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RAPORU

(10/09/2014)

ÖZET

elde edi

1.

gereksinimidir.

Birinc

tasarlamak ve uygulamak gerekir. 

etmelerinde 

ülke 
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artarak 19,52 milyonTEP ve %57 
Kömürü, 4,98 

2.3. Sonuç

Türkiye’nin olumlu bir durumu bulunm -

Gelecekle ilgili senaryolarda da, bu durum bariz 

öngörülmektedir.

-

3.

Pulvarize kömür yakma teknolojisinde ocaktan 0-
-300 mm., 

-
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ere 

yanma prosesi

kazanlara göre kazan verimleri en az  %2-4

ya

- %75’ini

840- –

an ve SO2 

ve buradan elektrostatik filtrelere yönlendirilerek kalan uçucu küllerde tutulur ve kalan gaz çekme 

(kondenser) 

(SO2, SOX, NOX, CO, 
partiküler maddeler ve toz)
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4. I 

Buhar ve Elektrik 

DOSAB Buhar ve El

maksimum buhar tüketiminin 280 ton/saat öngörülmesi

kömür

4.1. Santral Teknik Verileri
Santral Buhar Kapasitesi : 2 x 195 ton/h.adet =  390 ton/h
Santral Elektrik Üretim Gücü : 49,5 MW (110 t/h buhar)
Santral Buhar Kapasitesi : 120 bar, 540 oC 

: 11 bar, 194 oC 
(3.000 kcal +/-100)

: 0 – 6 mm (Bunker’de Teslim)
(1.200 ton/gün)

Su Gereksinimi : 10.000 ton/gün
Santral Verimi : %80
Santral Ömrü

: 32.000 m2
: 20.000 m2

: 120 ton/gün
: 400 ton/gün
: 250 ton/gün
: 150 ton/gün

Torba Filtre Kapasitesi : 2 x 390 ton/h

4.2. Santral Girdileri

4.2.1. Kömür temini; 
Santrald -100 mm. 

-6.00
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Kömür tedariki, Güney Marmara-

-

belirtilmekte, 
konus

ifade edilmektedir.  

4.2.3. Su temini ; 
Santralde ihtiyaç olan günlük 10.

4.3.

e dökülen 

Kömürün içindeki kü

likte, belirsizlik 

“SOx”, “NOx”, “CO” ve “Toz”
30 mg/m3

3; 200 mg/m3 3

Sistemde “Toz” için kuru tip “Torba Filtre” Desülfürizasyon  sistemi 
; Torba Filtre sisteminin ise 10 mi

edilmektedir.

4.3.4. Kül

250 ton/gün olan Baca külünün toz filtrelerinde toplanarak, ka
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temiz ta

Söz konusu -

sadece DOSAB at

Bunlara ek olarak 

olup 

reketleri ve etkileri tüm 

miligram/m3 inin, 10 miligram/m3 

torba filtrelerle uçucu kül-
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Kül’ün (ortalama %35-
Civa, Arsen

bu durumun çevre (toprak, su ve hava) ve 
.

Temiz kömür teknolojilerinin ku

Ülkemiz önemli miktarda kömür rezervine sahiptir. Ülkemizde ucuz enerji üretiminin 

Konya 

– % 3,12, kül 
- –

ki 4 ocaktaki verilerdir.) 

Yine MTA verilerine göre Alpaguttaki 2 adet ocakta 38 milyon ton kömür rezervi 
- % 30; alt 

– 3150 Kcal/kg dir.

- 3000 Kcal/kg  göre dizayn 
– -

.

lt
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.

Santrali (

o
k

o

o (mikron 

temini ile 
ilgili belirsizlik,

o
o

rine kurban edilme riski,

o

5.
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öngörülmektedir.
1/2500

Termik San

 
(1/25000 

 11
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en küçük problem gelecekte telafisi mümkün olmayan sonuçlar 
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öngörülmektedir. Hakim rüzgar yönü kuzey-

Term

lmektedir. Görsele göre termik 

-

DONATI ALANLARINA 

11665500  
MMTT

11110000  
MMTTMMMMMMMMTTTTMMMMMMMMMM

DDOONNAA
BBUURRSS

DDEEMM RR

1111116666666655550000
MMMMMMMTTT

111111

DDOOSSAA
BB  

TTEERRMM
KK  

SSAANNTT
RRAALLAARRRRARAARRRRAARRAAAANN

DDOONNAA

11111111111100000000
MMMMMMTTTTMMMMMMMMMMTTTTMMMMMMMMMTTTT

DDDDOOOONNNNAAAA

KKÖÖMMÜÜRR  
DDEEPPOOLLAA
MMAA  VVEE  
TTEEKKNN KK  

AALLTTYYAAPPII  
AALLAANNII

990000  
MMTT

885500  
MMTT

22550000 
MMTT

11550000  
MMTT

MMMTTT
8885555

TTT
8888
MMMMTTTAANN

BBUURRSS

SSMMEE
DDEEMM RR

88885555000088885888

DDOOSSAA
BB  

TTEERRMM
KK  

SSAANNTT
RRAALL

MMMMT

1111555555550000000000
MMMMMMMMMMTTTTTTTTT

KKÖÖMMÜÜRR  
DDEEPPOOLLAAMM

AA  VVEE  
TTEEKKNN KK  

AALLTTYYAAPPII  
AALLAANNII

TTOOPPLLAAMM  
NNÜÜFFUUSS
3355..558855

12



Bu nedenle 

klar gerektiren mega projelerdir.

evre üzerinde 
Çevreye etkileri en aza indirecek sistemlerin maliyet, 

Termik Santrallerin bölgedeki çevre kesimlerini çok kötü etkiledi i tes it edilmi tir. Çevresel 
bozulma 25 km yar ça l  alana da lmakta olan büyük miktarlardaki S ,  ve SPM & 
RSPM(Res irable sus ended arti ulate matters  nin emisyonlar na ba lanmaktad r. Sürekli ve 
uzun vadeli SPM maruziyeti orman arazisi ve bitkilerin verimsiz olmas na neden olur. Bu da 
nsan ve hayvan aleminde solunum ve ilgili rahats zl klara neden olmaktad r. yr a otosentez 
rosesini, bitkilerdeki mineraller ve mikro makro nütrientlerin dengesini de etkilemektedir. 
ömür bazl  termik santrallerin temel kirleti ileri olan S  ve  devaml  ve uzun süreli 

emisyonu nedeniyle, çevre ya lar, binalar, tarihi ya lar, hatta metalik ya lar korozif (asit 
ya muru  reaksiyonlar yüzünden çok kötü etkilenmektedir.  

Termik Santral/Kömür Yakan Termik Santraller sorumlu 

–
etmektedir).

Bir
-

iksel 
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“Kimyasal olarak, siyah karbon PM aerodinamik 2.5 mikron). maddenin
. Siyah Karbon birkaç formda saf . Fosil , ve

biyokütlenin eksik ile

aya 

5.2.7. Termik Santralin Kömür Külünden meydana gelen Jeokimyasal Tehlike
Toksik / Radyoaktif elementler veya Radyonüklidlerce zengin, büyük miktarda külün santral 

top

dyasyon dozuna maruz 

5.2.8. Gürültü

sektörüne zarar verir.

5.2.10. Biyolojik Çevreye Etkileri 

üzeri
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5.2.11. Sosyo-Ekonomik Etkileri
Sosyo-ekonomik çevre üzerindeki enerji santralinin etki
- iskan ve rehabilitasyon,
- yerel sivil aktivite üzerinde etkisi,
-

Üretime Etkileri 

Otomobil

ve hatta 

DOSAB internet sitesinde belirti

Enerji (termik santral) ve Buhar Üretim tesisi daha kurulmadan söz konusu santralde kulla

Enerji (Termik) ve Buhar üretim tesisine ait bir tekni

-
isi (Termik 

i-
ii-
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SO2, NO2
ölçü

belirsizdir.

zara

bilinmemektedir.

3

olarak 10.000 m3

3

3

de

10.000 m3 yer 

öngörülmektedir.
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5.3.2.Ovada

oC (DOSAB yetkilileri ve muhtarlar 

ne

5.

. r.

Türkiye’nin 

vermek, bu uygul

çok enerji üretimi”

elektrik tesisi kurmak yöntemi yerine, talebi yönetmek, enerjiyi daha verimli kullanarak 

dir.

(çimento, seramik, demir-çelik 
vb.)
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nano-teknolojiler vb.) 

e büyük 

o

DOSAB Buhar 
i raporunun kalitesi bu 

maliyetlerinin üzerinde

Bu tür tesisler üniversite, uzmanlar, kent yönetimi ve dinamikleri 

olmayan partikül ma
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3

3/gün su membran 
3/gün su bahse konu tesise gönderilirken 10 000 m3/gün 

l gerekse teknik problemler 
Projede su 

belirtilmemektedir.

Projenin tek gerekçesi DOSAB elektrik ih

üstü durumlar ve özel hükümler” Madde 24 (c) bendinde belirtilen projelerle ilgili ÇED 
sürecinde uygula

gerekmektedir. 

santralinin   

o

o 3 

o

a ve üretilen ürünlerde verim ve k
A

19



Uzun dönemde, katm
seramik, demir-

-

durumunda çevresel ve ekonomik ciddi 

si yada sürdürülememesi 

gerçektir.

SONUÇ: 
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