Kömürlerin Kükürt İçeriğinin
Azaltılması Yöntemleri
* Dr. Kurt LEMKE
ÖZET
Hava fkirtenmesi, artric. üilkem'izde de önem
li bir sorun haline gelmiş bulunrnaiktadur.
Yazıda, hava kirlenmesinin başlıca etkenierinden bini olan kömürdeki (kükürt oranının azattı I ması konusunda öneriler ge
tirilmekte ve özellükle cevher hazırlama
yöntemleri .He 'kükürt Içeniğin'in düşürül
mesi incelenerek bir okum şeması geiişttrHmefetedfr.
1. 6 İ R İ Ş
Son yılkında, kömürleri oluşturan madde
lerden hiç biri kükürt kadar Stgl toplamamistir. Bunun nedenlerinden bini, kükürt
«çenen kömürtenjn yanmasıyla ortaya çı
kan, insan sağlığına zararlı kükürtlü gaz
lanın atmosfere dağıima&ıdır. Diğer bir
neden tee büyük oranda ıkömür ve ikok
kullanan tüketicilerim, kükürtün maiiyet
anbşMia neden olduğunu görmeleridir.
Kömür ürünlerindeki yüksek kükürt orankırını düşürmekte uygutanaıbileoeik önlem
ler üç grupla toplanaıbiiıir:
1) Kükürt içeriği yüksek olan ve ekono
mik olanak istenen onana düşürülemeyen
kamürienin çıkarı İmasından vazgeçilmesi,
2) Kükürt içeriğinin cevher hazırlama
yöntemleri 'ile düşürülmesi,
3) Tüketici tarafından atanacak önlemler,
örneğin; termik güç santrallerinde, yanma
sırasında bir akışkan yatakta adsonban
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yardımıyla kükürtün tutulması, yanması ve
gaz çıkısını takiben uçucu gazların kükürt
ten arındırılması— böylece kömürden çı
kan gazların serbest yanması ©ağlanır ve
dana sonra arındırma İşlemi yapılır.
Bu üç önlem grubu üncelendıiğinde şu ge
nel gönünüm ortaya çakmaktadır: Yüksek
kükürt içerikleri nedenliyle kömür yatakrarmm İşlenebiför kisimlQinnrn yerinde bırakıl
ması uygun görülebilir ancak bu maden
işletmesine çok pahalıya malalabilir. Gü
nümüzde dünya çapında bir enerjıi açığı
olduğu göz önüne alındığında böyle bir çö
zümün sakıncaları açnktır. Aynı zamanda,
kömürlerdeki kükürt İçeriğini azaltmakta
başanıJı ötebilecek bir istemim mevcut kö
mür rezervlerinde bir artışa yol açacağı da
kuşkusuzdur.
Bugünkü koşullarda güç santroitannın kü
kürt çıkışını azaltmak üzere alacağı önlem
ler de sürekld bfr çözüm sağlamak için çok
pahalı ve sorunları çök olan 'istemler ola
rak kabul edilmelidir. Bu konuda geçerlili
ği -kanıtlanmış istemleriin varlığına ve sü
rek!* olarOJk yenfterfrrin araştıriılmatsma kar
şın çetök işletmelerinde bile pik demirin
normal küküntünün alınması 4şfemter4 ge
derlerine yeni harcamalar eklemek gerek
mektedir. Sonuç oflamak çePilk işletmeleri
de, güç santralleri de bu gjiderleri kömür
madenlerine aktarmayı yeğlemektedirler.
Kömürün yıkanması sırasında kükürdünü
almaya yönelik işfemler genetikte kısrtlıdır
ve hiç bir zaman kükürt içeriğimin tamamı
nı ayırmaya olanalk vermezler. Ayrıca bu İş
lemler, her ne ikador sıvı ve gaz hkJrokar•bonların kükürtsüzleştirîimesi (desuiphurizatfon) ve güç santra I ferinde 'kükürt içeriği
ni azaltmaya ilişkin istemlerin maRyetterfy-

Ie korşıJoştırıldığmda az do olsa bir ktsım
ek giderler gerektirirler.
Genel görünümün bu kusa özetinden de an
laşılacağı gibi yüksek kükürt içerikli kö
mürlerin sorun olduğu her durumda üç taroftn da (madenci, cevher hazırlomacı ve
tüketici) en ekonomSk çözümü bulmak 4ç*n
birlikte çalışmaları gereklidir. Bu sorunların
çözümü, katkıda bulunan üretici ve tüketi
cilerin savı®! arttıkça daha koSaytoşacuktır. Üstelik değişik kükürt içerîkli kömür ve
kok çıkarılabilecek kaynaklar artmoa bun
ların karıştı nlmusıy la isteğe uygun kükürt
içerikli bir karışum üretilmesi olanağı da
ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde tek bir üre
ticimin —hammadde temini, işletme eko
nomisi ve çevre koşulları eiveriyorso— ge
rekenden daha düşük bir kükürt içeriği
sağlamak loin uğraşması zorunltığu orta
dan kalkar; diğer yandan, biç bir ek önlem
atmadan yeteri kadar düşük kükürt içenikli
kömür çıkarabilen bir madenin de elde edi
lebilecek sonuca oranla çok büyük harca
malar gerektirecek bir talkını ek önlemlere
yönelmestine gerek kalmaz.
2. CEVHER HAZIRLAMA YÖNTEMLERİYLE KÜKÜRT İÇERİĞİNİN AZALTILMA
SI KOŞULLARI
Oevber ıhaaırlaıma yöntemleri ile kömürlerdeki kükürt içeriğimin uygun bir düzeye
düşürülebilmesi ancak hammaddelerin be
lirli koşullara uygun olması İle olasıdır. Bu
koşullar şunlardır:
a) Toplam (kükürt içeriğinin (kömüre bağlı
organik kükürt deniiten kısum dahil) pi
rite bağlı bölümünün misbeten yüksek
olması,
b) Finitln serbest (uncombined) veya kö
mürle çok az birleşmiş (combined) ol
ması,
c) Piritin çok ince olmaması.
Cevher hazırlama yöntemlerini) içeren her- hangi bir önlemin planlanmasına başlama
dan önce ya ham kömürün özelliklerini in
celemek (tamamen yeni bir tesis kurulma
sı düşünüldüğünde) veya ham kömür ve

olumlu gözüken değişik kükürtsüzleştirme
obanakkırmın dikkatli bir araştırmasını yap
mak gerekir. En güvenilir yöntem, değişik
tane büyüklüğü ve yoğunluk fraksiyontannaa kül ve toplam kükürt içeriğimin betirienmeekftr. Bir kural olarak kükürfcsüzteşt'Himede ince ve çok ince (ultra - fine) tane
fraksiyonları göz önüne atanır. Ham kömü
rü, 6, 3-3, 0-1, 0-0, 5-0, 3-0, 1 ve 0,06 mm.
tan© boyutlarııno ayırarak her bir fraksiyo
nu, I1,3)-(1.4)-(1.5)-(1,6)-(1l8)»(2,0)-<2.2)ve
2,4 k g / d m 3 yoğunluk sınıflarından bi
rime yerleştirmemin yararlı olduğu kanıtlan
mıştır. Federal Almanya'da bu konuda ya
pılan yüzlerce çalışmanın sonucunda ham
kömür incelerinde (yaklaşık 10 mm. den kü
çük tanelerden oluşan), toz ve şlamtardaki
toplam kükürt (pirite bağlı olarak bulunan)
içeriğinin, ortalatma olarak % 60 olduğu
ve ıpirite bağlı ıkûkürdün yaklaşık % 60'ınm
serbest veya çok az oranda kömürle birleş
miş olarak bulunduğu; ve piritin genellikle
3-0,04 mm arasındaki tanelerden oluştuğu
ortaya çıkmıştır. Denemeler, aynı zamanda
ortalama değerden sapmaların, (artı ve ek
si olarak her M yönde) önem*! boyutlara
ulaşabileceğini ve kükürt iloeriğtfim, iri ve
ince taneli kömürlerin birleşme kaumanlarında çoğu kez yüksek değerlere çskttğmı
göstermiştir. Bu, güç santrallerinde kulla
nılan «ana ürünler» de 'karşılaşılan durum
dur.
3. KÖMÜRLERİN KÜKÜRTSÜZLEŞTİRİLMESİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER
VE AYGITLAR
Kömür yıkama istemlerinde 10 mm. boyufc
kırından daha küçük ince tanelerin ayrıl
masında kullanılan maktnaların en önemli
leri, [iğler, ağır-sıvı siklonları ve saltanttfı
masalardır. Bir işlemin secimtiugfi arttıkça
ve birbiri pesistro ayrılan, tane boyuttan
geniş bir alama yayılmış (örmeğin 10 mm.
den O,06mm. ye kadar) alt fraksiyonlar Mn
gerekli ayırma yoğunlukları arasmaalcl forkfar azaldıkça, işlemin piritin aynlmaema
elverhşl'iliğide artar. En yüksek seojmlüği
ağır sıvı siklonları sağlar, dana sonra sıra
sıyla sallantılı masalar ve jıigler gelir. Sik
lonların saktncası. çok arı (saf) kömürte39

rtfn ayrılmasında (ama ayırma isteminde)
kullanıldığında, istetme gkJerlerWn nispe
ten yüksek oluşudur. Siklon ve jrglenn di
ğer bir sakıncası da ayırtma venltnHttklerfnk\ tan© boyutları küçüldükçe yok olması
dır. (Örneğin, jiigleriim verîrnffHği 1 mm. den
daha küçük tanelerde hızla düşer). Yukar
da açıklanan eifconomiik nedenlerden ötürü
sSklona 0,5 mm. den küçük taneler beslen
mez— Alımanya'daıki uygulamalarda hala
önemli Mr miktarda 0,5 ımm, den küçük ta
nelerin jiglere beslenen malzemeye kaçtığı
görülmektedir (Genellîkle yaş olan ince
taneler elenerek ayrı'ldıktan sonra bile).
Birleşik piritin en az olduğu tane boyuttan
1 - 0,4 mm. arasıdır ve sattamtHı masalar bu
fraksiyonu, yoğunluk Harklarına dayanarak
oldukça verimli Mr seki tefe ay mr. Bu niteliği
nedeniyle — olanakların elverdiği ölçüde
pirftin tam olardk ayrilrrcfsinda istenen sonuou sağiayaMlme— ABD'de her yıl yaklaşKk 65 milyon ton hanı kömür incesu sal
lantılı ımasalardö aytrFimaiktadir. Konsant
re edilmiş bu ürünün hemen ıhepsi demir çelik üreticileri tarafından tüketilmektedir.
şekil 1tfe, bir kömür yıkama tesisinde MrblrfnS takılben işleme sokulan 10/6 - 6/3 - 3/
1-1/0,5-0,6/0,3-0,3/0,1 0,1/0,06 ve 0,06
mm. Ğen küçük tane fttjilcsiyanlaırrndaıici kül
ye toplam kükürt tçertğfrtön liglerde ve sal
lantılı masalarda nasıl ayrıldığı gösterilmlştir.
Şeklin üst kısmı kül içenlğlrtl, alt bölümü.
İse toplam kükürt iç©r$ğîn.i vermekte; ke
sikti çteöjl rigden, duş cfegS tee sallantılı
tabtadan alınan sonuçlan göötemıektedlr.
0.1/0.06 ımm. fraksiyonunda, ham kamürdeki küküfifiün yaklaşık % 57'si sallantılı
mdısatoraan elde edilen yıkanmış kömüre
geçmektedir. vMg, ürününde ise bu değer
yaklaşık % 97'dir. Bu tür deneylerin, ben
zer hammaddelerle ve karşı<laşîırıiabîlir ko
şullar altında yapilabilimesWn okunaksız
olmasa da ne kadar güç olduğu açıktır.
Şekli 1'de verilen sonuçlar, bu nedenle
gersefeştlrilemez; arrcaik, bu sonuçlar ge
nelde gerçeğe çok yakıtı olan bineyillmf or
taya koymaktadırlar.
Kömürlerin yıkanmasında sallantılı mosa40

tarrn kullanılması ABD dışında pek yaygın
olmadığı ve bu makıinalann aywma kamkteristiıkleri genellikle pek bJliomediğlnden
tm konuda biraz ibilgji verîlmast taydalı ola
caktır. Ancak, bundan sonra sallantılı ma
salar yardımıyla yapılan pirit ve toplam 'kü
kürt ayırmalarının sonuçları »bir anlam ka
zanacaktır. Verilecek ısonuçlar Cançenco
2
77 çift-ıkath, 2x11 m alanlı Mr sallantılı
tablada yapılan deneylerden elde edilmiş
tir.
Şekil 2'nin üst kısmı pirite, alt kısmı ise
toplam kükürie aittir. Şeklin piritle 'ilgili
bölümündeki kolonların üst çizgileri, besrerren malzemedeki toplam piritin artığa ge
çen kısmının yüzde olarak değerdi, alt
çizgiler 'tse yskaromtş kömüre geçen pirit
yüzdesini* göstermektedirler. 'Kesikli çizgi
ler İse aynı tesfsde yıikama Is-tentf jigle ya
prldığında ayrılabilen pilrit yüzdesini belert
mektedir. Pirite art şeklin hemen sağındaki

kolon 0 -10 imim. arasındaki tüm tane frak
siyonlarını kapsamaktadır. Görüldüğü gibi
beslenen malzememin % 18,6 sı artık ola
rak ayrılmış ve beslemedeki toplanı piritin
% 57,2 ol artığa aeçmtşför. En sağdakü ko
tanda ise haım kömürdeki karbonun ne ka
darının artığa kaçtığı g<kütym\tWĞ\r. Bu
taban miktarı — %5.3 — aynı tesisde
jigle yapılan deneyler sonucunda ortaya
çıten .kayıfoın yaklaşık üç katıdır. Karbon
kaybımı azaltma ıkcnusunda, bir kaç ma
sanın antuklarının biriestirrierek dıiğer bir
masada yeniden yfikamması dışında bir öne
ri getirmek olanaksızdır. Bu işlem, geriye
kolon karbonun kurtarılmasının yanı sıra
sotıiabîiir bir pirit karosantresıi eldesine de
olanak sağlar.
;
Şekil 2'ırfîn üst kısımınaa olduğu gibi alt
bölümlünde de absisde tane büyüklüğü
gösteri Invekted'in ancak, burada her kolo
nun genişimi 10'mm. den küçük tane frak
siyonlarımın her birinin, besleme İçindeki
yüzdesini Melemektedir. Kolonların üst
sunin artığa gjiden kükürt miktarını, aşağıddki çizgiler ise kullanıfabiiir üründe katan

toplam kükürdü gösterrnektediir. Sağdöki
tek kolonda ise tüm tane fraks%on tanrıda
ki kükürdün % 40,1'nin tsmtztoncHğil görül
mektedir. Bu kolonun üstündeki 1,76 refika
mı ham kömürün kükürt Sçertfğ'in-1, onan
altındaki rakam kuUani'laıbilir üründeki kütkürt içeriğinin % 1,30 olduğunu ve en alt
taki rakam ise yıkanmış kömürün % 1,21
kükürt içerdiğini göstermektedir.
ABD ve Sovyetter Birliği (M 6-'katlı sataıtılı masalar kullonıSmaiktadır.) dışmda mösdtorın yüklenme kapasitelerinin, ton/in^.
saat cinsinden, düşük olması bir sakınca
olanak kabul edilmektedir. İnce malzemeler
için sallantılı masaların yüklenme kapasi
tesinin jiglerinkiniin yaklaşık 1/I0!u olduğa
bir gerçektir; ancak, bu karşılaştırmayı sa
dece yüzey yüklenme kapasitesine i3ör©
yopmaık yanlıştır— eşitlıîk sağlanabilmesi
için diğer faktörleri de göz önüne almak
gerektir. Bu faktörlerden bini, ton/saat ka
pasiteye göre hacım aerekeinimld'tr (m3
okutik). Yaklaşık 100 ton/saat kapasiteli
bir ince - tane fo'giinıin yüksekliği, kovalı elevatörüm tatoanınaam tavanına olımaik üzere
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13 m. dür; diğer yanda çift - katlı bUr sallan
tılı masanın yüksekliği, malzememin deği
şik tablalara dağıtımım sağlayan platformki kirlilikte sadece 5 m. cfir. Su tüketimine
gelince; sallantılı masa, maksimum 1 :3
katı madde/su onanında, ligle başabas çalışmaiktadır. Enerji ve bakım gerekslnlmterti konusunda da aynı şey söylenebilir.
Yiirmi yıl önoe düş sayrlabilecek kapasite
lerdeki tesislerin varolduğu günümüzde
sallantılı masaların ince tanelenin ytonımaefnda ana mdklna olacağı savunulamaz.
En azından fiğlerin ve ağır mayi yöntemterinin yayam olduğu üHoeterde masaların
bu maikinolan geride bırakması olanaksız
dır. Gerçekte, halen ABDtie ıkdk kömürü
hazırlanmasındaki yaygın yenini bîle za
manlı liglere ve ağır sıvı sBkianİarma kap
tırması olanağı da vardır.
Ancatk, masa kulİommHiMi yaygınlaşacağı
da kuşku götürmez; çünkü sallantılı masa,
3 - 0.04 mm tane boyutlarımda kömürden
seribest ve az oranda birleşmiş piritin, bü
yük kapasitelerde oyrılımaspnı sağlayabilen
seçimli ve maliyeti düşük makünadır. En
azından sallantılı masalar kömör yılkama
işlerrtöniin ptoit konsantrasyonu bölümünde
kullanımı alam bulunacaktır; ançaik bunlar
genellikle küçük çapta isterdir. Aşağıda
bu türden Üki örnek incelenmektedir.
Yukarda do beKmiMiği g*bi yoğunluktan
yaklaşık (1,4) 1.5-2,0 (2,2) kg/dm3 arasmda olan birleşmiş katmanların kükürt İçertlği normial olaraik yüksâktrr. Bu ara ürünün
atıtmaması gerekir; çünkü bu hem enerji
kaynaklarının az bulunurluğu açısından sa
vunulması olanaksız olan birşeydir. hem
de artıkların atılmasında zaten var olan
güçlüklere yenilerini ekler, Ayrıca; bu ürün.
Ikirtoi kez bir İşlem uygulanmasının gerek
tireceği tüm giderlerden daha değerlidir.
Daha önemli diğer brr ndkto fişe kükürtsüzleştlnmenln, güç santrallan yakıfllonndaki
diğer zararlı maddelerin ve kül içeriğimin
azalmasını da sağlamasıdır. Sonuç olarak;
kükür^zleşfiirrne yalnızca doğrudan doğ
ruya veya dolaylı olanak çevneye yararlı
olmakla kalmamakta göç santrallerine de
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teknik verimlilik ve ekonomi acısından yar
dımcı olmaktadır.
Kömür yıkama tesislerine gelen tane bo
yutları yaklaşık 120-10ımm ve l0-0,5trnm
arasmdak» kömürlerde, pirit kömürle İyice
içice geçmiş haleledir. Bu nedenle piritin
serbest duruma getirtilmesi gerekir. Ser
bestleştirme işlemi ktrıcrlar yardımıyla ya
pılır. Seçim yapılırken, kincinin çok mik
tarda ince malzeme üretmeden (yaklaşpk
0,04 mm. den daha küçük) piritin kömür
den ayrılmasını sağlayabilecek nitelikte ol
masına dikkat edilmelidir. Deneyimler, az
bir rnl&ktar malzeme 3ımm.nin üzerinde
kalacak şekilde yapılan bir kırmanın ge
netikle serbestleşirime için yeteri* olduğu
nu göstermiştir. Bu şekilde hazırtanam mal
zeme daha sonra 2x11 m2 alanı olan çift katlı bir sallantılı masaya beslenir. Şekil
3'de 4 deneyin sonuçları venitmetktediiır.
Her deneyde % 2,5'lulk Ibir karbon kaybı
ortaya çrtkmışbr. Kolonların üstündeki ra
kamlar kükürt içeriğinin azaltrima yüzde
sini göstermektedir. Kolanların koyu renk
li bölümleri ise konsantrede kakın kükürt
miktarını beilrlemelktedir. Deney 41dte kü
kürt yükü 4,33 den 2.66 olmak üzere 1,67 kg

S/Moal'ik Mr düşüş göstermiştir. Vökrtm
(ürünün) küt içeriği ise en iyi koşullarda
% 26,3 den %14,7 ye; en kötü koşullarda
rse % 27/1 den % 21,6 ya düşmüştür.
Kok kömürü İte karışmış durumda bulunan
80 -10 mm. boyutlarındaki yüksek kükürt
lü, kırılmış parça ıkömürjeıikı ayıklanması,
kok kömürünün' kükürt i ç e r i ğ i n do; özel
ikte güç koşullar altonda bulunulduğu zazamanlarda, güç santrallerinde kullanılan
kömürlerin hazırlanmasında ıkültanılan, tek
nik açıdan yeterliği kartianımış bu yöntemle
azaltılabileceğini göstermiştir. Yapılan he
saplar bu ıparça Ikamürterün kükürt içeriğirvin, 3 mm. nan otona kwima ve arkasından
ytema yöntemiyle % 2 den % 1,5 a düşü
rülebileceğini ortaya koymaktadır.
Kükürt «ıhasftalığını» liyilleştlrecek. patenti
atonmış ıbir «ilâç» yoktur. Ancaık, Şekil 4'de
veıillen atkmı şeması veya en azından bu
nun bîr veya birkaç bölümü bu jsteğln ger
çekleşmesine yardumcı olabilecek niteliktö gözükmektedir. Yalnız, bu örneklerde
kullanılan kömürün, hem kükürtsüzlestirmeye hem de kül arıtılmasına çak uygun
rottellkteni olduğunu belirtmek gerekir.
Akfm şeması, ana hammaddelerin yoğunluk

esasına göre ayrılması için kuİtamtabMr
ve malzemenin eleme giderlerini (karşıtayabilecek değerde olduğu varsayımına da
yanır. Yöntem, nem kak kömürü hem de
güç santralleri loin kömür hazırtanmasma
uygundur. Güç santralleri tüm 6 cins kul
lanılabilir ürünü satm atortar. Kök kömürü
üretimine ise 1,2, ve 3 no. lu konsantreler
uygundur. Bu durumda geriye kaian 4 ve
5 no. lu (konsantreler tfe kömür tozu franksiyonu, niteliklerine ve pazar koşuHarina
bağlı olarak çeşitli şekillerde kullanılmak
üzere piyasaya verilirler. Yöntemin önem
li bir kısmını, ağır sayısız olarak çalışan
hidro - siklon oluşturur. Hfrİrosikfon, büyük
hacımsal kapasitelerde ve düşük Wrffm ımaItyetle çalışabilir ve alt-akışla (underflow)
piritin konsantre edilmesi «ağlanır. Ancak,
bir çak ülkelerde yürütülen denemeler alt akışta toplanan piritin 'içerisine, 'ikindi bir
ayırmayı gerektirecek değerde kömür kaç
tığını göstermiştir. Bu ikinci uyarmaya en
uygun oton maklna ise sallantılı masadır.
Sikten üst - akışı (overflow) rise yüzdürütebilir. Flotasyon kömürün köpükte toplan
masını sağlar ve kül içeriğini azartM-. Gös
terilen tüm gayretler© karşın flotasyonun
kükürtsüzleştirme İşlevi çoik azdır (çünkü
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Rotasyonda pirit, kömür gibi hareket eder)
— pîret fcortfeleri çok iri olupta gravite îte
dibe çökmediğıi sünece.—
Şimdiye ikadar yazıda değinilmiş olan tüm
makinalar su ile çalışmaktadır. Suyun kulîammı, yüksek derecede seçimlilik ve ge
niş bir tane büyüklüğü dağılımında çalışma
otamağı sağlar. Su kullanımının sakıncası
ise kullanılmış suyun atılımasmın genel
likle güc ve pahalı oluşudur. Pirit ve külün
kömürden ayrılmasnda, yeni kuru sistem(erki bulunması veya bilinenlerin geliştirilmesi konusundaki araştırmaların az olduğu
söylenemez. İster meikanfik, ister elektrik
sel yöntemrfer (bu yöntemler, ayırma krite
ri olarak elektriksel geçirgenKnk ve manye
tiktik nitelikleri arasındaki farkları kullan
mak eğJNntfnctodfr.} söz konusu olsun; ayır
maya karşı başlıca engellerden birisi —
ince kömür tanelerinin manyetik veya efektr-îksel • kuvvetlerin etkjsft aittnda hereto
serbestisini kısrttayan — .ince kömür tane
lerinin içencllğf nemdir. Kömürün kurutul
ması gereketı belH başlı yerlerden birisi
toömür tozuyla çalışan güç santrailfandır.
Güç santralüarında öğütme sistemi gevnetBîfcle şöyledir: Değirmen, yeteri kadar ince
ve göresel olarak (relatively) düşük kükürt
içerM taneleri boylerin yanma kısmma
gönderen [üfleyen) bir kiassiftkatörte ka
palı devre olarak çalışır. Böylece yeteri
kadar öğütülmemiş olan İri taneler bir mik
tar ince taneyi de birlikte sürükteyerok tek
rar değinmene dönerler. Geriye dönen bu

tablo — 1 :

malzemenin — ki yapılan deneylerde bestemenfln %60-80'ini oluşturduğu betirtenmiştir— kömürün en sert tamları olduğu
açdctır ve böyle okluğu da kanıtBamımjştır.
ArtJklarjn. pirit ve kuvars içeren ıkısımtan
serttir ve aşınmaya neden olurlar; bu da
öğütmenin bakım çalışmalarım artırır ve
değirmenin kapasitesi düşürür. Bu nlteîlkterdeki kömürlerin kullanıldığı üç ayn
güç santralinde yapılan araştırmaların so
nuçlan Tablo 1'de verilmektedir.
Kömürdeki piritin ve diğer kül - içeren mal
zemelerin önemli bir kısmının ayrılmasın
dan güç santralleri sadece öğütmede de
ğil boylerin işletilmesinde de (daha az aşın
ma ve daha uzun ömür) belirgin faydalar
sağladığına göre; değirmene dönen mal
zemenin kuru yöntemlerle temizlenmesi,
bir çok durumlarda santrallerin almakta
olduğu diğer önlemlere — örneğin, baca
goztanom kükürtsüzlestlrümesi — tercih
edilmelidir; veya, en azından bu tür önlem
lerin giderlerini azaltmakta kullanılmalıdır.
Değirmene dönen bu malzemenin Özel bir
akışkan yatakta konsarröre edildikten son
ra ayrılma 'işleminden geçirilmesi, fcömurlerdök'i kükürt ve 'kül içeriğinin azalti'lmıası
konuşumda uygutaınabiltr nitelikte bîr yön
tem olarak gözükmektedir.
4. S O N U Ç
İnsan, bitki ve hayvan yaşamlannın sürek
liliğini olanak dışı bırakacak nitelikte olan

Bir güç santralinde değirmene dönen elek üstü malzemedeki kükürt
ve kül içeriğinin teorik olarak azaltılması olanaâı.

Güç Santralı Kömürü

A
% Ağırlık
Olarak

B
% Ağırlık
Olarak

2,5
1,3

1,5
0,8

2,3
1,6

26,5
6,9
82,4

16,7
6.2
77,0

24,8
8,4
82,1

C
% Ağırlık
Olarak

Toptaim kükürt içeriği
Ayırmadan (kkustflkasyon) önce
Ayırmadan sonra
Kül içeriği
Ayırmadan önce
Ayırmadan sonra
Artıkta
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su ve havanın zeUtirfi ve diğer istenmeyen
endüstriyel artfktorta kirlenmesi, tehHke
çanlarını çaldıracak bir hızla artmaktadır.
«Bekle gör» politikası artık sürecimi dol
durmak üzenedir.
Bir enerH krizi geçirdiğimiz şu günlerde
belki de halkın baskısı çevre sorumlarının
b'tr süre geri plana atılmasrna: yol açacak
tır, anoak yakın gelecekte çevrenin korun
ması konusu ©nerji temini He eşdeğer bir
sorun haline gelecektir.
Şu andaki* calışmaiar genellikte hava kirlen
mesiyle ilgilidir ve burada sadece kömürlerdeki kükürt ioeriğin<in cevher hazırlama
yöntemleri ile azdltflmcssı olanakları ince
lenmiştir. Bu şekilde alınacak öntemter,
yüksek kükürt İçerikli kömürlerim yakılması sonucu oluşan hava kirliliğini alçaltmanın yaiinızca bir yoludur. Diğer ©eçenekîer, bu tip kömürlerin işlenmemesi veya
tüketitii tarafrndan kükürt oluşmasını en
gelleyecek önlemterin alıornasıdiır. Görül
düğü gibi hava krrteomestniın önlenmesi
veşhtN şekillerde çözümlenebilecek bir so
rundur. En az maliyetle istenen sonucu

side etme otamağı yaratacak bir veya ctoha
fazla yöntemlerin araştırılması gereklldıfr.
Hava kirliliğinin kontrolü para gerektintr
— ve bu parayı hepimizin ödemesi 'gerek
mektedir. Bu nedenle, ıkesimlikte gerekti
ğinden- fiazlâ harcama yapılmamasına da
hepimizi ilgilendireceği açıktır.
Cevher hazırlama yöntemleriyle kömürlerdeki kükürt içeriğinin azaltılması yönünde
ki gelişmeler gönümüzde belli başlı üretici
ve tüketici' ülkelerce uygulanmaktadır. 'Bu
çalışmalar o tadar açıik kanrtlardır ki göz
den kaçmaları olanaksızdır. Bundan ötürü
tüm bu tür gelişmeler yaztn+n kapsamına
alınmamış bunun yenime, belli ana koşullar
üzerinde durulmuş ve değeri kanıtlanmış
yöntemler ve makinalar İncelenmiştir.
Son olarak, yaş yöntemlerin itncelenmesinden sonra güç samftraIlormdaki körnıür öğüt
me sistemlerinde pirit ve diğer zararlı mad
delerle kül-içeren maddelerin kuru yön
temlerle ayrılması olanakları tartışılmıştır.
(x) «Goncentnstes» adlı derginin 1976-1 sa
yamdan özetlenerek alınmıştır.
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