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Zonguldak taşkömürü ile Beypazarı linyitinin mikrodalga enerji ile tetralin ortamında 
sıvılaştırılmasına metilleme önişleminin etkisi incelenmiştir. Orijinal ve farklı iki 
yöntemle  O-metillenmiş Beypazarı linyiti ve Zonguldak bitümlü kömürü  5-25 dakika 
arasında 5 er dakikalık artışlarla sıvılaştırma işlemine tabii tutulmuştur. Her iki 
Kuznetsov yöntemiyle O-metillenmiş kömürden de maksimum sıvı ürün verimi 5. 
dakikada elde edilmiş ve sürenin artışıyla ürün verimleri azalma eğilimine geçmişlerdir. 
Kozlowski yöntemiyle metilenmiş kömürlerde ise sıvı ürün verimi orijinal kömürlerin 
sıvı ürün verimlerine oranla artış göstermiş fakat süreyle orantılı bir değişim 
göstermemiştir. Orijinal kömürlerde sıvı ürün verimleri 5-20 dk aralığında sürenin 
artışıyla artmış 25. dakikada ise azalmaya geçmiştir. Her iki O-metilleme önişlemleri 
hem bitümlü kömürün hem de linyitin  sıvı ürün verimlerinde önemli oranda artışa 
neden olmuştur. Orijinal ve her iki yöntemle O-metillenmiş kömürlerin FTIR 
analizinden hidroksil ve karboksil fonksiyonel gruplarının sırayla O-metileme işlemi ile 
eter ve esterlere dönüştüğü gözlenmiştir.  Böylece  kömür yapısındaki hidrojen 
bağlarının azalması ile kömürlerin  sıvı ürün verimleri artmıştır. 
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The effect of methylation pretrement on the liquefaction of Zonguldak bittuminous coal 
and Beypazarı lignite in tetralin by microwave energy was investigated. Reaction time 
was changed from 5 min.  25 min at 5 min intervals for each coal. 
 
Methylation of coals was carried out according to Kuznetsov method and Kuzlowski 
method. 
 
Maximum liquid yield was obtained at 5 min. For each pretreated coal and pretratment 
of coals were increased liquid yield according to original coals. FTIR analysis of coals 
showed that specialy hydroxyl groups were decreased with methylation pretreatment of 
coals. 
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1.GİRİŞ 

 

Dünya fosil kaynak rezervlerinin % 82’sini kömür oluşturmaktadır. Sanayileşmiş 

ülkelerde kömüre duyulan gereksinim oldukça büyüktür. Çünkü kömür bugün hala 

başlıca ısı ve enerji kaynağıdır. Kok kömürü ve havagazının yanı sıra sanayide 

kullanılan pek çok kimyasal hammadde kömürden üretilir.  

 

Kömürün milattan önce Çinlilerce bulunup kullanıldığı söylenir. Daha sonra Marco 

Polo, Çin’i ziyaretinde kömürden, gördüğü en enteresan şey olarak bahsetmektedir. 

Kömür işletmeciliğine ait ilk dokümanlar, 12. yüzyıla aittir. Kömürün yoğun olarak 

kullanımı ise 18. yüzyılın 2. yarısında başlamıştır. 

 

Linyit kömürünün ülkemizde ilk bulunuşuna ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Buna 

karşılık 1914-1918 yılları arasında, harp ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile başta Soma 

olmak üzere Anadolu’da birçok işletmenin açılmış olduğu da bilinmektedir.  

 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde, yeni bulunan yataklarla sayısı artan, çok 

değişik özellikte linyit rezervi bulunmaktadır. 

 

Etibank; Kütahya-Emet yakınında Değirmisaz yatağında 16 Şubat 1938 tarihinde, 

Tavşanlı yakınlarındaki Tunçbilek yatağında 18 Mayıs 1939 tarihinde, Manisa-Soma 

yatağında 23 Eylül 1939 tarihinde linyit üretmeye başlamıştır. 

 

1939 yılında kurulan Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi (GLİ) faaliyete geçmeden 

önce Türkiye’de linyit üretimi son derece az olup, nasıl kullanılacağı bilinmiyordu. 

Adıgeçen üç ocaktan az miktarda yapılan üretim, Birinci Dünya Savaşı ve Milli 

Mücadele yıllarında deve sırtında civar kasabalara ve istasyonlara taşınmaktaydı. 
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Etibank’ın linyit üretimine girmesinden önce yalnız iki kez Devlet, zorunlu olarak 

asker çalıştırmak yoluyla birkaç yıl için linyit üretimi yapmıştır. 

 

Birinci Dünya Savaşında Karadeniz’den kömür sevk edilememesi dolayısıyla başlayan 

kömür sıkıntısı üzerine, ocaklarda asker çalıştırılarak,  Soma yataklarından ve İstanbul 

yakınlarındaki Ağaçlı-Çiftalan ocağından linyit üretimi yapılmıştır. Milli Mücadele 

sırasında da Zonguldak kömür havzası ve Yunan işgalindeki Soma yataklarından 

faydalanamadığımız için Afyon’un güneyindeki Sultan Dağlarında bulunduğu bilinen 

linyit yatakları ve demir yollarına yakın diğer bazı yataklardan linyit üretilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen 08011921 (1337) tarih ve 82 sayılı 

kanunla Nafıa Vekaleti (Bayındırlık Bakanlığı) bütçesine 60 bin lira ilave edilerek 

linyit üretimi için yapılacak masrafların karşılanması düşünülmüştür. 

 

Kanunun mucip sebeplerinde demir yollarına yakın olan ormanların yok olma 

tehlikesinde olduğu belirtilmiştir. 

 

Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1927 yılında Amasya-Çeltek ve Somadan 

başlayarak birer ikişer yıl arayla, Tavşanlı, Değirmisaz, Yerköy Gerenez’de bölgesel 

ihtiyaçlar için ilkel araçlarla özel sektör tarafından linyit üretimi yapılmıştır. 

 

Asıl arama faaliyetlerine 1935 yılında MTA’nın kurulması ile başlanmıştır. Etüt 

çalışmaları, 1950 yılına kadar genel jeolojik etütler şeklinde yürütülmüş olup, bu 

tarihten sonra çalışmalar, sondajlı aramalar ile, sistemli ve uzun vadeli projeler 

şeklinde yürütülmüştür. 1967 yılına kadar nisbeten iyi kaliteli kömürlerin etüt ve arama 

çalışmaları yapılmıştır. 1967 yılında ülkemizin en büyük kömür yatağı olan Elbistan 

havzasının ortaya çıkması, düşük kaliteli kömürlerin termik santrallerde 

kullanılmasının gündeme gelmesi ile kömür arama çalışmaları aniden hızlanmıştır. 
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Kömür yalnız Ulusal ekonomimizde değil bütün dünya ekonomilerinde önemli bir yer 

işgal ettiği, Kömür İşletmeleri; gerek can ve mal emniyeti bakımından, gerekse kömür 

servetinin zıyana uğramadan çıkarılıp azami tasarrufla kullanılması, işletme ve yatırım 

meseleleri üzerinde titizlikle ve zamanında durulması icap eden müesseseler 

olmasından dolayı bütün dünya devletlerinin kömür işletmeleriyle daha yakından 

ilgilendikleri gerekçesiyle 1957 yılına kadar Etibank’ın bir şubesi halinde idare 

edilmekte olan bu kadar önemli kömürlerimizin işletmeciliği, 22.05.1957 yılında 6974 

sayılı yasa ile, 3460 sayılı yasaya tabi olarak kurulan Türkiye Kömür İşletmeleri 

Kurumuna devredilmiştir. 

 

Kurumun örgütsel yapısı kuruluş tarihi olan 1957 yılından 1969 yılına kadar, ülkenin 

enerji alanında yeni kaynaklara yönelik enerji politikaları doğrultusunda sürekli 

genişleme göstermiştir. 

 

1970’li yıllarda ülkemiz ekonomisinin ve buna bağlı enerji sektörümüzün petrol krizi 

ve ambargolardan yoğun bir şekilde etkilenmesi sonucu, yerli, güvenilir 

kaynaklarımızdan linyit büyük önem kazanmıştır. Bu bağlamda ülkemizde enerji 

bağımlılığını azaltmak ve güvenilir kaynaklara dayalı politikalar izleyebilmek için 

Türk enerji ve madencilik sektörünün miladı sayılabilecek 1978 yılında çıkarılan, 2172 

sayılı “Devletçe işletilecek madenler hakkında yasa” ile Devletin belirli kanunlar 

çerçevesinde daha önce vermiş olduğu işletme ruhsatı haklarının iptali sağlanmış ve bu 

uygulama ile ülkemizde havza madenciliğine geçilmiştir. 

 

Bugünkü linyit kaynaklarımızın büyük bölümü 1970 — 1990 dönemindeki arama 

faaliyetleri sonucunda bulunmuş olup, aynı dönemde linyite dayalı projelerin 

gerçekleştirilmesine yönelik yatırım hamleleri en üst düzeye çıkarılmıştır. 
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TKİ havza madenciliğinin gerektirdiği yapısal dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli 

yatırımlarını 1980—1985 yılları arasında tanımlamıştır. 2172 sayılı yasa öncesinde 

mevcut kömür havzaları daha önceden özel kişi ve kuruluşlara verilen işletme imtiyazı, 

işletme ve arama ruhsatı gibi haklarla tamamen parçalanmış durumda idi. Bu 

havzalarda büyük çaplı üretim çalışması yapılabilmesi için sahaların birleştirilerek 

üretim yapılması öngörülmüştür. Havza madenciliği faaliyetleri linyit madenciliğinde 

kömür aramaları, yatırımlar ve üretim alanında büyük gelişmeler yaşanmasını 

sağlamıştır. 

 

1975—1990 döneminde yapılan arama çalışmaları sonucunda ülkenin linyit rezervi 

9,356 milyar tona çıkmış ve 2002 yılına kadar termik santral, ısınma ve sanayi 

sektörünün talebini karşılayabilmek için 1096 milyar tonu tüketilmiştir. 

 

2002 yılı başı itibariyle kalan 8,3 milyar ton linyit rezervinin % 30’u TKİ, % 46’sı 

TEAŞ, % 24’ ü özel sektör ruhsatlarında bulunmaktadır. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizine bağlı olarak yerli 

kaynaklardan linyit önem kazanmış ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının icra 

planları çerçevesinde 1976 ve 1978 yıllarında kamu ve özel sektör birlikte Muğla-

Yatağan, Sivas— Kangal, Çanakkale—Çan ve Manisa-Soma projeleri hazırlanmıştır. 

1978 yılında madenlerin devletleştirilmesi ile kömür sektöründe havza madenciliğine 

geçilmiş ve buna bağlı linyit ve santral projeleri hazırlanmıştır. Bunlar; Orbaneli, 

Keles, Tunçbilek Ömerler, Seyitömer, lşıklar, Eynez, Darkale, Tınaz, Çayırhan, 

Elbistan ve benzer projeler olup, hem termik santral ve hem de ısınma ve sanayi amaçlı 

olarak yapılmışlardır. 1984 1985 yılları bu projelerin realize edildiği yıllar olmuştur. 

Ancak, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin dışa açılması, petrol fiyat 

ve tedariğinde olumlu gelişmelerin yaşanması ve yabancı kaynak kullanımın artması 

sonucunda özelleştirme söylemleri gündeme gelmeye başlamıştır.1990’lı yılların en 

önemli olayları ise, kamu sektörü yatırımları azalmış ve tevsii projeleri ile Kangal 3 ve 
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Çayırhan 3, 4 projeleri yapılmıştır. Bunlar hariç hiçbir yeni linyit ve santral projesi 

işletmeye alınamamıştır. 2004 yılında ise yine kamu kaynaklı Çan ve Elbistan B 

santralları devreye girmiştir. Bu dönemde özel sektörden beklenen gelişmeler 

gerçekleşmemiş, ithal kaynak kullanımı artmış ve  yerli linyit kullanımı da azalmıştır. 

 

Dünya linyit rezervinin % 2’si Türkiye’de bulunmakta olup, dünya linyit üretiminin ise 

% 8’ i Türkiye’de yapılmaktadır, dünya fosil kaynaklarından petrolün 42 yıllık, 

doğalgazın 65 yıllık, kömürün 230 yıllık bir ömre sahip olduğu ve kömürün öneminin 

devam edeceği anlaşılmaktadır. 

 

Bugün dünyada petrol için verilen mücadelenin 21. yüzyılın ortalarında kömür için 

verilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Bu nedenle ülkemizde, yeni kömür 

kaynaklarımızın da değerlendirilerek ileriye dönük enerji politikalarımızın kendi 

güvenilir kaynaklarımıza yönelik yapılması zorunludur. 

  
Dünyadaki kömür yataklarının başlıca dağılımları Şekil 1.1’de gösterilmiştir. Kömür 

rezervlerinin büyük bölümü kuzey yarımkürededir; nitekim önde gelen kömür üreticisi 

ülkeler; Kuzey Amerika, Çin, Polonya, İngiltere, Almanya ve Hindistan’dır. Kömür 

güney yarımkürede daha az bulunmakla birlikte, Güney Afrika, Avustralya ve Yeni 

Zelanda da ki yataklardan oldukça büyük miktarlarda kömür çıkarılmaktadır. Kuzey 

kutup bölgesinde de kömür bulunmuştur. Kaşif Robert Falcon Scott ise Antarktika ‘da 

kömür yatakları keşfetmiştir. Ekvator yakınlarında ise kömüre çok az rastlanır. 

Dünyanın çeşitli yerlerinde kömür yatakları aramaları sürdürülmektedir. Dünya toplam 

kömür üretimi yılda yaklaşık 3 milyar tondur (Çizelge 1.1). Ülkemiz kömür açısından 

zengin linyit rezervlerine sahiptir ve Çizelge 1.1’de de görüldüğü gibi dünya linyit 

üretiminde baş sıralarda yer almaktadır. 
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Şekil 1.1 Dünyadaki Kömür Yatakları 

 

Günümüzde kömür kaynakları genel olarak yakmada kullanılmaktadır. Oysa kömür 

kimya endüstrisi için önemli bir hammadde kaynağıdır. Petrolden elde edilen birçok 

önemli organik hammadde üretimi aynı zamanda kömürden de elde edilebilir. Kömür de 

önemli bir kimyasal hammadde kaynağıdır. Kömürden organik hammadde üretimi 

sıvılaştırma işlemleriyle gerçekleştirilir. 

 

Kömürün yapısı aromatik, hidroaromatik ve fonksiyonel gruplar içeren modellerden 

oluşmaktadır. Bu modellere göre kömürün rankı arttıkça kömür yapısındaki 

aromatiklerin oranı artarken fonksiyonel grupların ve alifatiklerin oranı da azalmaktadır. 

Kömürü oluşturan moleküller birbirine kovalent bağlarla da bağlanırlar. Hidrojen 

bağları ve diğer etkileşimlerin oluşturduğu yapıya sekonder yapı denir. Sekonder yapıda 

kömürde bulunan asidik hidroksil grupları önemli rol oynamaktadır. Kömürün 

yapısındaki hidroksil ve karboksil grupları hidrojen bağlarıyla komşu moleküllere 

bağlanırlar. Bu bağlanma, kömür molekülleri arasındaki çekim kuvvetlerini güçlendirip 

kömürlerin molekül kütlesini artırmakta ve kömürün çözünürlüğünü azaltmaktadır. 
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Çizelge 1.1 Dünya Kömür Üretimi  
 
Ülkeler  Antrasit Bitümlü Kömürler Linyit 

Almanya 4497 45476 183022 

Avusturya   1257 

Belçika  344  

Bulgaristan 29 4080 30033 

Çek Cumhuriyeti  82673 719 

Fransa 487 5438 812 

İngiltere  45044  

İrlanda  1  

İspanya 6263 11732 10748 

İtalya   208 

Macaristan  15253 1065 

Norveç  362 0 

Polonya 312 127245 69247 

Romanya  2015 27365 

Rusya Federasyonu 16535 153274 86901 

Türkiye  2424 71875 

Yunanistan   67113 

Avustralya  241361 72312 

Japonya 65 4011  

Çin 252909 1024531 60008 

Hindistan  296632 25541 

Yeni Zelanda 463 2571 312 

A.B.D. 5251 1026517 85767 

Kanada  70092 12997 

Güney Afrika Cumhuriyeti 1766 245790  

Diğer Ülkeler 79722 307190 117345 

DÜNYA 368756 3714056 923391 
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O-alkilasyon işlemi sırasında, hidrojen bağlarıyla bağlanmış protonlar alkil grupları ile 

yer değiştirmekte ve bu yer değiştirme işlemi hidroksil ve karboksil gruplarını sırasıyla 

eter ve esterlere dönüştürmektedir. Bunun sonucu olarak ta hidrojen bağlarında azalma 

olmakta ve kömürün çözünürlüğü artmaktadır (Liotta 1979). Liotta, tetrabütilamonyum- 

hidroksit ortamında metil iyodür ile kömürlerin O-alkilasyonunu gerçekleştirmiş ve 

kömürün hidroksil ve karboksil fonksiyonel gruplarının önemli ölçüde O-alkillendiğini 

bulmuştur. Bunun sonucunda kömürün çözünürlüğünde önemli artış olduğunu 

gözlemiştir. Kuznetsov ve arkadaşları (1994) ise   O-metillemenin sıvılaşma üzerine 

etkisini araştırmış ve kömürlerin çözünürlüğünde önemli artış olduğunu 

kaydetmişlerdir. 

 

Dünyada petrolden elde edilen sıvı ürünlerin yerini alabilecek ürünler en fazla kömürün 

sıvılaştırma teknolojisi ve prosesleri ile elde edilmektedir. Bu konuda şimdiye kadar 

yapılan çalışmalarda katalitik ve katalitik olmayan yöntemler kullanılmıştır. Ancak bu 

yöntemler hala ekonomik değildir. Bu nedenle son yıllarda popüler olan mikrodalga 

enerjisi kömür teknolojisinde de kullanılmaya başlanmıştır. Şimşek (2001) bazı Türk 

kömürlerini, tetralin ortamında mikrodalga enerji etkisiyle sıvılaştırma işlemine tabi 

tutmuş ve önemli oranda yağ fraksiyonu elde etmiştir. Yağmur (2003) mikrodalga enerji 

ortamında kömürlerin sıvılaştırılması üzerine demineralizasyon ve bazı katalizörlerin 

etkisini araştırmıştır. Demineralizasyon önişlemi sıvı ürün verimini azaltırken 

katalizörler sıvı ürün verimini artırmıştır. Her iki çalışmada da ortak nokta, mikrodalga 

enerji etkisiyle elde edilen yağ veriminin ısıl yöntemlere göre daha yüksek miktarlarda 

elde edilmiş olmasıdır.  

 

Bu projede, şimdiye kadar literatürde rastlanmayan metilleme ön işleminin tetralin 

ortamında mikrodalga enerji etkisi ile sıvılaştırılması araştırılmıştır. Bu çalışmanın 

tamamlanmasıyla metilleme önişleminin kömürlerin mikrodalga enerji ile 

sıvılaştırılması üzerine etkisi belirlenecek ve literatürde bu konudaki boşluğa bir katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca kömürler daha ekonomik olarak sıvılaştırılacak ve kimya 

endüstrisinde kullanılabilecek ürünler elde edilecektir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1 Kömürün Oluşumu 

 

Kömür, karbonlaşarak dönüşüme uğramış bitki artıklarının üst üste birikmesi sonucu 

oluşan katmanlı, yanıcı siyah kayaçtır. Yer altındaki bu bitki artıkları çok uzun sürede, 

sıcaklık ve basıncın etkisi ile çeşitli fiziksel ve kimyasal değişimlere uğrayarak kömürü 

oluşturmuşlardır.  

 

Kömürün büyük bölümü, günümüzden yaklaşık 340 milyon yıl önce başlayıp yaklaşık 

60 milyon yıl önce sona eren Karbonifer Dönem’de oluşmaya başladı. Karbonifer 

dönemde Kuzey Amerika ile Avrupa kıtaları birbirlerine iyice yapışarak Lavrasya denen 

tek ve büyük bir kıta oluşturdu. Kaledoniyen Dağlar da bu kıta boyunca uzanan dev bir 

sıra dağ konumuna geldi. Bu dönem boyunca denizler yükseldi ve kıtaların kenar 

bölümlerinde yeni sığ denizler oluştu. Dönemin başlarında birçok yerde kalın kireçtaşı 

katmanları çökeldi. Dönemin ilerleyen evrelerinde aşınma sonucu dağlardan taşınan 

kum ve çamurlar sığ denizlerde birikerek geniş deltalar oluşturdular. Bu deltalarda ve 

bataklıklarda büyük ormanlar yetişti. Milyonlarca yıl sonra bu ormanlar derinlere 

gömüldü ve yine uzun süreler sonra kömüre dönüştü.  

 

Kömür damarları genellikle bataklıklarda biriken turbalardan oluşur. Kömür 

damarlarının oluşabilmesi için öncelikle yoğun bitki topluluğunun bulunması gereklidir. 

Bilinen en yaşlı kömürler, Michigan'daki antrasitlerdir. Bu kömürler yeryüzeyinde çok 

az olarak bulunurlar. Mikroskobik çalışmalar sonucunda bu kömürlerin alg ve 

mantarlardan oluştuğu saptanmıştır. Siluriyen'de otsu bitkiler (Psilophyta) sadece deniz 

sahilleri boyunca gelişmişlerdir. Karasal bitkiler çamurlar içinde yaşamışlardır. Lagün 

ve karasal litolojik birimler arasında çok ince kömür damarları bulunmuştur. 

 

Alt ve Orta Devoniyen karasal bitkileri otsu, çalılık ve basit sporlu bitkilerden 

(Sphenopsida ve Pteridopsida) oluşmuştur. Bu bitkilerden ince kömür damarları 

meydana gelmiştir. Üst Devoniyen sırasında Cyclostigma yosunları ve Archaeopteris'in 
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ağaca benzeyen bitkiler yaygınlaşmıştır. Üst Devoniyen sırasında karasal bitkilerin 

yeterince gelişememesi nedeniyle kömür damarları oluşamamıştır. Diğer taraftan, 

ekonomik öneme sahip olmayan Devoniyen kömür damarlarını oluşturan bitkiler 

Karbonifer kömürlerini oluşturan bitkilere (Peridophyta, Equisetophyta) benzerlik 

gösterirler. Alt Karbonifer'de yosunlar, özellikle Lepidodenropsis, at kuyrukları ve 

Aspidium türleri yaygınlaşmıştır. Üst Karbonifer, bitümlü kömür/taşkömürü 

periyodudur. Bu zamanda Lepidodenron ve Sigillarialı orman bataklıkları çok 

yaygınlaşmış ve Sigillaria'lar arasında Calamitean sazlıklar gelişmiştir. Ancak, 

Karbonifer'de turba oluşturan bitkiler genç jeolojik zamanlara kadar devam 

edememişlerdir. Sovyetler Birliği'nin önemli Permiyen kömür damarları Gymnosperm 

Cordaites'lerden oluşmuştur. Bu bitkiler, Üst Karbonifer'in daha üst kısımlarından 

itibaren gittikçe artacak şekilde çoğalmışlardır. Alt ve Üst Kretase arasında çok hızlı 

flora gelişimi olmuş ve Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ile Avustralya'daki Üst 

Kretase ve Tersiyer bataklıkları Angiosperm floralarınca doldurulmuştur. 

 

Mesozoyik ve özellikle Tersiyer bataklık bitkileri, Karbonifer florası ile karşılaştırılırsa 

ondan daha çeşitli ve daha belirgin olduğu gözükmektedir. Diğer taraftan, Üst 

Paleozoyik floraları kalın kabuklu, ince odunludurlar. Mesozoyik floraları olan 

Gymnosperm'ler kalın odunlu, ince kabuklu ve reçinece zengindirler. Tersiyer 

koniferleri ise daha yüksek reçineli ağaçlardan oluşmuşlardır. 

 

Kömürün oluşumu biyokimyasal ve metamorfik olmak üzere iki kademedir. 

Biyokimyasal kademe; bitki artıklarının toprak katmanları ile örtülmeden önceki 

bozunmasıdır. Bu kademede bitkiler aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların 

etkisiyle bozunur. Bozunma süresi bitkilerin dayanıklılığına göre değişir. Dönemin 

sonunda bitkiler bozunup daha basit bileşiklere parçalanırlar. Biyokimyasal kademe 

sonunda az yada çok bozunmaya uğramış yığının üzeri çamurlarla kaplanarak hava ile 

olan temas kesilir. Böylece ikinci yani metamorfik kademe başlamış olur. Bu 

metamorfik kömürleşme sürecinde kütlenin kompaktlaşması, dehidrasyonu, 

kondensasyonu ve bir seri uçucu maddenin ayrılması reaksiyonları gerçekleşir. Bu 

reaksiyonlar sonunda molekül ağırlığı gittikçe artan ürünler oluşur. Bu reaksiyonlar 

kömür yataktan çıkarılıncaya kadar devam eder. Metamorfik kademede kömür 



 11

oluşumunda basınç ve ısı önemli etkenlerdir. Basınç yalnızca fiziksel özellikleri 

değiştirirken, kütleyi de sıkıştırarak  kimyasal reaksiyonların daha rahat gerçekleşmesini 

sağlar. Isı ise kimyasal olgunlaşmanın temelidir. Bu jeotermal gradiyente bağlı olarak 

yeryüzünün derinliklerinden sağlanmaktadır ve buna normal metamorfizm denir. Ayrıca 

bölgesel metamorfizm olarak adlandırılan ve tektonik olaylar sonucunda kızgın 

magmanın yarıklardan yükselerek karbonlaşan damarlara yakınlaşmasıyla da 

sağlanmaktadır.  

 

Bitki artıklarının ilk yerleştiği yerde  kömürleşmeye uğramasıyla oluşan kömür 

yataklarına otoktan, bitki artıklarının rüzgarın ve akarsuların etkisiyle  bir yerden başka 

bir yere taşınıp oradaki yabancı bitki ve minerallerle karışıp kömürleşmesiyle oluşan 

kömür yataklarına da aloktan kömür yatakları denir. İşletilebilir kömür damarlarının 

çoğu otoktandır. Bu tür oluşumlarda kömür damarlarının kömürleşmiş ağaç gövdeleri 

damar düzlemine diktir. Allokton kömürler genellikle mineral maddelerce zengindirler. 

 

Bazı kömür yataklarında birçok kömür damarı vardır; bu damarlar bitkilerin yetişme, 

çürüme, sular altında kalma ve mille örtülme süreçlerinin ne kadar sık tekrarlanmış 

olduğunu gösterir. Bazı damarlar çok incedir. Örneğin yalnızca 3 cm’dir. Bu durum 

turba yataklarının çok kısa bir zaman içinde sular altında kaldığını gösterir. Bazı 

yerlerde ise 30 m’den daha kalın damarlara rastlanır, bu da oluşum sürecinin çok daha 

uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşmiş olduğunu gösterir. Hindistan’da  Singrauli 

Kömür havzasındaki damarlardan biri 152 m kalınlığındadır. Avustralya’nın Victoria 

eyaletinde de 225 m kalınlığında  bir linyit yatağı bulunmaktadır. Bu kalınlık farkları 

çamur ve kum katmanlarının birikim hızına bağlıdır. Sonuçta 20 m kalınlığındaki bir 

turba yatağı 2 m kalınlığında bir kömür yatağı oluşturur (Stach 1982).  
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2.1.1 Kömür oluşumunu etkileyen faktörler 

 

Kömür oluşumu sırasında basıncın, sıcaklığın ve zamanın etkisi oldukça fazladır. 

Gömülme derinliğinin yani yük (litostatik) basıncının artmasıyla kömürleşme derecesi 

artar. Litostatik basınç, kömürleşme sırasındaki gaz çıkışını engellemektedir. Diğer 

taraftan, gömülme derinliğiyle kömürleşme derecesinin artışı, derinlikle sıcaklığın 

artışıyla da açıklanmaktadır. Basıncın kömürün fıziksel yapısı üzerinde önemli bir etkisi 

vardır. Basınç, kömürün gözenekliliğini azaltır. Bu yüzden şiddetli kıvamlanmış 

kömürler, gözeneklilik azlığı nedeniyle çok düşük nem içerirler. Litostatik basıncın en 

önemli etkisi turba safhasında gözlenir. Bu basınç nedeniyle gözeneklilik ve buna bağlı 

olarak nem içeriği derinlikle azalır. Çoğu araştırmacıya göre tektonik hareketler çok 

yavaş oluşmaktadır ve bu sürtünme hareketleri sırasında ortaya çıkan ısı kömürleşme 

derecesinde sadece küçük artışlar meydana getirmektedir. 
 

Sıcaklık ise kömürleşme sırasında kimyasal reaksiyonları artırarak kömürleşme 

derecesinin artmasına neden olur. Önceleri çok önemli ve yegane bir faktör olarak kabul 

edilen zaman, yukarıda da belirtildiği gibi kömürlerin yaş ve evrim dereceleri arasındaki 

uyuşmazlıklar nedeniyle bugün ikinci planda önemli bir faktör olarak kabul 

edilmektedir. Sonuç olarak, sıcaklık ve basınç faktörlerinin elverişli olup olmamasına 

göre kömürleşme derecesinin belli bir seviyeye ulaşabilmesi için gerekli zaman uzun 

veya kısa olabilmektedir. Dolayısıyla bütün faktörlerin etkilerinin beraberce 

düşünülmesi daha geçerli olmaktadır (Köksoy 1985). 

 

2.1.2 Kömür oluşumu sırasında açığa çıkan gaz ürünler 

 

Linyitin kömürleşmesi sırasında genellikle su ve karbondioksit kömürden ayrılmaktadır. 

Yüksek uçucu maddeli bitümlü kömür (taşkömürü) safhasında çoğunlukla 

karbondioksit az oranda da karbonmonoksit ve azot ortamdan ayrılırken kömürleşmenin 

sonunda önemli bir gaz olarak metan ortaya çıkmaktadır. Antrasitler ise adsorbe edilmiş 

hidrokarbon gazı olarak sadece metan içermektedirler. 
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Kömürleşme süreçleri sırasında ayrılan gazın miktarı hayli büyüktür. Yüksek uçucu 

maddeli bitümlü kömürlerden (yaklaşık % 40 uçucu maddeli) bir ton antrasit (% 5 

uçucu maddeli) oluşana kadar 100 metreküp karbondioksit ve yaklaşık 200 metreküp 

metan meydana gelmektedir. Oluşan karbondioksit suda çözünür ve kayaçların kırık 

çatlakları boyunca suyla yukarılara doğru taşınır. Aynı şekilde metanın büyük bir kısmı 

ortamdan uzaklaşır. Metan, kömürlerin üst kısımlarındaki kayaçların kırık, çatlak ve 

gözeneklerinde birikerek ekonomik öneme sahip gaz yatakları oluşturabilmektedir. 

Buna rağmen metanın bir kısmı kömür içerisinde adsorbe edilmiş olarak 

kalabilmektedir. Sondajlı ilerlemeler sırasında veya kömürlerin işletilmesi sırasında yük 

azalması sonucu metan ortaya çıkmaktadır. Çekoslovakya'nın Üst Silesia kömür 

baseninde 1 ton kömürde 100 metreküpten fazla metan olduğu bilinmektedir. Ancak 

böyle büyük miktarda gaz içeren kömürler dünyamızda azdır (Köksoy 1985). 

 

2.2 Kömürün Yapısı 

 

Kömürün yapısı oldukça kompleks ve heterojendir. Doğada yapı, doku, bileşim ve 

köken açısından birbirleriyle tam anlamda özdeş iki kömür oluşumuna rastlamak hemen 

hemen olanaksızdır. Kömürlerin birbirlerinden farklı yapı özelikler göstermesine neden 

başlıca etkenler; kömürü meydana getiren bitkilerin tür, biyokimyasal kademede 

bitkilerin dayanıklılıklarına göre bozunma dereceleri, metamorfik kademede kömür 

üzerindeki sıcaklık ve basıncın büyüklüğünün fiziksel ve kimyasal reaksiyonların 

üzerindeki etkisi, etki süresi ve kömürün oluştuğu çevrenin jeolojik yapısındaki 

farklılıklardır. 

 

Kömürün yapısının oldukça karmaşık olması ve kömür tiplerine göre büyük 

değişiklikler göstermesi sebebiyle bugüne kadar kömürün yapısını tamamen açıklayan 

kesin bir model gerçekleştirilmemiştir. Fakat son zamanlarda kömür için 

aromatik/hidroaromatik yapı modeli önerilmiştir. Bu model; alkil, hidroaromatik ve 

fonksiyonel gruplar taşıyan, değişen derecelerde yoğunlaşmış aromatik halka 

gruplarının birbirlerine heteroatom veya metilen köprüleri ile bağlanmasıyla 

açıklanmaktadır. Kömür moleküllerinin, tabakalı, kısmen hidrojen bağları ile çapraz  
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de görüldüğü gibi linyitte fonksiyonel gruplar fazla iken bitümlü kömürde karbon 

içeriği artmakta ve yapı daha kararlı hale geldiği için aromatik yapı daha 

belirginleşmektedir.  

 

Kömürün yapısı organik ve inorganik yapılarına bağlı olarak değişmektedir. Kömürün 

organik yapısı maserallerden oluşmaktadır. Maseraller; oluştukları bitkinin orijinine, 

karbonizasyon esasındaki davranışlarına ve mikroskop altında incelendiklerinde 

yansıttıkları ışığın miktarına göre üç ayrı gruba ayrılırlar. 

 

Vitrinit grubu maseraller; bitkinin çok iyi korunmuş olan lignin ve selüloz  içeren 

kısımlarından oluşur. Kömürleşme derecesinin saptanmasında yansıtma değerinin 

kullanıldığı bileşenlerdir. Vitrinit grubu maseraller ısıtıldıklarında plastikleşirler. 

Linyitlerde ise virinit grubu maserellerin yerini hüminit grubu masereller almıştır. 

Çizelge 2.1’ de vitrinit ile hüminit arasındaki ilişki görülmektedir. 

 

Liptinit grubu maseraller; bitkilerin reçinemsi ve mumsu dokularından oluşur. Diğer 

maserallere göre hidrojen açısından daha zengindirler. Liptinit grubu maseraller 

ısıtıldıklarında geride çok az miktarda katı madde bırakırlar. 

 

İnertinit grubu maseraller; Vitrinit grubu maseraller gibi bitkinin lignin ve selüloz  

içeren kısımlarından oluşmuştur. Fakat oluşum süreçleri vitrinit grubu maserallerden 

oldukça farklıdır. Bu süreç sonunda karbon içerikleri yükselir, hidrojen içerikleri azalır. 

Bunların hemen hemen hepsi çeşitli derecelerde oluşum süreçlerine sahip maserallerden 

oluşur. İnertinit grubu maseraller ısıtıldıkları zaman adından da anlaşılacağı gibi büyük 

oranda inert olarak kalırlar ve reaksiyon vermezler (Berkowitz 1979).  

 

Aynı kömüre ait üç maseral grubunda vitrinitte oksijen, liptinitte hidrojen ve inertinitte 

karbon fazladır. Ayrıca liptinit, vitrinit ve inertinit sıralamasında uçucu madde miktarı 

giderek azalır. Maserel gruplarının maserelleri bulunur ve bunlar Çizelge 2.2’ de 

belirtilmiştir.  
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Çizelge 2.1 Kömürlerin Vitrinitleri ve Linyitlerin Hüminitleri arasındaki ilişki 
 
 

Maserel Grubu Vitrinit Liptinit/Eksinit İnertinit  

Telinit Sporinit Füsinit 

Kollinit Kütinit Semifüsinit 

Resinit Mikrinit 

Alginit Makrinit 

Masereller Vitodetrinit   

Liptodetrinit  İnertodetrinit  
 
 
 
Çizelge 2.2 Kömürlerin Masarel Grupları Maserelleri 

 
 
 

 

Kömürün inorganik yapısını oluşturan mineraller  

 Kil mineralleri;  kaolinit, illit, montmorillonit 

 Karbonat mineralleri;  kalsit, siderit,dolomit, ankerit 

 Sülfürler;  pirit, markazit, galen, sfalerit 

 Silikatlar;  kuvars 

 Sülfatlar;  jarosit 

 Tuzlar; klorür, sülfat ve nitrat tuzları 

Kömür  Maserel Grubu Maserel Alt Grubu Maserel  

Tekstinit 
Hümotelinit 

Ülminit 

Atrinit  
Hümodetrinit 

Densinit 

Gelinit  

Linyit Hüminit 

Hümokollinit 
Korpohüminit  

Telinit 

Vitrodetrinit Kömür Vitrinit  

Kollinit  
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Kil mineralleri, tuzlar ve silikatlar sular tarafından taşınarak bataklıklara getirilen 

minerallerdir. Karbonat mineralleri, sülfürler ve sülfatlar ise lithifikasyon esnasında 

oluşmuşlardır (Glick and Davis 1987). 

 

İnorganik maddelerin kömüre geçişi tamamen doğal koşullara bağlı olduğundan 

kömürdeki kül miktarı % 5-35 arasında değişir. Bu değişim mesafelere göre büyük 

ölçüde farklılıklar gösterir. Miktarlarını diğer kömür parametrelerinden yararlanarak 

bulmak olanaksızdır (Berkowitz 1979). 

 

2.3 Kömürün Sınıflandırılması 

 

Bakterilerce başlatılan bitkilerin kömürleşme süreci milyonlarca yıl sürer. Yerin iç 

kesimlerinden kaynaklanan ısının, turbaların üstünde biriken çamur ve kumun yarattığı 

basıncın etkisiyle tamamlanır. Katman sıkıştıkça içindeki su ve gazlar dışarı kaçar, turba 

önce linyite dönüşür. Linyit genellikle kahverengi, yumuşak, yarı oluşmuş bir 

kömürdür. Linyit daha sonra taşkömürüne dönüşür. Maden kömürü de denen siyah 

renkli taşkömürü en yaygın kullanılan kömür türüdür. Taşkömürü de sonunda en sert ve 

bileşim bakımından karbona yakın kömür türü olan antrasite dönüşür. Turbadan 

antrasite kadarki bu kömürleşme sürecinin hangi aşamada olduğu, sürenin 

başlangıcından bugüne dek geçen zamanın uzunluğuna ve o bölgenin jeolojik 

koşullarına bağlıdır. Bu nedenle turba, linyit, taşkömürü ve antrasit birlikte ve ayrı ayrı 

yerlerde bulunabilir. 

 

Turba oluşumu için öncelikle yeraltı su seviyesinin belirli bir düzeyde olması gerekir; 

yoksa atmosferdeki oksijen etkisiyle bitkisel artıklar kısa zamanda karbondioksit ve 

suya dönüşerek yok olurlar. Turba oluşumu, turba yüzeyinden yaklaşık 0.5 m 

derinlikteki turba oluşturan tabaka ile başlar. Bu bölgede aerobik bakteriler, 

mikrofaunalar ve mantarlar önemli rol oynarlar. Yavaş yavaş gömülme, daha genç turba 

tabakalarının oluşması veya turba yüzeyinin inorganik sedimentlerce örtülmesi 

redüklenme koşullarını yaratır. Turba derinliğinin artması ile bu organizmaların yerine 

anaerobik bakteriler geçer. 
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Turba oluşumunun başlangıcında, bitkilerin daha kolay hidrolize olabilen maddeleri, 

yani nişasta, selüloz, proteinler, bakteriler ve mantarlar tarafından bozunurlar. Sonuçta 

gaz ve sıvı ürünler (karbondioksit, amonyak, metan ve su) ile katı ürünler oluşurlar. 

Katı ürünler turba oluşumu için birikirken gaz ve sıvı ürünler ortamdan uzaklaşırlar. 

Dolayısıyla turbada daha dayanıklı olan linyinler ve bitümlü maddeler zenginleşirler. 

Linyinler ve bitümlü maddeler sonradan tamamıyla hümik maddelere dönüşseler bile; 

linyinler hücre yapılarını, kimyasal olarak dayanıklı bitümlü maddeler orijinal yapı ve 

şekillerini genellikle koruyabilirler. Bu yüzden kömürde iyi korunmuş bitki dokuları  

gözlenebilir. 

 

Turba oluşumu sırasında en önemli kimyasal süreç hümik asitlerin oluşumudur. Hümik 

asitler, C68H53O4OCH3:(OH)4:(COOH)4 formülüyle gösterilir ve bileşiminde % 57,15 

karbon ile % 4,43 hidrojen bulunmaktadır. Hümik asitlerin ortalama bilşimleri; % 56,5 

C, % 5,5 H, % 36,0 O ve % 2,0 N olarak kabul etmektedir. Sedimantasyonun hızına ve 

suların havalanabilmesine göre değişen belli bir derinlikten sonra mikroorganizmaların 

sebep olduğu reaksiyonlar, artan hümik asit oranı yüzünden durur. Çünkü asitidesi 

belirli bir dereceyi aşan ortamlarda bu organizmaların çoğu yaşayamazlar. Bazı 

bakteriler, pH 4'ün altında da yaşamlarını yumuşak kahverengi kömür safhasına kadar 

sürdürebilirler. Bakteri aktivitesinin etkin olduğu kömürleşmenin bu safhasına 

biyokimyasal kömürleşme veya turba diyajenezi adı verilmektedir. Turba diyajenezinin 

artmasıyla hümik asitler COOH- ve OH- gruplarını kaybederek hüminlere dönüşürler.  

 

Hüminler ve bitkisel kalıntılar, turbayı oluştururlar. Güncel turbaların ortalama nem 

içeriği % 90 civarındadır. Tropikal ve yarı tropikal bölgelerdeki turbalar, ılıman 

bölgelerdeki turbalardan daha az su içerirler. Gözenekleri su ile dolu bir turba 

sıkıştırılınca veya kurutulunca içerdiği suyun bir kısmını atabilir. Buna rağmen havada 

kurumuş bir turba hala % 12 civarında su içerir. Diğer taraftan, gömülme derinliğiyle 

turbanın yoğunluğu artar, nem içeriği ise azalır (Köksoy 1985). 

 

Kömür başlıca, karbon, oksijen, hidrojen ve daha az miktarda azot ve kükürt içerir. 

Kömür oluşumunda rol oynayan koşulların daha sert olması ve sürenin artmasıyla 
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kömürün karbon içeriği yani rankı artmaktadır. Kömürler artan ranklarına göre; turba, 

linyit, altbitümlü kömür, bitümlü kömür ve antrasit olarak sınıflandırılır. Çizelge 2.3’de 

karbon, hidrojen ve oksijen içeriğinin kömürleşme derecesiyle değişimi verilmiştir. 

Kömürleşme derecesi arttıkça karbon içeriğinin arttığı, oksijen içeriğinin ise azaldığı 

görülmektedir.  

 

Çizelge 2.3 Kömürleşme derecesiyle C, H, O içeriğinin değişimi 

 
Kuru Mineral Maddesiz Temel 

 % C % H % O H/C 

Odun 50,0 6,3 42,7 1,5 

Turba 57,0 5,2 36,8 1,1 

Linyit 65,0 4,0 30,0 0,7 

Alt-bitümlü 

Kömür 
79,0 5,5 14,0 0,8 

Bitümlü 

Kömür 
88,0 5,3 5,0 0,7 

Antrasit 94,0 2,9 1,9 0,4 

 

ASTM yöntemine göre kömürlerin sınıflandırılması; antrasitler sabit karbon ve uçucu 

maddeye göre, bitümlü kömürler sabit karbon, uçucu madde ve ısı değerine göre, 

altbitümlü kömürler ile linyit ise ısı değerine göre yapılmaktadır (Çizelge 2.4). 

 

ASTM sınıflandırmasının dışında Avrupa Ekonomi Komisyonu’nun kömür komitesince 

yürütülen araştırmalardan kaynaklanan uluslararası sınıflandırması da yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu sınıflandırmada % 35’den az uçucu madde içeren kömürlerde 

uçucu madde değerine göre, % 35’den fazla uçucu madde içeren kömürlerde ise ısı 

değerine göre sınıflandırma yapılmıştır. Kekleşme özelikleri; serbest şişme ve Roga 

indisi parametrelerini kullanarak gruplara, koklaşma özelikleri; dilistometre ve 

Grayking yönteminin parametrelerini kullanarak yan gruplara ayrılmaktadır (Ek1). 
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Çizelge 2.4 ASTM kömür sınıflandırması 

 

Sınıf ve Grup Sabit karbonª, % Uçucu maddeª, 

% 

Isı değeri b 

(Btu/lb) 

I. Antrasit  

  1. Metaantrasit     98 2  

  2. Antrasit 92-98 2-8  

  3. Yarıantrasit 86-92 8-14  

II. Bitümlü kömürler  

   1. Düşük uçuculu 78-86 14-22  

   2. Orta uçuculu 69-78 22-31  

   3. Yüksek uçuculu A 69 31 14000 

   4. Yüksek uçuculu B   13000-14000 

   5. Yüksek uçuculu C   10500-13000c 

III. Altbitümlü kömürler  

   1. Altbitümlü A   10500-11500c 

   2. Altbitümlü B   9500-10500 

   3. Altbitümlü C   8300-9500 

IV. Linyitler  

   1. Linyit A   6300-8300 

   2. Linyit B   6300 
a: Kuru, mineral maddesiz kömür üzerinden hesaplanmıştır, külden mineral maddeye Parr formülü ile 
geçilmiştir. 
b: Yatak nemli mineral maddesiz kömür üzerinden hesaplanmıştır. 
c: Isı değeri 10500 ile 11500 Btu/lb (24362kj/kg – 26680kj/kg) arasında olan kömürler 
koklaştırıldıklarında kekleşme özeliği gösteriyorsa yüksek uçuculu C olarak, göstermiyorsa altbitümlü A 
olarak sınıflandırılır. 
 

2.4 Kömüre Uygulanan Önişlemler 

 

Literatürde, kömürün sıvılaştırılması ile ilgili yapılan araştırmalarda  kömüre birçok 

önişlem uygulanmıştır. Bu önişlemlerden başlıcaları, demineralizasyon,  şişirme, 

nemlendirme ve alkilasyon’ dur. 
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Demineralizasyon; kömürün karbonat ve sülfatlarının giderilebilmesi için HCl 

(hidroklorik asit) ile kil minerallerinin uzaklaştırılabilmesi için ise HF (hidroflorik asit) 

ile yıkanması önişlemidir. 

 

Şişirme; kömürün çözücü içerisinde bekletilerek,  gözeneklerinin şişmesini sağlamak 

amacıyla yapılan bir önişlemdir.   

 

Nemlendirme; genelde kömürün mikrodalga enerji kullanılarak sıvılaştırılmasında 

uygulanan bir önişlemdir. Nemlendirmedeki amaç ise kömürün mikrodalga ile 

etkileşimini arttırmaktır. 

 

Alkilasyon; Kömürün kolayca depolimerize olarak çözünebilen ürünlere (düşük 

molekül ağırlıklı) dönüştürülmesi amacıyla uygulanan bir önişlemdir. 

 

Bu çalışmada kömürün mikrodalga enerji ile sıvılaştırılmasında uygulanacak önişlem 

ise alkilasyondur. 

 

2.4.1 Kömürün alkilasyonu 

 

Basit hidrokarbonlardan bir H kaybı ile oluşan gruba alkil, alkil köklerinin diğer organik 

bileşimlere eklenmesine de alkilasyon denir. 

 

Kömürün yapısındaki hidroksil ve karboksil grupları hidrojen bağlarıyla komşu 

moleküllere bağlanarak moleküller arası çekim kuvvetlerini güçlendirirler. Böylece 

molekül kütlesi artar ve kömürün çözünürlüğü azalır.   

 

Kömüre alkilasyon  işleminin uygulanmasıyla kömürün yapısının metil köprüleriyle 

zayıflatarak çözünürlüğünün artmasını sağlamaktır. Alkilasyon sırasında, yapıdaki 

hidrojen bağlarıyla bağlanmış protonlar alkil gruplarıyla yer değiştirerek hidroksil ve 
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karboksil gruplarının sırasıyla eter ve esterlere dönüşmesini sağlar. Böylece hidrojen 

bağlarında azalmalar meydana gelir ve sonuçta kömürün çözünürlüğü artar. 

 

İki çeşit alkilasyon yöntemi vardır. Bu çalışmada kömürün yapısını bozmamak için 

ılımlı koşullarda alkilleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

 

Friedel – Crafts alkilasyonu; aromatik halkaya asit katalizörlüğü eşliğinde alkil 

grubunun girmesiyle gerçekleşen indirgen bir alkilasyondur. Genellikle Lewis asitleri 

kullanılır. Lewis asitleri alifatik karbon köprüleri ile reaksiyona girerek benzil 

karbonyum iyonları oluştururlar. Oluşan bu karbonyum iyonları kömür yapısındaki aril 

gruplarıyla elektrofilik aromatik sübstitisyon reaksiyonları vererek bir seri kırılma ve 

kondenzasyon reaksiyonları sonucunda başlangıçtaki kömürün kovalent yapısını önemli 

ölçüde değiştirmektedir. Alkilasyon sonucu oluşan kömürün çözünürlüğünün yüksek 

olmasına rağmen lewis asiti reaksiyon ürünlerinin analizi ile kömürün yapısı hakkında 

güvenilir bilgi sağlanamamaktadır (Flores et al. 1978, Schlosberg et al. 1978, Ouchi et 

al. 1982).  

 

Ilımlı koşullarda alkilasyon; düşük sıcaklıklarda ve atmosfer basıncında gerçekleştirilen 

indirgen olmayan bir alkilasyondur. Reaksiyon kömürün yapısındaki asidik protonlar 

için spesifiktir. Hidroksil ve karboksil gruplarına alkil grupları ilavesi dışında yapısal 

bir değişikliğe uğramamış ürünler elde edilmektedir. Alkillenmiş kömür türevlerinin 

yapısı başlangıçta kullanılan kömürden sadece asidik proton içermediği için farklıdır 

(Liotta 1979). 

 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda kömüre uygulanan alkilasyon ( indirgen ve indirgen 

olmayan ) ve metilleme işlemlerinin kömürlerin çözünürlüğünü önemli oranda arttırdığı 

belirtilmiştir.  

 

Briggs and Lawson (1970) çalışmalarında, kömürde bulunan hidroksil ve karboksil 

gruplarının belirlenmesi için O-metilleme işleminden yararlanmışlardır. Bu metilleme 

işleminde  % 63,1 C, % 2,8 H, % 1,4 N, % 0,4 S, % 32,3 O ve % 2,4 kül içeren 
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kömürden elde edilen P4 hümik asidini kullanmışlardır. Kömüre aseton-potasyum 

karbonat ve dimetilsülfat ilave ederek 24 saat ısıtmışlar daha sonra elde edilen ürünü 

kurutmuşlar ve aynı reaktifleri yarı miktarlarda kullanarak ikinci kez metilleme işlemi 

yapmışlardır. Zeisel metodu ile orijinal kömürün hiç metoksil içermezken, metillenmiş 

kömürün   % 20,8 oranında metoksil içerdiği bulunmuştur. Ayrıca metilleme sonucunda 

infrared spektrumunda 1660 cm-1’de orijinal kömürde olmayan bir pik gözlenmiştir. Bu 

pikin metilleme işlemi sonucunda oluşan esterlerden ileri geldiğini belirtmişlerdir. 

 

Schlosberg et al. (1978) çalışmalarında, Illinois no:6 bitümlü kömürünü ( kkt üzerinden; 

% 77,66 C,  % 5,36 H,  % 4,75 S,  % 1,36 N,  % 10,88 O )  2-klorpropan ve aliminyum 

klorür eşliğinde ılımlı koşullarda alkillemişlerdir. Alkilleme işlemini iki farklı reaksiyon 

koşullarında yapmışlardır. Birinci alkillemede reaksiyon süresini 0,17 saat, reaksiyon 

sıcaklığını 0-5 ºC ve reaksiyon basıncını 1 atm olarak, ikinci alkillemede ise reaksiyon 

süresini 4 saat, reaksiyon sıcaklığını 150-155 ºC ve reaksiyon basıncını 22 atm olarak 

belirlemişlerdir. Alkilasyon sonucunda kömürün çözünürlüğünün önemli ölçüde 

arttığını fakat bu reaksiyon koşullarında yan reaksiyonların meydana geldiğini 

belirtmişlerdir. Orijinal kömürün benzen ve pridindeki çözünürlüğünün alkillenmiş 

kömüre göre farkı Çizelge 2.5’te verilmiştir 

. 

 

Çizelge 2.5   Illinois no:6 kömürünün alkilasyon sonucu çözünürlüğü (Schlosberg et al.  
                    1978) 
 

 Çözünürlük, % 
Kömür  

Benzen Pridin 

      H/C 

 

Orijinal  2 11 0,82 

1. alkilleme  11 30 0,94 

2. alkilleme 15 39 0,98 

 

 

Flores et al. (1978) çalışmalarında,  % 78,5 C, % 5,1 H, % 1,5 N, % 2,1 S, % 11,1 O,    

% 1,7 kül (kkt) içeren illinois no:6 bitümlü kömürünü ve % 73,4 C,  % 4,9 H,  % 1,5 N, 
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% 3,2 S,  % 6,6 O,  % 10,4 kül (kkt) içeren Pittsburg Seam bitümlü kömürünü, katalizör 

olarak hidrojen florür (HF) gazı kullanmışlar ve çeşitli alkoller ile otoklavda, reaksiyon 

sıcaklığını 200ºC, basıncını 10.4 MPa, süresini 14 saat koşullarında belirleyerek 

alkilleme işlemini gerçekleştirmişlerdir. Alkillenmiş olan kömürlerin çözünürlüklerinde 

önemli oranda artış tespit etmişler ve çözünürlükteki bu artışın alkilasyon reaksiyonu 

sırasında kömürdeki eter bağlarının kırılmasından mı yoksa sadece hidrojen bağlarının 

kırılmasından mı kaynaklandığını bulmak için deneyleri yalnız HF kullanarak da 

uygulamışlardır.  

 

Sonuçta alkillenmiş kömürün çözünürlüğündeki artışın hem yapısındaki eter bağlarının 

kırılmasından hem de hidrojen bağlarının kırılmasından ileri geldiğini belirtmişlerdir. 

Orijinal kömürlerin ve alkillenmiş kömürlerin THF ve piridindeki çözünürlükleri 

Çizelge 2.6’da verilmiştir. Fakat bu çizelgede Illinois no:6 bitümlü kömürünün 

pridindeki çözünürlüğü şüphelidir çünkü HF gazı ile alkol kullanıldığı zaman alkolün 

kondensasyon polimerizasyon reaksiyonlarına girme yatkınlığı  nedeniyle büyük 

molekül ağırlıklı maddeler oluşmaktadır. 

 

Çizelge 2.6 Alkillenmiş kömürlerin (alkol-HF) çözünürlükleri (Flores et al. 1978) 

 

 Çözünürlük, % 
Kömür 

THF Piridin 

Pittsburg Seam (orijinal) 8 20 

Pittsburg Seam (yalnız HF) 20 30 

Pittsburg Seam (HF+Bütilalkol) 59 83 

Illinois no:6 (orijinal) 8 15 

Illinois no:6 (yalnız HF) 10 20 

Illinois no:6 (HF+2-Bütanol) 61 99 

 

Liotta (1979) çalışmasında,  % 67,85 C,  % 4,78 H,  % 1,23 N, % 2,96 S,  % 9,2 O (kkt) 

içeren Illinois no:6 bitümlü kömürünü ve % 66,85 C, % 4,79 H, % 0,88 N, % 0,47 S,   

% 19,5 O (kkt) içeren Rawhide altbitümlü kömürünü kullanarak bunların aktif hidroksil 
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ve karboksil gruplarının O-metilasyonunu tetrabütilamonyum (TBAH) hidroksit 

eşliğinde reaktif olarak iyodometan kullanarak metillemiştir. TBAH hem hidroksil 

gruplarını aktifleyen bir baz hem de faz aktarım katalizörü olarak etki ettiğini ayrıca 

kömür için iyi bir şişirme vasıtası olduğunu belirtmiştir. İşlem sırasında önce kömürleri 

tetrahidrofuran (THF) ile karıştırarak süspansiyon haline getirmiş daha sonra 

tetrabütilamonyum hidroksiti azar azar eklenmiştir. Alkilleme reaktifini ise ikinci 

aşamada karışıma eklemiştir. Bu aşamada alkollerin, fenollerin, karboksilli asitlerin, 

diğer nükleofilik grupların alkilasyon reaksiyonuna girmekte olduğunu ve reaksiyonun 

oldukça hızlı gerçekleştiğini belirtmiştir. Alkillenmiş kömürlerin IR spektrumları 

incelendiğinde orijinal kömürün 3300-3600 cm-1’deki geniş OH absorpsiyon 

spektrumunun kaybolduğunu, 1735 cm-1’de alkillenmiş kömürün spektrumunda metil 

esterlerinin oluştuğunu belirtmiştir. Sonuç olarak kömürün reaktif fonksiyonel 

gruplarının eterlere ve esterlere dönüşerek kömürün çözünürlüğünü arttırdığını, 

kömürlerin metilleme işlemi sonucunda benzen ve kloroform gibi kömürle etkileşmeyen 

çözücülerdeki çözünürlüğün önemli ölçüde arttığını belirtmiştir ( Çizelge 2.7 ). 

 

Çizelge 2.7 Liotta (1979) yöntemi ile O-metillenmiş kömürlerin çözünürlükleri 

 

Çözünürlük, % 
Kömür  

THF Benzen Kloroform 

Illinois no:6 (orijinal) 14,4 0,7 3,2 

Illinois no:6 (metillenmiş) 22,1 14,7 21,7 

Rawhide (orijinal) 6,5 2,2 2,4 

Rawhide (metillenmiş) 16,1 12,2 18,1 

 

Ouchi et al. (1982) çalışmalarında, % 77,9 C, % 6,3 H, % 1,1 N, % 14,7 O (kkt) içeren 

Taiheiyo (Japonya)    kömürünü   otoklavda   reaksiyon koşullarını  350ºC  sıcaklığında,    

10 MPa basıncında ve 1 saat olarak belirlemişlerdir. Alkillemeyi (Friedel-Crafts 

alkilasyonu ) çinko klorür ( ZnCl2 )-alkol kullanarak gerçekleştirmişlerdir. Alkilasyonda 

dallanmış, uzun ve düz zincirli alkoller kullanmışlar ve dallanmış alkollerin düz zincirli 

alkollere göre çözünürlüğü daha çok arttırdığını, kullanılan alkolün zincir uzunluğu 
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arttıkça alkillenmiş olan kömürün çözünürlüğünün arttığını belirtmişlerdir. Farklı 

alkoller ile kömürün reaksiyon ürünlerinin çözünürlüğü Çizelge 2.8’de verilmiştir. 

 

Kuznetsov et al. (1991) çalışmalarında, Janina altbitümlü kömürünü kullanarak O-

metilasyon uygulamışlardır. Kömürleri sulu potasyum hidroksit ile süspansiyon haline 

getirip inert gaz atmosferinde karıştırmışlar ve dimetil sülfat reaktifini ilave etmişlerdir. 

Reaksiyon sonunda kömürde bulunan fenolik ve karboksilik asit gruplarının sırasıyla 

eter ve ester gruplarına dönüştüğünü, böylece kömürde metoksil içeren bileşikler 

oluştuğunu belirtmişlerdir. Metillenmiş kömürlerin THF’deki çözünürlüklerinin orijinal 

kömürlere göre artış gösterdiğini, linyitteki artışın altbitümlü kömürdeki artışa göre 

daha fazla olduğunu belirtmişlerdir (Çizelge 2.9 ). 

 

Çizelge 2.8 Taiheiyo kömürünün farklı alkollerle alkillenmesi sonucu çözünürlük  
                    değişimi (Ouchi et al. 1982) 
 

Çözünürlük, % 
Alkol  

Piridin Benzen 

Metanol 7,7 6,2 

Metanol + ZnCl2  18,7 8,2 

Etanol + ZnCl2 35,4 17,4 

Düz zincirli propilalkol 23,2 16,9 

Düz zincirli propilalkol + ZnCl2 56,5 25,3 

İzo propilalkol 21,0 10,5 

İzo propilalkol + ZnCl2 93,0 25,0 

Düz zincirli bütilalkol 32,8 15,4 

Düz zincirli bütilalkol + ZnCl2 54,7 24,3 

Sekonder bütilalkol 17,5 9,5 

Sekonder bütilalkol + ZnCl2 33,8 11,8 

Tersiyer bütilalkol 16,7 7,0 

Tersiyer bütilalkol + ZnCl2 20,0 7,5 

Düz zincirli hekzanol 37,3 18,6 

Düz zincirli hekzanol + ZnCl2 48,7 28,4 

Düz zincirli oktanol 43,3 22,2 

Düz zincirli oktanol + ZnCl2 65,1 27,7 

Düz zincirli dekanol 40,3 21,3 

Düz zincirli dekanol + ZnCl2 60,2 32,8 
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Çizelge 2.9 Metillenmiş (KOH-DMS) kömürlerin çözünürlükleri (Kuznetsov et al. 
1994) 

 
Çözünürlük, % 

Kömür  
THF 

Kansk-Achinsk (orijinal)  0,5 

Kansk-Achinsk (metillenmiş) 15,8 

Janina (orijinal) 5,4 

Janina (metillenmiş) 7,3 

 

Kozlowski and Wachowsk (1998) çalışmalarında, iki çeşit Polonya kömürünü 

hidroklorik (HCl) ve hidroflorik (HF) asitle inert atmosferde demineralize etmişler, 

potasyum/sıvı amonyak sisteminde indirgeme ve indirgen alkilasyona tabi tutmuşlardır. 

Alkilleme işleminde etiketlenmiş atomları (döteryum) kullanarak alkillenmiş kömürün 

yapısını incelemişlerdir. İndirgemeyi C2H5OD ile indirgen alkilasyonu da CD3I ile 

gerçekleştirmişlerdir. Alkilleme işleminin kömürün yapısında bulunan metilen 

köprülerini önemli oranda kırdığını belirtmişlerdir. Alkillenmiş kömürleri diklormetanla 

ekstrakte  etmişler ve ekstrakt veriminde orijinal kömüre göre önemli ölçüde artış 

sağlamışlardır. İndirgeme ve alkilasyon boyunca belirlenen sübstientlerin ve çözücüden 

gelen önemli miktardaki hidrojenin kömürün yapısına girdiği, çözücüden gelen 

tanımlanmış hidrojen atomlarının indirgen prosesinde alkilasyon prosesine göre daha 

rekabetçi olduğu, kömürün çözünebilir ürünlere dönüşümünün alkilleme ve indirgeme 

dahil hidrojen izotop çeşitlerinden bağımsız olduğu, kömürün yapısının bozunması 

indirgeme ve alkilasyon boyunca C-C bağlarının kırılmasına dayandığı, kömür yapısı 

içerisine giren sübstüentlerin çoğu metilen köprüleriyle aromatik halkalara bağlandığı, 

döteryumlanmış kömür yapısında D2O ile izotopik değişime dayanıksız hidrojen 

izotoplarının bulunmadığı sonucuna varmışlardır.  

 

Yağmur (2000) çalışmasında, metillemenin şişme oranı ve çözünürlüğü üzerine etkisini 

incelemiştir. Çalışmasında Zonguldak bitümlü kömürü ile Muğla-Yatağan, Seyitömer, 

Bolu-Göynük linyitlerini kullanmıştır. İki farklı metilleme yöntemi denemiş, ilkini 

potasyum hidroksit, dimetil sülfat ile diğer metillemeyi ise aseton-potasyum karbonat, 
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dimetil sülfat kullanarak iki aşamada gerçekleştirmiştir. Birinci aşamada tam-tam 

reaktifler, ikinci aşamada tam-yarım reaktifler kullanmıştır. Sonuç olarak ilk 

metillemede linyitlerde metoksil içeriğinin Zonguldak bitümlü kömürüne göre daha 

fazla olduğunu, iki aşamalı olan diğer metilleme yönteminde ise tam-yarım reaktifler 

kullanarak yapılan metillemenin tüm kömürler için daha uygun olduğunu belirtmiştir. 

 

Kozlowski et al. (2003) çalışmalarında, yüksek S içeren Mequinenza ve Illinois no:6 

kömürlerini indirgen ve indirgen olmayan alkilasyona tabii tutmuşlardır. Kömürleri HCl 

ve Hidroflorik asitleriyle demineralize etmişlerdir. İndirgen alkilasyonu potasyum sıvı 

amonyak sisteminde (sıvı amonyak, dietil eter ve metalik potasyum), indirgen olmayan 

alkilasyonu ise Liotta yöntemine uygun olarak (C4H9)4NOH tetrabütil amonyum 

hidroksit ve tetrahidrofuran eşliğinde gerçekleştirmişlerdir. Her iki reaksiyonda da 

iyodametan kullanmışlar ve alkilasyonu 40 saatte tamamlamışlardır. Sonuç olarak 

Mequinenza kömürünün aril tiyolleri içerdiğini fakat alkil tiyollerini içermediğini, 

Illinois no:6 kömüründe ise alkil tiyollerine rastlandığı fakat aril tiyollerine 

rastlanmadığını belirtmişlerdir. Demineralize edilmiş, metillenmiş ve orijinal 

kömürlerin elementel analiz sonuçlarında; işlem görmüş kömürlerde orijinal kömürlere 

göre kül miktarlarında önemli miktarda azalma sağlamışlardır. Metilasyon sonucunda 

hidrojen miktarındaki artışın ise kömürün yapısındaki hidrojen metil gruplarının 

varlığından kaynaklandığı sonucunu çıkarmışlardır. Her iki metotla yapılan metilleme 

işlemleriyle oluşan azot miktarındaki artış ve kükürt miktarındaki azalmanın memnun 

edici olduğunu belirtmişlerdir. 

 

2.5 Kömürün Dönüşümü 

 

Kömüre önişlemlerin dışında bazı dönüşüm işlemleri uygulanmaktadır. Bunların 

başlıcaları şunlardır; 

 

Piroliz; kömürün kimyasal yapısındaki bağların termal olarak parçalanmasıdır. 
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Gazlaştırma; kömürü termal yöntemle küçük moleküllere ayırarak gaz ürün 

oluşturmaktır. 

 

Sıvılaştırma; gazlaştırmaya oranla daha az kimyasal dönüşüm gerektirir ve enerji 

dönüşüm verimliliği daha yüksektir. Ayrıca sıvılaştırma prosesinde koşullar diğer 

dönüşüm proseslerine göre daha ılımlı şartlarda gerçekleşmektedir. 

 

Bu çalışmada kömürün dönüşüm prosesleri arasında sıvılaştırma incelenmiştir. 

 

2.5.1 Kömürün Sıvılaştırılması 

 

Kömürün dönüşüm proseslerinden sıvılaştırma işleminde dolaylı ve doğrudan olmak 

üzere iki farklı yöntem vardır. 

 

Dolaylı sıvılaştırma; kömürün gazlaştırılması ile elde edilen sentez gazından (CO+H2) 

katalizörler kullanılarak sıvı ürün elde edilmesi işlemidir. 

 

Doğrudan sıvılaştırma; kömürü hidrojen verici bir çözücü içerisinde ısı yada diğer enerji 

türleri ile bozunmaya uğratılarak sıvı ürün elde edilmesidir. Kömürün doğrudan 

sıvılaştırılmasında H/C oranını yükseltmek, kömürün mineral maddelerini ve 

heteroatomlarını uzaklaştırmak amaçlanır. Çünkü kömürün petrol benzeri sıvı ürünlere 

göre hidrojen içeriği düşük, mineral madde ve heteroatom içeriği yüksektir. Literatürde 

genelde doğrudan sıvılaştırma ile ilgili çalışmalar yapılmıştır ve bu çalışmada da 

kömürün doğrudan  sıvılaştırılması üzerine çalışılmıştır. 

 

S.Sangon et al. (2006) çalışmalarında Banpoo alt bitümlü kömürünü ve Mae Moh 

linyitini toluen ve tetralin karışımı kullanarak 370-490ºC sıcaklık aralığında ve 12,2 

MPa sıvılaştırma işlemi uygulamışlardır. Toluen-tetralin eklenmesi radikal 

parçalanmanın dengelenmesiyle ve radikal geribirleşimin engellenmesi ile kömür 

dönüşümü ve sıvı verimi artmıştır. Kömüre önce 3/1 (kömür/çözücü) oranında 

önşişirme işlemi uygulanmış, sonra ZnCl2 – su çözeltisi veya Mo(CO)6 – pentan 

çözeltisiyle doyurulmuştur.  
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Sıvılaştırmada kömürün termal bozunması boyunca radikaller üretilmiştir. Bazı 

radikaller diğerleriyle veya kömürde bozunan küçük moleküllerle yeniden birleşmiştir. 

Tetralinden gelen hidrojenler radikallerin bozunup kömürle yeniden birleşmesini 

engellemiştir. Radikallerin yeniden birleşmesini engellemek için tetralin içeriğinin % 30 

olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

 

Toluen- etanol  karışımı ile sıvılaştırma boyunca etanol molekülü veya etanol ve kömür 

arasındaki reaksiyonla üretilen aktif kimyasal türler kömürün yapısını değiştirmiş ve 

toluen – tetralin karışımında elde edilen sıvı veriminin ve dönüşümün ancak yarısı kadar 

verim sağlanabilmiştir. 

 

Linyit ve altbitümlü her iki kömür için de dönüşüm ve sıvı verimi partikül boyutunun 

azalmasıyla artmıştır. Linyitin depolimerizasyona karşı zayıf bir yapısı olduğu için 

altbitümlü kömüre göre sıvı verimi daha fazladır. Önşişirme ile gözenek 

genişlemesinden dolayı kömür reaktiflerine toluen – tetralin karışımının difüzyonu daha 

etkili olmuştur. Kömürlerin önşişirme işlemi için THF ve pridin çözücüleri kullanılmış, 

altbitümlü kömür için ZnCl2 katalizörü kullanılmış ve sonuçta THF çözücüsüyle 

beraber ZnCl2 katalizörü kullanıldığı zaman en yüksek sıvı verimi ve dönüşüm elde 

edilmiştir. Linyit için ise pridin çözücüsü ve Mo(CO)6 katalizörü kullanıldığı zaman en 

yüksek sıvı verimi ve dönüşüm elde edilmiştir.  

 

Altbitümlü kömürün sıvı ürün verimi linyite göre daha az olmuştur. Bunun yanı sıra, 

linyit şişme için gerekli olan daha zayıf bir organik yapıya sahiptir. Bu nedenle 

altbitümlü kömüre göre daha az şişme özelliği göstermiştir. ZnCl2 katalizörünün linyitte 

sıvı ürün verimi üzerine etkisi olmamıştır. Linyitlerde mineral madde içeriği yüksek 

olduğundan yapıdaki alkali metaller ZnCl2 ile reaksiyona girmiş ve ortamdaki ZnCl2 

azalmıştır. Bundan dolayı ZnCl2 katalizörü linyitlerin sıvı ürün verimi üzerinde etkili 

olmamıştır. 

 

Basıncın artmasıyla her iki katalitik ve katalitik olmayan sıvılaştırma için de sıvı verimi 

artmıştır. Fakat katalitik sıvılaştırmada sıvı verimindeki artış daha fazla olmuştur. 
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Sıcaklığın artmasıyla ise yine her iki katalitik ve katalitik olmayan sıvılaştırma için de 

sıvı verimi artmıştır. Fakat sıcaklığın sıvı veriminde basınçtan daha fazla etkiye sahip 

olduğu gözlenmiştir.  

 

Sıvı kömürde nafta, kerojen, hafif gaz yağı, ağır gaz yağı ve atık bulunmaktadır. 

Sıcaklığın artmasıyla yağ ürün artmıştır. Hafif ve ağır gaz yağları ise azalırken krosen 

ve nafta içeriği artmıştır. Yüksek sıcaklıkta ise nafta bulunamamıştır. Bu da kömür-

kömür radikallerinin, tetralinden yeterince hidrojen sağlayamadığından dolayı tekrar 

birleşerek repolimerize olmalarından kaynaklanmaktadır. Basıncın artmasıyla ise atıklar 

azalmış bunun yanı sıra nafta, kerojen ve hafif gaz yağı gibi hafif bileşenler artmıştır. 

Kömürün sıvılaşmasıyla uygun proses şartlarında toplam ağırlığın % 14 nafta, % 21 

kerojen, % 27 hafif gaz yağı, % 5 ağır gaz yağı ve % 33 atık oluşturmuştur.  

 

2.5.2 Kömürün metilleme önişlemiyle sıvılaştırılması 

 

Bu çalışmada kömürün sıvılaştırılmasında verimi artırmak için mikrodalga ve metilleme 

önişlemi kullanılmıştır. Literatürde buna benzer olarak fakat mikrodalga enerji 

kullanmadan metilleme önişlemiyle kömürün sıvılaştırılması çalışmasında önemli 

pozitif sonuçlar elde edilmiştir.  

 

Sasaki et al. (2000)  Illinois no:6 kömürünü indirgen metilasyon ve o-metilleme 

önişlemine tabi tuttuktan sonra 693 K ve 723 K sıcaklıklarında katalitik olmayan 

sıvılaştırma işlemi uygulamışlardır. Metilleme önişleminden sonra EtOH/H2O 

karışımıyla potasyumu uzaklaştırabilmek için yıkama işlemi yapmışlardır.  İndirgen 

metilasyonda; potasyum, iyodometan, naftalin ve THF kullanılmıştır. İndirgeme 240 

saat sürmüştür. Alkilasyon aracı olarak iyodometan kullanılmıştır. O-metilleme 

önişleminde ise TBAH, THF ve yine alklasyon aracı olarak iyodometan kullanılmıştır. 

Metilleme önişlemi 48 saat sürmüştür. Her iki metilenmiş kömürün de THF’ deki 

çözünürlükleri artmıştır. Fakat indirgen metillemede artış daha fazla olmuştur. THF’ 

deki çözünebilirlik veriminin artışı metilasyon ile oluşan metil gruplarının sayısıyla 

benzerlik göstermiştir.  
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Metilenmiş kömürün FTIR analiz sonuçlarına göre metillemeyle hidrojen bağlarının ve 

eter bağlarının ayrıldığı görülmüştür. İndirgen metilasyondaki hidrojen bağlarının 

ayrılması  o-metilasyona göre daha fazladır.  

 

693 K’deki sıvılaştırmada kömürlerin THF’ deki çözünebilirlik verimleri her iki 

yöntemle metilenmiş kömürde, orijinal kömüre göre daha fazla olmuştur. Yağ verimi 

ise kömürlerde düzenli olarak artmıştır. Yalnız indirgen metilenmiş kömürün yağ 

verimindeki artış orijinal kömüre göre, o-metillenmiş kömüre kıyasla daha fazla 

olmuştur. Bu sonuçlardan THF’ deki çözünebilirlik artışının metilenmiş kömürlerin yağ 

verimleri artışından kaynaklandığı çıkarılmıştır.  

 

Preasfalten verimi ise kömürler için maksimum değer vermiş daha sonra azalmıştır. 

Fakat orijinal kömür için PAS verimi metilenmiş kömürlerden daha fazla olmuştur. 

Kömürlerde oluşan ürün verimlerinin maksimum noktaları yer değiştirmiştir. Bu 

deneylerin sonuçlarından bütümlü kömür moleküllerinin metilasyonu kömürün 

aktifliğini adım adım artıran yararlı bir önişlem olmuştur.  

 

723 K’deki sıvılaştırmada ise 693 K’e göre her iki yöntemle metilenmiş kömürlerin 

THF’ deki çözünebilirlik veriminde herhangi bir gelişme gözlenememiştir. Bütün 

örneklerde PAS verimi reaksiyon süresinin artmasıyla düzenli olarak azalmıştır. Bu 

sonuçlardan kömürün hidrokrakinginde preasfaltenin 723 K’den önce ısındığı tahmin 

edilmiştir. Reaksiyon sıcaklığının artmasıyla oluşan yağ ürün veriminde metilasyon 

önişleminin etkisi azaltıcı yönde olmuştur. Fakat 723 K’de de 693 K’de olduğu gibi 

metilleme işlemleri yağ veriminin artmasına katkıda bulunmuştur. Fakat kömür 

moleküllerinin metillenmesine rağmen asfalten fraksiyonu ayrışamamıştır. Orijinal ve 

o-metillenmiş kömürler için verimler yaklaşık 20 dakika reaksiyon süresinde 

maksimum değer vermiş sonra azalmıştır. İndirgenmiş metilenmiş kömürde ise verim 

zamanla düzenli olarak azalmıştır.  
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Katalitik sıvılaştırmada katalizör olarak FeS2 kullanılmış, THF’ deki çözünürlük 

katalizör ilavesiyle % 85,7’ den % 90,9’ a artmıştır. Bununla beraber bu katalizör 

asfalten ürününün verimini  değiştirmemiştir.   

 

2.6 Mikrodalga Işınım Enerjisi 

 

Mikrodalgalar elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik spektrumda infrared ile 

radyo dalgaları arasında yer alan iyonize olmamış elektromanyetik radyasyondur. 3*102 

MHz ile 3*104 MHz arasındaki frekanslara ve 1 ile 1*10-2 m arasındaki dalga boylarına 

sahiptir (Şekil 2.3). 

 

Mikrodalgalar iletişim alanında yaygın olarak kullanılmaktaydı fakat 1950 yılından 

günümüze kadar ısıtma amaçlı olarak da mikrodalga ışınım enerjisinden 

yararlanılmaktadır. Mikrodalganın ısıtma amaçlı olarak kullanıldığını tesadüf eseri 

1946’da Dr. P. Spencer bulmuştur. Radarlar üzerine çalışırken ortamda bulunan 

çikolatanın eridiğini fark etmiş ve mikrodalganın ısıtma özelliğini araştırmaya 

başlamıştır. Araştırmasında ortama farklı maddeler koyarak bu maddelerin ısınıp 

ısınmadığını test etmiş ve bu maddelerin farklı tepkiler verdiğini gözlemlemiştir. 

Böylece 1950 yılında patent aldığı ilk mikrodalga fırın tasarımını yapmıştır (Gallawa  

2000). 

 

    X- ışını     Ultraviyole  G       Infrared          Mikrodalga      Radyo     

Lazer Işını 

 

 10-10   10-9   10-8   10-7   10-6   10-5   10-4   10-3   10-2   10-1    1   

Dalga Boyu (m) 

 

 3*1012         3*1010         3*108         3*106         3*104         3*102 

Frekans (MHz) 

 

Şekil 2.3 Elektromanyetik spektrum 
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Mikrodalga küçük dalga boylarında iletişim için kullanıldığından karışıklıklardan 

kaçınmak için endüstriyel ve ev mikrodalga cihazlarının işletilebilir dalga boyu uluslar 

arası seviyede düzenlenmiştir. Endüstriyel, bilimsel ve tıp uygulamalarında kullanılan 

frekansların değerleri Çizelge 2.10’da verilmiştir. 

 

Çizelge 2.10 ISM (endüstriyel, bilimsel ve tıp) bandları 

 

Frekans (MHz) Frekans toleransı(+/-) Kullanıldığı yerler 

13,56 % 0,05 Tüm dünyada 

42-49-56-61-66 % 0,2 İngiltere 

40,68 % 0,05 Tüm dünyada 

915 13 MHz Kuzey ve Güney Amerika 

2450 50 MHz Tüm dünyada 

 

İyonlaştırmayan ışımayla ısıtma radyasyonun yayınma gücüne bağlıdır. Yani 

mikrodalga maksimum yayınma gücü sağlamaktadır. Mikrodalga ışınım enerjisi su gibi 

polar maddeler üzerinde oldukça etkilidir. Mikrodalga ışıma enerjisi maddenin 

dielektrik özelliğine ve polarlığına bağlı olarak ısıtma sağlamaktadır. Polar maddeler 

elektrik alan içerisinde salınımlar oluşturmakta bu maddenin artı eksi kutuplarının itme 

çekme kuvveti ile meydan gelmekte, bunun sonucunda moleküller arasında sürtünmeler 

oluşmakta ve ısı açığa çıkmaktadır. Bu açığa çıkan ısı ile de madde ısınmaktadır.  

 

Mikrodalgalar düşük enerjili fotonlar oldukları için maddelerin moleküler yapılarını 

bozmazlar. Maddenin içerisine difüzlenerek maddeyi içten dışa doğru ısıttığı için ısıtma 

hızı diğer yöntemlere göre oldukça yüksektir. Buna örnek olarak bazı çözücülerin 50 ml 

sinin 560 W ve 2,45 GHz çalışma koşullarındaki mikrodalga fırında 1 dakika ısıtılmayla 

ulaşılan sıcaklıklar ve o çözücülerin kaynama noktaları kıyaslanmıştır. Sonuçlar oldukça 

hızlı bir ısıtma olduğunu göstermektedir (Çizelge 2.11).  
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Çizelge 2.11 Bazı çözücülerin mikrodalgayla 1 dakika ısıtılması sonucu ulaşılan 
sıcaklık 

 
Çözücü  Ulaşılan Sıcaklık, 0C Kaynama Sıcaklığı, 0C 
Su  81 100
Metanol  65 65
Etanol  78 78
1-Pentanol 106 137
1-Bütanol 109 117
1-Heksanol 92 158
1-Klorbütan 76 78
1-Brombütan 95 101
Asetik asit  110 119
Etil Asetat 73 77
Kloroform 49 61
Aseton 56 56
DMF 131 153
Dietil Eter 32 35
Heksan  25 68
Heptan  26 98
CCl4 28 77

 

 

Mikrodalga bir elektromanyetik dalga olduğu için polar maddeler üzerine gönderildiği 

zaman polar maddeler tarafından absorblanır, cam porselen gibi maddeler tarafından 

geçirilir ve metaller tarafından da yansıtılır (Jones 2002). Bu yansıma ve yayınma 

dereceleri maddenin dielektrik özelliklerine bağlıdır. Dielektrik sabiti en yüksek olan 

madde sudur. Çizelge 2.12’de bazı maddelerin dielektrik sabitleri yer almaktadır.  

 

Madde, dışarıdan bir elektrik alan uygulandığı zaman enerji depolama yeteneğine 

sahipse dielektrik olarak sınıflandırılır. Maddelerin dielektrik sabitleri bulunmaktadır, 

maddenin dielektirk sabiti ne kadar fazla ise mikrodalga ışınım enerjisi ile ısınması o 

kadar iyi olur.  Maddenin dielektrik sabiti; elektrik alan ile polarize olmasının bir 

ölçüsüne ve elektromanyetik radyasyon enerjisini ısıya dönüştürebilmesinin bir 

ölçüsüdür. Maddenin verilen frekans ve sıcaklıkta elektromagnetik enerjiyi ısı enerjisine 

dönüştürebilme yeteneğinin bir ölçüsü ise tanjant kaybıdır. Bir maddenin tanjant kaybı 

ne kadar yüksek ise o maddenin mikrodalga ışınım enerjisi ile ısıtılması o kadar iyidir. 
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Çizelge 2.12 Bazı maddelerin dielektrik sabiti 

Madde  Dielektrik Sabiti 
Aseton 20,70 
Benzen 2,27 
Metanol 33,62 
Su 78,54 
HF 83,60 
HCl 4,60 

 

 

Mikrodalga ışınım enerjisi günümüzde birçok alanda yaygın olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. 

 

 Gıda endüstrisinde; pişirme, kurutma, haşlama-pastalizasyon, siterilizasyon, buz 

çözme gibi işlemlerinde kullanılmaktadır. 

 

 Metalurji endüstrisinde; kavurma, ergitme, asit ile mineralin ekstraksiyonu, oksit 

minerallerin karbotermik indigenmesi, minerallerin öğütülmesi, minerallerin 

safsızlıklarından ayrılması ve hidrat suyu içeren bileşiklerin susuzlaştırılması 

işlemlerinde kullanılmaktadır. 

 

 Çevre mühendisliğinde; kirletilmiş katıların temizlenmesi, hastane, nükleer ve 

fabrika atıklarının işlenmesi, minerallerin işlenmesi ve aktif karbonun 

rejenerasyonu gibi işlemlerde kullanılmaktadır. 

 

 Seramik endüstrisinde; indirgen kraking, termal gerilim, kirliliklerin giderilmesi, 

sinterleşme ve kurutma işlemlerinde kullanılmaktadır. 

 

 Kağıt sanayinde; kurutma amaçlı kullanılmaktadır. 

 

 Tekstil endüstrisinde; kurutma, ağartma ve boyama amaçlı kullanılmaktadır. 
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 Çimento sanayinde ise; çimentonun iyileştirilmesinde, beton ve kayaların 

kırılmasında kullanılmaktadır (Yağmur 2002). 

 

Günümüzde kullanılan mikrodalga fırınlarının çalışmasında elektrik enerjisini sağlayan 

güç kaynağı, mikrodalga üreten magnetron, madde ile mikrodalga ışınımın etkileşeceği 

ortamı sağlayan fırın boşluğu, magnetronun ürettiği mikrodalgayı fırın boşluğuna 

gönderen dalga yansıtıcı ve son olarak da fırın içerisine konan maddenin homojen 

ısıtılmasını sağlamak için maddeyi fırın boşluğunda döndüren ve mikrodalganın 

maddenin her bölgesine gelmesini sağlayan döner tabla kullanılmaktadır. 

 

2.7 Mikrodalga Işınım Enerjisi İle Kömürün Sıvılaştırılması 

 

Literatürde kömürün mikrodalga ışınım enerjisi ile piroliz, gazlaştırma, sıvılaştırma, 

kurutma, desülfürizasyon ve ufalama işlemleri uygulanarak yapılan çalışmalar 

mevcuttur. Bu araştırmada ise kömürün mikrodalga ışınım enerjisi kullanılarak 

sıvılaştırılması incelenecektir. 

 

Stone (1970) çalışmasında, ilk olarak kömürün sıvılaştırılmasında mikrodalga ışınım 

enerjisini kullanarak patent almıştır. Bu çalışmada Pitzburg Seam kömürünü kullanmış 

1/1 kömür/tetralin oranında çözücü kullanmış, reaksiyon sıcaklığını 300ºC, reaksiyon 

basıncını 1 psig olarak almış ve 3 saat boyunca mikrodalga enerjisini belli periyotlarla 

uygulamıştır. Daha sonra aynı deneyi aynı reaksiyon koşullarında fakat mikrodalga 

enerjiyi kullanmadan yapmıştır. Sonuç olarak mikrodalga ışınım enerjisi kullanıldığı 

zaman kömürün % 80’inin C6+ karbonlarına dönüştüğünü fakat mikrodalga 

kullanılmadığında ise kömürün % 80’inin C6+ karbonlarına dönüşmesi için 3 saat 

sürenin yeterli olmadığını ayrıca reksiyon sıcaklığının da 450ºC’a kadar çıkması 

gerektiğini belirtmiştir.  

 

Andres et al. (1998) çalışmasında, üç farklı düşük ranklı kömürü argon atmosferinde, 

derişik hidroiyodik asit ve H2 eşliğinde, reaksiyon sıcaklığını 230ºC ve reaksiyon 

süresini 20 dakika alarak mikrodalga enerji ile sıvılaştırmıştır. Sonuçta kömürün 
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organik karbonunun yarısından fazlasının THF ile ekstrakte edilebildiğini, kömürdeki 

organik kükürdün çoğunun uzaklaştığını ve mikrodalga enerjinin kömürle hidroiyodik 

asidin doğrudan etkileşmesini sağladığı için kömürün mineral madde içeriğinin 

azaldığını belirtmişlerdir. 

 

Agun (2001) çalışmasında, Zonguldak bitümlü kömürü ile Tunçbilek ve Beypazarı 

linyitlerinin mikrodalga enerji ile sıvılaştırılmasına THF, metanol ve TBAH 

çözücülerinde ön şişirmenin etkisini incelemiştir. Ön şişirme işlemini 1/3 kömür/çözücü 

oranında ve 96 saat sürede gerçekleştirmiştir. Sıvılaştırma işlemini ise 1/8 

kömür/tetralin oranında çözücü kullanarak ve reaksiyon süresini 10-30 dakika 

aralığında alarak gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak ön şişirme ile sıvılaştırma işleminin 

Zonguldak bitümlü kömüründe zamanla yağ ve toplam sıvı ürün verimini arttırdığını, 

asfalten verimini değiştirmediğini preasfalten veriminin ise kullanılan şişirme 

çözücüsüne göre farklılıklar gösterdiğini, linyitlerde ise zamanla yağ verimini 

artırdığını, asfalten verimini fazla değiştirmediğini preasfalten ve toplam sıvı ürün 

verimini ise belli bir değerde maksimum verdikten sonra azalttığını belirtmiştir. 

Önşişirilen kömürlerin sıvılaştırılması sonucunda Zonguldak kömürü ve Tunçbilek 

linyiti için en uygun şişirme çözücüsünün THF, Beypazarı linyiti için ise TBAH 

olduğunu belirtmiştir.  

 

Şimşek (2001b) çalışmasında, 9 Türk kömürünün tetralin ortamında katalizörsüz olarak 

farklı tetralin/kömür oranlarında ve farklı sürelerde %100 güçle çalışan 2.450 GHz 

frekansına sahip geri soğutucusuz ortamda mikrodalga fırın ile sıvılaştırlmasını 

incelemiştir. Mikrodalga ışınım enerjisi etkisi ile kömür dönüşümü ve kömür özellikleri 

arasındaki ilişkileri incelemek için tetralin/kömür oranlarını; 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 

olarak belirlemiştir. 4/1 tetralin/kömür oranında, reaksiyon süresini 10 dakika alarak 9 

farklı kömürle yaptığı sıvılaştırma deneyleri sonucunda; kömürlerin yüzey alanları, 

karbon, oksijen, O/C ve H/C oranları ile dönüşüm arasında bir ilişkinin olmadığını, 

kömürlerin kül içeriklerinin artışı ile dönüşümlerinin de arttığını yani mineral 

maddelerin kömürlerin sıvılaştırılmasında katalitik olarak davrandığını, dönüşümlerin 

kömürden kömüre değişmişse de 7/1 tetralin/kömür oranında sabit kaldığını belirtmiştir.  

Mikrodalga enerji ile 10 dakika süre ile elde edilen dönüşümün, aynı kömürde 24 saat 
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süre ile 30 W gücündeki UV ışınları etkisiyle elde edilen dönüşümden ve ısı etkisiyle 

sıcaklığı 325 ºC , süreyi de 30 dakika alarak elde edilen dönüşümden daha yüksek 

olduğunu belirtmiştir. Ayrıca UV ışınları ve mikrodalga enerji ile elde edilen sıvı ürün 

verimlerinden yağların verimlerinin en yüksek olduğunu fakat ısı etkisiyle elde edilen 

sıvı ürün verimlerinden ise yağların verimlerinin en düşük olduğunu belirtmiştir. 

 

Zervent (2003) çalışmasında, Zonguldak bitümlü kömürü ile Tunçbilek ve Beypazarı 

linyitlerini, önişlem uyguladıktan sonra mikrodalga enerjisi ile sıvılaştırılmasını 

incelemiştir. Kömürleri, yapılarında bulunan şelat halkalara bağlı Ca++ ve Mg++ gibi 

toprak alkali metallerinin giderilmesi için 1 N  HCl ile önişleme tabi tutmuştur. 

Sıvılaştırmayı ise 1/8 kömür/tetralin oranında, reaksiyon süresini 5-30 dakika aralığında 

seçerek gerçekleştirmiştir. Sonuçta uygulanan önişlemin Beypazarı linyitinin sıvı ürün 

verimini azalttığını, Tunçbilek linyitinin ise yağ ve preasfalten verimlerini arttırdığını, 

Zonguldak bitümlü kömüründe ise toplam sıvı ürün veriminin azaldığını belirtmiştir. 

 

Yağmur (2003) çalışmasında, Zonguldak bitümlü kömürü ile Beypazarı, Tunçbilek ve 

Muğla-Yatağan linyitlerini mikrodalga enerjisi ile sıvılaştırılmasına katalizörlerin 

etkisini incelemiştir. Kömürleri önce demineralize etmiş ve mineral madde içeriklerinde 

önemli azalmalar olduğunu belirtmiştir. Orijinal kömürleri 1/8, 1/10 ve 1/12 

kömür/tetralin oranında çözücü kullanarak sıvılaştırmış ve sıvı ürün verimine  en uygun 

oranın 1/8 kömür/tetralin olduğunu belirtmiştir. demineralize edilmiş kömürleri 1/8 

kömür/tetralin oranında, 5-20 dakika aralığında sürelerde mikrodalga fırında CuO, V2O5 

ve TiO2 katalizörleri eşliğinde sıvılaştırmıştır. Katalizör kullanmadan yapılan 

sıvılaştırma Muğla-Yatağan linyitinin sıvı ürün verimi artarken diğerlerininkinde 

azalmalar saptamış ve bunun nedenini sıvılaştırma işleminde katalitik etkiye sahip olan 

bazı minerallerin uzaklaşması olduğunu belirtmiştir. Reaksiyon ortamına mikrodalga 

reseptörleri ilave edildiğinde Zonguldak bitümlü kömüründe her üç reseptörle de sıvı 

ürün veriminde artış olmadığını bunun yanı sıra Beypazarı, Tunçbilek ve Muğla-

Yatağan linyitlerinin sıvı ürün verimlerinde artış olduğunu, Tunçbilek ve Muğla-

Yatağan linyitlerinde sıvı ürün veriminin reseptörlere göre artış sırasının CuO > V2O5 > 

TiO2  şeklindeyken Beypazarı linyitinde V2O5 > CuO> TiO2  şeklinde olduğunu 

belirtmiştir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Çalışma kapsamında kömürler metilleme işleminden sonra mikrodalga enerji ile 

sıvılaştırılmış ve oluşan sıvı ürünler incelenmiştir. 

 

3.1 Materyal 

 

Bu çalışmada Beypazarı linyiti ve Zonguldak bitümlü kömürü kullanılmıştır. Kömür 

numuneleri çekiçli kırıcılarda kırılmış ve bilyalı seramik değirmende öğütülmüştür. 

Eleme işlemi ise Endocotts marka ISO 3310-1 standartlarında paslanmaz çelik eleklerle 

-212 µm’ nin altında yapılmıştır. Havada kurutulan kömür numuneleri kapalı ortamda 

koyu renkli cam şişelerde muhafaza edilmiştir.  Metilleme ve sıvılaştırma işlemlerinde 

kullanılan kimyasal maddeler ve onların özellikleri ise Çizelge 3.1’de gösterilmiştir. 

 

Çizelge 3.1 Kimyasal Maddelerin Özellikleri 

 
İşlem Madde Formül Mol 

Kütlesi 

Özgül Kütle 

20º/4º 

Kaynama 

Noktası (ºC) 

Dimetilsülfat C2H6O3S 110,00 1,210 127,0 

1.Metilleme Potasyum 

hidroksit 
KOH 

36,00 1,190 102,0 

TBAH (C4H9)4NOH 259,48 0,830 96,7 
2.Metilleme 

İyodometan  CH3I 142,00 2,280 42,0 

Tetralin  C10H12 132,00 0,973 206,0 

Tetrahidrofuran C4H80 72,00 0,888 65,0 

Heksan C6H14 86,00 0,659 69,0 
Sıvılaştırma 

Toluen  C7H8 92,00 0,866 110,8 
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3.2 Yöntem 

 

Kömürlere metilleme ve sıvılaştırma işlemleri ayrı ayrı uygulanmıştır. Kömüre iki farklı 

metilleme yöntemiyle önişlem uygulanmıştır. Kömür önce 1.metilleme ve 2.metilleme 

olarak adlandırdığımız önişlemlere tabi tutulduktan sonra  her biri ayrı ayrı mikrodalga 

fırında sıvılaştırılmıştır. 

 

3.2.1  1.Metilleme yöntemi 

 

1.Metilleme önişleminde kömür numunesinden 10 g tartım aldıktan sonra 100 ml, 

potasyum hidroksit çözeltisi (% 10’luk) kömür ile birlikte 500 ml ‘lik üç ağızlı balonda 

geri soğutucu altında magnetik çubuk yardımı ile magnetik karıştırıcıda karıştırılır. İlk 

yarım saatte 20 ml dimetil sülfat karışıma azar azar ilave edilir ve karıştırma işlemi 2 

saatte tamamlanır (Kuznetsov 1991). Daha sonra karışım süzülmüş birkaç kez sıcak 

suyla yıkanmış ve katı ile sıvı ürün birbirinden ayrılır. Katı ürün vakumlu etüvde 60-70 

ºC’de sabit tartıma gelinceye kadar kurutulup numune kaplarında saklanır. Sıvı ürün ise 

incelenmek üzere ayrılır. Metilleme işleminin kömürün yapısında ne gibi değişikliklere 

yol açtığını öğrenmek için katı ürünler FTIR’da analizlenir. 

 

3.2.2  2.Metilleme yöntemi 

 

2.Metilleme önişleminde ise yine kömür numunesinden 10 g tartım aldıktan sonra 

250ml THF çözeltisi ile süspansiyon haline getirilir. 40 ml TBAH (% 40’lık) çözeltisi 

ilave edilir ve  2 saat boyunca balık yardımı ile magnetik karıştırıcıda ağzı kapalı bir 

şekilde karıştırılır. 2 saatlik karıştırmanın sonunda 8 ml iyodometan  karışıma eklenir ve 

karıştırma 40 saat daha devam eder (Kozlowski 2003). Daha sonra karışım süzülmüş 

birkaç kez suyla yıkanmış ve katı ile sıvı ürün birbirinden ayrılır. Katı ürün vakumlu 

etüvde 60-70 ºC’de sabit tartıma gelinceye kadar kurutulur ve numune kaplarında 

saklanır. Sıvı ürün ise incelenmek üzere ayrılır. Metilleme işleminin kömürün yapısında 

ne gibi değişikliklere yol açtığını öğrenmek için katı ürünler FTIR’da analizlenir. 
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Kömürlerin yüzde metillenme oranlarının belirlenmesi için kömürlerin metilleme 

sonrası elementel analizlerinden yararlanarak ve azot miktarlarını sabit kabul ederek 

aşağıdaki formül kullanılır. 

 

% x  =     (Nb – Nm)     Nm    * 100 

 
 

x; kömürün metillenme oranı 

Nb; orijinal kömürün elementel analiz sonucunda azot yüzdesi 

Nm; metillenmiş kömürün elementel analiz sonucunda azot yüzdesi 

 

3.2.3 Sıvılaştırma yöntemi 

 

Sıvılaştırma işlemi güç kaynağı 220 V, güç harcaması 650 W ve mikrodalga frekansı 

2.450 GHz olan mikrodalga fırında gerçekleştirilir. Deney sistemi Şekil 3.1’de 

verilmiştir. Sıvılaştırma işlemi 250 ml’lik cam balonda gerçekleştirilir. Mikrodalga 

fırın, mikrodalganın cam balon üzerinde homojen dağılması için üstü delinip, döner 

buharlaştırıcı sisteminde kullanılan bir düzenekle geri soğutucu kullanılarak modifiye 

edilmiştir (Yağmur 2003).  

 

Mikrodalgayla sıvılaştırma işleminde; metilleme sonrası oluşan numune kabındaki katı 

üründen 5 g alınır ve 250 ml’lik cam balona konup ve üzerine 1/8 (kömür/tetralin) 

oranında tetralin ilave edilir. Cam balon mikrodalga fırın içerisine yerleştirilir. 5-25 dk 

aralıklarında sıvılaştırma işlemi gerçekleştirilir. Mikrodalga fırından çıkan balon 

soğumaya bırakılır  daha sonra sıvı ve katı ürünler süzme işlemiyle birbirinden ayrılır. 

Ayrılan katı ürüne 200 ml THF ilave edilir ve yarım saat kaynatılır. Kaynatma sonunda 

yine süzme işlemiyle katı ve sıvı ürünler ayrılır, katı ürün FTIR’da analizlenmek üzere 

vakumlu etüvde sabit tartıma gelene kadar kurutulur. Sıvı ürün ise ilk süzme işleminden 

elde edilen sıvı ürünle birleştirilir ve döner buharlaştırıcıda THF uzaklaştırılır. Daha 

sonra 200 ml heksan ilave edilip kaynatılır, heksanda çözünmeyen ürünlerin çökmesi 

için soğumaya bırakılır sonra süzme işlemiyle hegzanda çöken ve çözünen ürünler 
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birbirinden ayrılır. Sıvı üründen heksan ve tetralin döner buharlaştırıcıda 

uzaklaştırılarak  heksanda çözünen  yağlar elde edilir. Heksanda çöken ürünlerin üzerine 

ise 200 ml toluen ilave edilir ve yarım saat kaynatılır. Toluende çözünmeyen ürünlerin 

çökmesi için yine balon soğumaya bırakılır daha sonra toluende çöken ve çözünen 

ürünler süzme işlemiyle birbirinden ayrılır sıvı üründen toluen döner buharlaştırıcıda 

uzaklaştırılır ve  toluende çözünen yani AS (asfalten) ürünü elde edilir. Toluende çöken 

ürünler  ise PAS (preasfalten)’dir. 

 

Elde edilen sıvı ürünlerin verimleri hesaplanılırken aşağıdaki formül kullanılır. 

 

% ( Yağ, PAS, AS)  =     (Yağ, PAS, AS)      Kömür(kkt)  *100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3.1 Deney Sistemi 
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3.2.4 Analiz yöntemleri 

 

Yapılan sıvılaştırma deneylerinin sonucunda elde edilen katı ürünlerin yapısında 

meydana gelen değişimleri belirlemek amacıyla FTIR analizi yapılmıştır. Katı ürün 

analizleri ATI Unicam marka FTIR cihazı  ile yapılmıştır. 

 

Kömürlerin sıvılaştırma işlemleri sonucunda elde edilen  ürünler ise fraksiyonlanarak 

yağ, asfalten ve preasfaltenlerine ayrılmıştır. Bunların içinden yağ fraksiyonlarının 

analizleri, Thermofinigan Trace DSQ GC/MS’ de kapiler kolonda (30m) 

gerçekleştirilmiştir. Taşıyıcı gaz olarak Helyum kullanılmıştır. Uygulanan sıcaklık 

programında kolon 40°C’ de başlayıp 10 dakika bekledikten sonra dakikada 10°C ısıtma 

ile kolon, son sıcaklık olan 300°C’ a ulaşıyor. Bu sıcaklıkta da 10 dakika bekledikten 

sonra işlem tamamlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45

4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Kömürlerin Maden Teknik Arama Enstitüsünden elde edilen elementel analiz sonuçları 

Çizelge 4.1’de, ASTM-D 3170, 3173 ve 3174 standartlarına göre yapılan kısa analiz 

sonuçları da Çizelge 4.2’de verilmiştir. Farklı karbon yüzdeleri göz önüne alınarak 

Zonguldak bitümlü kömürü ve Beypazarı linyiti deneylerde kullanılmıştır. 

 

 

Çizelge 4.1 Kömürlerin Elementel Analizleri  

 

Kuru Külsüz Temel, % 
Kömür 
Numunesi 

C  H  N  O  S 

Zonguldak 85,57 5,01 
 

1,07 
 

8,29 0,06 
 

Beypazarı 62,50 5,29 2,07 
 

21,0 9,14 
 

 

 

 

Çizelge 4.2 Kömürlerin Kısa Analizleri 

 

Kuru Külsüz Temel, % 
Kömür 
Numunesi 

Nem  Kül  UM  SC 

Zonguldak 0,87 
 

16,05 
 

23,63 
 

59,45 

Beypazarı 13,37 29,77 
 

41,31 
 

15,55 
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Çizelge 4.3 Metillenmiş Kömürlerin Elementel Analizleri  

 

Kuru Külsüz Temel, % Metilleme 

Yöntemi 

Kömür 

Numunesi C H N O S 

Zonguldak 75,27 4,37 0,98 18,53 0,85 1.Metilleme

Beypazarı 49,52 4,07 1,49 41,29 3,63 

Zonguldak 75,33 4,33 0,96 18,54 0,84 2.Metilleme

Beypazarı 49,69 4,09 1,34 41,29 3,66 

 

 

Kömürler farklı iki metotla metillendikten sonra her bir kömürün Maden Teknik Arama 

Enstitüsünden elde edilen elementel analiz sonuçları Çizelge 4.3’ te, ASTM-D 3170, 

3173 ve 3174 standartlarına göre yapılan kısa analizleri ise  Çizelge 4.4’ te verilmiştir. 

Çizelgeden de görüldüğü gibi her iki metotla yapılan metilleme sonucunda hem 

Beypazarı linyitinin hem de Zonguldak kömürünün sabit karbon oranları orijinal 

kömüre göre artmıştır. Fakat Zonguldak bitümlü kömüründeki artış %10 civarındayken 

Beypazarı linyitindeki artış neredeyse %100 olmuştur. Bunun nedeni linyitlerin 

yapılarının bitümlü kömürlere göre daha zayıf olması ve linyitlerdeki kül içeriğinin 

fazla olması nedeniyle katalizör etkisi yaratmış olmasıdır. Bu da göstermektedir ki 

metilasyon gerçekleşmiş ve kömüre metil grupları katılmıştır. Potasyum hidroksit ve 

dimetil sülfat kullanılarak yapılan O-metilasyonla elde edilen kömürlerle, iyodometan- 

tetrabütil amonyum hidroksit kullanılarak yapılan O-metilasyonla elde edilen kömürler 

arasında önemsenecek bir fark gözlenmemiştir. Sadece potasyum hidroksit ve dimetil 

sülfat kullanılarak yapılan O-metilasyonla elde edilen Beypazarı linyitindeki artış, 

iyodometan- tetrabütil amonyum hidroksit kullanılarak yapılan O-metilasyonla elde 

edilen Beypazarı linyitindeki artıştan biraz daha az olmuştur.  
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Çizelge 4.4 Metillenmiş Kömürlerin Kısa Analizleri 

 

Havada Kurutulmuş Temel, % Metilleme 

Yöntemi 

Kömür 

Numunesi Nem Kül UM SC 

Zonguldak 0,73 13,56 19,90 65,81 1.Metilleme 

(KOH-DMS) Beypazarı 3,27 30,06 35,97 30,70 

Zonguldak 12,54 15,62 6,17 65,67 2.Metilleme 

(TBAH-CH3I) Beypazarı 6,73 41,13 19,92 32,22 

 

Kömürlerin metilleme oranları yapılarında bulunan azot denkliğinden gidilerek 

hesaplanmıştır. Azotun inert olduğu ve değişime uğramadığı varsayılarak. kömürlerin 

metilleme oranları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 1.metilleme yöntemiyle 

Zonguldak  kömürünün % 8.7 ve Beypazarı linyitinin % 39.0 oranında metillendiği, 

2.metilleme yöntemiyle Zonguldak  kömürünün % 11.5 ve Beypazarı linyitinin % 54.5 

oranında metillendiği bulunmuştur (Çizelge 4.5). Bu beklenen bir sonuçtur. Çünkü 

Beypazarı linyiti Zonguldak bitümlü kömürüne göre daha genç bir kömürdür ve içerdiği 

fonksiyonel gruplar Zonguldak  kömürüne göre daha fazladır. Metilleme işlemi ile 

kömürlerin yapısında yer alan fonksiyonel gruplardan hidroksil ve karboksil grupları 

metillenmektedir. Beypazarı linyitinde bu fonksiyonel gruplar daha fazla olduğu için 

metilleme Zonguldak  kömürüne göre Beypazarı linyitinde daha yüksek elde edilmiştir.  

 

Bu da Çizelge 4.4’te görülen sabit karbon yüzdelerinde Beypazarı linyitindeki artışın 

Zonguldak bitümlü kömürüne göre daha fazla olmasıyla doğru orantılıdır.  

 

Çizelge 4.5 Kömürlerin Metillenme Yüzdeleri 

 

Metilleme Yöntemi Kömür Numunesi Metillenme Oranı, % 

Zonguldak 8,7 1.Metilleme 

(KOH-DMS) Beypazarı 39,0 

Zonguldak 11,5 2.Metilleme 

(TBAH-CH3I) Beypazarı 54,5 
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4.1 Mikrodalgayla Sıvılaştırılmanın Süreyle Değişimi 

 

İki farklı metilleme yöntemiyle, kömürlere  önişlem uygulanmış ve kömürün 

mikrodalga enerjisi ile sıvılaştırılması incelenmiştir. Daha sonra orijinal kömürün ve her 

iki yöntemle de metilenmiş kömürlerin mikrodalga enerjisi ile sıvılaştırılmasının süreyle 

göstermiş olduğu değişim Çizelge 4.6 - 4.11’ de, grafiksel dağılımları ise Şekil 4.1-

4.6’da  gösterilmiştir.  

 

Daha önce yapılmış olan kömürün mikrodalga enerjiyle sıvılaştırılması çalışmalarında 

en uygun oranın 1/8  kömür/tetralin olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmada da bu oran 

uygulanmıştır (Yağmur, 2003). 

 

Çizelge 4.6 Orijinal Zonguldak Bitümlü Kömürünün sıvılaştırılması sonucu ürün 
verimlerinin süreyle değişimi (kkt) 

 

Süre (dakika) %Yağ %Asfalten %Preasfalten %Dönüşüm 

5 4,07 1,18 1,11 6,36 

10 9,95 2,9 1,87 14,72 

15 8,18 4,6 2,09 14,87 

20 6,18 6,47 2,96 15,61 

25 4,81 6,93 1,65 13,39 
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Şekil 4.1 Orijinal Zonguldak Bitümlü Kömürünün  ürün dağılımı 

 

Çizelge 4.7 Orijinal Beypazarı Linyitinin sıvılaştırılması sonucu ürün verimlerinin 
süreyle değişimi (kkt) 

 

Süre (dk) %Yağ %Asfalten %Preasfalten %Dönüşüm 

5 25,27 5,26 0,92 31,45 

10 25,83 5,21 0,11 31,15 

15 26,71 5,41 1,03 33,15 

20 30,34 6,08 0,06 36,48 

25 23,24 3,25 0,54 27,03 
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Şekil 4.2 Orijinal Beypazarı Linyitinin  ürün dağılımı 

 

 

Orijinal kömürler için sıvı ürün verimlerinin süreyle dağılımının garafiksel olarak 

gösterimleri Şekil 4.1 ve Şekil 4.2’ de gösterilmiştir. Buna göre de Zonguldak bitümlü 

kömüründe preasfalten ve toplam dönüşüm 20. dakikada maksimum değere ulaşıp daha 

sonra azalırken yağ verimi 10. dakikada maksimum değere ulaşıp daha sonra azalmış, 

asfalten verimi ise süreyle artış göstermiştir. 

 

Yüzde metillenme oranlarında  olduğu gibi sıvılaştırma sonuçlarında da Beypazarı 

linyitinin dönüşümü Zonguldak bitümlü kömürüne göre oldukça fazla olmuştur (Çizelge 

4.5-4.7). Her iki orijinal kömürlerdeki dönüşümler sürenin artmasıyla artmıştır. Elde 

edilen sıvı ürünlerin arasında en yüksek verim yağ ürününe, en düşük verim de 

preasfalten ürününe ait olmuştur. Fakat 25. dakikada sıvı ürün verimlerinde azalma 

meydana gelmiştir. Buda göstermektedir ki maksimum dönüşüm 20. dakikada olmuş ve 

bu dakikadan itibaren depolimerizasyon bitmiş, polimerizasyon başlamıştır. 
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Çizelge 4.8 1.Metilleme (KOH-DMS) yöntemiyle önişlem görmüş Zonguldak Bitümlü 
Kömürünün sıvılaştırılması sonucu ürün verimlerinin süreyle değişimi 
(kkt) 

 

Süre (dk) %Yağ %Asfalten %Preasfalten %Dönüşüm 

5 7,06 6,51 3,59 17,16 

10 6,49 5,88 3,13 15,50 

15 6,07 1,42 1,08 8,57 

20 7,93 2,33 0,84 11,10 

25 10,04 2,76 0,73 13,53 
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Şekil 4.3 1.Metilleme (KOH-DMS) yöntemiyle önişlem görmüş Zonguldak Bitümlü 
Kömürünün  ürün dağılımı  
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Çizelge 4.9 1.Metilleme (KOH-DMS) yöntemiyle önişlem görmüş Beypazarı Linyitinin 
sıvılaştırılması sonucu ürün verimlerinin süreyle değişimi (kkt) 

 

Süre (dk) %Yağ %Asfalten %Preasfalten %Dönüşüm 

5 54,90 23,71 6,15 84,76 

10 31,23 8,90 0,79 40,92 

15 29,73 11,84 1,32 42,49 

20 26,29 9,98 0,77 37,04 

25 28,92 5,02 0,38 34,32 
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Şekil 4.4 1.Metilleme (KOH-DMS) yöntemiyle önişlem görmüş Beypazarı Linyitinin  
ürün dağılımı 

 

1.metilleme olarak adlandırdırılan KOH-DMS kullanarak yapılan O-metilasyon 

önişlemi sonucunda sıvılaştırılmış kömürlerin her ikisinde de maksimum toplam 

dönüşüm ilk 5 dakika da elde edilmiştir. Daha sonraki dakikalarda düşüş gözlenmiştir. 

Fakat bu düşüş Beypazarı linyitinde oldukça fazla olmuştur. Bu sonucu sıvı ürün 

verimlerinin süreyle dağılımlarının grafiksel gösterildiği Şekil 4.3 ve Şekil 4.4’ de de 
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açıkça görülmektedir. Ayrıca bu grafiklerde sıvı ürün verimlerinin maksimum değer 

verdikten sonra süreyle orantılı bir dağılım göstermediği de görülmektedir.   

 

1.Metilleme önişlemi Zonguldak kömürünün sıvı ürün veriminde önemli bir artış 

sağlamamıştır. Orijinal Zonguldak kömüründe elde edilen maksimum dönüşüm % 16 

civarında iken 1.metilleme önişlemi ile bu değer % 17 civarında olmuştur. 

1.Metillemenin önemli bir etkisi sıvılaştırma süresini azaltmasıdır. 1.Metilleme 

önişleminin bir diğer önemli etkisi de yağ veriminde gözlenmiştir. Orijinal Zonguldak 

kömürünün yağ verimi 10. dk’ya kadar bir artış daha sonra bir azalma göstermiştir. 

1.Metillenmiş Zonguldak kömürünün yağ verimi ise süre ile artma eğilimindedir. AS ve 

PAS verimleri de orijinal Zonguldak kömüründe sürenin artışı ile artarken, 1.metilleme 

önişleminde sürenin artması ile AS ve PAS verimlerinde azalma gözlenmiştir.  

 

Beypazarı linyitinin toplam sıvı ürün verimini 1.metilleme önişlemi önemli oranda 

artırmıştır. Maksimum sıvı ürün verimine ilk 5dk’lık sıvılaştırma süresinde ulaşılmıştır. 

Fakat bu 5 dakikadaki orijinal kömüre göre asfalten ve preasfalten verimlerindeki artış 

yağ verimindeki artıştan daha fazla olmuştur. Orijinal kömürde ve Zonguldak bitümlü 

kömüründe  olduğu gibi Beypazarı linyitinde de sıvı ürünlerin içinde en yüksek verim 

yağ ürünlerine, en düşük verim de preasfalten ürününe aittir. Ancak bu yüksek verim  

bitümlü kömüre göre oldukça fazladır. Orijinal Beypazarı linyitinin toplam sıvı ürün 

verimi maksimum % 38 civarında iken metilleme önişlemi sonucunda bu değer yaklaşık 

% 85 civarına yükselmiştir. Buradan metilleme önişleminin Beypazarı linyitinin sıvı 

ürün verimini önemli ölçüde artırdığı görülmektedir. Bu sonuç metilleme sonucu ile 

uyumludur. Çünkü Beypazarı linyitinin metilleme değeri % 39 olarak bulunmuştu ve bu 

değer Zonguldak bitümlü kömürüne göre oldukça yüksektir. Metilleme işlemi 

Zonguldak bitümlü  kömüründe olduğu gibi Beypazarı linyitinde de sıvılaştırma 

süresini azaltmıştır.  
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Çizelge 4.10 2.Metilleme (TBAH-CH3I) yöntemiyle önişlem görmüş Zonguldak 
Bitümlü Kömürünün sıvılaştırılması sonucu ürün verimlerinin süreyle 
değişimi (kkt) 

 

Süre (dk) %Yağ %Asfalten %Preasfalten %Dönüşüm 

5 4,58 18,20 2,40 25,18 

10 8,21 8,55 1,71 18,47 

15 4,39 12,91 1,35 18,65 

20 6,12 9,81 2,86 18,79 

25 6,43 11,16 2,58 20,17 
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Şekil 4.5 2.Metilleme (TBAH-CH3I) yöntemiyle önişlem görmüş Zonguldak Bitümlü 
Kömürünün  ürün dağılımı 
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Çizelge 4.11 2.Metilleme (TBAH-CH3I) yöntemiyle önişlem görmüş Beypazarı   
Linyitinin sıvılaştırılması sonucu ürün verimlerinin süreyle değişimi (kkt) 

 

Süre (dk) %Yağ %Asfalten %Preasfalten %Dönüşüm 

5 55,05 7,33 0,70 63,08 

10 37,09 11,71 0,10 48,90 

15 63,05 17,71 1,32 82,08 

20 65,17 18,24 0,09 83,50 

25 38,41 27,37 0,06 65,84 
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Şekil 4.6  2.Metilleme (TBAH-CH3I) yöntemiyle önişlem görmüş Beypazarı Linyitinin  

ürün dağılımı 
 

 

2.metilleme olarak adlandırdırılan (TBAH-CH3I) kullanarak yapılan O-metilasyon 

önişlemi sonucunda sıvılaştırılmış kömürlerin her ikisinde de toplam sıvı ürün 

verimlerinde orijinal kömüre göre artış gözlenmiştir. Grafiksel sonuçlara bakıldığında 

2.metilleme önişlemiyle sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü kömüründe ürünlerin 
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verimlerinin süreyle dağılımlarında, yağ verimi 10. dakikada maksimum değer verirken 

preasfalten verimi 20. dakikada, asfalten ve toplam ürün verimleri ise 5. dakikada 

maksimum değer vermiştir. Maksimum değerlerden sonra ürünler tepkime süreleriyle 

düzenli bir değişim göstermemişlerdir (Şekil 4.5). 2.metilleme önişlemiyle 

sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinde ise durum daha farklı olmuştur. Yağ verimi ve 

toplam verim 20. dakikada maksimum değer vermiş ve daha sonra azalmıştır. 

Asfaltenler verimi ise sürenin artmasıyla düzenli olarak artarken preasfalten verimi ise 

sürenin artışıyla önemli bir değişim göstermemiştir (Şekil 4.6). 

 

 2.metilleme önişlemi Zonguldak bitümlü kömürü üzerinde orijinal ve 1.metilleme 

önişlemiyle sıvılaştırılmışına kıyasla farklı sonuçlar yaratmıştır. Bunlardan en önemlisi  

orijinal ve 1.metilleme önişlemiyle sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü kömüründe en 

yüksek verimi yağ verimi göstermiş, 2.metilleme önişleminde ise en yüksek verimi 

asfaltenler göstermiştir. PAS veriminde ise ilk 5 dakikada artma daha sonra azalma 20. 

dakikadan sonra ise tekrar artma şeklinde tamamen düzensiz olarak artma ve azalma 

meydana gelmiştir. Buna rağmen yine 1.metilleme önişleminde olduğu gibi 2.metilleme 

önişleminde de toplam sıvı ürün verimi ilk 5. dakikada maksimum göstermiş daha sonra 

düşüşe geçmiştir. Fakat 2.metilleme önişlemiyle elde edilen toplam sıvı ürün verimi  

1.metilleme önişlemiyle elde edilen toplam sıvı ürün veriminden daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Yine bu sonuç da hesaplanan yüzde metilleme oranlarıyla doğrulanmıştır. 

Zonguldak bitümlü kömürü 1.metilleme yöntemiyle % 8,7 oranında metillenirken 2. 

metilleme yöntemiyle % 11,5 oranında metillenmiştir. 

 

Beypazarı linyitinde ise 2.metilleme önişlemi toplam verimleri artırmıştır. Ayrıca 

orijinal Beypazarı linyitine göre bir takım benzerlikler görülmüştür. Her iki orijinal ve 

2.metillenmiş linyitte de maksimum toplam ürün verimi 20. dakikada oluşmuştur. Ek 

olarak tek tek bakılacak olunursa yağ ve asfalten ürünlerinin verimlerinde de orijinal 

linyite göre artma meydana gelmiş ve maksimum verim 20. dakikada elde edilmiştir. 

Ancak PAS veriminde yine Zonguldak bitümlü kömüründe olduğu gibi düzensiz artma 

ve azalmalar meydana gelmiştir. Preasfalten veriminde ise 2.metilleme orijinal kömüre 

göre sadece 20. dakikada artma oluşturmuş diğer sürelerde azalmalar meydana 

gelmiştir. İlk 5 dakika hariç diğer sürelerde 2.metilleme önişlemiyle elde edilen toplam 
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sıvı ürün verimi ve asfalten verimi  1.metilleme önişlemiyle elde edilen toplam sıvı ürün 

veriminden ve asfalten veriminden daha fazla olduğu gözlenmiştir. Yağ ürün veriminde 

ise tüm sürelerde dahil olmak üzere 2.metilleme önişlemi 1.metilleme önişlemine göre 

üstünlük göstermiştir. Zonguldak bitümlü kömüründe de olduğu gibi Beypazarı 

linyitinde de bu sonuç kömürlerin metillenme yüzdeleriyle doğrulanmıştır. Beypazarı 

linyiti 1.metilleme yöntemiyle % 39,0 oranında metillenirken 2. metilleme yöntemiyle 

% 54,5 oranında metillenmiştir. 

 

4.2 Kömürlerin FTIR Sonuçları 

 

Zonguldak bitümlü kömürü ile Beypazarı linyitinin her iki farklı yöntemle yapılan 

metilleme sonucu yapısında meydana gelen değişimleri gözlemlemek için FTIR 

spektrumları alınmıştır. Zonguldak kömürü ile Beypazarı linyitinin FTIR spektrumları, 

orijinal kömürlerle 1.metilleme olarak adlandırılan KOH-DMS kullanarak yapılan O-

metilasyon işlemi sonucunda oluşan kömürlerin karşılaştırılması Şekil 4.7 ve Şekil 4.8 

de verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 4.7 Orijinal ve 1.metilleme (KOH-DMS)  ile metillenmiş Zonguldak bitümlü 

kömürünün FTIR spektrumu 
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Şekil 4.8 Orijinal ve 1.metilleme (KOH-DMS)  ile metillenmiş Beypazarı linyitinin 

FTIR spektrumu 
 

Zonguldak bitümlü kömürünün yapısında 1.metilleme sonucunda çok fazla bir değişim 

olmamıştır (Şekil 4.7).  Beypazarı linyitinin yapısında ise 1.metilleme ile fonksiyonel 

gruplarda (1800-1000 cm-1) önemli bir değişim gözlenmiştir (Şekil 4.8). Metilleme 

oranı da bu bilgileri doğrulamaktadır. 

 

Zonguldak bitümlü kömüründe 500 cm-1 ve 1100 cm-1 civarındaki spektrumda 

2.metilleme sonucunda değişim gözlenmiştir (Şekil 4.9). Beypazarı linyitinin 

spektrumunda  ise 1750-1000 cm-1 civarında değişim gözlenmiştir (Şekil 4.10). 

 

 

 



 59

 0,0

 0,1

 0,2

 0,3

 0,4

 0,5

 0,6

 0,7

 0,8

 0,9

 1,0

 1,1

 1,2

 1,3

 1,4

Ab
so

rb
an

ce

 1000   2000   3000   4000  
Wavenumbers (cm-1)  

 

Şekil 4.9 Orijinal ve 2.metilleme (TBAH-CH3I)   ile metillenmiş Zonguldak bitümlü 
kömürünün FTIR spektrumu 
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Şekil 4.10 Orijinal ve 2.metilleme (TBAH-CH3I)   ile metillenmiş Beypazarı linyitinin 
FTIR spektrumu 

 

Orijinal

Metillenmiş

Orijinal

Metillenmiş
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Spektrum sonuçlarına bakıldığında 1.metilleme (KOH-DMS)  yöntemiyle metilenmiş 

Zonguldak bitümlü kömürünün piklerinde bir değişim gözlenmezken 2. metilleme 

(TBAH-CH3I) yöntemiyle metilenmiş Zonguldak bitümlü kömürünün piklerinde 

değişim gözlenmiştir. 1.metilleme (KOH-DMS) ve 2. metilleme (TBAH-CH3I) 

yöntemiyle  metilenmiş Beypazarı linyitinin spektrumlarındaki değişim oldukça geniş 

bir alanda (1750-1000 cm-1) ve yüksek absorbans değerlerinde gözlenmiştir. 

 

Her iki farklı yöntemle metillenmiş Zonguldak kömürünün ve Beypazarı linyitinin 

farklı sürelerde sıvılaştırılması sonucu oluşan katı ürünlerin FTIR spektrumları 

incelenmiş ve sırasıyla KOH-DMS kullanılarak metilenmesiyle (1.metilleme) 

sıvılaştırılmış kömürlerin FTIR spektrumları  Şekil 4.11, Şekil 4.12’ de  TBAH-CH3I 

kullanılarak metilenmesiyle (2.metilleme) sıvılaştırılmış kömürlerin FTIR spektrumları  

Şekil 4.13, Şekil 4.14’ de  gösterilmiştir. 
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Şekil 4.11 1.metilleme önişlemiyle farklı sürelerde (yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla 5, 
10, 15, 20 dakika) sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü kömürünün FTIR 
spektrumu  
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Şekil 4.12 1.metilleme önişlemiyle farklı sürelerde (yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla 5, 
10, 15, 20, 25 dakika) sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin FTIR spektrumu 
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Şekil 4.13 2.metilleme önişlemiyle farklı sürelerde (yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla 5, 
10, 15, 20, 25 dakika)  sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü kömürünün FTIR 
spektrumu 
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Şekil 4.14 2.metilleme önişlemiyle farklı sürelerde (yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla 5, 
10, 15, 20, 25 dakika)  sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin FTIR spektrumu 

 

 

Her iki farklı yöntemle metilenmiş kömürlerin farklı sürelerde sıvılaştırılması 

sonucunda oluşan katı ürünlerin FTIR spektumlarından da görüldüğü gibi reaksiyon 

süresinin değişimiyle fonksiyonel grupların derişiminde farklılık olsa da genel 

görünüşte herhangi bir değişim görülmemektedir. Bu da kömür yapısının soğan zarına 

benzediğinin bir göstergesi olmuştur. Madde çözündükçe geriye kalan katının yapısı 

değişmemekte ve yapıda aynı gruplar bulunmaktadır. Dolayısıyla reaksiyon süresi 

değişse de katının spektrumunda aynı gruplar aynı dalga sayısında pik vermektedir. 

 

4.3 Yağ Fraksiyonlarının GC/MS Analizleri 

 

Her iki farklı yöntemle de metillenmiş olan kömürlerin değişik süelerde sıvılaştırma 

işlemi sonucunda elde edilen yağ ürünlerinin GC/MS analizleri yapılmıştır.  

 

KOH-DMS kullanılarak metilenmesiyle (1.metilleme) farklı sürelerde sıvılaştırılmış  

kömürlerin yağ ürünlerinin kromatogramları Şekil 4.15-4.19’da, TBAH-CH3I 

kullanılarak metilenmesiyle (2.metilleme) farklı sürelerde sıvılaştırılmış  kömürlerin 
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yağ ürünlerinin kromatogramları ise Şekil 4.20-4.29’da    verilmiştir. GC/MS analizi ile 

tanımlanan ürünler ise Çizelge 4.12- 4.26’da   verilmiştir. 
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Şekil 4.15 1.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS kromatogram 

 

Çizelge 4.12 1.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül Formül Alan % 
21.37 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 10.91 
23.53 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 4.38 
28.54 [2-(5-Hydroxypent-2-ynyl)-3-

oxocyclopentyl]thioacetic acid, S-t-butyl 
ester 

C16H24O3S 1.01 

29.13 9-Methyltricyclo[4.2.1.1(2,5)]deca-3,7-
diene-9,10-diol 

C11H14O2 2.63 

30.32 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 2.08 

30.51 1,3-Dideutero-isoquinoline C9H5D2N 50.31 
31.41 2,3-Dimethyl-1,4-

diphenylbicyclo[2.2.0]hexane 
C20H22 1.18 

31.55 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 21.89 

33.32 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydroanthracene 

C20H22 5.62 
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1.metilleme yöntemiyle metilenmiş Zonguldak bitümlü kömürünün sıvı ürün verimleri 

içinde en yüksek dönüşüm 5.dakikada elde edilmiş, diğer sürelerde düşmeler olmuş ve 

orijinal kömüre göre fazla bir değişim gözlenmemişti (Şekil 4.1 ve Şekil 4.3). Bu 

nedenle Şekil 4.15’de 1.metilleme yöntemiyle metillenmiş Zonguldak bitümlü 

kömürünün 5 dakikalık reaksiyon süresinde sıvılaştırılmasıyla elde edilen yağ 

fraksiyonunun GC/MS spektrumu, Çizelge 4.12’de ise belirlenen analiz ürünleri 

görülmektedir. Bu çizelgede başlıca ürünlerin binaftalenler olduğu, bunun yanı sıra 

naftalenonik, naftalenik ve antrasenik yapıda ürünlere de rastlandığı belirlenmiştir. 
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Şekil 4.16 1.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.13 1.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül Formül Alan % 
15.93 Tetracyclo[3.3.0.0(2,4).0(3,6)]oct-7-ene (CAS) C8H8 1.80 
19.85 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 8.96 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 0.26 
21.78 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 40.41 
25.13 1,2,3,4-TETRAHYDRO-1,4-

EPOXYCYCLOHEPTA(DE)NAPHTHALEN-1-
OL 

C14H12O2 1.94 

25.64 7-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-
naphthalen-1-ol 

C17H18O2 4.27 

29.62 2-Acetyl-3-(2-cinnamido)ethyl-7-methoxyindole C22H22N2O3 0.46 
30.40 3-ethoxy-carbonyl-8-methoxy-6-

methylisochromenone 
C14H14O5 1.38 

30.65 4,5-Diphenylocta-1,7-diene(meso) C20H22 2.09 
31.08 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-octahydro- C20H22 11.90 
31.41 1(2H)-Naphthalenone, octahydro-8aá-methyl-2-

(p-methylbenzylidene)- 
C19H24O 0.68 

31.55 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 11.28 
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Şekil 4.17 1.metilleme önişlemiyle 15 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.14 1.metilleme önişlemiyle 15 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül Formül Alan % 
15.56 5,6-BIS(METHYLIDENE)-2-

NORBORNEN-7-ONE 
C9H8O 1.25 

16.10 Bicyclo[3.2.1]octan-2-one, 1-(1-
propenyl)- (CAS) 

C11H16O 0.11 

16.51 Pentane, 2-methyl- C6H14 0.09 
21.02 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 3.18 
22.87 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 3.73 
27.08 3-Heptanone, 6-(dimethylamino)-4,4-

diphenyl- (CAS) 
C21H27NO 0.48 

27.20 1-Naphthalenecarboxylic acid, 8-
(dimethylamino)-, methyl ester 

C13H18O3 0.18 

30.28 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 2.35 

30.51 4,5-Diphenylocta-1,7-diene(dl) C20H22 4.74 
30.98 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-

octahydro- 
C20H22 28.21 

31.31 2,3-Dimethyl-1,4-
diphenylbicyclo[2.2.0]hexane 

C20H22 1.19 

31.45 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 28.95 

32.15 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 5.66 
32.68 2,6-dimethyl-N-(2-methyl-à-

phenylbenzyl)aniline 
C22H23N 0.59 

33.11 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydroanthracene 

C20H22 6.77 

 
 
 
 
RT: 5.95 - 34.12
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Şekil 4.18 1.metilleme önişlemiyle 20 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.15 1.metilleme önişlemiyle 20 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül 

Formül 
Alan % 

6.49 Benzene, methyl- (CAS) C7H8 1.40 
15.56 5,6-BIS(METHYLIDENE)-2-NORBORNEN-7-

ONE 
C9H8O 0.74 

15.97 Pentane, 2-methyl- C6H14 0.37 
16.10 Bicyclo[3.2.1]octan-2-one, 1-(1-propenyl)- (CAS) C11H16O 0.18 
19.30 Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (CAS) C10H12 4.42 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 4.39 
22.64 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 5.66 
23.18 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 0.91 
26.22 1,6-Heptadiene, 2-methyl-6-phenyl- C14H18 0.76 
27.14 Benzene, (3-octylundecyl)- C25H44 0.49 
28.43 Phenanthrene, tetradecahydro-4,5-dimethyl- C16H28 1.06 
29.07 Benzene, (3-methyl-2-butenyl)- C11H14 3.00 
30.32 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 2.23 
30.55 4,5-Diphenylocta-1,7-diene(meso) C20H22 4.51 
31.02 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-octahydro- C20H22 26.17 
31.49 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 22.53 
32.23 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 3.67 
33.20 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 5.97 

 
 
 
 
 
 
 
 
RT: 3.88 - 34.12
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Şekil 4.19 1.metilleme önişlemiyle 25 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.16 1.metilleme önişlemiyle 25 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül 

Formül 
Alan % 

6.49 Benzene, methyl- (CAS) C7H8 1.40 
15.56 5,6-BIS(METHYLIDENE)-2-NORBORNEN-7-

ONE 
C9H8O 0.74 

15.97 Pentane, 2-methyl- C6H14 0.37 
16.10 Bicyclo[3.2.1]octan-2-one, 1-(1-propenyl)- (CAS) C11H16O 0.18 
19.30 Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (CAS) C10H12 4.42 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 4.39 
22.64 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 5.66 
23.18 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 0.91 
26.22 1,6-Heptadiene, 2-methyl-6-phenyl- C14H18 0.76 
27.14 Benzene, (3-octylundecyl)- C25H44 0.49 
28.43 Phenanthrene, tetradecahydro-4,5-dimethyl- C16H28 1.06 
29.07 Benzene, (3-methyl-2-butenyl)- C11H14 3.00 
30.32 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 2.23 
30.55 4,5-Diphenylocta-1,7-diene(meso) C20H22 4.51 
31.02 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-octahydro- C20H22 26.17 
31.49 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 22.53 
32.23 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 3.67 
33.20 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 5.97 

 

 

Beypazarı linyiti için 5, 15, 20 ve 25 dakikalık sürelerde elde edilen yağ ürünlerinin 

GC/MS kromatogramları Şekil 4.16-4.19’da tanımlanmış ürünler ise Çizelge 4.13-4.16’ 

da verilmiştir. Bu çizelgelerden de görüldüğü gibi yağ fraksiyonu içinde bulunan başlıca 

bileşiklerin Naftalenler, Binaftalenler ve Naftelenonlardan oluştuğu görülmektedir. 

Tepkime süresinin artışıyla ürün çeşitliliğinde de azalma olduğu görülmüştür. Artan 

tepkime sürelerinde Antrasenik yapıda ürünlerin oluştuğu da görülmektedir. Ürün 

çeşitliliğinde tepkime süresinin artışıyla görülen azalma, sıvı ürünlerin kendi içinde de 

tepkimeye girerek birleşme reaksiyonlarının olduğunu göstermektedir. 
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RT: 19.98 - 33.90
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Şekil 4.20 2.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 

kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.17 2.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül Formül Alan % 
20.63 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 1.18 
21.60 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 0.45 
23.53 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 4.62 
29.13 1-Penten-3-one, 1,5-diphenyl- C17H16O 2.07 
30.30 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-

octahydro- 
C20H22 1.78 

30.73 Benzene, (1,2-dicyclopropyl-2-phenylethyl)- C20H22 57.74 
31.37 2,3-Dimethyl-1,4-

diphenylbicyclo[2.2.0]hexane 
C20H22 0.92 

31.51 Anthracene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-9-
phenyl- 

C20H22 21.64 

33.30 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydroanthracene 

C20H22 4.66 
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RT: 13.92 - 34.21
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Şekil 4.21 2.metilleme önişlemiyle 10 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 

kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.18 2.metilleme önişlemiyle 10 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma 
Süresi 

İsim Molekül 
Formül 

Alan % 

15.56 5,6-BIS(METHYLIDENE)-2-NORBORNEN-7-
ONE 

C9H8O 0.74 

15.97 Pentane, 2-methyl- C6H14 0.37 
16.10 Bicyclo[3.2.1]octan-2-one, 1-(1-propenyl)- (CAS) C11H16O 0.18 
21.66 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 26,91 
22.64 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 5.66 
26.22 1,6-Heptadiene, 2-methyl-6-phenyl- C14H18 0.76 
27.14 Benzene, (3-octylundecyl)- C25H44 0.49 
28.43 Phenanthrene, tetradecahydro-4,5-dimethyl- C16H28 1.06 
29.07 Benzene, (3-methyl-2-butenyl)- C11H14 3.00 
30.32 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 32,33 
31.49 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 17,18 
32.23 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 3.67 
33.20 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 5.97 
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RT: 21.90 - 33.91
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Şekil 4.22 2.metilleme önişlemiyle 15 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 

kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.19 2.metilleme önişlemiyle 15 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma Süresi İsim Molekül Formül Alan % 
24.22 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 1.36 
28.43 Phenanthrene, tetradecahydro-4,5-dimethyl- C16H28 0.90 
29.11 Benzene, (3-methyl-2-butenyl)- C11H14 2.05 
30.30 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 1.71 
30.73 1-N-PENTYL-1,2,3,4-

TETRAHYDRONAPHTHALENE 
C15H22 63.39 

31.53 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 18.77 

31.92 2,3-Dimethyl-1,4-
diphenylbicyclo[2.2.0]hexane 

C20H22 7.54 

33.28 Anthracene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-9-
phenyl- 

C20H22 4.37 
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RT: 19.78 - 33.91
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Şekil 4.23 2.metilleme önişlemiyle 20 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 

kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.20 2.metilleme önişlemiyle 20 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
RT İsim Molekül Formül Alan % 
21.49 1H-Indene, 3-methyl- C10H10 1.83 
21.62 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 1.47 
28.58   1.14 
29.15 9-Methyltricyclo[4.2.1.1(2,5)]deca-3,7-diene-

9,10-diol 
C11H14O2 3.30 

30.34 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 5,32 

30.55 Benzene, (1,2-dicyclopropyl-2-phenylethyl)- C20H22 51.15 
31.41   0.91 
31.57 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-

octahydro- 
C20H22 23.37 

32.05 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 3.67 
32.54 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 3.85 
33.38 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 5.91 
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RT: 19.92 - 34.10
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Şekil 4.24 2.metilleme önişlemiyle 25 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 

kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.21 2.metilleme önişlemiyle 25 dakika sıvılaştırılmış Zonguldak bitümlü 
kömürünün yağ fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma 
Suresi 

İsim  Molekül Formülü Alan % 

20.96 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 8.40 
23.69 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 5.20 
29.19 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 2.23 
30.34 Benzene, (1,2-dicyclopropyl-2-

phenylethyl)-  
C20H22 1.93 

30.53 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 51.25 

31.41 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-
octahydro- 

C20H22 0.65 

31.57 Anthracene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-9-
phenyl- 

C20H22 18.01 

32.05 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 3.42 
32.37 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 3.55 
33.36 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-

octahydroanthracene 
C20H22 5.35 

 

Şekil 4.20-4.24’de  2. metilleme yöntemine göre metillenmiş Zonguldak bitümlü 

kömürünün 5, 10, 15, 20, 25 dakikalık sürelerde sıvılaştırılmasıyla elde edilen yağ 

ürünlerinin GC/MS kromatogramlarını, Çizelge 4.17-4.21’ de ise analizle belirlenen 

ürünler gösterilmektedir. Çizelgelerden de görüldüğü gibi sıvı ürünlerin içinde 

naftalenik, binaftalenik, naftalanonik, benzenik ve antrasenik yapıların olduğu 

görülmektedir. 5. dakikadaki reaksiyon süresinde % 57,74 ile en yüksek 1,2- 
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disiklopropil-2- fenil etil benzen oluşmuştur. Artan reaksiyon sürelerinde bu ürün başka 

yapılara dönüşmüştür. Reaksiyon süresinin artışıyla sıvı ürünler içinde antrasenik, 

naftalenik ve binaftalenik ürünlerin derişimlerinin yükseldiği görülmektedir. Zonguldak 

bitümlü kömüründe, naftalenonik yapıdaki ürünlerin ya az oluştuğu yada hiç oluşmadığı 

da ayrıca dikkat çekici bir durumdur. 
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Şekil 4.25 2.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.22 2.metilleme önişlemiyle 5 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma 
Süresi 

İsim Molekül Formül Alan % 

19.85 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 8.96 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 0.26 
21.76 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 48.84 
25.64 7-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1,2,3,4-tetrahydro-

naphthalen-1-ol 
C17H18O2 4.27 

28.84 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl- (CAS) C5H8ClN5 0.38 
29.21 Hydrocinnamic acid, o-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-

naphthyl)methyl]- 
C20H22O2 1.86 

29.62 2-Acetyl-3-(2-cinnamido)ethyl-7-methoxyindole C22H22N2O3 0.46 
30.40 3-ethoxy-carbonyl-8-methoxy-6-

methylisochromenone 
C14H14O5 2,84 

31.08 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-octahydro- C20H22 12,84 
31.41 1(2H)-Naphthalenone, octahydro-8aá-methyl-2-(p-

methylbenzylidene)- 
C19H24O 0.68 

31.55 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 5,24 
32.35 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 2.54 

 

 

 
RT: 17.97 - 34.27
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Şekil 4.26 2.metilleme önişlemiyle 10 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.23 2.metilleme önişlemiyle 10 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ        
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
Kalma 
Süresi 

İsim Molekül 
Formülü 

Alan % 

19.30 Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (CAS) C10H12 7,10 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 26,46 
22.64 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 5.66 
23.18 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 0.91 
26.22 1,6-Heptadiene, 2-methyl-6-phenyl- C14H18 0.76 
27.14 Benzene, (3-octylundecyl)- C25H44 0.49 
28.43 Phenanthrene, tetradecahydro-4,5-dimethyl- C16H28 1.06 
29.07 Benzene, (3-methyl-2-butenyl)- C11H14 3.00 
30.32 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 36,34 
31.49 1,1'-Binaphthalene, 3,3',4,4'-tetrahydro- C20H18 5,75 
33.20 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 2,06 

 

 

 
RT: 13.88 - 34.17
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Şekil 4.27 2.metilleme önişlemiyle 15 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 
fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
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Çizelge 4.24 2.metilleme önişlemiyle 15 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ        
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 

 

 

RT İsim Molekül Formül Alan % 
19.85 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 4,14 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 0.35 
21.76 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 30,22 
25.13 1,2,3,4-TETRAHYDRO-1,4-

EPOXYCYCLOHEPTA(DE)NAPHTHAL
EN-1-OL 

C14H12O2 1.18 

25.64 7-(Hydroxy-phenyl-methyl)-1,2,3,4-
tetrahydro-naphthalen-1-ol 

C17H18O2 4,15 

27.34 Butanoic acid, 4-cyano-2-ethyl-2-(4-
nitrophenyl)-, ethyl ester 

C15H18N2O4 0.22 

28.00 Dotriacontane C32H66 0.42 
28.62 [2-(5-Hydroxypent-2-ynyl)-3-

oxocyclopentyl]thioacetic acid, S-t-butyl 
ester 

C16H24O3S 0.32 

28.70 9,12,15-Octadecatrienoic acid, 2-
[(trimethylsilyl)oxy]-1-
[[(trimethylsilyl)oxy]methyl]ethyl ester, 
(Z,Z,Z)- 

C27H52O4Si2 0.24 

28.84 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-
ethyl- (CAS) 

C5H8ClN5 0.38 

29.21 Hydrocinnamic acid, o-[(1,2,3,4-
tetrahydro-2-naphthyl)methyl]- 

C20H22O2 1.86 

29.62 2-Acetyl-3-(2-cinnamido)ethyl-7-
methoxyindole 

C22H22N2O3 0.46 

29.91 QUERCETIN 7,3',4'-TRIMETHOXY C18H16O7 0.43 
30.40 3-ethoxy-carbonyl-8-methoxy-6-

methylisochromenone 
C14H14O5 35,08 

30.65 4,5-Diphenylocta-1,7-diene(meso) C20H22 2.09 
31.08 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-

octahydro- 
C20H22 25,08 

31.55 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-
octahydro- 

C20H22 11,22 

32.35 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 1,23 
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RT: 17.96 - 34.22
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Şekil 4.28 2.metilleme önişlemiyle 20 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.25 2.metilleme önişlemiyle 20 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ        
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
RT İsim Molekül Formül Alan % 
19.85 1-(o-Tolyl)-1-propyne C10H10 1,13 
21.25 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 0.26 
21.33 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-

dihydro- 
C10H10O 38,88 

25.64 7-(Hydroxy-phenyl-methyl)-
1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-
ol 

C17H18O2 0,89 

27.06 Hydrocinnamic acid, o-[(1,2,3,4-
tetrahydro-2-naphthyl)methyl]- 

C20H22O2 0.30 

29.62 2-Acetyl-3-(2-cinnamido)ethyl-7-
methoxyindole 

C22H22N2O3 0.46 

30.40 1,2'-Binaphthalene, 
1',2',3',4',5,6,7,8-octahydro- 

C20H22 32,15 

30.65 4,5-Diphenylocta-1,7-
diene(meso) 

C20H22 2.09 

31.55 1,1'-Binaphthalene, 
5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- 

C20H22 6,78 

32.35 Perylene, 1,2,3,7,8,9-hexahydro- C20H18 2.54 
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RT: 18.07 - 34.12
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Şekil 4.29 2.metilleme önişlemiyle 25 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ 

fraksiyonunun GC/MS kromatogramı 
 

Çizelge 4.26 2.metilleme önişlemiyle 25 dakika sıvılaştırılmış Beypazarı linyitinin yağ        
fraksiyonunun GC/MS analiz ürünleri 

 
RT İsim Molekül 

Formül 
Alan % 

19.56 Naphthalene, 1,2,3,4-tetrahydro- (CAS) C10H12 2.42 
21,56 Naphthalene, 1,2-dihydro- C10H10 18,77 
22.64 1(2H)-Naphthalenone, 3,4-dihydro- C10H10O 6,77 
26.22 1,6-Heptadiene, 2-methyl-6-phenyl- C14H18 0.76 
27.14 Benzene, (3-octylundecyl)- C25H44 0.49 
28.43 Phenanthrene, tetradecahydro-4,5-dimethyl- C16H28 1.06 
29.07 Benzene, (3-methyl-2-butenyl)- C11H14 3.00 
30.40 1,1'-Binaphthalene, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro- C20H22 48,98 
30.55 4,5-Diphenylocta-1,7-diene(meso) C20H22 1.51 
31.02 1,2'-Binaphthalene, 1',2',3',4',5,6,7,8-octahydro- C20H22 26.17 
33.20 9-phenyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroanthracene C20H22 2.97 

 

 

Şekil 4.25-4.29’da  2. metilleme yöntemine göre metillenmiş Beypazarı linyitinin 5, 10, 

15, 20, 25 dakikalık sürelere sıvılaştırılmasıyla elde edilen yağ ürünlerinin GC/MS 

kromatogramlarını, Çizelge 4.22-4.26’ da ise GC/MS analizle belirlenen ürünler 

gösterilmektedir. Çizelgelerden de görüldüğü gibi, 1.metilleme yöntemiyle elde edilen 

sıvı ürünlerin içeriğine benzer ürünler 2.metilleme yöntemiyle metillenmiş Beypazarı 

linyitinden de elde edilmiştir. Derişimlerinde süreyle değişimler olsa da başlıca 

naftalenik, naftalenonik binaftalenik yapıda ürünler elde edilmiştir. Bu ürünler içinde en 

yüksek derişime ise naftalenon ve binaftalinler sahiptir. 2.metilleme yöntemiyle 
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metillenmiş Beypazarı linyitinden  elde edilen yağ ürünler içinde antrasenik ürünlerin 

ise ya az bulunuşu yada hiç bulunmayışı da dikkat çekici bir diğer durum olmuştur. Bu 

da Beypazarı linyitinin Zonguldak bitümlü kömürüne göre daha az aromatikliğe sahip 

olmasıyla açıklanabilir. 
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5.SONUÇLAR 

 

 Metilleme önişlemi sıvılaştırma verimini artırmaktadır. 

 Mikrodalga ile sıvılaştırma verimi metilleme önişlemi uygulanmış kömürde 

orijinal kömüre göre daha yüksektir. 

 Beypazarı linyitinde Zonguldak bitümlü kömürüne göre sıvı  ürün verimi daha 

yüksektir. Bu da göstermektedir ki Beypazarı linyitinde kül içeriği yüksek 

olduğundan bazı mineral maddeler mikrodalgayla sıvılaştırmada katalitik rol 

oynadığını göstermektedir. 

 Mikrodalga enerjiyle sıvılaştırma işlemi sonucu elde edilen  ürünler içinde en 

yüksek verim yağ ürünlerine aittir. Ancak sadece 2.metilleme yöntemiyle 

metilenmiş Zonguldak bitümlü kömüründe bu sonuç değişmiş ve yağ ürünün 

yerini asfalten almıştır. 

 Hem Zonguldak bitümlü kömürü hem de Beypazarı linyitinde 2.metilleme 

yöntemiyle sıvılaştırılma sonucu elde edilen sıvı ürün verimi, 1. metilleme 

yöntemiyle sıvılaştırılma sonucu elde edilen sıvı ürün veriminden daha fazla 

olmuştur. Kömürlerin metillenme yüzde oranları da bunu doğrulamaktadır. 

 Farklı sürelerde sıvılaştırma işleminden sonra geride kalan katı ürünlerin FTIR 

spektrumları her iki kömüründe tepkime süresinin değişimiyle yapılarında 

herhangi bir değişim oluşmamıştır. 

 Zonguldak bitümlü kömüründen elde edilen yağlarda antrasenik ürünler oldukça 

fazlayken, Beypazarı linyitinde bu ürünlere az rastlanılmaktadır. 

 Beypazarı linyitinden elde edilen yağlarda naftalenonik yapılara fazla 

rastlanırken, Zonguldak bitümlü kömüründe az rastlanılmaktadır. 
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