
Yeni Kömür Teknolojileri 

Hayri Ergun * 

ÖZET: 

Kömürden doğrudan doğruya elektrik enerjisi üretimini temin eden rnanyetohidrodinamik 
(MHD) metod ve kömürün atom reaktörierinin proses ısısından yararlanılarak gazlaştınlması, 
1980 lerden. itibaren kömür madenciliğini büyük çapta etkileycek yeni teknolojiler olarak izah 
edilmektedir. 

ZUSAMMENFASSUNG : 

Die magnetohydrodynamische Direktumwandlung von Kohlenwaerme in elektrischen Strom 
and die Kahlevergasung mit Prozesswaerme ans Kemreakteren werdgn aïs nene Technologien, 
die den Kohlenbergban in den achtziger Jahren beeinflussen werden, behandelt 
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de olabil ir. Makalenin kısalığı nedeniyle bü
ktün bu yeni teknolojileri saymaya devam edil

memiştir. Aşağıda, en enteresan olan iki pro
je incelenmiştir. Bu projeler Batı Almanya'
nın Essen şehrindeki Bergbau - Forschung iş
birl iği ile yürütülmektedir. Bunlardan birinci
si, kömürün ısısının direkt olarak rnanyeto
hidrodinamik (MHD) yoldan elektrik akımına 
dönüştürülmesi, ikincisi ise kömürün atom 
reaktörlerinin proses ısısı ile gazlaştırılması-
dır. 

Kömürün Direkt Olarak Elektrik Eneıjisi 

Üretilmesi (MHD Enerji Dönüştürmesi) 

Bir rnanyetohidrodinamik jeneratörde 
(MHD) kömürün ısısı, mutat olan, buhar 
kazanları ve turbin takımlarından geçen do
lambaçlı yoldan gitmeksizin doğrudan doğ
ruya elektrik akımına dönüştürülmektedir ( 6 / 
7, 8 ) . Şekil 1 bu prensibi açıklamaktadır. Kul 
lanılan yakıt maddesi, basınç altında önce
den ısıtılmış veya oksijen ile zenginleştirilmiş 
hava ile yakılmak suretiyle 2600 C° veya daha 
yüksek yanma temperatürleri elde edilmek
tedir. Bu sıcak gazlardaki moleküllerin hare
ket enerjisi, çarpışmalarda elektronlar ayıta-
cak kadar yüksektir. Bazı yabancı maddeleri 
az miktarda ilave etmek suretiyle İyonlaşma 
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nalizi&yonu, uzun vadeli olarak, teknik ve , 
ekonomik alandaki büyük gelişmeye ayak uy
durmaca kâfi gelmeyecektir. Dolayısile kömü
rü başka enerji çeşitlerine ve ürünlere çevir
mek için temelden yeni yollar aramak gibi 
mühim bir vazife ile karşı karşıya bulufttıyo^ 
ruz ( 1 > * V • 

En önemli alan olan kok istihsalinde, kon-
tinue çalışan metodların geliştirilmesi ile, 
ümit verici b ir başlangıç yapılmıştır. Elekt
r ik -üretiminde de yeni hamleler vardır. Me
selâ Steinkohlen - Elekrizitaet AG (Steag), Es
sen, gaz türbinini basınç altında gazlaştırma 
ile kombine ederek kristalleşmiş metodlardan 
daha effektif bîr şekilde yararlanmayı dene
mektedir ( 2 ) . Amerikalıların ve İngilizlerin 
|fâa|É|pd-bed kazanlar ile müştereken yaptık-
ffwjy|^ifFrie1ar da aynı hedefi gütmektedir 
İ-Ş%.\eqr teknolojiler ile kömür için başka 
"kollanma yerleri de yaratılabilir. Örneğin ter
mik-olarak aktive edilmiş kömür, su (4) ve 
havanın (5) temizlenmesinde faydalı b ir mad-



tesiri daha da yükseltilir. Bu şekilde meyda
na gelen iletken plazma, ses hızına yakın 
bir hızla, koni şeklinde yapılmış ve etrafı dı
şarıdan bir elektromıknatıs ile çevrilmiş bir 
kanaldan geçer. Serbest elektronlar gaz ile 
birlikte manyetik alandan geçerken frenlenir
ler ve elektrodinamiğin kanunlarına göre akış 
istikametine dik olarak akmaya başlarlar. 
Böylece, kanalın duvarlarına plaka halinde 
yerleştirilmiş olan ve karşı karşıya duran 
elektrod çiftlerinde bir elektrik gerilimi te
şekkül eder; Dış akım devresi kapatılınca, 
faydalanılabilir bir elektrik akımı elde edilir. 
Meydana gelen basınç ve temperatür kayıp
ları, bu suretle, büyük bir randımanla elekt
rik akımına dönüştürür. 

a. Kömür, 
-b. Hava. 

c. Elektronlar. 

d. Elektromıknatıs. 
e. Elektrotlar. 

Şekü : 1. Kömür ile çalıgan bir MHD 
jeneratörünün prensibi. 

Yanık gazların elektriksel iletkenliği tem-
peratürün düşmesile birlikte azalır. 1600 C° 
den daha aşağıya inildiğinde, MHD jeneratö
ründe yapılacak bir enerji dönüştürülmesi, 
çok az olan iletkenlik nedeniyle ekonomik ola
maz. 

Dolayısile, kullanılmış gazların henüz yük
sek olan enerji muhteviyatının meselâ buhar 
turbinli bir kazan tesisinde değerlendirilmesi 
faydalı olur (Şekil 2). Bu şekildeki bir ter
tiple, bugün % 40 kadar olan santral ran
dımanları % 50-55 ve hatta ı% 60'a kadar 
çıkartılabilir. Bu, elektrik üretim masrafla
rının takriben % 10-20 kadar azalmasına te
kabül eder. Şayet MHD jeneratörünün inşa 
masrafları, beklenildiği gibi, konvensiyonel 
santrallarınkinden daha az olursa, kâr daha 
da artar. 

a. Kömür. c. Elektromıknatıs. e. Buhar. 
b. Hava. d, Bestemme suyu. f. Turbin. 

Şekil : 2. Bir MHD jeneratörü ve bunun 
kuHanıtamg gadarâ* değerlendiren 

buhar santralı. 

Bir MHD tesisinin kullanılmış gazlardan 
kimyasal proseslerde faydalanmak da düşü
nülebilir. Kömür madenciliği için en entere
sanı, bir MHD jeneratörünü kontinue çalışan 
bir koklaştırma tesisi ile kombine etmekte
dir <9). Böyle bir tertibatın nasıj çalışaca
ğını şekil 3 göstermektedir. 9000°C deki pro
düksiyon gazları sıcak hava ile tamamen ya
kılmakta ve daha sonra MHD dönüşÇ<i3cü- • 
sünden geçerek 1600°C ye kadar soğumakta
dırlar. Bu gazlar takiben bir ısı d j fst i r ic i-
sine gelmekte, yanacak havayı isi|tfktan ica»« 
ra, 1200°C de onu terketmektedirier. 1200°C 
deki gazlar, kontinue koklaştırma prosesinin 

- ısı taşıyıcıları olan kum veya ince-kokun ısı-
• .-tılmasında kullanılmaktadır. Arta kalan ısı 

bir gaz türbininde kullanılabilir. Böylece, tek 
, bir koklaştırma tesisinden yüksek bir ısı ran

dımanı-ile, sadece iki ürün, yani kok ve elekt
rik, elde edilmektedir. 

Şekil : 3. Bir koklaştırma tesisi ile birlikte 
çalıgan MHD Jeneratörü. 
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Şekil 4, MHD jeneratörlerinin, 1980 lerde 
/• fosilli' yakıtlardan elektrik üretiminde kaza-

n*cakla.rt- ekonomik önemli belirtmektedir. 
DÖJL çizilmiş çizgi, bugünkü kömür santral-
larındaki elektrik üretim masraflarını yıllık 
kullanma süresinin fonksiyonu olarak ver-

' mektedir. Noktalar ile gösterilmiş çizgi, Karls
ruhe Atom araştırma merkezinin hesaplarına 
göre, bugünkü fiatlar esas olmak şartıyla 1985 
yjllarında atom santrallarjının durumunu 
göstermektedir. CF. von Weizsaecker'in 
(11) de bulduğu gibi, kömür santrallarının 
kısa zaman sürelerinde yüksek yük, atom 
santrallarının ise uzun zaman sürelerinde sa
bit yük ile çalışmalarının daha uygun oldu
ğu ortaya çıkmaktadır. Her iki eğri, 2000 sa
atlik bir yılhk kullanma süresinde, oldukça 
dik bir açı yaparak kesişmektedirler. Bu ise, 
masraflarda ki az bir düşüşün, rentabilité sı
nırını daha da fazla sağ tarafa kaydıraca
ğını göstermektedir. Kesik çizgilerle ifade 
edilen eğri, MHD jeneratörünün ne gibi bir 
şansa sahip olduğunu göstermektedir. Bura-
cja$ MHD jeneratörünün kullanılmış gazları-

' nrn devreye bağlanmış bir buhar kazanında 
dj^plendirifdiği düşünülmüştür. Santral ran
dımanının % 40 dan % 55 e çıktığı ve tesis 
masraflarının % 15 düştüğü kabul edilmiş-

, tir. Böylece her iki eğri bu sefer 4000 saatlik 
bir yıllık kullanma süresinde kesişmekte ve r 

kömür santrallarının kullanma »İmi bugün 
beklediğimizden daha da fazla genişlemekte-" 
dir. Şimdiye kadar birçok ülkede ufak çapta 

• MHD deneme tesisleri kurulmuştur (8, 10). 
1970 senesinde 75 MW lik bir MHD jenera
törü Rusya'da işletmeye alınmıştır (12). 

JÖM TSS" 
Yıllık kufllanma süresi (saat) 

Şekil : 4. Bir kömür santralinin v© MHD jetfe-
ratörünün 1980 senelerinde atom santralları ile 

rekabet imkânları. 

Kömürün Atom Reaktörlerinin Proses to
st He gazlastınlmısı : 

MHD Metodu kömürün daha ucuz bir şe
kilde elektrik enerjisine dönüştürülmesi he
defini güderken, bu ikinci projenin gayesi, 
kömürden daha ucuz şartlarda kimya endüst
risinde kullanılmak üzere sentez gazı veya 
ısıtmada tabîî gaza yedek olarak metan gazı 
elde etmektedir. Bu konudaki ilk çalışmalar 
1960 yıllarında küçük çapta Amerika'da ya
pılmış (13, 18) ve sonraları R. Schulten (15) 
tarafından tekrar ele alınmıştır. Metodun pren
sibi şekil 5 de gösterilmiştir. R. Schulten ta
rafından bulunan ve geliştirilen bir Toriyum 
Yüksek Temperatür Reaktöründe helyum ile 
soğutma yapılmaktadır. Helyum 1200°C lik 
bir temperatürle dışarı çıkmaktadır (16). 
Elde edilen ısının maliyetinin Taşkömütün-
den elde edilenin 1/6 sı olacağı tahmin edil
mektedir. Şimdi bu ısı ile bir gazlaştırma 
tesisinin ısıtması teminedilmektedir. Bunun 
için fluidized bed tipi bir reaktör içine şe
kil 5 de görüldüğü tarzda yerleştirilmiş bir 
ısı değiştiricisi tavsiye edilmektedir. İnce kö
mür su buharı ile birlikte fluidized bed için
de gazlaştınlarak hidrsjen ve karbonmonox-
idden ibaret bir karışım elde edilmektedir. 
Bu gaz daha sonra konvensiyonel apartlar 
içinde temizlenmekte ve kullanıldığı yere gö
re işlenmektedir. 800°C ile gazlaştırma tesisi
ni terkeden helyum, bir jeneratörü çalıştıran 
bir gaz türbinine gelmekte ve gaz türbininden 
400°C de çıkarak tekrar yüksek temperatür 
reaktörüne dönmektedir. 

a. Kömür. d. Ham gaz. g. Gaz türbini. 
b. Su buharı. e. Yıkama h. Atom 
o. Gazlaştırma f. Sentez gazı. reaktörü, 

tesisi. i. Helyum. 
Şekil : 5. Kömürün atom reaktörünün proses 

ısısından yara lanı larak gazlaştınlması. 
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Gerek MHD tekniği ve gerekse atom re

aktörlerinin ısısı ile gazlaştırma kömür ma

denciliğini henüz 1970 lerde etkilemeyecek 

olan yeni teknolojilerdir. Bunların gelişmesi 

için en azından 10 senelik bir devreye ihti

yaç vardır, aslında atom enerj'isinin ekonomik 

olarak kullanılmaya başlaması da 1980 ler-

den itibaren beklenmektedir. Fakat o zaman 

kömür madenciliğinin istikbali tamamen böy

le temelden yeni teknolojilere bağlı olacak

tır. 
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