
76   Doymaz, Gülen, Pişkin        Sigma 2003/1 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

ARDIŞIK YÖNTEMLERLE SİLOPİ ASFALTİTLERDEKİ MİNERAL MADDENİN 
GİDERİLMESİ 

İbrahim DOYMAZ, Jale GÜLEN, Sabriye PİŞKİN 

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya - Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 
Davutpaşa-İSTANBUL 

Geliş Tarihi:28.02.2002 

REMOVAL OF MINERAL MATTER FROM SILOPI  ASPHALTITES BY STEPWISE METHODS 

SUMMARY 

In this study, it is aimed to decrease ash amount and to increase calorific value of Silopi asphaltites 
with using flotation and demineralization treatments. The samples were treated with NaOH and 
various acid solutions such as HCl, HNO3 , H2SO4 and HF. The best results are 40.50% ash 
removed and 35550 kJ/kg of calorific value with experiment done 5% NaOH+40% HF. Furthermore, 
Ftir spectrums were used to determine the structural variations of treated asphaltites. 

ÖZET 

Bu çalıĢmada, flotasyon ve demineralizasyon iĢlemleri ile Silopi asfaltitlerinin ısıl değerini artırmak ve 
kül miktarını düĢürmek amaçlanmıĢtır. Örnekler NaOH ve HCl, HNO3 , H2SO4 ve HF gibi değiĢik asit 
çözeltileriyle ile muamele edilmektedir. %5 NaOH + %40 HF ile ön iĢleme tabi tutulan asfaltitlerde kül 
giderimi  %40.50 ve ısıl değer ise 35550 kJ/kg ile en iyi sonuçlar elde edilmiĢtir. Ayrıca muamele 
edilen asfaltitlerin yapısal değiĢimlerini saptamak için Ftir spektrumları çekilmiĢtir. 

1. GİRİŞ

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesi’nde özellikle Siirt, ġırnak, Mardin ve Hakkari illeri sınırları 
içerisinde önemli sayılabilecek oranda asfaltit rezervine sahiptir (yaklaĢık 77.5 milyon ton) 
[1,2]. Kökenleri petrol olan asfaltitlerin metamorfizma yoluyla oluĢmaktadır. Asfaltitlerin 
kökeni petrole dayandığı, kömürün içerdiği oksijen miktarının asfaltit maddelerindeki 
oksijen oranından çok daha fazla olduğu kanıtlanmıĢtır [3-5]. Bu asfaltitlerin ısıl değeri 
30000 kJ/kg olmasına karĢılık kül içeriği yüksektir (%34.35). Yüksek mineral madde 
içerikli asfaltitlerin kullanım öncesinde bazı ön iĢlemlere tabi tutularak mineral madde 
içeriğinin düĢürülmesi buna karĢılık ısıl değerlerinde bir artıĢa gidilmesi ekonomik yönden 
önemlidir. Flotasyon tekniği ile mineral madde içeriklerinin düĢürülmesi yaygın olarak 
kullanılmaktadır [6,7]. Ancak flotasyon verimi düĢük olduğu durumlarda ise kimyasal 
demineralizasyon uygulanarak mineral madde içeriğinin düĢürmek mümkün olmaktadır. 
Kimyasal demineralizasyonda NaOH, KOH gibi alkali, HCl, H2SO4 , HNO3 , HF gibi asidik 
çözeltiler  ve H2O2 ile bunların değiĢik konsantrasyonları kullanılmaktadır [8-13].  
Yapı içinde bulunan mineral maddenin uzaklaĢtırılması, asfaltitin kalitesini yükseltir. 
Mineral madde karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi elementler dıĢında inorganik 
elementlerin karıĢımını içermektedir. Mineral maddenin büyük bir kısmını, silikatlar veya 
siĢt’ler (kaolinit tipi), kuartz, dolomit, kalsit, siderit, ankerit, pirit ve karbonatları içerir     
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[14-16] . Ġnorganik maddeyi birincil olarak Al, Ca, Fe, S, Si ve ikincil olarak K, Mg, Na, P, 
Ti gibi bileĢenler oluĢturur [15].  
Bu tür ön iĢlemlerin reaksiyon mekanizması kullanılan asit ve alkaliye göre öncelikle 
karbonatlı minerallerin yapıdan uzaklaĢtırılması, daha sonra kil minerallerinin 
çözünürleĢtirilmesi ve en son olarak organik yapıda Ģelat Ģeklinde bulunan (Ca, K, Na ve 
Mg gibi) elementlerin uzaklaĢtırılması Ģeklindedir [17]. 
Bu çalıĢmada, Silopi asfaltitlerinin zenginleĢtirilmesi için flotasyon ve demineralizasyon 
yöntemleri kullanılmıĢtır. Silopi asfaltitlerinin flotasyon iĢlemlerinin süresi 1, 2, 3, 4 ve 5 
dakika alınarak elde edilen sonuçlar değerlendirilmiĢtir. Buna göre en iyi verim 1 dakika 
flotasyon süresi olduğundan demineralizasyon iĢlemleri bu asfaltit numunesi kullanılarak 
yapılmıĢtır. Demineralizasyon iĢlemlerinde alkali olarak NaOH, asidik çözelti olarak HCl, 
H2SO4 , HNO3 ve HF kullanılmıĢtır. 
 
2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR 
 

Deneylerde -250 m boyutuna getirilmiĢ Silopi asfaltitleri kullanılmıĢtır. Kullanılan 
asfaltitin kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de gösterilmiĢtir.  
 

Tablo 1. Silopi asfaltitin kimyasal analiz sonuçları 

Nem 
(%)  

Kül  
(%) 

Uçucu  
madde  

(%) 

Sabit 
karbon 

(%) 

Isıl değer 
(kJ/kg) 

Kükürt 
(%) 

0.64 34.35 28.79 36.86 30 000 6.34 

 
Asfaltit önce 1, 2, 3, 4  ve 5 dakika süren flotasyon iĢlemine tabi tutulmuĢtur. Denemeler 
oda sıcaklığında yapılmıĢtır.  Denemeler sırasında, toplayıcı reaktif olarak motorin, köpük 
yapıcı reaktif olarak çam yağı kullanılmıĢtır. Endüstriyel ölçüdeki uygulamalarla paralellik 
sağlamak amacıyla çeĢme suyu kullanılmıĢtır. Yapılan denemelerde %20 pulp oranı, 
1200 dev/dak karıĢtırma hızı uygulanmıĢtır. Elde edilen konsantreler 105°C’de 4 saat 
süre ile kurutulmuĢtur. Bu konsantrelerin kül ve ısıl değer analizleri yapılmıĢtır. Isıl değer 
analizleri IKA-Calorimeter C4000 cihazında gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Daha sonra 1 dakika sürede flotasyona tabi tutulmuĢ konsantreler %5 NaOH çözeltisi ile 
ön iĢlemi uygulanmıĢtır. Bunu takiben örnekler %10 HNO3 , %10 HCl, %10 H2SO4 ve 
%40 HF ile demineralizasyona tabi tutulmuĢtur. Sonra sıcak su ile yıkanan örnekler 
105°C’de 4 saat süreyle kurutulmuĢ ve kül, ısıl değer analizleri yapılmıĢtır. Ayrıca 
fonksiyonel gruplar açısından Ftir spektrumları çizilmiĢtir. 
 
3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 
Asfaltitin flotasyon sonrası elde edilen konsantrelerdeki kül miktarı ile ısıl değerleri Tablo 
2’de verilmektedir. Bu iĢlemle giderilen kül miktarının flotasyon süresi ile değiĢimini ġekil 
1’de görülmektedir. En yüksek konsantre verimi ve en yüksek kül giderimi 1 dakika 
flotasyon sonucunda oluĢtuğu belirlenmiĢtir. Ayrıca ısıl değerde diğer farklı flotasyon 
sürelerine göre daha yüksektir. Giderilen kül miktarı %18.43 ve ısıl değer ise 30975 
kJ/kg’dır. Flotasyon süresi arttıkça giderilen kül ve ısıl değer miktarları düĢmektedir. 
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Tablo 2. Asfaltit’in ön karıĢtırmasız yapılan flotasyon sonuçları 

 (Vmotorin: 1.004 ml, Vçamyağı: 0.085 ml) 

Flotasyon süresi 
(dak) 

Konsantre 
(g) 

Konsantrede kül 
miktarı (%) 

Giderilen kül  
miktarı (%) 

Isıl 
değer (kJ/kg) 

1 18.08 28.02 18.43 30975 

2 7.17 30.69 10.65 30870 

3 3.85 32.16 6.37 30385 

4 4.36 32.72 4.74 29135 

5 3.15 33.41 2.73 29104 

 

Şekil 1. ġırnak asfaltitlerinden giderilen kül miktarının flotasyon süresine bağlı  

olarak değiĢimi 
 

1 dakika flotasyon iĢleminden elde edilen asfaltit konsantrelerinin değiĢik çözeltilerle 
demineralizasyon iĢleminden sonra kül ve ısıl değerleri Tablo 3’de gösterilmektedir. 
NaOH ön iĢleminin tek baĢına kül giderimine etkisi azdır [17]. Bu yolla yapılan iĢlemden 
sonra kül gideriminde küçük bir düĢme görülmekte, buna karĢılık ısıl değerde bir artma 
görülmektedir (Tablo 3). NaOH ön iĢleminden sonra yapılan asidik ön iĢlemler sonucu kül 
içeriğinin düĢmesi, NaOH ön iĢlemi sırasında asitte çözünebilir tuzlar oluĢtuğunu gösterir: 
Örneğin kömürlerde yapılan çalıĢmalar sonucunda yapısında bulunan kaolinit türü 
mineraller NaOH ile ön iĢleme sırasında asitler tarafından kolayca çözünen 
Na2O.Al2O3.1.8SiO2 tipli kristal yapılara dönüĢmektedir [9,17]. Bu tür yapısal değiĢmeler 
ardıĢık bazı asit ön iĢlemi ile kömür demineralizasyon olayının temel mekanizmasını 
oluĢturmaktadır.  
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Tablo 3. 1 dakikada yapılan flotasyon iĢleminden elde edilen asfaltit konsantresinin 

demineralizasyon sonuçları 

Kod Demineralizasyon reaktifi  Kül miktarı 
(%) 

Giderilen kül 
 miktarı (%) 

Isıl değer 
(kJ/kg) 

C %5 NaOH 27.67 1.25 31995 

D %5 NaOH + %10 HNO3 18.92 32.47 35005 

E %5 NaOH + %10 HCl 19.13 31.72 34949 

F %5 NaOH + %10 H2SO4 21.48 23.34 33032 

G %5 NaOH + %40 HF 16.67 40.50 35550 

 
Demineralizasyon denemelerinde en iyi sonuç NaOH iĢleminden sonra HF ile muamele 
edilen asfaltitlerdeki kül miktarı %16.67’e düĢürülmüĢ ve %40.50 oranında kül giderimi 
sağlanmıĢtır. Buna karĢılık ısıl değeri 30000 kJ/kg’dan 35550 kJ/kg’a yükselmiĢtir. Asfaltit 
üzerine yapılan zenginleĢtirme iĢlemlerinde (flotasyon, demineralizasyon) en yüksek 
verime HF ile ulaĢılmıĢtır. Ayrıca bu iĢlemlerle asfaltitin zenginleĢtirilebileceği 
saptanmıĢtır. Diğer verimler sırayla HNO3, HCl ve H2SO4 ile ön iĢleme tabi tutulan 
asfaltitlerde elde edilmiĢtir. ġekil 2’de uygulanan iĢleme bağlı olarak giderilen kül miktarı 
gösterilmiĢtir.  
 

Şekil 2. DeğiĢik çözeltiler kullanılarak yapılan demineralizasyon iĢleminden sonra 

giderilen kül miktarları 
 

Yapı analizlerinin incelenmesi için Ftir spektrumları çekilmiĢtir. ġekil 3'de orijinal Asfaltit 
numunesinin (A), 1 dakika flotasyon örneğinin (B) ve aynı örneğin sodyum hidroksit ile 
muamele edildikten sonraki (C) spektrumları görülmektedir.  
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Şekil 3. Orijinal ve değiĢik iĢlemlerden geçirilmiĢ ġırnak asfaltitin Ftir spektrumları 

 
Asfaltit spektrumunda 2924-2862 cm

-1 
de görülen pikler alifatik alkanlarda asimetrik 

uzamayı; 1604 cm
-1

 serbest su bandını, 1450 cm
-1

 alifatik CH grubunu ve 1028 cm
-1

 deki 
pik alifatik C-O bandını göstermektedir. 873 cm

-1
 de band C-H aromatikliğinin, 729 cm

-1
 

metil-etil-sülfür veya C-S-C grubunun varlığını ifade eder. 585 cm
-1

’deki pik ise merkaptan 
CS grubuna aittir.  
Asfaltitin 1 dakika flotasyon örneğinde orijinal numunede görülen 2924-2862 cm

-1
 

aralığındaki piklerde CH2 asimetrik bandının değiĢmediği görülmektedir. Sodyum 
hidroksitle muamele edilen asfaltitteki pikler orijinal numunede elde edilen piklerle 
benzerlik göstermektedir.  
1 dakikalık flotasyon iĢleminden elde edilen konsantrenin sodyum hidroksitle ve daha 
sonra çeĢitli asitlerle muamele edildikten sonra Ftir spektrumları ġekil 4’te verilmiĢtir. D, 
E, F ve G sembolleri sırasıyla HCl, HNO3 , H2SO4 ve HF’in Ftir eğrilerini ifade etmektedir. 
Asfaltitin HCl, HNO3 ve H2SO4 ile yapılan etkileĢimlerde benzer spektrumlar elde 
edilmiĢtir. 
Asfaltitin HF asidi ile yapılan muamelesi sonucunda bazı farklı pikler ortaya çıkmıĢtır. 
1028 cm

-1 
deki pik C-O-C eter yapısı parçalanmıĢtır. Ayrıca parmak izi bölgesinde     

(863-760 cm
-1

) değiĢiklikler olduğu gözlemlenmektedir.  
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Şekil 4. 1 dakika flotasyon konsantresinin NaOH ile muamelesinden sonra değiĢik 

asitlerle demineralizasyona ait Ftir spektrumları 
 

4. SONUÇLAR 

 
1 dakikalık flotasyon iĢleminden sonra elde edilen kömürün kül içeriği %34.35’ten 
%28.02’ye düĢmüĢ, ısıl değeri ise 30000 kJ/kg’dan 30975 kJ/kg’a yükselmiĢtir. Asfaltit 
üzerinde yapılan demineralizasyon iĢlemlerinde en yüksek verime HF ile ulaĢılmıĢtır. 
HF’in özelliğinden dolayı silikatları ortamdan uzaklaĢtırdığından diğer asitlerle yapılan 
iĢlemlere göre bir avantaj teĢkil etmektedir. Ayrıca HF’in, asfaltit yapısında bulunan eter 
bağlarını parçalamasına karĢın diğer asitlerle yapılan iĢlemlerde yapının korunduğu Ftir 
spektrumlarından saptanmıĢtır. Kül gideriminde HF dıĢında sırasıyla HNO3 , HCl ve 
H2SO4 etkili olduğu görülmüĢtür. Isıl değer açısından bir değerlendirme yapıldığında en 
yüksek ısıl değere HF ile iĢleme tabi tutulan örnekte  (%14.6’lık bir artıĢla) ve en az ise 
(%6.64’lık bir artıĢla) H2SO4 ile elde edildiği saptanmıĢtır. 
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