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Yüksek kül ve kükürt içerikli kömürlerin yaktt veya endüstriyel hammadde 
olarak kullanımında kaynaklanan çevre kirliliğinin azaltılması ve bu tip kömürlerin 
kalitelerinin iyileştirilerek kullanım alanlarının genişletilmesi günümüzde ençok 
incelenen konulardan birisidir. Bu amaca yönelik sayısız çalışmalara rağmen 
bütün kömürler için aynı derecede etkin bir demineralizasyon ve desülfürizasyon 
yöntemi henüz geliştirilememiştir. Bilinen bir yöntemin bir kömür için etkinliğinin 
veya uygun olabilecek yöntemin ayrıca araştırılması gerekmektedir.

Bu çalışmada kül ve kükürt içeriği farklı ve nisbeten yüksek İki Türk linyitinden 
(Beypazarı ve Tunçbilek) H2 O2/H2 SO4 çözeltisi ile Leaching yöntemiyle düşük 
kül ve kükürtlü katı yakıt hazırlanmasında bazı proses parametrelerinin etkisi 
incelenmiştir. Deneylerde sıcaklık 15 °C' den 45 °C' ye, işlem süresi ise 30 da
kikadan 12 0  dakikaya kadar değiştirilmiştir. İşlemlerde H2 O2 ’ nin sudaki veya 0.1 
N H2 SO4 içindeki (ağırlıkça %5~30 aralığında) çözeltileri kullanılmıştır. 15 gram 
kömür 150 mİ çözücüu«2rı hazırlanan süspansiyon, seçilen bir SscakîiKta ve euoi 
atmosferinde belirli bir süre sabit hızla karıştırılmış ve katı kalıntı kül ve kükürt 
türleri açısından analizlenmiştir.

^2 ^2 ' nin yalnız sudaki çözeltileriyle işlem sonucu, kömür örneğine ve diğer 
proses parametrelerine bağlı olarak, orijinal değerlere kıyasla külde %1 .2  - 2 0 .1 , 
toplam kükürtte ise %12 -44.5 arasında bir azalma tesbit edilmiştir. H2 SO4 
içindeki H2 O2  çözeltileriyle de külde %7.9 - 50.2, toplam kükürtte ise %12.7 - 
60.9 arasında bir azalma belirlenmiştir. Proses parametrelerinin kükürt türleri 
üzerindeki etkilerinin farklı olduğu ve 30 °C ‘ nin üstündeki sıcaklıklarda H2 O2  
aktivitesinin süratle düştüğü görülmüştür. H2 SO4 içerisindeki %15'lik H2 O2  
çözeltisinin kül ve kükürdün birlikle azaltılması açısından en uygun bileşim 
olduğu tesbit edilmiştir. Ayrıca prosesin genel kinetiği de incelenmiş ve ilk 60 
dakikadan sonra linyit özelliklerindeki değişim hızının büyük ölçüde düştüğü 
belirlenmiştir.


