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Toplumlarýn geliþmiþliklerinin,
kiþi baþýna tükettikleri enerji miktarlarýyla
deðerlendirildiði günümüzde enerji denildiðinde akla gelen ilk kavram elektrik
enerjisidir. Bu baðlamda, TÜrkiye geliþmekte olan bir ülke olup, elektrik ihtiyacýnýn
bUyük bir bölUmUnU düþük kalorili linyitierin kullanýldýðý termik santraller
vasýtasýylakarþýlanmaktadýr. DUþük verim ve çevresel etkiler nedeniyle linyit bazlý
termik santraller günümüzde önemini hýzla yitirmektedir. Enerji açýsýndanbUyük
oranda dýþa baðýmlýlýðýnTUrkiye' yi ekonomik açýdan oldukça zora sokmasý ve
sahip olunan zengýn kömür rezervleri gibi etkenlerden dolayý, TUrkiye' de termik
santrallerin varlýðý zorunlu bir ihtiyaçtýr. Bu çalýþmada, linyit yakýtlý Seyitömer
termik santraline ait enerji ve ekserji analizleri yapýlarak, santraldeki kayýplar ve
yerleri tespit edilmiþ, verimliliðin artýnýmasý hususunda yapýlmasý gerekenler
Uzerinde dul'\\!muþtur.

1. Giriþ
Özellikle, 1970'li yýllardan sonra, enerjinin verimli kullanýmý üzerindeki çalýþmalar
yoðunlaþmýþ, çeþitli enerji dönüþümlerini içeren süreçlerde verimliliðin
arttýrýlmasýnýnyaný sýra, ayný amaçlara yönelik yeni süreçlerin deðerlendirilmesi ve
mevcut süreçler ile karþýlaþtýrýlmasý
da önem kazanmýþtýr[l,2]. Asit yaðmurlarý, ozon
tabakasýnýndelinmesi ve küresel iklim deðiþikliði gibi çevresel kaygýlardan dolayý
1980'lerde enerji-çevre iliþkisi oldukça önemli bir konu haline gelmiþtir. Enerji
kullanýmý ve çevre arasýndaki baðlantý daha fazla tanýnmýþtýr.O zamandan QUyana,
bu baðlantý arasýndaki dikkat artmýþ, enerji üretimi, dönüþümü, taþýnmasý ve
kullanýmýnýn dünya çevresini etkilediði açýkça anlaþýlmýþve çevresel etkilerin ýsýl,
kimyasal ve nükleer emisyonlarla iliþkili olduðu fark edilmiþtir[2].
Yaþam standartlarýný geliþtirmek ve insanoðlunun yiyecek, su ve barýnma
ihtiyaçlarýný karþýlamak için enerjiye ihtiyaç duyulur. Birleþmiþ milletler, enerji
sektörünün, çevreselolarak güvenli ve yüksek enerji verimliliðine sahip olmasý
yönünde atmosferik koruma stratejilerine doðru yönlendirilmesi gerektiðini
belirtmektedir[3]. Enerji ve çevre arasýndaki yakýn iliþkiyi ilgilendiren çalýþmalarýn
1970 ve 1980'ler de ortaya çýkmasýnaraðmen, yoðun çalýþmalarýnsayýsýson birkaç
yýl içerisinde artmaya baþlamýþtýr[2,4-9]. Þekil 1.2'de görüldüðü üzere ekserji,
enerji, çevre ve sürdürülebilir. geleceðin bir karýþýmýolarak düþünülebilir[2,5- 7].
Toplumda çevresel etkilerin büyük bir bölümünün enerji-kaynak kullanýmý ile ilgili
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