
GENEL OLARAK AKI KAN YATAK PROSES

Ak kan yatakl  kazanlar n kimya sanayinde bir çok
proseste kullan  daha eskilere dayan yor olsa da, kömür
yakan kazanlar olarak kullan lmas na 1970’li y llardan sonra
ba lanm r.

Sonras nda da buhar üretimi ve elektrik enerjisi
üretiminde önemli bir yer edinmi tir. Bu sistemlerin en
önemli özelli i yak t esnekli i ve dü ük emisyonlard r.



Ak kan Yatakl  Kazanlar n S fland lmas

Ak kan yatakl  kazanlar atmosferik ve bas nçl  olmak
üzere iki grupta s fland labilir. Atmosferik bas nç
civar nda çal anlar atmosferik ak kan yatakl  kazan
(AAYK), 5-20 atm aras nda çal anlar, bas nçl  ak kan
yatakl  kazan ( BAYK ) olarak adland r.

Bunun d nda ak kan yatakl  kazanlar ak kanla rma
ko ullar na göre de kabarc kl  (KAYK) ve dola ml  (DAYK)
ak kan yatakl  kazanlar olmak üzere ikiye ayr r.



Kabarc kl  Ak kan Yatakl  Kazanlar ( KAY )
Bu proseste; bir kolon içinde altta y  durumda bulunan taneciklerin

te kil    etti i yatak bölgesine alttan dü ük bir h zla hava verilmeye
ba land nda, hava parçac klar üzerinde fazla kuvvet uygulayamaz ve
parçac klar aras ndan kendine bo luklar bularak yukar  hareket eder. Bu

durum parçac klar n hareket etmedi i sabit yatak konumudur.
Ak  h  artt ld kça hava,
parçac klara daha fazla kuvvet
uygular ve yatak içinde hava
kabarc klar  olu ur. Bu kabarc klar n
yata , su kaynamas na benzer bir
ekilde terk etti i görülür. Kabarc kl

ak kan yatak olarak adland lan bu
sistemlerde, gaz-kat  kar n
kaplad  hacim  sabit yatak
konumuna göre, daha fazlad r.
Yatak bölgesi ile serbest bölge
aras nda gözle görülür bir yatak
yüzeyi bulunmaktad r.



Kabarc kl Ak kan Yatakl  Kazanlar ( KAY )
Bu kazanlarda, yatak içine verilen yak t ve kireçta  parçac klar ,
alttaki da  plakadan yanma odas na verilen ve yukar  do ru
akmakta olan hava ak n aras nda as  kal rlar. Gaz n h
genellikle 1-3 m/s dir.
Yata a beslenen kömür taneleri  ilk olarak uçucu maddelerini
kaybederler. Bunun sonucunda yatak içinde kömür taneleri
yanarken, yatak üzerindeki serbest bölgede uçucu maddelerin
yanmas  devam eder. Yanma sonucu olu an uçucu kül, gazla
beraber sürüklenir ve iri parçalar siklonda, ince taneler de daha
ileride  elektrostatik  filtrelerde tutulur. Siklonda tutulan uçucu kül
yatak bölgesine tekrar beslenerek yanma ve kükürt tutma
verimlerinin artmas  sa lan r.

KAY kazanlarda kazan borular n bir bölümü yanman n
gerçekle ti i yatak bölgesinin içine yerle tirilerek 800 – 900 °C
civar nda sabit s cakl k sa lan r.Kazan n di er bölümlerinde uygun
yerlere de baca gazlar n ndan maksimum seviyede istifade
edilecek ekilde kazan borular  yerle tirilir. KAY  kazanlar özellikle
yüksek kapasitelerde uygulanmazlar.



Dola ml  Ak kan Yatakl  Kazanlar ( DAY )
Küçük tanecik boyutu ve yüksek
gaz h zlar  sebebiyle bu tip
kazanlarda yatak ve serbest
bölge ay  yap lamaz.
Gaz h zlar  kabarc kl
sistemlerdekinin (~2 m/s ) 3-4
kat  daha fazla oldu u için
parçac klar rahatl kla sürüklenir
böylece yatak ve seyrek bölgele
ayr  olmadan, yanma
havas n da kademeli olarak
beslenmesiyle yanman n tüm
kazan boyunca sürmesi sa lan r.
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En alttan giren hava miktar  toplam  havan n %60 -
%75’ini olu tururken, geri kalan hava daha yukar
seviyelerden ikincil hava olarak sisteme verilir.
Yanma 840-900°C’da gerçekle irken, ince tanecikler
(< 450 mikron ) 6-8 m/s yanma gaz  h yla yak n

na ta rlar. Bu parçac klar genelde yanma
odas  ç na yerle tirilen siklon taraf ndan tutularak
yanma odas na geri gönderilir. Böylece dola m
gerçekle mi  olur.
Parçac k dola  ile, kömüre yanma için,
kireçta na da kükürt tutmas  için yak  içinde daha
uzun kalma süresi sa lanm  olur böylece
parçac klar n ndan  maksimum yararlan r.
Bu sistemde kazan borular  yata n içine
yerle tirilmemi tir. Borular yanma odas n
duvarlar na ve gaz yolu üzerine yerle tirilmi tir.



Ak kan yatakl  kazanlar n teknolojisi gere i, hem kabarc kl  hem
de dola ml  sistemlerde yak t bünyesindeki kükürdün çok büyük
bir bölümü yatakta kireçta  ile reaksiyona girerek tutulmu
oldu undan baca gazlar n kükürt içeri i dü üktür. Yatakta
olu an gazlar n kükürtten ar nd lm  olmas  dü ük s cakl kta
korozyon tehlikesini ortadan kald r.

DAY yakma sisteminde kullan lan kömürün kükürt içeri ine ve
kireçta n reaktivitesine ba  olarak  2 – 2.5 Ca/S mol oran  ile,
%90 ‘lara varan SO2 giderme verimi elde edilmektedir.

KAY birim alandan elde edilen güç 1.3 MW/m2 civar ndad r. DAY
yakma sistemlerinde ise partikül boyutunun küçük olmas
nedeniyle  transfer katsay lar  KAY yakma sistemlerinden
yüksek olup, birim yatak alan ndan elde edilen güç 4.5 MW/m2
civar ndad r. Bu durumda  transfer sisteminin boyutu ve
maliyeti DAY’da daha azd r.



1) Yüksek yanma verimi ve yüksek  transfer
katsay :

Ak kan yatakl  kazanlarda düzgün kat -gaz
kar n sa lanmas  ve parçac klar n yatakta kalma
süresinin uzunlu u nedeniyle yüksek yanma verimi
elde edilmektedir. Yanma verimi kazan  terk eden
parçac klar n tutularak sisteme geri gönderilmesi ile
daha da artt r.
Ayr ca yatak içerisinde  transfer katsay  çok
yüksek oldu u için  transferi yüzeyleri ve dolay yla
kazan boyutlar  konvansiyonel kazanlara göre daha
küçüktür ve daha az yat m maliyeti  gerektirir.

Ak kan Yatak Teknolojisinin Avantajlar



2) Yak t haz rlama kolayl  :
Pulvarize kazanlara göre kömürün tane boyutunun
daha iri olmas  nedeni ile, yak t haz rlama tesisleri
daha basittir, i letme bak m masraflar  ve yat m
maliyetleri dü üktür.

3 ) Yüksek emre amadelik :
Özellikle kül erime noktas  dü ük yak tlar n, ak kan
yatakl  kazanlarda yak lmas  durumunda erime
noktas n alt ndaki s cakl klarda çal ld  için 
transfer yüzeylerine kül yap mas  sonucu olu acak
birçok kazan i letme problemlerine rastlanmaz.
Dolay yla, ak kan yatakl  kazanlarda % 90 – 95
düzeyinde emre amadelik söz konusudur.



4) Yak t bile iminde esneklik :
Yatak malzemesinin yüksek l kapasitesi sayesinde,
yak n yata a girdi inde an nda nmas  ve parçac klara
yanma için uzun süre sa lanmas , ak kan yatakl
kazanlarda, dü ük l de erli yak tlar n bile rahatl kla
yak labilmesini sa lamaktad r.

5) Dü ük NOx ve SO2 emisyonlar  :
Kükürt dioksit özellikle asit ya murlar na yol açmas ,
dolay yla havada ve suda asit birikimi olu turmas
sebebiyle önemle üzerinde durulan emisyonlardan biridir.
Yanma s ras nda yak n bünyesinde bulunan kükürdün
oksitlenmesiyle kükürt dioksit olu urken, ak kan yatakl
kazanlarda yatak bölgesine kireçta  beslenerek bu kükürt
dioksit tutulur. Daha sonra yatak külü ve uçucu kül olarak
sistem d na ta r.



Azot oksitler çevreyle etkile imleri aç ndan kükürt
oksitlerden çok daha geni  kapsaml  etkileri olan gazlard r.
Azot oksitlerin, asit ya muru, ozon tabakas n incelmesi,
sera gaz  etkisi ve fotokimyasal sis olu umunda rol almalar
sebebiyle çevre üzerinde belirgin etkileri vard r.

Bu gazlar n yanma sonucunda olu mas  için iki kaynak
vard r :1- yak ttaki azot 2- yanma için beslenen havadaki
atmosferik azot. Atmosferik azot özellikle 1200°C ve
üstündeki s cakl klarda oksijenle reaksiyona girerek l-azot
oksit olu ur,dolay  ile çok daha dü ük i letme s cakl na
sahip ak kan yatakl  kazanlarda önemli bir azot oksit
olu maz.

Yak t kaynakl  azot oksitler: DAY yak larda azot oksitlerin
emisyonlar  için kademeli hava beslemesi yap larak
indirgeyici atmosfer olu turulur ve  azotun oksitlenerek azot
oksite dönü mesi  engellenir.



Sonuç olarak dü ük yanma s cakl  ve kademeli hava
beslemesi sayesinde dü ük miktarda NOx olu umu, ve
yak n içinde kireçta  ile SO2 ‘nin tutulmas
sayesinde, ilave baca gaz  ar tma tesisleri olmaks n
çevre s rlar n alt nda NOx ve SO2 emisyonlar
gerçekle ir.

6) Kullan labilir kül :
Yakma i lemi sonucunda elde edilen kuru ve
depolanabilir kül, tar ma elveri li toprak eldesi, at k /
çamur stabilizasyonu, yol yap nda taban malzemesi,
aç k maden ocaklar n geri kazan nda dolgu
malzemesi, çimento  tesislerinde hammadde olarak
kullan labilmektedir.



Ak kan Yatakta Yakma Teknolojisinin
Sorunlar  ve Dezavantajlar

Yeni bir teknoloji olmas  nedeni ile geli me sürecindedir.
Ticari i letmede olan en büyük santral gücü 250 MW t r.
lk devreye almalarda i letme güçlükleri bulunmaktad r.

Yatak kütlesinin ak kanla mas n kesildi i durumlarda
(fan ar zas  vb.) topakla arak sistemin süreklili ini
bozmas  denetim ve donat mda kar la lan ba ca
güçlüktür.

ütülmü  kireçta  kullan ld ndan kireçta  maliyetleri
yüksektir.
Yak t kullan nda esneklik olmakla birlikte, Kömürün
içindeki ta   çok iyi ayr lmal r. Kömür içindeki ta
parçac klar  yüksek ak kanla rma h ndan ötürü
kazan boru patlaklar na neden olmaktad r.



2X160 MW AKI KAN YATAKLI
18 MART ÇAN TERM K SANTRALI



Çan Termik Santral ; Çanakkale’nin Çan lçesine 12 km
uzakl ktad r.Kömür maden sahas na ise 3.5 km mesafededir.
Santral sahas  toplam alan :800 dönüm Santral Teknolojik
Üniteleri, 800 dönüm Kül Stok Sahas  olmak üzere toplam
1600 dönümdür.
Çan linyitlerinin de erlendirilmesi amac yla, Elektrik Üretim-
letim A. .(EÜA ) taraf ndan,Frans z Alstom Power Centrales

firmas n liderli inde, kazan Alstom Power Boiler, buhar
türbin-generatör Alstom, so utma suyu sistemi Gea – Egi,
in aat ve montaj i leri ise Teknotes firmalar n ortakl ndaki
Konsorsiyuma yapt lm r.
Çan Termik Santral n  bedeli teklif alma tarihi olan
27.01.1998 tarihindeki kurlarla toplam 379.000.000 $ d r.

23.10.2000 tarihinde i e ba lan lm  olup santral n geçici
kabulü 15.07.2006 tarihinde, kesin kabulü ise 10.09.2008
tarihinde imzalanm r.



Kömür Haz rlama Sistemi :

Kömürün  genel özellikleri;
Is l de eri 2600± %10 kcal/kg, kül %32 , nem %22, kükürt %4 dür.
Kömür Besleme Kaps. 600 ton/h, Stok Sahas  kaps. 200.000 ton
dur.

ÇL  (Çan Linyit letmesi)’nin aç k ocaklar ndan (kapasitesi 95
milyon ton) kar lanan  kömür, kömür teslim noktas na 0-1000 mm
boyutunda getirilmekte, birinci  k da  (ta  ay ) boyutu 0-300
mm’ ye, ikinci k da 0-30 mm’ ye ve üçüncü k da 0-10 mm’ ye
indirildikten sonra kazan bunkerlerine gönderilmektedir.

ki ünite için biri yedek olmak üzere %100 kapasiteli iki adet
konveyör hatt  bulunmaktad r. Her a amada, kapal  mekanlarda toz
kaçaklar  için s zd rmazl k önlemleri mevcuttur.

lar vas tas yla k lm  linyit kazan binas ndaki 4 adet kömür
bunkerinde depolan r. Kömür kazan  8 besleme noktas ndan
beslenir.



Kireçta  Haz rlama Sistemi

Kireçta , santralda kullan lacak özelliklerde ihale edilerek
Tesise silobaslarla nakledilmekte ve pnömatik ta ma hatt yla
beton silolara ta narak burada depolanmaktad r. Kireçta
ÇTS’ na kullan lmaya uygun halde teslim edildi inden k rma
ve ö ütme i lemleri yap lmamaktad r.

Santralda kullan lan kireçta n özellikleri a daki gibidir:
% CaCO3      : > %95 (a rl kça)
SiO2              :  % 0.56 (a rl kça)
Su Oran         : < %1 (a rl kça)
Yap                : Amorf, Reaktif (min 95 g S / kg CaCO3  API göre)
Tane boyutu  : 0 -700 mikron



AKI KAN YATAKLI KAZAN

malatç :
Alstom Power Boiler

Tipi:
Dola ml  Ak kan Yatakl

Kapasitesi:
462 ton/saat-buhar

Verim%92



lem prosedür emas



Santralde iki adet kazan mevcut olup, her biri tam yükte saatte
ortalama 130 ton kömür yakarak saatte yakla k 462 ton taze
buhar üretmektedir.

Santralde kullan lan teknolojide yanma odas nda olu an SO2
gaz  tutmak için kireçta  kullan lmaktad r. Kireçta
loopseal’lerde kömürle kar arak kazana beslenmektedir.
Kireçta  miktar  saatte ortalama 40 tondur.

Kazanda, kömür havada as  kalarak kül ve kireçta  içinde 850
– 870° C aras nda yak r.

Yatakta ak kanla may  sa lamak amac yla primer hava ve
sekonder hava kullan r.



Primer hava; nozul taban ndan verilen hava,sekonder hava ise; nozul
taban n üst taraf ndaki hava kanal ndan verilen havad r. Nozul taban
ise yatak malzemesinin (%98 oran nda kül veya kum) homojen olarak
ak kanla mas  sa lar.

da primer havan n verildi i nozul taban  ve yatak malzemesi
görülmektedir.



Yatak Malzemesi Partikül Da
Beklenen tane ebad  da

M a lz e m e M a k s .  T a n e  b o y u t u
( m m )

O r t a la m a  t a n e  b o y u t u
( m m )

K ö m ü r <  2 0 4 - 5
K ir e ç  ta < 1 0 ,1 - 0 ,1 5
Y a ta k
k ü lü

< 1 0 ,2 - 0 ,5



Kazan, ilk devreye alma s ras nda önce mazot, sonra fuel-oil, kömürün
tutu ma s cakl na ula ld ktan sonra ise kömür ile çal lmaktad r.

Yol verme brülörleri kazan
içerisindeki yatak malzemesini
kömür besleme s cakl na
ula ncaya kadar rlar

FO yakma havas  s cakl
minimum 120°C olunca
kullan lmaya ba lan r.

Yak t, kireçta  ve havan n
düzgün da n sa lanarak
yanma veriminin art lmas
amac yla, kömür kazana sekiz
ayr  noktadan beslenmektedir.



Yanman n tam olarak gerçekle mesi ve NOx gazlar n
olu umunu önlemek amac yla kademeli yanmay
sa lamak için, kazan n üst kotlar ndan ikincil hava
enjeksiyonu yap lmaktad r.
Kazanda ak kan yata  olu turan kat  malzemelerin
yan  bile enlerinin boyutlar  yanma devam ettikçe
küçülmektedir. Boyutu küçülen malzeme hava – gaz
kar  ile birlikte ta narak kazana ba lanan siklonlara
gelir, bunlardan tamamen yanmam  ve boyutu yeterince
küçülmemi  olanlar siklonlarda tutulup, kül geri dönü
hatt yla,tekrardan yak lmak üzere kazana gönderilir.
Tamamen yanm  ve boyutu siklonlarda tutulamayacak
kadar küçük olanlar ise siklonlardan kurtulup baca gaz
kanal na ta r.



Siklondan ç kan ve SO2 gaz  ar lm  baca gaz , ikinci geçi te
yer alan buhar üretim ünitesi  boru demetlerinde 

rakt ktan sonra, baca gaz  kanallar yla ta narak dönerli
hava ön na girmektedir. Bu lar, ikinci geçi in
taban na yak n konumland lm r. Rejeneratif tip bu

larda bir taraftan  b rakan s cak baca gaz
geçerken, di er taraftan kazana gönderilecek taze hava

lmaktad r.

Baca gaz , daha sonra hava ön n alt nda yer alan
elektrostatik filtrelerden geçer. Burada baca gaz n içindeki
uçucu küller tutulduktan sonra, çekme fanlar  ile bacaya
gönderilir.

Yatak külü, kazandaki bas nca göre yanma odas n
taban ndaki 4 oyuktan otomatik olarak de aj edilir. Kazan külü
sistemi her kazanda 2 kül so utucu ve her bir kül so utucuda
2 adet olmak üzere toplam 4 adet yatay L-Valf’le donat lm r.
Yatak külü kül so utucusuna aktar r, besleme suyu ve
kondensat ile so utulur.Son olarak, yatak külü, yatak
malzemesi silosuna sevk edilebilir.



Kazanla ilgili Hava – Baca Gaz  Sistemleri

Hava – baca gaz  sistem elemanlar unlard r :

2 adet hava miktar  kontrollü sekonder hava fan  : Bu fanlar n fonksiyonu
dola ml  ak kan yatakl  kazan n ikinci hava ihtiyac  kar lamakt r.
Kapasitesi  2 x %70 ‘tir.

2 adet hava miktar  kontrollü primer hava fan  : Bu fanlar n i levi ise,
dola ml  ak kan yatakl  kazan n birinci hava ihtiyac  kar lamakt r.
Kapasitesi 2 x %70 ‘tir.

2 adet rejeneratif hava ön  ( RAH ) : Yanma odas na giden havan n
lmas  sa lar.

3 adet ak kanla ma hava fan  : Kapasitesi 3 x %50 olan bu fanlar kül
dönü  hatt ndaki ak kanla ma havas , ya  yak lar  so utma ve
ate leme havas n eldesini sa lar.

2 adet kül so utucu ve 2 adet kül so utucu fan  : Fonksiyonu, al nan yatak
külünün 850°C ‘dan 60 - 140°C ‘a so utulmas  olan bu fanlar n kapasitesi 2
x %100 ‘dür
2 adet elektrostatik filtre ( ESP ): Elektrostatik filtre, baca gaz  içerisindeki
uçucu kül partiküllerini tutar. Kapasitesi 2 x %70’tir.



GARANT  ED LEN EM SYON DE ERLER

UÇUCU KÜL :150 mg / Nm3 NOX :800 mg / Nm3
CO :250 mg / Nm3 SO2 : 1.000 mg / Nm3
GAZ M KTARI:544.388 Nm3 / sa.



ELEKTROSTAT K F LTRELER:

Elektrostatik filtre, baca gaz n içerdi i uçucu küllerin
atmosfere at larak çevre kirlili ine neden olmas  engellemek
için baca gaz ndaki uçucu külleri tutmaktad r. Her bir ünitede
%70 kapasiteli ve partikül madde tutma verimi %99.9 olan  2
adet elektrostatik filtre bulunmaktad r.

Elektrostatik filtreler hava lar  ile çekme fanlar  aras na
yerle tirilmi tir. Elektrostatik filtreler, uçucu kül içeren
gazlar n, olu turulan elektrik alan içerisinden geçirilerek, kat
as lt lar n yükleme elektrotlar  ile negatif yükle yüklenmesi ve
bunlar n pozitif toplama elektrotlar nda toplanarak gazdan
ayr lmas  ilkesi ile çal maktad r. Toplama elektrotlar
üzerinde toplanan kül, elektrotlar n belirli aral klarla
silkelenmesi sonucu elektrofiltre alt ndaki kül bunkerlerine
dökülmektedir. Kül bunkerlerinde biriken kül, bas nçl  hava ile
pnömatik olarak kül silosuna ta nmaktad r.



Kül atma sistemi :
Kazanda kömürün kireçta  ile birlikte yanmas  sonucunda ortaya

kan kül kazan ç nda siklonlarda tutulduktan sonra kazana geri
döndürülerek kazan taban ndan bas nç fark  ve ak kan kül kanallar
vas tas yla kül so utucusuna ta r.

Yanma
odas na geri
dönü

Kül silosuna
gidi  hatt Ak kanla ma

Bo  bölme

Kondensatla
so utulmu
bölme

Besleme suyu
ile so utulmu
bölme

Yanma odas
alt ndan kül geli i

Nozullar



Kül so utucularda belirli bir
cakl a so utulan kül, pnömatik

olarak ta narak yatak külü
silosunda depolan r.
Elektrofiltrelerde tutulan küller
uçucu kül silolar nda toplan r.
Toplanan küller, kül band na
al nmadan önce a rl kça % 15
oran nda suyla nemlendirilir.
Bunun nedeni toplanan külün, kül
sahas na ta rken ve yay rken
meydana gelecek tozumay
engellemektir.Kül bunkerlerinde
toplanan ve nemlendirilen küller,
tamamen kapal  boru
konveyörlerle kül stok sahas na
ta nmaktad r.
Kül – cüruf miktar  iki ünite için
toplam 154 ton/saattir.



Buhar Türbini-Jeneratör :
Jeneratör Özellikleri:

malatç :ALSTOM POWER
Tipi: Senkronize
Güçü:177 MVA

 Gerilimi:15 kV
So utma Tipi:Hava So utmal

Türbin Teknik Bilgileri;
malatç :ALSTOM POWER
Tipi:3 Bas nç Kademeli

Kapasite:160 MW
Devir Say :3000 devir
Is  Tüketimi:1907 kcal/kwh

Verim: %45



Buhar türbini ve jeneratör, termik santralin ana güç
dönü üm ünitesidir. Bu ünitede buhar n  enerjisi mekanik
enerjiye, mekanik enerji ise elektrik enerjisine dönü ür.

Yüksek güçlü buhar türbinlerinde ayn  rotor üzerinde
yerle tirilmi  hareketli ve sabit kanatlardan olu an yüksek
bas nç, orta bas nç, alçak bas nç kademeleri mevcuttur.

Kazan n yüksek bas nç k zd ndan ç kan k zg n buhar,
türbinin yüksek bas nç kademesine girmekte ve
genle mektedir. Yüksek bas nç türbininden ç kan i  görmü
buhar n , kazan n k zd  bölümünde tekrar yükselir ve
alçak bas nç kademesi ile entegre olan orta bas nç türbinine
girer. Daha sonra alçak bas nç kademesi alt nda yer alan
kondensere yo unla lmak üzere gönderilir.

Türbin ile ayn  mile ba  olarak çal an stator ve rotordan
olu an jeneratörde de mekanik enerji elektrik enerjisine
dönü türülür.



So utma Suyu Sistemi :
• Tipi: Kuru Tip (Heller Sistem)
• Kapasite15.800 m3 /saat-sirkülasyonlu
• Kule yüksekli i 120 m, iç çap :62 m

Türbinden ç kan buhar  tekrar su haline dönü türerek yeniden
kullanabilmek için So utma sistemlerine ihtiyaç vard r. So utma
sistemleri türbinden ç kan buhar n yo turularak tekrar kullan lmas n
yan nda verim ve kapasite art na da imkan sa larlar. Termik çevrimin
verimi, kullan lan malzemelerin (kazan borular , ba lant  elemanlar ,
türbin vb.) emniyetle çal abildi i üst s cakl k s  ve so utma
sisteminin etkinli ine göre inilebilecek en dü ük kondansör bas nc
sa layan alt s cakl k s n bir fonksiyonudur. Çan da So utma
sistemi türbinlerin alt na yerle tirilmi  iki adet kondenser ile her iki ünite
için ortak kullan lan bir adet so utma kulesinden olu maktad r.

Türbinlerden kondensere gelen buhar, burada so utma suyu ile
do rudan temas ederek yo ur. Yo an bu suyun yani kondensat n,
bir k sm   çevrim s ras ndaki su kayb n kar land   make – up
tank na gönderilir. Kalan  ise so utma i leminde tekrar kullan lmak için
istenen miktarda  so utulmak üzere so utma kulesine gönderilir.



Santral Genel Verimi : %42 dir.
llara göre üretim miktar  (MW):

2.191.5002.050.869739.505825.209459.675

20082007200620052004

2007 Y   Brüt Üretimi (Gerçekle en)   :   2.050.849.000  kWh
2007 Y  Yanan Kömür A.I.D.               :              2822 kCal/kg
2007 Y  Fiili Kömür                              :      1.572.376  Ton
2007 Y  Kapasite Kullanma Faktörü    :                  73,16 %
2007 Y  Emreamade Ol. Fak.(Üretim) :                  80,71 %

2008 Y   Brüt Üretimi (Gerçekle en)   :   2.191.500.000  kWh
2008 Y  Yanan Kömür A.I.D.               :    2673 kCal/kg
2008 Y  Fiili Kömür                              :      1.784.678  Ton
2008 Y  Kapasite Kullanma Faktörü    :                  77,96 %
2008 Y  Emreamade Ol. Fak.(Üretim) :                  82,76 %




