 numunesinde ise (CaS) kalsiyum sülfürün ve Ca2Al(AlSi)O7 gehleritin
varlığı ile belirlenmiştir. C1 numunesindeki Al diğer iki numuneden daha yüksek
olduğu görülmekte ve XRD analizi neticesinde yapısında gehleritin bulunmasıyla
desteklenmektedir. A1 numunesindeki Al miktarı ölçüm değerlerinin altında
olduğundan analiz neticesinde belirlenememiştir. Ancak yarı-koklarda XRF
sonuçlarında yapıdaki yüzdesi arttığı için görülmüştür.
Çizelge 7.6’da orjinal numunenin, CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokun ve N2
atmosferinde üretilen yarı-kokun XRF sonuçları görülmektedir.
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Çizelge 7.6. : XRF sonuçları
Ba
Sb
Sn
Cd
Pd
Ag
Mo
Nb
Zr
Sr
Rb
Bi
As
Se
Pb
W
Zn
Cu
Ni
Co
Fe
Mn
Cr
V
Ti
Al
P
Si
Ca
K
Cl
S
Mg

N2 yarı-kok
<LAD
<LAD
<LAD
0.007
0.003
<LAD
0.016
0.012
0.019
0.540
0.013
0.004
0.054
0.002
<LAD
0.025
0.012
0.012
0.028
<LAD
9.441
0.037
0.109
0.101
0.538
0.398
<LAD
3.310
16.507
<LAD
0.150
4.534
<LAD

CO2 yarı-kok
<LAD
<LAD
<LAD
0.006
<LAD
0.003
0.013
0.009
0.022
0.608
0.015
0.004
0.048
0.002
<LAD
0.027
0.030
0.008
0.021
<LAD
7.878
0.037
0.083
0.085
0.457
0.995
<LAD
3.149
14.858
<LAD
0.115
3.154
<LAD

Orjinal Numune
<LAD
<LAD
<LAD
0.010
0.003
0.003
0.015
0,012
0.015
0.247
0.007
0.004
0.035
<LAD
<LAD
0.031
0.029
0.011
0.028
<LAD
5.238
0.029
0.104
0.069
0.286
<LAD
<LAD
1.045
8.768
<LAD
0.158
1.966
<LAD

*LAD: Limit Altı Değer

Adana Tufanbeyli linyit numunesinin N2 atmosferinde gerçekleştirilen piroliz ile
üretilen yarı-kokunun %5 O2 + %95 N2 atmosferinde kısmi oksidasyon ile elde
edilen A11 numunesinin XRD analizinde yapıdan birçok mineralin uzaklaştığı
görülmektedir. A11 numunesinin yapısında kalsiyum sülfür CaS ve KSO2F
potasyum florür sulfit tespit edilmiştir.
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A12 numunesinde yapılan XRD analizi neticesinde A11 numunesindeki minerallere
ilave olarak hematit (Fe2O3) ve kalsiyum sülfat (CaSO4) tespit edilmiştir. Kısmi
oksidasyon sonucunda oksijen miktarının %10’a çıkartılması ile CaSO4 oluştuğu
görülmektedir.
A13 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde A12 numunesinde bulunan
kalsiyum sülfür CaS, kalsiyum sülfat CaSO4, hematit (Fe2O3) ve kuvars (SiO2)
mineralerinin değişmeden kaldığı, ayrıca Na(AlSi3O8) albit yapısının bulunduğu
görülmektedir.
A14 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde ise kalsiyum sülfür CaS,
kalsiyum sülfat CaSO4, hematit (Fe2O3) ve kuvars (SiO2) bulunduğu, A13
numunesinden farklı olarak yapıda MgFe2O4 magnesioferrit bulunduğu tespit
edilmiştir.
A15 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde ise CaFe(Si2O6) hedenbergite
mineralinin tespit edildiği diğer maddelerin ise aynı kaldığı görülmüştür.
A16 numunesinin yapısında ise başlıca hematit (Fe2O3), kuvars (SiO2) ve albit
Na(AlSi3O8) olduğu görülmüştür.
A21 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde A1 numunesi ile
kıyaslandığında farklılıklar bulunduğu, kalsiyum sülfat CaSO4, hematit (Fe2O3),
kuvars (SiO2), çinko alüminyum demir oksit

Zn(Al10.5Fe1.5)O4

ve

albit

(K0.2Na0.8AlSi3O8) yapısının bulunduğu görülmüştür.
A22 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde yapısında kalsiyum sülfat
CaSO4, hematit (Fe2O3), kuvars (SiO2), CaS kalsiyum sülfür görülmektedir.
A23 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde yapısında kalsiyum sülfat
CaSO4, kuvars(SiO2), Na(AlSi3O8) albit ve MgAl1.2Fe1.8O4 magnezyum alüminyum
demir oksit bulunmaktadır.
A24 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde yapısında kalsiyum sülfat
CaSO4, hematit (Fe2O3) ve anorhite (Ca, Na) (Si,Al)4O8 görülmektedir.
A25 numunesi için yapılan XRD analizi neticesinde yapısında kalsiyum sülfat
CaSO4, hematit (Fe2O3), kuvars(SiO2) görülmektedir. Ayrıca yapısında Na, K, Ca,
Mg, Fe, Si olduğu görülmektedir.
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A23, A24, A25 numunesinin yapılarında fazla değişim görülmemektedir. A24 ve
A25 numunelerinin A23 numunesinden farklı olarak hematitin (Fe2O3) bulunduğu
tespit edilmiştir.
N11 numunesinin XRD analizi neticesinde N1 numunesine göre CaS, kuvars(SiO2)
ve hematit (Fe2O3) aynı kaldığı, kalsiyum yapısının kalsiyum sülfat Ca(SO4) ve
anorhite (Ca, Na) (Si,Al)4O8 yapılarına dönüştüğü görülmüştür.
N12 numunesinin XRD sonuçlarını aynı şekilde N1 numunesi ile kıyasladığımızda
CaS, kuvars (SiO2) ve hematit (Fe2O3)

aynı olduğu belirlenmiştir. N13

numunesinde ise N12 numunesi ile aynı minerallerin varlığı görülmektedir. Sadece
magnetit minerali farklı olarak görülmektedir.
N14, N15ve N16 numunesinde ise N13 numunesinden farklı olarak bir değişim
olmadığı görülmektedir.
C11 numunesinin XRD analizi neticesinde yapısında kalsiyum sülfür CaS, kalsiyum
sülfat CaSO4, kuvars(SiO2), Fe3O4 magnetit ve Fe2+2SiO4 fayalit minerali olduğu
görülmektedir. CaSO4, CaCO3 kalsiyum karbonat’ın parçalanmasıyla meydana
gelen kalsiyum oksit’in kükürt ile birleşmesinden meydana gelmiştir.
C12 numunesinde ise XRD analizi neticesinde C11 numunesinde bulunan
minerallerden farklı olarak Fe2+2SiO4 fayalit yerine Na(AlSi3O8) albit yapısının
varlığı görülmektedir.
C13 numunesinin yapısında ise C12 numunesi yapısı ile benzer olarak, kalsiyum
sülfat CaSO4, kuvars (SiO2) ve hematit (Fe2O3) görülmekle beraber albit
(K0.2Na0.8AlSi3O8) yapısında değişim olduğu görülmektedir.
C14 numunesinin yapısında ise XRD analizi neticesinde C13 numunesinin
yapısında bulunan maddelerin

aynı kaldığı fakat

albit (K0.2Na0.8AlSi3O8)

yapısındaki potasyum yerine sodyum gelerek yapının Na(AlSi3O8) feldspata
dönüştüğü görülmüştür.
C15 numunesinin XRD analizi neticesinde CaSO4 kalsiyum sülfat, hematit (Fe2O3)
ve kuvars (SiO2)’tan oluştuğu görülmektedir.
C16 numunesinde ise CaSO4 kalsiyum sülfat, hematit (Fe2O3) ve kuvars(SiO2)’a ek
olarak kalsiyum, magnezyum, silisyumdan oluşan CaMgSi2O6 diopsid mineralinin
bulunduğu belirlenmiştir.
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Sonuç olarak A1, C1 ve N1 numunelerinin XRD sonuçlarına göre yapılarında
kuvars (SiO2) ve (CaS) kalsiyum sülfürün ortak olarak bulunduğu görülmüştür.
A12, A13, A14, A15 ve A16 numunelerinde kuvars (SiO2) ve (CaS) kalsiyum
sülfüre ek olarak kalsiyum sülfat CaSO4 ve hematit (Fe2O3) minerallerinin ortak
olarak bulunduğu belirlenmiştir.
A21, A22, A23, A24, A25 numunelerinin yapısında ortak olarak kalsiyum sülfat
CaSO4, hematit (Fe2O3) ve kuvars (SiO2) olduğu belirlenmiştir. A23, A24, A25
numunelerinin yapılarında ise değişim görülmemiştir.
N11, N12, N13, N14, N15 ve N16 numunelerinde yapısında benzer olarak CaS,
kalsiyum sülfat CaSO4, hematit (Fe2O3), kuvars (SiO2) bulunmaktadır. C11, C12,
C13, C14, C15, C16 numunelerinde benzer yapılar bulunmaktadır. Bu yapılara ek
olarak numunelerde feldspat Na(AlSi3O8) ve albit (K0.2Na0.8AlSi3O8) minerallerinin
varlığı tespit edilmiştir.
ATLK numunelerinde bulunan kuvars (SiO2) , hematit (Fe2O3), feldspat
Na(AlSi3O8)

ve albit (K0.2Na0.8AlSi3O8)

Adana Tufanbeyli linyit kömürünün

kömürleşmenin birinci evresinde (biyokimyasal) olduğunu göstermektedir. Ayrıca
feldspat Na(AlSi3O8) ve albit (K0.2Na0.8AlSi3O8) mineralleri kömürleşme sırasında
çevrede bir volkanik aktivitenin olduğunu göstermektedir. [78]
Tüm numunelerin XRD analiz sonuçları Ek D Şekil D.1-26 arası verilmiştir.
7.8 Gaz Analizleri Sonuçları
7.8.1 Metan analiz sonuçları
ATLK numunesinin %100 N2 atmosferinde piroliz neticesinde 375°C’de metan
çıkışının gerçekleştiği, %100 CO2 atmosferinde gerçekleştirilen gazlaştırmada da
aynı sıcaklıkta metan çıkışının başladığı görülmüştür. %100 CO2 atmosferinde
yapılan gazlaştırmada metan gazı çıkışının N2 ortamındakine göre %50 azaldığı
görülmektedir.
Pirolizde uçucuların çıkmaya başlamasıyla 490°C’ye kadar sürer ve artarak devam
eder. Al Makhadmeh ve Ç.A. [73], kaliteli kömürün N2 ve CO2 atmosferlerinde
metan çıkışı fazla bir değişim göstermemektedir. Fakat Selçuk ve Ç.A.[70], düşük
kaliteli kömürde benzer atmosferlerde yapılan deneylerde CO2 atmosferinin metan
çıkışının daha az olduğu bulunmuştur.
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%5 O2 + %95 N2 atmosferinde gerçekleştirilen kısmi oksidasyon neticesinde çıkan
metan miktarının saf azot N2 atmosferindeki metan çıkışına göre fazla değişmediği
ve 900°C’ye kadar devam ettiği görülmüştür. Aynı şartlarda %5 O2 + %95 CO2
atmosferinde gerçekleştirilen gazlaştırma deneylerinde %5 O2 + %95 N2
atmosferindekine göre metan gazı çıkışında %56 azalış olduğu görülmüştür.
%10 O2 + %90 N2 atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyon neticesinde metan
gazı çıkış sıcaklığı aralığında bir değişim gözlenmemektedir. %10 O2 + %90 CO2
atmosferinde

gerçekleşen

kısmi

oksidasyonun

aynı

şartlardaki

azot

atmosferindekine göre %60 daha az metan çıkışı gerçekleştiği görülmektedir.
%15 O2 + %85 N2 atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyon neticesinde metan
gaz çıkışının 375 °C ile 900°C arasında tamamlandığı, %15 O2 + %85 CO2
atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyon neticesinde çıkan metan gazı miktarı ile
kıyaslandığında %54 azalma olduğu belirlenmiştir.
CO2 + O2 atmosferinde yapılan kısmi oksidasyonda CH4(g) çıkışının N2 + O2
atmosferindeki kısmi oksidasyon deneylerine kıyasla %40 ile %60 arasında azalma
olduğu, bütün numunelerde 375°C ile 900°C arasında metan çıkışının gerçekleştiği
500°C civarında metan gaz sıcaklığı en yüksek değere ulaştığı görülmüştür. Sonuç
olarak O2 miktarının artması ile ortamdaki metan gazının yüzdesi düşmekte olduğu
tespit edilmiştir.
ATLK’nde N2 ve CO2 atmosferlerinde yarı-kokların kısmi oksidasyon ve oksijenle
zenginleştirilmiş yanma ortamında gerçekleştirilen gaz analiz sonuçlarına göre
metan çıkışı ölçüm değerlerinin altında bulunmuştur.
Sonuç olarak ana numune için en fazla CH4 çıkışı %100 N2 atmosferinde yapılan
pirolizde bulunmuştur. CO2 atmosferinde yapılan gazlaştırmada N2 ortamındakine
göre daha az CH4 çıkışı gerçekleşmiştir. O2 derişimlerinin artmasıyla her iki
atmosferde de metan gazı çıkışı azalmaktadır. Yarı-koklarda ise metanın çıkışı
ölçüm değerlerinin altında kalmıştır.
7.8.2 CO2 analiz sonuçları
ATLK numunesinin %5 O2 + %95 N2 atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyon
deneylerinde CO2 gazının 240°C’de çıkışının başladığı ve 900°C kadar devam ettiği
görülmektedir. 400°C’de CO2 çıkışının maksimuma ulaştığı, %23 değerine ulaştığı
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tespit edilmiştir. Bu sıcaklıktan sonra CO2 miktarı

900°C’ye kadar azaldığı

görülmüştür.
Oksijen miktarı %10’a çıkartıldığında açığa çıkan CO2 410°C’de %25 maksimum
değere ulaşıp bu sıcaklıktan sonra azalmaya başlamaktadır. %15 O2 + %85 N2
atmosferinde ise açığa CO2 miktarının %30 değerine ulaştığı görülmüştür. O2
miktarının %60 ulaşması ile açığa çıkan CO2 en yüksek değeri %65 olmuştur. %100
O2 ortamında yapılan deneylerde ise CO2 miktarının %90’a ulaştığı görülmektedir.
N2 atmosferinde üretilen yarı-kokların kısmi oksidasyonunda gerçekleştirilen CO2
analizi neticesinde 375°C’de %60 O2+%40 N2 şartlarında CO2 miktarının %55
değerine ulaştığı, %100 O2 yakma şartlarında bu değerin %95’e ulaştığı
görülmüştür. Kısmi oksidasyon şartlarında ise CO2 yüzdesi düşük seviyelerde
kalmıştır.
7.8.3 H2S analiz sonuçları
ATLK numunesinin CO2 atmosferlerindeki gazlaştırma ve N2 atmosferindeki
piroliz neticesinde H2S gazının 300°C’de çıkmaya başladığı görülmüştür. Her iki
atmosferde de 405 °C’de maksimum değerine ulaştığı görülmüştür. Ancak CO2
ortamında H2S(g) 300°C ile 700°C arasında daha fazla miktarda çıktığı, her iki
atmosferde de maksimum değerlerinin birbirlerine yakın (1000 ppm) bulunduğu
belirlenmiştir.
%5 O2 + %95 CO2 atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyonda H2S(g) çıkış
sıcaklığı daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleştiği ve sıcaklık 900°C’ye ulaşıncaya
kadar azalarak ortamda bulunduğu gözlenmiştir ve %100 CO2’de yapılan deneylere
göre miktarlarında azalma olduğu görülmüştür. Aynı durum %5 O2 + %95 N2
ortamında gerçekleştirilen kısmi oksidasyonunda gözlenmektedir. %5 O2 + %95 N2
atmosferine H2S gazı çıkışı daha şiddetli ve daha kısa süreli bir çıkış
gerçekleşmektedir. Her iki atmosferde de H2S gazı çıkışı 400°C’de maksimuma
ulaşmıştır.
%10 O2 + %90 N2 atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyon deneylerinde
%5 O2 + %95 N2 atmosferindeki ile kıyaslandığında H2S(g)’nın aynı sıcaklıkta
çıkmakla birlikte 425°C’de maksimum değerine ulaştığı tespit edilmiştir.
%10 O2 + %90 CO2 atmosferinde 900 ppm H2S(g) ve %10 O2 + %90 N2
atmosferinde 800 ppm H2S(g) çıkışı olduğu belirlenmiştir.
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%15 O2 + %85 N2 atmosferinde gerçekleşen kısmi oksidasyon neticesinde H2S
çıkışı maksimum değer 650 ppm, %15 O2 + %85 CO2 atmosferinde ise 750 ppm
olduğu görülmüştür. %15 O2 + %85 N2 atmosferinde, diğer kısmi oksidasyon
şartlarında olduğu gibi çok hızlı H2S(g) çıkışı gerçekleşmiş, sıcaklık 900°C
ulaşıncaya kadar azalarak ortamda bulunduğu, %15 O2 + %85 CO2 atmosferinde ise
900°C ortamda bulunmadığı gözlenmiştir.
%30 O2 + %70 N2, oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartlarında gerçekleştirilen
deneylerde H2S(g) çıkışı 700°C ile 750°C arasında çok az miktarda 40 ppm çıktığı
ve 750°C’den sonra ortamda bulunmadığı gözlenmiştir. %30 O2 + %70 CO2
ortamında ise 500°C’de çıkmaya başlayıp 125 ppm ulaşarak 600°C’de ortamda
kalmamıştır. Oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartlarında H2S çıkışı daha düşük
değerlere ulaşmaktadır.
%60 O2 +%40 N2 atmosferinde gerçekleşen oksijenle zenginleştirilmiş yanma
şartlarında deneylerde H2S çıkışının 650°C’de başlayıp 700°C’de sonlandığı
maksimum 8 ppm’e ulaştığı, %60 O2+%40 CO2 ortamında ise 600°C ile 700°C
arasında ancak 60 ppm’e ulaşacak şekilde H2S gazının çıktığı 700°C’den sonra
ortamda bulunmadığı gözlenmiştir.
Saf N2 atmosferinde gerçekleşen pirolizde çıkan H2S göre %60 O2 + %40 N2
atmosferinde gerçekleşen oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartlarında çıkan H2S
gazında %99.2 azalma olduğu benzer şekilde %60 O2 + %40 CO2 atmosferinde
gerçekleşen oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartlarında ise çıkan H2S gazı %94
azalma görülmüştür.
H2S gazı çıkışının N2 atmosferinde elde edilen yarı-koklarının kısmi oksidasyon ve
oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartlarında ortam ölçüm değerinin çok altında
olduğu görülmüştür. CO2 ortamında elde edilen yarı-koklarının ise kısmi
oksidasyon ve oksijenle zenginleştirilmiş yanma şartları neticesinde O2 miktarının
artmasıyla H2S miktarında azalma olduğu ve en yüksek değerin ise %5 O2 + %95
CO2 atmosferinde gerçekleştirilen kısmi oksidasyon neticesinde

oluştuğu

belirlenmiştir.
Sonuç olarak CO2 atmosferinde gerçekleşen deneylerde açığa çıkan H2S gazı N2
atmosferine oranla daha fazla olduğu görülmüştür. ATLK numunesinin CO2
atmosferinde yapılan gazlaştırmada N2 ortamında yapılan pirolize göre daha fazla
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miktarda H2S çıkışı tespit edilmiştir. Her iki atmosferde de H2S çıkışı maksimum
değerlerinin ise aynı olduğu bulunmuştur.
O2 derişimi artıkça her iki atmosferde de H2S çıkışı azalmaktadır. N2 + O2
ortamında azalma CO2 + O2 ortamındaki azalmaya kıyasla daha fazladır.
N2 + O2 atmosferinde %10 O2, %15 O2, %30 O2, %60 O2 derişiminde açığa çıkan
H2S gazı %100 N2 atmosferinde açığa çıkan H2S gazı miktarından sırasıyla %20,
%35,%96 ve %99.2 oranlarında azalmıştır.
CO2 + O2 atmosferinde %10 O2, %15 O2, %30 O2, %60 O2 derişiminde açığa çıkan
H2S gazı %100 CO2 atmosferinde açığa çıkan H2S gazı miktarından sırasıyla %10,
%25, %87.5 ve %94 oranlarında azalmıştır.
CH4, CO2 ve H2S gazlarının ölçüm analizleri Ek E Şekil E.1-7 arası verilmiştir.
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8. SONUÇLAR VE YORUMLAR
Bu çalışmada kullanılan ATLK ve onun CO2 atmosferinde gerçekleştirilen
gazlaştırma ve N2 atmosferinde gerçekleştirilen piroliz ile üretilen yarı-koklarının
kısa analiz, elementel analiz, ısıl değer, termal analiz, yüzey alanı ve SEM sonuçları
aşağıda özetlenmiştir.
N2

atmosferinde

üretilen

yarı-koklarının

sabit

karbonunda

ATLK

numunesinin sabit karbonuna göre %263 artış, CO2 atmosferinde
gazlaştırma sonucunda üretilen yarı-koklarının sabit karbonunda ise %67
azalmanın olduğu belirlenmiştir
ATLK

numunesinden

%100

CO2

atmosferinde

gerçekleştirilen

gazlaştırmada üretilen yarı-koklarının verimi %100 N2 atmosferinde üretilen
yarı-koklarının veriminden %50 daha azdır.
%30 O2 + %70 N2 atmosferinde gerçekleştirilen oksijenle zenginleştirilmiş
yakma ve %5 O2 + %95 CO2 atmosferinde gerçekleştirilen gazlaştırma
neticesinde ATLK numunesinin tamamının yandığı tespit edilmiştir.
N2 atmosferinde üretilen yarı-kok numunelerinin %30 O2 + %70 N2
atmosferindeki oksijenle zenginleştirilmiş yakma ve CO2 atmosferinde
üretilen yarı-kok numunelerinin ise %5 O2 + %95 CO2 atmosferinde
gerçekleştirilen gazlaştırma ile tam olarak yandığı belirlenmiştir.
ATLK numunesinin toplam karbonuna kıyasla N2 atmosferinde yapılan
piroliz neticesinde elde edilen yarı-koklarının toplam karbonun %35 arttığı,
CO2 atmosferinde üretilen yarı-kok numunesinde ise %63 azaldığı
belirlenmiştir.
CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokunun karbonunun düşük olmasından
dolayı

sadece yarı-kok üretimi için kullanılmasının uygun olmadığı

görülmüştür.
CO2 atmosferinde üretilen sıvı ürünün toplam karbonunun N2 atmosferinde
elde edilen sıvı ürünün toplam karbonundan %45 daha azdır.
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%100 CO2 atmosferinde ve %100 N2 atmosferinde üretilen sıvı ürünlerin
toplam hidrojeninin ATLK numunesinin toplam hidrojenine kıyasla 2 kat
daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokun elementel analizi neticesinde
kükürtünün ana numunenin kükürtü ile kıyaslandığında miktarında 3 katı
artış olduğu görülmektedir.
CO2 atmosferinde gazlaştırma neticesinde üretilen yarı-koklarının ısıl değeri
N2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının ısıl değerinden %74 daha azdır.
N2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının %30 O2 +%70 N2 atmosferinde
yakılmasında, CO2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının %5 O2 + %95 CO2
atmosferinde gazlaştırma sonucunda geriye kalan maddenin ısıl değerlerinin
olmadığı verilmiştir.
CO2 ortamında üretilen yarı-koklar, N2 ortamında üretilen yarı-koklardan
daha düşük (dm/dt)max değerine sahiptir.
%100 N2 atmosferinde ve %100 CO2 atmosferinde üretilen yarı-kokların
yüzey alanı ATLK numunesinden daha yüksektir. Ayrıca CO2 atmosferinde
gazlaştırma neticesinde üretilen yarı-koklarının yüzey alanı ise N2
atmosferinde üretilen yarı-koklarının yüzey alanından %80 daha azdır.
CO2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının SEM görüntülerinde kompakt
yapının oluştuğu N2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının ise tanecikli
yapılardan oluştuğu görülmüştür.
ATLK numunesi ve ondan N2 ve CO2 atmosferlerinde elde edilen yarı-kokların
farklı oksidatif atmosferlerde kısmi oksidasyonu neticesinde geri kalan katı
numunelerin FTIR, XRD ve XRF analizi aşağıda özetlenmiştir.
FTIR analizinde ATLK numunesinin geniş bir OH pikine sahip olduğu
görülmektedir.

Bu

da

yapısındaki

yüksek

nem

içeriğinden

kaynaklanmaktadır.
CO2 + O2 atmosferinde yapılan gazlaştırma sonucunda geriye kalan
maddelerin FTIR analizinde, C=C ve CH3-CH2 piklerinin şiddeti ortamdaki
O2 miktarının artmasına bağlı olarak azaldığı, Karbonil (C=O), olefinik ve
aromatik yapıların piklerinin şiddeti de ortamdaki O2 miktarı artırıldıkça
azaldığı ve yok olduğu görülmektedir.
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FTIR analizi neticesinde C-O-C ve C-H deformasyon piklerinin %5 O2 +
%95 CO2 atmosferinde gerçekleştirilen yakma neticesinde elde edilen katı
numunede en şiddetli olduğu belirlenmiştir. O2 miktarının artması ile birlikte
bünyede bu yapıların azaldığı görülmektedir.
ATLK numunesinin N2 + O2 atmosferinde kısmi oksidasyon neticesinde
geriye kalan katı ürünler FTIR analizi neticesinde, (-CH2, -CH3) metilmetilen, aromatik yapılardaki C=C ve olefinik gruplarının piklerinin şiddeti
O2 derişimlerinin artmasına bağlı olarak azaldığı ve Karbonil (C=O) pikinin
ise tamamen kaybolduğu görülmüştür.
C-O-C bağları ve C-H bağlarındaki deformasyon piklerinin şiddeti N2 + O2
atmosferinde yapılan kısmi oksidasyon ile oksijen miktarının artmasıyla
doğru orantılı olarak değişmektedir.
ATLK numunesinden %100 N2 atmosferinden üretilen yarı-koklarının farklı
oksijen derişimlerindeki kısmi oksidasyonu ve oksijenle zenginleştirilmiş
yakma neticesinde geriye kalan katı numunelerin FTIR analizinde, %100 O2
ile yakma şartlarında yakıldığında CH3-CH2 en şiddetli piki verdiği
görülmüştür. Karbonil, olefinik ve aromatik gruplarının piklerinin ise O2
derişimi azaldıkça bu yapıların neden olduğu piklerin şiddetlerinin de
azaldığı belirlenmiştir.
CO2 ortamında gazlaştırma sonucunda üretilen yarı-koklarının farklı oksijen
derişimlerindeki kısmi oksidasyonu ve oksijenle zenginleştirilmiş yakma
neticesinde geriye kalan katı numunelerin FTIR analizinde, CH3-CH2,
karbonil, olefinik ve aromatik yapılarının piklerinin şiddeti O2 miktarına
bağlı olarak artış gösterdiği ve %100 O2 yakma ile en kuvvetli piki verdiği
belirlenmiştir.
C-O-C yapıları ve C-H bağları deformasyonu için en kuvvetli piki %15 O2
+ %85 CO2 atmosferinde kısmi oksidasyon şartlarında verilmiştir.
Ortamdaki O2 varlığı C-H bağlarındaki parçalanmaya CH2-CH3 oluşmasına
karbonil, olefinik, aromatik gruplarının piklerinin kaybolmasına neden
olmaktadır.
FTIR analizi sonucunda ATLK numunesinin C-O-C piklerinin en yüksek
şiddette %60 O2 + %40 N2 atmosferinde oksijenle zengileştirilmiş yakma
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ve %5 O2 + %95 CO2 atmosferinde gazlaştırma neticesinde geriye kalan katı
numunelerde elde edilmiştir.
ATLK numunesinden N2 atmosferinde üretilen yarı-koklarının %60 O2 +
%40 N2 atmosferinde yakılmasıyla geriye kalan katı ürünlerinde C-O-C
pikinin en yüksek değerde olduğu görülmüştür. CO2 ortamında oluşturulan
yarı-koklarının ise %15 O2 + %85 CO2 atmosferinde kısmi oksidasyon
şartlarında yakılması ile C-O-C yapısının en şiddetli pikinin oluştuğu
gözlenmiştir.
XRF analizi sonucunda numunelerde en fazla sırasıyla Ca, Fe, S ve Si
elementleri bulunmaktadır. Bu elementlerden en fazla sırasıyla N1, C1 ve
ATLK numunelerinde bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca ATLK numunesinin
yapısında az miktarda bulunan St, Ti N1 numunesinde 2 katına çıkmakta,
Mo, Bi, Cu, Ni ve Cr miktarlarında ise değişme olmadığı görülmektedir. N1
numunesindeki Cd miktarları ana numuneye göre azalmakta, As, Mn, Va ve
Ti miktarlarında artma olduğu gözlenmektedir.
C1 numunesini ATLK numunesi ile kıyasladığında Ag, Bi, Zn miktarlarında
bir değişim olmamakta W, Cu, Ni, Cr, Cl miktarlarında azalmakta; Zn, Va,
Ti miktarlarında ise artma olduğu belirlenmiştir.
N1 ve C1 numuneleri kıyaslandığında N1 numunesinin S, Ca, Si ve Fe
miktarlarının C1 numunesinden çok daha yüksek olduğu ayrıca Ni, Cr, V, Ti
ve Cl elementlerinin de nispeten yüksek olduğu belirlenmiştir.
A1, C1 ve N1 numunelerinin XRD sonuçlarına göre kuvars (SiO2) ve (CaS)
kalsiyum sülfürün ortak yapı olduğu belirlenmiştir.
A12, A13, A14, A15 ve A16 numunelerinin yapısında kuvars (SiO2) ve
(CaS) kalsiyum sülfür, kalsiyum sülfat (CaSO4) ve hematit (Fe2O3)
bulunduğu belirlenmiştir.
A21, A22, A23, A24 ve A25 numunelerinin yapısında ortak olarak kalsiyum
sülfat (CaSO4), hematit (Fe2O3) ve kuvars(SiO2) olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca A23, A24 ve A25 numunelerinde ise albit Na(AlSi3O8) mineralleri
de içermektedir.
N11, N12, N13, N14, N15 ve N16 numunelerinde yapısında benzer olarak
CaS, kuvars(SiO2) , hematit (Fe2O3) ve kalsiyum sülfat (CaSO4)
bulunmaktadır. C11, C12, C13, C14, C15 ve C16 numunelerinde de benzer
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mineraller bulunmaktadır. Bu yapılara ilave olarak numunelerde feldspat
Na(AlSi3O8) ve albit (K0.2Na0.8AlSi3O8) belirlenmiştir.
ATLK numunelerinde bulunan kuvars (SiO2) , hematit (Fe2O3), feldspat
Na(AlSi3O8)

ve albit (K0.2Na0.8AlSi3O8)

Adana Tufanbeyli linyit

kömürünün kömürleşmenin birinci evresinde (biyokimyasal) olduğunu
göstermektedir. Ayrıca feldspat Na(AlSi3O8) ve albit (K0.2Na0.8AlSi3O8)
mineralleri kömürleşme sırasında çevrede bir volkanik aktivitenin olduğunu
göstermektedir.
ATLK numunesinin %100 N2 atmosferinde yapılan piroliz ve %100 CO2
atmosferindeki gazlaştırma neticesinde yapılan deneyler neticesinde
375°C’de metan çıkışının başladığı görülmüştür. %100 CO2 ortamında
yapılan gazlaştırmada metan gazı çıkışının %100 N2 ortamına göre %50
azaldığı görülmektedir.
CO2+O2 atmosferinde yapılan gazlaştırma deneylerinde CH4 çıkışının
N2+O2 atmosferinde yapılan kısmi oksidasyon deneylerine kıyasla %40 ile
%60 arasında azalma olduğu, bütün numunelerde ise 375°C ile 900°C
arasında metan çıkışının gerçekleştiği 500°C civarında metan gazının
çıkışının en yüksek değere ulaştığı görülmüştür.
O2 miktarının artması ile ortamdaki metan gazı çıkışının azalmakta olduğu
belirlenmiştir.
ATLK numunesinin CO2 atmosferinde gerçekleştirilen gazlaştırma ve N2
atmosferinde gerçekleştirilen piroliz ile üretilen yarı-koklarının kısmi
oksidasyonunda metan gazı çıkışı ölçüm değerlerinin altında kalmıştır.
ATLK numunesinin %100 CO2 atmosferi ile yapılan gazlaştırma
deneylerinde %100 N2 atmosferinde yapılan pirolize göre daha fazla
miktarda H2S çıkışı tespit edilmiştir.
O2 derişimi artıkça her iki atmosferde de H2S çıkışı azalmaktadır. N2 + O2
atmosferindeki azalma CO2 + O2 ortamındaki azalmaya kıyasla daha
fazladır.
N2 + O2 ortamında %10 O2, %15 O2, %30 O2, %60 O2 derişiminde açığa
çıkan H2S gazı %100 N2 atmosferinde açığa çıkan H2S gazı miktarından
sırasıyla %20, %35,%96 ve %99.2 oranlarında azalmıştır.
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CO2 + O2 ortamında %10 O2, %15 O2, %30 O2, %60 O2 derişiminde açığa
çıkan H2S gazı %100 CO2 atmosferinde açığa çıkan H2S gazı miktarından
sırasıyla %10, %25, %87.5 ve %94 oranlarında azalmıştır.
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EK A : A1, N1, C1 Numunelerinin Kuru Hava Atmosferinde Gerçekleştirilen
Karşılaştırmalı DSC, DTA, DTG, TG Eğrileri
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ġekil A.1 : Adana Tufanbeyli Linyit Kömür, AT N2 Yarı-Kok ve AT CO2 Yarı
Kok numunelerinin DSC eğrileri
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ġekil A.3 : Adana Tufanbeyli Linyit Kömür, AT N2 Yarı-Kok ve AT CO2Yarı-kok
numunelerinin DTG eğrileri

ġekil A.4 : Adana Tufanbeyli Linyit Kömür, AT N2 Yarı-Kok ve AT CO2Yarı-Kok
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EK B : Adana Tufanbeyli Linyit Kömürünün Taramalı Elektron Mikroskop (SEM)
Görüntüsü
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ġekil B.1 : Adana Tufanbeyli Linyit Kömürünün Taramalı Elektron Mikroskop
(SEM) Görüntüsü
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EK C : ATLK Numunesi ile N2 ve CO2 Atmosferlerinde Elde Edilen Yarı
koklarının Farklı Oksidatif Atmosferlerde, Kısmi Oksidasyonu ile
Oksijenle Zenginleştirilmiş Yakma Neticesinde Geri Kalan Katı
Numunelerinin Karşılaştırmalı FTIR Analizi
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ġekil C.1 : A1, A11, A12, A13, A14, A15 ve A16 numunelerinin FTIR
ölçüm sonuçları
0,08

A

0,072

B

0,064

S

0,056

O

A21 numunesi
A22 numunesi
A23 numunesi
A24 numunesi
A25 numunesi
A16 numunesi
A1 numunesi

0,048

R
B
A

0,04

0,032

N

0,024

S

0,016

0,008

0
3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

DALGA SAYISI [1/cm]

ġekil C.2 : A21, A22, A23, A24, A25, A16 ve A1 numunelerinin FTIR
ölçüm sonuçları
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sonuçları
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EK D : ATLK Numunesi ile N2 ve CO2 Atmosferlerinde Elde Edilen Yarıkoklarının Farklı Oksidatif Atmosferlerde, Kısmi Oksidasyonu ile
Oksijenle Zenginleştirilmiş Yakma Neticesinde Geri Kalan Katı
Numunelerinin XRD Sonuçları
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ġekil D.1 : A1 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.2 : A11 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.3 : A12 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.4 : A13 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.5 : A14 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.6 : A15 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.7 : A16 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.8 : A21 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.9 : A22 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.10 : A23 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.11 : A24 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.12 : A25 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.13 : N1 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.14 : N11 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.15 : N12 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.16 : N13 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.17 : N14 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.18 : N15 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.19 : N16 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.20 : C1 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.21 : C11 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.22 : C12 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.23 : C13 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.24 : C14 numunesinin XRD sonuçları
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ġekil D.25 : C15 numunesinin XRD sonuçları

ġekil D.26 : C16 numunesinin XRD sonuçları
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EK E : ATLK Numunesi ile N2 ve CO2 Atmosferlerinde Elde Edilen
Yarıkoklarının Farklı Oksidatif Atmosferlerde, Kısmi Oksidasyonu ile
Oksijenle Zenginleştirilmiş Yakma Şartlarında CH4, CO2 ve H2S
Gazlarının Ölçüm Analizleri
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ġekil E.1 :

ATLK’nin (A) %100 N2 (B) %95 N2+%5 O2 (C) %90 N2+%10 O2
(D) %85 N2 + %15 O2 (E) %40 N2 + %60 O2 atmosferlerinde
gazlaştırılması neticesindeki metan derişiminin sıcaklığa bağlı
değişimi
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ġekil E.2 : ATLK’nin (A) %100 CO2 (B) %95 CO2 + %5 O2 (C) %90 CO2 + %10
O2 (D) %85 CO2 + %15 O2 (E) %40 CO2 + %60 O2 atmosferlerinde
gazlaştırılması neticesindeki metan derişiminin sıcaklığa bağlı
değişimi
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ġekil E.3 :

ATLK’nin (A) %100 N2 (B) %95 N2+%5 O2 (C) %90 N2+%10 O2
(D) %85 N2 + %15 O2 (E) %40 N2 + %60 O2 atmosferlerinde
gazlaştırılması neticesindeki CO2
derişiminin sıcaklığa bağlı
değişimi
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ġekil E.4 : N1 numunesinin (A) %95 N2 + %5 O2 (B) %90 N2 + %10 O2
(C) %85 N2 + %15 O2 (D) %70 N2 + %30 O2 (E) %40 N2 + %60 O2
(F) %100 N2 atmosferlerinde gazlaştırılması neticesindeki CO2
derişiminin sıcaklığa bağlı değişimi
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ġekil E.5 : ATLK’nin (A) %100 N2 (B) %95 N2 + %5 O2 (C) %90 N2 + %10 O2
(D) %85 N2 + %15 O2 (E) %70 N2 + %30 O2 (F) %40 N2 + %60 O2
atmosferlerinde gazlaştırılması neticesindeki H2S derişiminin
sıcaklığa bağlı değişimi
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ġekil E.6 : ATLK’nin (A) %100 CO2 (B) %95 CO2 + %5 O2 (C) %90 CO2 + %10
O2 (D) %85 CO2 + %15 O2 (E) %70 CO2 + %30 O2 (F) %40 CO2 +
%60 O2 atmosferlerinde gazlaştırılması neticesindeki H2S derişiminin
sıcaklığa bağlı değişimi
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ġekil E.7 : C1 numunesinin (A) %95 CO2 + %5 O2 (B) %90 CO2 + %10 O2
(C) %85 CO2 + %15 O2 (D) %70 CO2 + %30 O2 (E) %40 CO2 + %60
O2 atmosferlerinde gazlaştırılması neticesindeki H2S derişiminin
sıcaklığa bağlı değişimi
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