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öz

Bu araştırmada; Muğla ili sınırları içerisinde yer alan Yatağan,
Yeniköyve Kemerköy Termik Santrallerinin oluşturacağı çevre kirliliği
anahatlarıyla açıklanmış ve ülkemiz enerji kaynakları değerlendirilmiştir.

ABSTRACT

In this study, environmental pollution caused by power plants in
Yatağan,Yeniköy and Kemerköy-Muğla has been studied. And the other
hand,the energy policy of our country was evaluated.

ı. GİRİş

Termik santrallerde elektrik üretimi yakılan çeşitli fosil
yakıtlardan (kömür, fuel-oil, doğal gaz, vb) elde edilen ısı (enerji) ile
suyun ısıtılarak yüksek basınçlı buhar haline dönüştürülmesi ve buhar
vasıtasıyla elektirik jeneratörlerinin çok hızlı bir şekilde çevrilerek,
jeneratörlerdeki magnetlerden oluşan elektrik impulslarının
yoğunlaştırılması sonucu elektrik enerjisi üretimi esasına dayanır. Termik
santraller linyit, fuel-oil, doğal gaz ve motorin gibi fosil yakıtlar kullanılır.
Bunlar içerisinde linyitle çalışanlar; linyit kömürünü kullanarak elektrik
enerjisi elde etmek amacıyla kurulmuş, kömürürı çıkarılmasından üretilen
elektrik enerjisinin dağıtılmasına kadar olan ,birçok işlernde iyi organize
edilmiş ekiplerin çalıştığı büyük sanayi kuruluşları olup önemli derecede
çevre kirliliği oluştururlar. Bu kuruluşlarda oluşan tüm işlemleri
açıklamak büyük zaman ve uğraşı gerektirir. Bu makalede termik
santrallerde çevre kirliliği oluşturan işlemler olan linyit kömürünün
sağlanması, kırılması, öğütülüp reaktöre püskürtülmesi, yanma odası
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(reaktör) reaksiyonları ve baca gazı oluşumu, buhar oluşması ve buharın
geri kazanılması işlemleri ana hatlarıyla açıklanmıştır.

2. TERMİK SANTRALLERDE ÇEVRE KİRLİLİGİ
OLUŞTURANİşLEMLER

2.1. Linyit Kömürünün Sağlanması ve Kırılması

Termik santrallerde ünite başına günlük ortalama 5000 ton
yakılan linyit kömürü Türkiye Kömür İşletmeleri (T.K.i) tarafından temin
edilmektedir. Zeminden yer altına doğru 2-3 metre mesafeden itibaren 80-
300 cm kalınlıkta yatay horizonlar halinde bulunabilen linyit kömürü açık
saha işletmeciliği yöntemiyle çıkarılmaktadır. Kömür horizonunun
bulunduğu derinliğe kadar ağır iş makineleriyle toprak alınarak,
kamyonlara yüklenmekte ve kamyonlarla kömür olmayan alanlara
depolanmaktadır. Böylece kömür çıkarılan maden alanlarında orınan
örtüsü yok edilirken, toprağın depolandığı alanlarda da orman örtüsü
kapatılarak önemli bir çevre kirliliği oluşturulmaktadır. Kömür
horizonlarına ulaşılınca, düşük kaliteli olan linyit kömürü iş makineleriyle
parçalanıp taşıyıcılara yüklenerek kömür kırma tesislerine
gönderilmektedir. Burada kaba kırma işlemine tabi tutulan kömür 0-200
mm arasında parçalanarak termik santrale nakledilir. Termik santralde
ince kıncılarda tekrar kınlarak 0-40 mm boyutuna indirgenen kömür stok
sahalarına veya öğütücülere nakledilir.

2.2. Linyit Kömürünün Öğütülüp Reaktöre Püskürtülmesi

Kırma işlemi tamamlanan 0-40 mm boyutlarındaki kömürler
termik santral yanma odası çalışma hızına paralelolarak her ünitede
bulunan 50 tonl saat kapasiteli 6-8 değirmen tarafından öğütülerek ince
toz haline getirildikten sonra çürük hava ile karıştınlarak her biri bir
değirmene bağlı hüzme püskürtmeli yakıcılar tarafından reaktöre
püskürtülür. Toz kömürün tam yanmasını sağlayabilmek için yakıcılarda,
kömürün yanında saatte 2-4 ton fuel-oil de reaktöre püskürtülür. Yanma
işleminde gerekli oksijeni sağlayan hava kazan dairesi dışından emilir ve
ön ısıtmaya tabi tutularak 540 o C'da reaktörün 7 ve 24 metre kotunda
bulunan taze hava fanlarıyla reaktöre püskürtülür. Böylece reaktörde
linyit kömürünün yanması sağlanır.

2.3. Yanma Odası Reaksiyonları ve Baca Gazı Oluşumu

Termik santral reaktörüne yakıcılar tarafından püskürtülen linyit
kömürü+fuel-oil karışımının tam olarak yanabilmesi için belirli bir miktar
oksijene ihtiyaç vardır. Bu oksijen kazan dairesi dışından emilerek 7 ve 24
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metre mesafelerden reaktöre püskürtülür. Böylece yanma olayı
gerçekleşir.Tam yanma sonucunda kömürde bulunan karbonun tamamen
CO2'e hidrojenin de ~O'ya dönüşmesi gerekir. Bunun yanında körnürde
bulunan kükürt ve azot da oksitlenecektir. Kömürün tam yanması
aşağıdakireaksiyonlarla olur:

c + 1/2°2 ------.. CO
CO + 1/2°2------" CO2

CO2 + C ~ 2 CO
C + 02 ~ CO2

(1.1)
(1.2)
(1.3)

(l.4)

Karbonun haricindeki maddelerin oksidasyonu da karbonla
birlikteolur. En önemli hava kirleticisi olarak kükürdün yanması;

s + 02 ~ S02 (1.5)
şeklindeolmaktadır. Azot ise kömürlerde bileşen olarak az bulunmaktadır.
Baca gazındaki azot oksitler genellikle havadaki moleküler azotun
950 o C'ın üzerindeki ısı reaksiyonlarıyla oluşan kararsız bileşiklerdir.
Hidrojenin oksitlennıesi ;

H2+ 1/2 02 ~ H20
şeklindeolup, bu reaksiyonu

(1.6)

H20 + C ------.. CO + H2

CO + H20 ------..CO2 + H2

reaksiyonları takip edebilir (Demirbaş, 1984).

(1.7)
(1.8)

Termik santral reaktöründe tüm bu reaksiyonların oluşması
kömür ve fuel-oil karışımının yanması için gerekli oksijenin yeterli
derecede bulunmasına bağlıdır. Bu nedenle reaktöre püskürtülen yakıt
miktarına bağlı olarak bu yakıttaki C, H, S ve N bileşiklerinin tümünü
oksitleyecek kadar oksijen fanlarla reaktöre püskürtülerek reaktörde alev
topu denen yanma hüzmesi oluşturulur. Tam yanma sonucu reaktöre
verilen havada bulunan % 21 oksijen yanarak yerini baca gazında % 21
karbondioksite devreder. çoğu zaman da gereğinden fazla oksijen
verilerek hava fazlası ile yakmak suretiyle tam yanma sağlanınaya
çalışılır. Hava fazlası; tam yanmanın olabilmesi için gerekli teorik
havadan fazla olarak reaktöre verilen hava miktarının, teorik hava
miktarına oranına denir ve bu oran 100 ile çarpılarak yüzde cinsinden
ifade edilir. Eğer reaktöre gerekli teorik havadan az hava verilirse tam
yanma olmaz ve baca gazındaki karbonmonoksit miktarı artar. Bu nedenle
termik santraller genellikle hava fazlası ile çalıştırılır.
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Termik santrallerde kömürün yanması sonucu reaktörün iç
sıcaklığı normalde 880-1150°C arasındadır. Bu sıcaklıkta kömürün ana
bileşenleri olan C, H ve ° ile tali bileşenleri olan S ve N gibi maddeler
yukarıdaki reaksiyonlara göre oksitlenerek baca dumanına geçer. Böylece
baca dumanında CO2, CO, H2' ile kömürdeki S ve N oranına bağlı olarak
S02 ve NOx gibi gazlar oluşacaktır. Bu gazlar içerisinde tehlikeli olan
S02 kömürün yanması ile kömürdeki kükürt bileşenlerinden
kaynaklandığı halde NOx'ler yanma olayına iştirak eden ve içerisinde %
78 azot bulunan havadan yüksek ısı reaksiyonları ile oluşur. Azot gazı çok
atıl ve zor reaksiyon veren bir gaz olmasına rağmen reaktör sıcaklığının
950 ° C in üstüne çıkması durumunda sıcaklığın etkisiyle oksijenle
reaksiyona girerek NO, N02, N20 gibi zararlı gazlara dönüşebilmektedir.
Böylece baca dumanında S02 nin yanında NOx 'ler de oluşmaktadır.
Linyit kömürünün öğütülerek toz halinde reaktöre püskürtülmesi,
kömürün yanmasını ve yanma reaksiyonlarını kolaylaştırırken, kömürde
bulunan ve külü oluşturan mineral kısım yanmadığı için toz olarak çok
miktarda baca dumanına karışır. Baca dumanına karışan toz miktarı çok
olduğu için termik santrallerde yanma sonucu reaktörde oluşan dumanları
bacaya vermeden önce elektrofiltrelerden geçirerek içerisindeki tozlar %
99,4 oranında arıtılmaktadır. Bu amaçla her ünitede baca dumanına
karışacak tozları arıtmak için, 16 elektrostatik çöktürme birimi içeren
baca tozu tutucu su (elektrostatik çöktürücü) bulunmaktadır. Reaktör
çıkışındaki baca dumanı elektrostatik çöktürücülerde 40.000 voltluk bir
gerilime tabi tutularak baca dumanındaki katı partiküller (tozlar)
elektrikle yüklenmekte ve müteakiben mağnetik tutucularla yakalanarak
baca dumanı tozlardan arındırılmaktadır. Elektrostatik çöktürücü
birimlerinde herhangi bir arıza olmadığı ve termik santral ünitelerinin ilk
devreye alındığı zamanlar hariç baca dumanları tozlardan % 99,4
oranında arındırılarak temizlenmektedir. Ancak baca dumanında bulunan
S02' NOx ve CO2 gibi çeşitli gazlar herhangibir arıtma işlemine tabi
tutulmadan atmosfere verilmektedir.

2.4. Elektrik Jeneratörlerini Çalıştıran Buharın Oluşması

Öğütülmüş toz kömür ve fuel-oil karışımının yakıcılar tarafından
reaktöre püskürtülüp fanlarla temin edilen hava ile yakılması reaktörde
880-1150 ° C gibi bir sıcaklık derecesi oluştururken, elde edilen ısı enerjisi
reaktörün iç yüzeyini bir ağ gibi kaplayan özel alaşımlı su borularının
içerisindeki suyu buharlaştırma işlevi görür. Reaktörde oluşan ısı ik
reaktör yüzeyindeki borularda su buhar haline gelir. Bu su buharı çok
komple bir sistem sayesinde dom adı verilen buhar toplama kazanında
toplanarak buradan jeneratörleri çevirmek için gerekli miktarda buhar
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devamlı olarak kullanılır. Su buhan basıncı ile çalışan jeneratörlerin
dönmesiesnasında jeneratörde oluşan elektrik impulslannın toplanması
sonucundaelektrik enerjisi üretilir.

2.5. Kullanılan Buharm Geri Kazanılması

Termik santrallerde yakılan linyit ve elde edilen su buhannın
amacıjeneratörleri çevirmek ve bu sayede elektrik eneıjisi elde etmektir.
Jeneratörleri çevirmek için gerekli su buhan ve bu su buhannı oluşturan
arıtılmış su miktan çok fazla olduğundan hiçbir geri besleme mekanizması
olmadan bu suyun karşılanması mümkün değildir. Bu nedenle
jeneratörleri çevirip iş gören su buhan kapalı bir sistemde soğutulup
yoğunlaştırılarak tekrar tekrar kullanılır. Buhar oluşturmak amacıyla
kullanılan su, borularda korozyona neden olmaması için antılmış olması
gerekir. Kullanılan su buhannı yoğunlaştırmak için de soğutma suyu
kullanılır. Yatağan ve Yeniköy Termik Santrallerinin denize uzak olması
ve su kaynaklarının kıt olması nedeniyle bu amaçla soğutma kuleleri
kurulmuştur. Buhar yoğunlaştırmada iş gören ve ısınan soğutma suyu,
soğutma kulelerinde soğutularak tekrar kullanılmaktadır. Ancak
Kemerköy Termik Santrali deniz kenannda olması nedeniyle soğutma
suyunu denizden alarak, su buharını yoğunlaştırdıktan sonra tekrar denize
verecektir. Böylece denizde Termal kirlilik oluşarak denizin fauna ve
florası zamanla değişebilecektir.

3. TERMİK SANTRALLERİN OLUŞTURDUCU ÇEVRE
KİRLİLİcİ

Termik santraller linyit kömürünün çıkanlmasından yakılan
kömürün oluşturduğu külün depolanmasına kadar geçen birbirine bağımlı
birçok işlemle çevrelerinde önemli çevre kirliliği oluşturduklan gibi bu
kirlilikten insan, hayvan ve bitkiler de etkilenmektedir. Termik santrallerin
oluşturduğu çevre kirliliği hava, su ve toprak kirliliği olmak üzere üç
grupta incelenebilir.

3.1. Hava Kirliliği

Temiz havanın çok net bir tanımı olmadığından kirli havanın veya
hava kirliliğinin de tanımını yapmak zordur. Ancak pekçok bilim adamı
tarafından temiz havanın doğal bileşenleri; % 78.084 azot, % 20.946
oksijen, % 0,934 argon, % 0,032 karbondioksit ve % 0.004 neon, helyum
gibi diğer gazlar olarak verilmektedir. Bu bileşenlerin haricinde havada
değişik ortamlarda ortamın özelliğine göre; su buhan, metan, hidrojen
sülfür, amonyak ve ozon gibi diğer gazlar da bulunabilmektedir. Hava bu
bileşenleri ile canlıların solunumunu sağladığı gibi çeşitli katmanlanndan
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3.1.1. Baca Tozları ve Uçucu Küller

oluşan atmosfer yeryüzünü ultraviyole (mor ötesi) ve infrared (kımuzı
ötesi) ışınlardan koruyarak sıcaklığı ayarlayıp, su buharının hareketini ve
yağmurların oluşumunu sağlayarak canlılara yaşam ortamı oluşturan
doğal bir katmandır (Müezzinoğlu, 1987).

Hava kirliliği denince; çeşitli gaz ve tozların fazla miktarda
havaya verilerek havanın doğal bileşimi ve reaksiyonlarının bozulması
anlaşılır (Karpuzcu, 1991). Hızla gelişen endüstrileşme ile artan enerji
kuruluşları, motorlu araç sayısı ve nüfus artışına paralelolarak kurulan
yoğun ve geniş yerleşim alanlarında oluşan yanma olayları sonucunda
atmosfere verilen 3000'den fazla yabancı gaz ve toz havanın yapı ve
bileşimini bozarak hava kirliliğine yol açmaktadır (Çepel, 1983). Bu
maddeler arasında katı parçacıklar (partiküller), kükürt dioksit (S02),
azot oksitleri (N0J, ozon (03), hidrojen florit (HF) ve karbon monoksit
sayılabilir. Ancak fosil yakıtların evsel ve endüstriyel yanması sonucu
atmosfere çok miktarda verilmesi nedeniyle kükürt dioksidin hava kirliliği
oluşturarak canlılar üzerinde yaptığı zararlar yaklaşık olarak diğer tüm
kirletici gazların zararına eşittir (Çepel,T 988).

Hava kirletici maddeleri katı partiküller (tozlar) ve gazlar olmak
üzere iki gruba ayırabiliriz.

Termik santral reaktöründe toz halindeki linyit kömürünün
yanması sonucu kömürde bulunan mineral maddeler yanmayıp uçucu kül
olarak reaktörü terketmektedirler. Reaktör çıkışında bulunan 40.000
voltluk gerilim uygulayarak tozları elektrikle yükleyip elektrostatik
çöktürme esasına göre çalışan elektrofiltreler normalde tozların %
99.4'ünü arıtabilmektedir. Bu arıtma işlemi sonucunda 98 gr/Nm ' toz
içeren reaktör dumanı elektrofiltrelerde arıtılarak toz içeriği 600 mg/Nrrr'
'e indirilerek bacadan atmosfere verilir. Ancak her termik santralde bakım
ve onarım çalışmaları nedeniyle bir ünite devamlı yedekte bekletilir.
Çalışma süresini dolduran ve rutin onarım çalışmaları yapılacak ünitelerin
yerine yeni ünite devreye alınır. Yeni ünitelerin ilk devreye alınmaları
esnasında teknik nedenlerle elektrofiltreler çalıştırılamaz. Bu esnada baca
dumanındaki uçucu küller atmosfere verilerek önemli bir hava kirliliği
oluşur. Uçucu küller baca dumanı ile havaya yayılarak ağırlıklarına ve
atmosferik olaylara göre bacadan itibaren belirli mesafelerde yere
çökerler. Bu esnada içerdikleri Co, Cd, Zn, Pb, Cu gibi metal bileşikleri
de baca dumanındaki S02 ve NOx gazlarının toksisitesini artırır ve asit
yağmurlarına dönüşmesinde katalizleyici etkide bulunurlar (Lamoreaux
and Chaney, 1978). Böylece hava kirleticilerin etkisi kat kat artar. Diğer
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taraftan 16 birimden oluşan elektrofiltrelerin bir veya birkaç biriminde
oluşananza sonucu bu birimlerin devre dışı kalmasıyla da uçucu küller
bacadumanına karışarak havaya verilir. Bu arıza termik santral ünitesi
çalışırkengiderilebilecek nitelikte ise giderilir, giderilmeyecek nitelikte ise
ünitebakıma alınıncaya kadar arızalı olarak kalır.

3.1.2. Baca Gazları ve Bileşim Oranları

Linyit kömürünün yanması sonucu oluşan partikül maddeler
(uçucuküller) elektrostatik çöktürücülerle arıtılabilmesine rağmen, oluşan
gazlar Yatağan ve Yeniköy Termik santrallerinde havaya verilmektedir.
Kemerköy Termik santralinde ise kuruluş projesinde baca gazı arıtma
tesisineyer verilmemiş, sonradan oluşan baskılar nedeniyle arıtma tesisi
kurulacağı ifade edilmiştir. Baca gazı arıtma işlemi teknik olarak baca
dumanında bulunan tozların arıtılmasından sonra yapılabilir (Durmaz ve .
Ercan, 1987). Kurulacak baca gazı arıtma tesisi elektrofiltreler ile baca
arasında bulunacaktır. Kemerköy Termik santralinde ise elektrofiltreler ile
baca arasında böyle bir tesise imkan verecek alan yoktur. Bu alanın
dışında kurulacak arıtma tesisi hem rantabıl çalışamayacak hem de ilave
maliyet farkı getirecektir. Olayların gelişmesi ve kuruluşu tamamlanan
Kemerköy Termik Santralinin çalışmaya başlaması ile baca gazı arıtma
ünitesinin kurulmayacağı anlaşılmıştır. Ancak baskıların aşırı artması
durumunda baca gazındaki kükürt dioksitin absorbsiyon maddesi (emici
madde) olarak kireç taşı (CaC03) kullanılarak oluşturulan sıvı kireç
çözeltisi ile yıkanması sonucu oluşacak kalsiyum sülfit (CaS03) kalsiyum
sülfat (CaS04 2HıO) karışımının belirli sıcaklıklarda (l20-1S0°C, 160-
200° c) ısıtarak alçıya (CuS04 , 112 HıO, CuS04) dönüştürme esasına
dayalı kireç taşı yöntemiyle çalışacak baca gazı arıtma tesisi de ekonomik
ve rasyonel bir tesis olamayacaktır. Bunun nedenleri arasında; termik
santrallerden çıkacak olan baca gazı miktarının aşırı miktarda olması (her
baca için yaklaşık olarak 1 milyon Nm3/ saat ), baca gazını arıtırken
oluşturulacak olan çok miktardaki kireç taşının kullanım alanının sınırlı
olması, pazarlama ve bağlantılarının yapılmamış olması ve buna bağlı
olarak üretilecek kireç taşının bir atık madde olarak kullanılması
durumunda yeni bir çevre kirliliği oluşturacağı, oluşacak alçı taşının
ekonomik bir değeri olmadığı için elektrik enerjisi üretim maliyetlerini
artıracağı gibi birçok faktör sayılabilir. Bu koşullarda kurulacak baca gazı
arıtma tesisinin devamlı çalıştırılması mümkün olmayacak, göstermelik
bir tesis olarak kalacaktır. Sonuçta yine baca dumanındaki gazlar
atmosfere verilecektir. Böylece Yatağan ve Yeniköy Termik santralleri
gibi Kemerköy Termik Santrali de bu çevrede hava kirliliği oluşturacaktır.
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Yatağan-Yeniköy-Kemerköy üçgeninde bulunan linyit
kömürlerini kullanarak elektrik enerjisi üretecek olan üç termik santralin
teknolojisi ve özellikleri -soğutma su sistemi hariç tamamen aynı kabul
edilebilir. Termik santrallerdeki tüm üniteler 210 MW gücündedir.
Kullanacakları kömürdeki kükürt oranına bağlı olarak aralarında biraz
fark oluşabilmesine rağmen baca gazı bileşimleri aynı olacaktır.
Kemerköy Termik Santrali için Yatağan ve Yeniköy Termik Santral baca
gazı bileşimleri baz olarak kabul edilebilir. Bu nedenle Yatağan ve
Yeniköy Termik Santrallerinde IMR 3000 P baca gazı analiz cihazı
kullanılarak TEK tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre baca gazı
emisyon değerleri aşağıda verilmiştir (Anonymous, 1989).

Tablo : 1. Çeşitli tarihlerde Yatağan ve Yeniköy Termik
Santrallerde yapılan analizlere göre baca dumanı bileşim oranları.

1.2.1.3. Asit Yağmurları

Ünite
Tortam
CO2

O2
CO
S02
NOx

Toz
Hava Fazlası

: 150-200 MW
: 25-47°C
: % 13,6-14,7
: % 5.4-5.6
: 618-2285 mg/rrr'
: 7104-7744 ıng/ın:'
: i 064- 1406 mg/m:'
: 500-600 mg/ın:'
: 1,2-1,8

Havada bulunan S02' NOx ve CO2 gibi gazlar havayı kirletip
canlılar üzerinde zararlı etki etmeleri yanında, havada uzun süre kalmaları
halinde hava nemi, sıcaklık ve havada bulunan katı parçacıklardaki
(tozlar) katalizleyici maddeler yardımıyla oksitlenerek S03, HS03,
H2S03, H2S04, HN03, HC02 ve HC03 gibi sekonder ürünlere
dönüşmektedir (Seinfeld, ı975; İrwin and Williams, 1988). Terınik
Santraller, Bakır Fabrikaları, Demir-Çelik Fabrikaları gibi çeşitli
madenieri yüksek sıcaklıklarda oluşan yarıma olayı sonucu işleyen tesisler
çevrelerine yaydıkları kirletici gazlar yanında, çok miktarda partikül
maddeyi de atmosfere vermektedir. S02, NOx ve CO2 gibi gazların
normal koşullarda (örneğin: 25 ° C'de) su buharı ile oksitlenmesi zordur.
Ancak havaya yayılan katı partiküllerde bulunan metaller ve metal tuzları
bu gazların oksitlenmesinde katalizörlük yaparak asit yağmurlarının
oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurlarına neden olan metallerin
katalistik etkileri büyükten küçüğe doğru şöyle sıralanabilir. Cu+2> Mn+»
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Fe+» CO+2 > Ni+2 Bir örnek vermek gerekirse, S02'nin oksidasyonu
üzerindeNaCl'nın katalistik etkisi 1.kabul edilirse, CuS04 ün katalistik
etkisi2.4, MnCI2'ün 3.5, MnS04'in 12.2 olarak bulunmuştur (Seinfeld,
1975). Yani mangan sulfat, kükürt dioksidi tuza göre 12.2 kat daha fazla
oksitlemektedir. Havadaki S02, NOx ve CO2 gibi gazlar nonnal
sıcaklıklarda (25-35 o c) bile havadaki su zerrecikleri ve katalistik
maddelerin etkisiyle çeşitli asit1ere dönüşerek yağmurlara karışmaktadır.
Böylece nonnal yağmur suyuna göre çok daha asit1i yağmurlar
oluşmaktadır. Bu yağmurlara asit yağmurlarz denir.

Saf suyun pH değeri 7, nonnal yağmur suyunun pH değeri 6'dır.
Ancak bataklık vs. gibi bazı extrem koşullarda yağmur suyu pH değeri,
5.6'ya kadar inebilmektedir. pH değeri 5,6'dan düşük yağmurlar asit
yağmuru olarak kabul edilmektedir. Asit yağmurları sulardan başka,
karasal ekosistemlerde fotosentezi azalttığı, bitkiler üzerinde çeşitli zararlı
etkiler oluşturduğu ve toprağın besin maddelerinin yok olmasına yol açtığı
belirlenmiştir (Whelpdale, 1983).

Günümüzde fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan hava
kirliliğinin neden olduğu asit yağmurları bir çok ülkede ulusal sınırları
aşarak komşu diğer ülkelerde zararlı etkide bulunmaktadır. Bu nedenle her
ülke veya bölgeye düşen yağmurların pH değeri dikkate alınarak (pH > 6,
pH = 5-6, pH = 4-5, pH < 4 sınırlarını gösteren) asit yağmurları haritası
hazırlanmıştır. Bu haritada ülkemiz pH değeri 5-6 olan kuşak içerisinde
yer almakla birlikte tennik santraller, bakır fabrikaları, demir-çelik
fabrikaları gibi tesislerin çevresinde bu değer çok daha aşağıya
inebilmektedir (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1990). Yatağan'da yapılan
ölçümlerde yağmurların pHsının 4.2'ye kadar düştüğü tesbit edilmiştir
(Nuhoğlu, 1993). İsveç ve Norveç gibi İskandinav ülkelerinde kuzey-batı
Avrupa'dan kaynaklanan hava kirleticilerinin neden olduğu asit
yağmurları yüzlerce hatta binlerce göl ve nehrin dengesini bozarak, bu
göllerin giderek canlıların barınamayacağı ölü göl haline dönüşmesine
neden olmuştur (Berkes ve Kışlalıoğlu, 1990).

Yatağan Termik Santralinin bacaları 120 m olması nedeniyle
bacadan çıkan gazlar yakın çevreye çökerek zararlı olmaktadır. Baca
yüksekliği 200 m olan Yeniköy Termik Santralinden çıkan gazlar çok
daha yükseğe çıkarak atmosfere karışmakta, asit yağmurlarına dönüşerek
daha geniş alanda etkili olmaktadır. Kemerköy Termik Santralinin bacası
300 m olmasına rağmen hemen çevresindeki tepe ve dağların yükseltisine
eşit olması ve topoğrafık yapı nedeniyle bazı alanlarda bitkiler üzerinde
direkt zararlara yol açabileceği gibi baca gazları bazende asit
yağmurlarına dönüşecektir.
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3.2. Su Kirliliği

Su ortamı, gerek tatlı ve gerekse tuzlu tüm su kaynaklarını içine
alır. Sulardaiçi canlıların yaşamı; sudaki çözülmüş oksijen
konsantrasyonıına, pH değerine, suyun sıcaklığına, rengine, askıdaki katı
madde miktanna, toplam alkalinitesine, besi maddeleri bileşimi ile diğer
fıziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere sıkı sıkıya bağımlıdır. Sularda ve
özellikle yüzey sularında bu faktörlerin herhangibirinde meydana
gelebilecek uzun süreli bir değişme sulardaki.ıtüm.ıcanlı populasyonları
etkiler ve zamanla değişmesine neden olur (Karpuzcu, 199 ı).

Kemerköy Termik Santrali gibi soğutma suyunu denizden alarak,
jeneratörleri çeviren su buharını yoğunlaştırdıktan sonra yine direkt denize
veren termik santraller, diğer sarıtrallere göre önemli derecede su
kirliliğine neden olurlar. Kemerköy Termik Santralinin deniz kenarında
kurulmasının önemli bir nedeni de yörede çok kıt olan ve yöre çiftçileri
tarafından tarım alanlarını sulamak için kullanılan suyun rahatlıkla temin
edilebilmesidir. Bu santralde jeneratörleri çevirecek arıtılmış suyu temin
etmek için santral in kuzey batı yönünde bulunan çay üzerinde bir gölet
inşa edilmiştir. Ancak soğutma suyu denizden alınarak iş gördükten sonra
tekrar denize verilecektir. Bu nedenlerle Kemerköy Termik Santrali
Gökova körfezinde termal, kimyasal ve biyolojik su kirliliğine neden
olacaktır.

Gökova termik santralinden denize deşarj edilecek olan 70.000
m3/saat kapasiteli 35-45 o C sıcaklıktaki soğutma suyu Gökova
körfezindeki su sıcaklığı ve suda çözünmüş oksijen konsantrasyonunu
zamanla değiştirecektir. Böylece zamanla Gökova körfezindeki
mikroorganizma ve plankton populasyonları ile su yosunu ve su bitkileri
populasyonları değişecektir. Buna bağlı olarak plankton ve su bitkileriyle
beslenen canlılar, özelliklede balık populasyonları yok olarak yerini başka
canlılara bırakacaktır.

Bunun yanında kullanılacak olan soğutma suyu motopomplarla
çekilerek su dinlendirme ve ön arıtma havuzlarına alınarak burada bir
müddet bekletildikten sonra geçici sertliğini gidermek için kireç ilave
edilecektir. Müteakiben koagulant maddelerin çöktürülrnesi için demir üç
sülfat, mikroorganizmaları yok etmek için demir üç klorür ile muamele
edilecektir. pH'sını ayarlamak için ise sülfürik asit kullanılacaktır.
Bunların yanında organo fosfatlar da kullanılmaktadır. Soğutma suyu
arıtma işleminde kullanılan bu maddelerin denize verilmesi durumunda
denizde önemli bir kimyasal kirlilik oluşabileceği gibi, termik santral
bacasından çıkacak olan kirletici gazların oluşturacağı asit yağmurları da
Gökova körfezi sularının pH' sını değiştirecektir. Diğer taraftan uçucu
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küllerde bulunan Fe, Mn, Co, Cu, Zn, Pb, U gibi ağır metaller de zamanla
taban suları vasıtasıyla denize ulaşabilecektir. Böylece Gökova körfezinde
termal kirliliğin yanında oluşacak kimyasal kirlilik canlı populasyonlarını
baskı altına alacaktır.

Gökova körfezinde termik santralin neden olacağı termal ve
kimyasal su kirliliği özellikle termik santral soğutma suyunun verileceği
körfez kısmında ilk yıllarda görülebileceği halde, uzak kesimlere zamanla
tedricen ulaşabilecektir. Termik santrale yakın kısımda deniz suyunun
ısınması ve kimyasal kirlenmesi sonucunda suyun çözünmüş oksijen
konsantrasyonu ve pHsının değişmesi, çeşitli kimyasal maddelerin
birikmesi büyük deniz canlıları ve mikroorganizma populasyonları
üzerinde önemli değişiklikler oluşturacaktır. Çözünmüş oksijen ihtiyacı
yüksek balık türleri ortadan kalkacağı gibi mikroorganizma ve plankton
bileşimi de değişecektir. Bu bölgeye sıcaklığa dayanıklı mikroorganizma
populasyonları gelerek yerleşecek ve kalıcı florayı oluşturacaktır. Bunun
sonucunda bu bölgenin ekolojik dengesi bozulacaktır. Diğer taraftan
uçucu kül ve baca tozlarındaki ağır metaller ile su arıtımında kullanılan
kimyasal maddelerin sulara karışması ve su mikroorganizmalarına
kontaminasyonu ile biyolojik birikim olayı başlayacak, su
mikroorganizmalanyla beslenen balıkların yakalanıp insanlar tarafından
yenmesi ile de besin zinciri yoluyla insanlarda da biyolojik birikim
olabilecektir.

Termik santrallerin neden olduğu su kirliliğinin suda yaşayan
mikroorganizma populasyonları üzerinde oluşturduğu etkiler konusunda
yapılan bir araştırmada; termik santral kirliliğine maruz sularda Al-Si, Fe,
Ca, Mg, K, CI, Ti, Cu, Zn, Se, Cd, Co, Hg konsantrasyonunun kontrole
oranla değişik miktarda arttığı ve termal kirlilikle birlikte sulardaki
mikroorganizma populasyonlarının değiştiği tesbit edilmiştir (Gutlırie et
aL., 1978).

3.3. Toprak Kirliliği

Toprak; yerküreyi kaplayan çeşitli mineral ve organik maddelerin
muhtelif oranlarda karışımından oluşan, bitkilerin tutunup yetiştiği,
yaşamları için gerekli hava, su ve besin maddelerini temin ettiği yer
kabuğunun üst 2-3 metrelik kısmıdır (Çepel, i983). Ekolojik olarak hava
ve sudan daha önemlidir. İnsan ve hayvanların faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli bileşenlerin başında gelir. Toprağın kirlenmesi
aynı zamanda yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine neden olur. Toprak
kirlenmesi; insan etkinlikleri sonucunda toprağın doğal yapısının
bozulması ve fıziksel, kimyasal ve biyolojik bileşiminin verim gücünü
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3.3.1. Linyit Kömürünün Çıkarılması ve Taşınması

azaltıcı yönde değişmesi ile kullanılabilirliğinin azalması şeklinde tarif
edilebilir (Karpuzcu, 1991).

Termik santrallerin bacasından çıkan duman bileşenlerinin
zamanla yere çökmesi çevresindeki alanlarda toprak kirliliğine neden
olabildiği gibi yanma sonucu linyit kömüründe % 35-55 oranında bulunan
küllerle kül barajında toprak üzerinde depolanarak toprak kirliliği
oluşturur. Diğer taraftan kömürün çıkarılması esnasında büyük alanlarda
toprağın alınarak, kömür olmayan alanlara yığılması ~da yanlış arazi
kullanımının neden olduğu bir çeşit toprak kirliliği olarak kabul
edilmelidir. Bu nedenle termik santraller kuruldukları alan çevresinde çok
geniş alanlarda toprakları etkileyerek doğal dengeyi bozmaktadır.

Linyit kömürünün sağlanması ve kırılması bölümünde açıklandığı
gibi, kömürler yerden itibaren 2-3 metre derinlikten başlayarak açık saha
işletme tekniği ile ulaşabilecek derinliklere kadar (100-200 m) toprak
tabakaları i arasında 80-300 cm veya daha kalın horizonlar halinde
bulunmaktadır. Bu kömür horizonlarına ulaşmak için kömür çıkarılan
Turgut, Eskihisar, Bayır, Tınaz, Bağyaka, Ekizköy, Sekköy, Hüsamlar ve
Karacahisar bölgelerinde kömür horizonlarından üste kalan toprak
tabakaları ağır iş makinalarıyla sökülerek, kömür olmayan alanlara büyük
yığınlar halinde depolanmaktadır. Bu esnada kömür çıkarılan hektarlarca
orman alanı yok olurken, toprağın yığıldığı yerlerde de hektarlarca orman
alanı üzerine toprak dökülerek kapatılmaktadır. Böylece termik
santrallerin çalışma amaçlarına hizmet edilirken, ormancılık açısından çok
yanlış amaçlı toprak kullanımına neden olunmaktadır. Bu esnada sökülen
orman topraklarının üst tabakasındaki organik toprak kısmı da yığınların
altında kalarak yerinde kullanımı ortadan kalkmaktadır. Gerek toprak
tabakası taşınan alanlarda, gerekse toprak yığılan alanlarında peyzaj
özellikleri bakımından istenmeyen manzaralar ortaya çıkmaktadır.
Böylece topraklarda amaç dışı ve uygun olmayan koşullardan
kaynaklanan bir çevre kirliliği oluşturulmaktadır.

3.3.2. Kül Barajı Çevresinde Ağır Metal ve Radyasyon
Kirliliği

Yatağan Terınik Santrali günde ortalama 15000 ton, Yeniköy
Terınik Santrali ı0000 ton linyit kömürü yakıp günlük 5000-7500 ton ve .
3000-4000 ton kül çıkarırken, Kemerköy Termik Santralinin üç ünitesi de
günlük 15000 ton kömür yakıp 5000-7500 ton kül çıkaracaktır. Bu küller
yanma olayı sonucu reaktörün dibine çöken yer külleri ve baca dumanına
karışan uçucu küller olmak üzere iki gruba ayrılır ve özel bant sistemleri
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ile toplanıp su ile ıslatılarak uzun konveyörlerle kül barajı adı verilen kül
toplama alanlarında depo edilirler. Küllerin kül barajında depo edilmesi
esnasında hektarlarca orman alanı kapatılarak, küllerde bulunan ağır
metaller ve radyoaktivite yoğunlaştırılarak depolanmaktadır.

Yatağan Termik Santrali uçucu ve yer külleri Na, K, Ca, Sc, Mn,
Co, As, Br, Rb, Mo, Sb, La, Nd, Eu, Gd, Sm, Tb, Lu, W elementlerini
içermekte, uçucu küllerde ı78,8 ± 15 ppm, yer küllerinde 139,0 ± 19
ppm uranyum bulunmakta ve küllerin radyoaktivitesi normal yer
radyoaktivitesinin (6- 15 uR/saat) 3-5 katına çıkmaktadır (Kalayoğlu ve
Ünseren, 1988). Yatağan Termik Santralinde elektrofıltrelerde tutulan
yıllık 11000-15000 ton uçucu baca külüyle 2-2,5 ton ve reaktörün dibine
çöken 1,8-2,3 milyon ton yer külüyle 250-320 ton uranyum
depolanmaktadır. Bu miktar birçok nükleer reaktörü çalıştırabilecek
kapasitededir. Eşit kapasitedeki (3 x 2ıOMW) Kemerköy Termik Santrali
de aynı kirliliği oluşturacaktır.

Kül barajlarında depolanan bu küller sıcak havalarda kuruyarak
oluşan bir rüzgarla atmosfere yayılmaktadır. Şiddetli rüzgarlarda havaya
karışan küller Yatağan ilçesinin üstünü bir bulut gibi kaplayarak insanları
aşırı rahatsız etmektedir. Bu nedenle T.E.K yetkilileri kül barajının (kül
dağı) üzerini 20-50 cm toprak tabakasıyla örterek ağaçlandırma yoluna
gitmektedir. Ağaçlandırma çalışmaları bitki köklerinin 20-50 cm toprak
tabakasını geçip küle ulaştığı anda küldeki iyonların toksik etkisi nedeniyle
başarısız olsa bile, küllerin üzerinin örtülmesi, rüzgarla tozutmayı önleme
açısından faydalı ve devaın ettirilmesi gerekli bir çalışmadır.

Diğer taraftan uçucu küllerdeki ağır metal ve radyoaktif maddeler
yağmurlarla yıkanıp yeraltı ve yüzey su kaynaklarına geçerek bu suyu
kullanan insan bitki ve hayvan dokularında birikebilir. Canlı
metabolizması ile parçalanamayan, canlıya enerji veremeyen ağır metal ve
radyoaktif maddeler canlıların çeşitli doku ve organlarda biyolojik birikim
denen olaya neden olmaktadır. Böylece canlı dokularda bu maddeler
giderek artan konsantrasyonlarda depolanmaktadır. Bunun yanında termik
santral jeneratörlerini çeviren buharı oluşturan saf suyun arıtılması
esnasında kullanılan hidrazin, amonyak ve trisodyum fosfat' atıklarıda
çoğu zaman kül baraj ına verilerek küldeki zararlı madde miktarını
artırmaktadır.

Kül barajları; küllerin rüzgarlarla havaya ve hava yoluyla insan
solunum sistemine geçmesi, küllerdeki elementlerin yıkanarak su buharına
karışması nedeniyle önemli çevre kirliliği oluşturmaktadır. Bu nedenle kül
barajı yer seçiminde çok dikkatli davranmak gerekir.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Ülkemizde elektrik enerjisi krizinin başladığı 1970'li yıllarda bu
krizi çözmek için ileri sürülen alternatif enerji kaynakları olarak;

- Hidroelektrik enerji kaynakları,
- Fosil yakıtlar
- Nükleer enerji ve
- Yenilenebilir enerji kaynakları önerilmiş ve bunlar içerisinde

hidroelektrik enerji kaynağı olan barajlar ile fosil yakıtlara bağlı termik
santraller ön planda desteklenmiş ve inşa edilmiş, nükleer enerji
santrallerinin kurulması dış güçler tarafından engellenmiştir. Hızlı nüfus
artışına paralelolarak kalkınmak zorunda olan ülkemizin enerji ihtiyacını
karşılamak için hidroelektrik ve termik santrallerin gücü yetersiz kalmış
ve ülkemiz enerji krizi ile karşı karşıya bırakılmıştır. Barajların çevresinin
ağaçsız ve ağaçlandırılmamış olması nedeniyle ülkemizde hidroelektrik
santraller idare muddetini doldurmadan baraj gölleri taşıntılarla dolarak
barajlar düşük kapasite ile çalışmakta, termik santraller ise oluşturduğu
çevre kirliliği ile bitki, hayvan ve insanlar üzerinde önemli zararlar
oluşturmaktadır. Bu makalede inceleme konusu olan Yatağan, Yeniköy ve
Kemerköy Termik Santralleri çevresinde bulunan bitki örtüsü üzerinde
önemli zararlar oluşturmuş, Yatağan Termik Santrali oluşturduğu akut
zararlar ile 3050 hektar ormanı tamamen kurutmuş, Yeniköy Terınik
Santrali bacasının yüksekliği nedeniyle kirletici gazları daha geniş bir
alana yayarak akut zarardan çok kronik bitki zararlarına yol açmıştır.
Kemerköy Termik Santrali de benzer zararlar oluşturacaktır.

Ülkemiz ekonomik gerçekleri içerisinde bu termik satrallerin
oluşturduğu çevre kirliliğine rağmen çalışması zorunludur. Bu aşamadan
sonra termik santrallere ıslak kireç yöntemi ile veya farklı bir yöntemle
çalışan baca gazı arıtma tesisinin kurulması konusu ekolojik açıdan
gerekli fakat ekonomik açıdan çok iyi analiz edilmesi gereken bir konudur.
Çeşitli sebeplerle elektrik enerjisi üretim maliyetlerinin yüksek olması ve
arıtma tesisinde baca gazındaki kükürt dioksidin geri kazanımı sonucu
üretilecek alçının devlet işletmeciliği zihniyeti ile pazarlama şansının
zayıflığı nedeniyle termik santrallerde ekonomik açıdan baca gazı arıtma
tesislerinin kurulması uzak görülmektedir. Ülkemizin enerji pahasına bu
kadar çevre kirliliğini kabul etmesi ancak bu tip enerji santrallerinin bir
daha kurulmayacak olması, termik santrallerin oluşturabilecekleri
maksimum kirlilik alanına ulaşmış olmaları ve gelecekteki enerji
ihtiyacının güvenli teknolojilere sahip nükleer enerji santrallerinden
karşılanması nedeniyle kabul edilebilir.
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