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G İ R İ Ş



v Termik Santralların ürettiği enerji, üretemediği enerji, emre
amadelik, çalışma saati, enerji maliyeti vb. gibi işletim değerleri
hakkında doğru ve mukayeseli yorum yapabilmek ve
santralların nasıl çalıştığı hakkında karar verebilmek için tüm
santrallar aynı verileri toplamalı ve bu veriler aynı formüllerde
kullanılmalıdır.

v Toplanan bu verilerini; Santralların problemlerinin tesbiti,
güvenilir enerji üretimi için alınacak tedbirler, enerji
üretimindeki darboğazların aşılması, yapılacak modifikasyonlar
veya rehabilitasyonlar gibi konularda doğru ve sağlıklı bir
şekilde karar verebilmek ve gerekli istatistiki değerlendirmeyi
yapabilmek için çok büyük önemi vardır. Bu nedenle İşletme
Müdürlükleri tarafından hazırlanan aylık faaliyet raporlarında
toplanan işletim verileri yeniden gözden geçirilerek yeni bir
düzenlemeye gidilmişti. Tüm Termik Santrallar işletim verilerini
ve işletim hesaplarını bundan sonra ekte sunulan yeni formlara
işleyerek Merkez Teşkilatına aylık olarak gönderecektir.



ü Amerika ve Avrupa gibi ülkelerdeki Termik Santralların
%95’inden fazlasında taş kömürü gibi A.I.D’leri yüksek, kül
ve nem oranı düşük olan kömür veya yakıtlar
kullanılmaktadır.

ü Türkiye’de bulunan linyit kömürleri genç linyitlerdir ve
bölgeden bölgeye ve bölge içinde bile çok farklı özellikler
gösterir. Bu kömürlerin genellikle A.I.D’leri düşük, kül ve
nem oranları yüksektir. Bu özelliklere sahip kömürlerin
yakılması beraberlerinde arzu edilmeyen problemler
meydana getirmektedir.

ü Santralların işletim verilerinin değerlendirilmesinde bir
standart mevcut olmadığı için değerlendirme her ülke veya
firma tarafından farklı yöntemlere göre yapılmaktadır. Yeni
veri formlarının Türkiye’deki Termik Santrallar için
hazırlanış felsefesi ve hesapların nasıl yapılacağı aşağıdaki
bölümlerde detaylı bir şekilde izah edilmeye çalışılmıştır.





Termik Santrallar’daki enerji 

“KAYIP ENERJİ”
ve 

“ÜRETİLEN ENERJİ”

adı altında iki grupta toplanır.



Mevcut işletme tecrübeleri, işletme şartları ve santrallar
arası teknolojik farklılıklar göz önüne alınarak kayıp enerji
aşağıda izah edildiği gibi A ve B grubu kayıp enerji olmak
üzere iki bölüme ayrılmıştır. Sınıflandırma her ne olursa
olsun veya hangi başlık altında toplanırsa toplansın
üretilmeyen ve üretilemeyen enerji “KAYIP ENERJİDİR”
ve en alt düzeyde tutulması için gereken her türlü çalışma
yapılmalıdır.



Bir Termik Santralın işletilmesi sırasında sorumluluğu
tamamen işletme yönetimine ait olan “Üretilmeyen
Enerjidir”. Bakım, koruyucu bakım ve genel
revizyonların planlı, programlı ve teknolojisine uygun
olarak zamanında yapılması, malzemelerin yeterli sayı
ve kalitede zamanında temin veya sipariş edilmesi,
üretimi arttırıcı son teknolojik gelişmelerin santrala
adapte edilmesi, insan gücünün verimli bir şekilde
kullanılması gibi örnekler “A Grubu Kayıp Enerji”
miktarı için birer örnek teşkil eder. A Grubu kayıp enerji
aşağıda maddeler halinde sınıflandırılmıştır.



1. Planlanmış Devre Dışı Olma:
Bir ünitenin bir, birkaç veya tüm ana birim veya birimlerinin
hiçbir arızası olmadan sadece genel bakımı, genel revizyonu,
koruyucu bakımı veya kontrolü için planlı bir şekilde devreden
çıkartılmasına “Planlanmış Devre Dışı Olma” adı verilir.

T1 = Planlanmış devre dışı olma süresi.
W1 = Planlanmış devre dışı olma nedeniyle üretilmeyen

kayıp enerji.



2 – Zorunlu Devre Dışı Olma:

Bir üniteye ait ana birim veya birimlerinde meydana
gelen arızadan dolayı ünitenin derhal devreden
çıkartılmasına “Zorunlu Devre Dışı Olma” adı verilir.

T2 = Zorunlu devre dışı olma süresi.
W2 = Zorunlu devre dışı olma nedeniyle üretilmeyen 

kayıp enerji.



3 – Tamir Ve Bakım Nedeniyle Devre Dışı Olma 
(Ertelenmiş Arıza) :

Termik Santrallarda bazı arızalar uzun süre veya genel
revizyona kadar ertelenemediği gibi ünitenin de zorunlu
devre dışı olmasını da gerektirmeyebilir. Bu tip arızalar
YTM’nin isteği üzerine 6 saat, hafta sonuna veya tatil
günlerine ertelenebilir.

T3  = Ertelenmiş arıza nedeniyle devre dışı olma süresi.

W3 = Ertelenmiş arıza nedeniyle üretilmeyen kayıp enerji.



4 – Tamir Ve Bakım Nedeniyle Yük Düşümü:
Bir ünitenin ana birim veya birimlerinde meydana gelen

arızanın tamiri, bakımı veya koruyucu bakımı için üniteden
yük düşülmesidir.

T4 = Tamir ve bakım nedeniyle yük düşüm süresi.
W4 = Tamir ve Bakım nedeniyle üretilmeyen kayıp enerji.

+ A. GRUBU KAYIP ENERJİ İÇİN TOPLAM DEVRE DIŞI KALMA SÜRESİ: (TA)
TA = T1 + T2 + T3

+ A. GRUBU KAYIP ENERJİ İÇİN TOPLAM YÜK DÜŞME SÜRESİ: (TAy)
TAy = T4

+ A. GRUBU KAYIP ENERJİ TOPLAMI: (WA)
WA = W1 + W2 + W3 + W4



II) B. GRUBU KAYIP ENERJİ: (Üretilemeyen Enerji)

Bir Termik Santralın enerji üretebilecek durumda
olmasına rağmen santral dışı nedenlerden dolayı
enerji üretiminin durdurulması veya kısıtlanmasına

“B Grubu Kayıp Enerji”
adı verilir ve aşağıda maddeler halinde

sınıflandırılmıştır.



1 - YTM Talebi (Yedekte Bekleme) :

Su gelirlerinin fazla olması nedeniyle üretim ağırlığının Hidrolik
Santrallara verilmesi, enerji üretiminin fazla olması veya
iletim hatlarının yetersizliği durumlarında YTM’nin isteği
üzerine devreden çıkma veya yük düşme nedenleriyle
üretilemeyen kayıp enerjidir.

T5    = YTM talebi nedeniyle devre dışı olma süresi.

T5y  = YTM talebi nedeniyle yük düşme süresi.

W5   = YTM’nin talebi nedeniyle üretilemeyen kayıp enerji.



2 - Yakıt Miktarı : 
Yakıtı başka bir kuruluş tarafından temin edilen bir Termik

Santralda bir ünitenin teorik enerji üretimi için gerekli
olan yakıtın miktar olarak sağlanamaması nedeniyle
üretilemeyen enerjidir.

T6 = Yakıt miktarı nedeniyle devre dışı olma süresi 

T6y = Yakıt miktarı nedeniyle yük düşme süresi.

W6 = Yakıt miktarı nedeniyle üretilemeyen kayıp enerji.



3 – Yakıt Kalitesi :
Yakıtı başka bir kuruluş tarafından temin edilen bir Termik Santral’da

teorik enerji üretimi için gerekli olan ve santral dizaynının bu verilere
göre yapıldığı yakıt kalitesinin çalışma limitleri dışına çıkması
nedeniyle üretilemeyen enerji “Yakıt kalitesi nedeniyle üretilemeyen
kayıp enerjidir”. Linyit ile çalışan bir Termik Santralda kömür A.I.D’nin
yükselmesi nedeniyle kazanda meydana gelen curuflanmadan dolayı
yük düşümü veya üretimin durması, A.I.D’nin düşmesi ile yük
düşümü, ilave fuel-oil veya motorin yakılması kül, nem veya CaO
miktarındaki yükselmeler nedeniyle değirmen tıkanmaları, kazan
curuflanması ve kül atımındaki problemler nedenleriyle yük düşümü
veya üretimin durması yakıt kalitesinden dolayı üretilemeyen eksik
enerji için birer örnek teşkil eder.

T7 =Yakıt kalitesi nedeniyle devre dışı olma süresi 
T7y= Yakıt kalitesi nedeniyle yük düşme süresi.
W7 = Yakıt kalitesi nedeniyle üretilemeyen eksik enerji.



4 – Su Yetersizliği :
Santrala ham su temin eden baraj veya kaynakta yeterli

miktarda su olmaması veya suyun kalitesinde aşırı
bozulmalar nedenleriyle üretimin kısmen veya tamamen
durması neticesi üretilemeyen eksik enerjidir.

T8   = Su yetersizliği nedeniyle devre dışı olma süresi.
T8y = Su yetersizliği nedeniyle yük düşme süresi.
W8  = Su yetersizliği nedeniyle üretilemeyen eksik enerji.



5- Kül-Curuf Atma Sistemi :
Kül ve curuf atma işlemi başka bir kuruluş tarafından yapılan

santrallarda atılamayan kül ve curuftan dolayı üretimin
kısmen veya tamamen durması neticesi üretilemeyen
enerjidir.

T9 = Kül ve curuf atma sisteminden dolayı devre dışı olma süresi.

T9y = Kül ve curuf atma sisteminden dolayı yük düşme süresi

W9 = Kül ve curuf atma sisteminden dolayı üretilemeyen eksik enerji.



6 – Atmosferik Dizayn Şartları :
Termik Santrallar önceden tespit edilmiş atmosferik şartlara göre

dizayn edilirler. Muhit sıcaklığı, nem, basınç, rüzgar yön ve
şiddeti en önemli atmosferik parametrelerdir. Bunlarda meydana
gelen yükselmeler veya düşmeler enerjinin kısmen veya
tamamen durmasına neden olur. Yaz mevsimlerinde muhit
sıcaklığının aşırı yükselmesi neticesi soğutma kulelerinin ve
yatak soğutma suyu sistemlerinin kapasitelerinin düşmesi, kış
aylarında muhit sıcaklığının fazla düşmesi ile bir çok sistemin
donarak devre dışı kalması, yakıt girdi ve çıktılarının naklinin
yapılamaması, çevre kirliliği nedeniyle üretimin durdurulması,
gaz türbinlerinde ISO şartlarının dışındaki çalışmalar bu bölüm
için birer örnek teşkil eder. (Deprem, sel gibi tabii afetler de bu
bölümde toplanacaktır.)

T10 = Atmosferik dizayn şartları nedeniyle devre dışı olma süresi.
T10y= Atmosferik dizayn şartları nedeniyle yük düşme süresi.
W10= Atmosferik dizayn şartları nedeniyle üretilemeyen eksik enerji.



7 – Şebekeden Kaynaklanan Arıza : 
Santralda üretilen enerjinin iletilmesi için kullanılan iletim hatlarında
meydana gelen kopmalar, sistem oturmaları, hat veya dağıtım trafoları
bakımları nedeniyle üretilemeyen eksik enerjidir.

T11   = Şebekeden kaynaklanan arıza nedeniyle devre dışı olma süresi.
T11y = Şebekeden kaynaklanan arıza nedeniyle yük düşme süresi.
W11  = Şebekeden kaynaklanan arıza nedeniyle üretilemeyen eksik 
enerji.

+ B. GRUBU KAYIP ENERJİ İÇİN TOPLAM DEVRE DIŞI KALMA SÜRESİ : (TB)
TB = T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T11

+ B. GRUBU KAYIP ENERJİ İÇİN TOPLAM YÜK DÜŞME SÜRESİ : (TBy)
TBy = T5y + T6y + T6y + T7y + T8y + T9y + T10y + T11y

+ B. GRUBU KAYIP ENERJİ TOPLAMI : (WB)
WB = W5 + W6 + W7 + W8 + W9 + W10 + W11 



Bir ünitenin çalışma süresi içinde fiili olarak üretmiş
olduğu brüt enerjidir.

Wbrüt = Bir ünitenin üretmiş olduğu brüt enerji.
Wbrüt (s) = Tüm ünitelerin üretmiş olduğu brüt

enerjilerin toplamıdır.





ANA BİRİM :
Bir Termik Santralda bir ünite içindeki kazan,
türbin, jeneratör, kondenser gibi üniteyi
meydana getiren bileşenlere “ana birim” adı
verilir.

BİRİM :
Besleme suyu pompası, kazan boruları, AB ve
YB boruları, kompresörler gibi ana birimi
meydana getiren bileşenlere “birim” adı verilir.



KULLANILAN HARFLER :

T, t = Zaman (saat) P = Güç (MW)
W,w = Enerji (MWh) U = Ünite

F = Faktör (%) S = Santral
KF = Kullanma Faktörü (%) V = Verim (%)
EAF = Emre Amade Olma Faktörü (%)

PERİYODİK SÜRE : (Saat)

Bir sistemin değerlendirilmesinde kullanılan takvim hesabına göre
toplam saattir.

Tt = Periyodik Süre.
Tt = 1x24 = 24 saat (günlük için)
Tt = 30x24 = 720 saat (aylık için)
Tt = 31x24 = 744 saat (aylık için)
Tt =365x24 = 8760 saat (yllık için)
Tt (s) = Ünite Sayısı * Tt



EMRE AMADE OLMA :

Bir ünitenin devrede olsun veya devrede olmasın devreye
alınabilir durumda olmasına “Emre Amade Olma” adı verilir.

ÇALIŞMA SAATİ : (Saat)

Bir Termik Santralda bir ünitenin ana kesicisi kapalı ve
enterkonnekte sisteme bağlı olarak enerji ürettiği süre ile iç
ihtiyaca kalmış iken enerji ürettiği sürelerin toplamına “O
Ünitenin Çalışma Saati” adı verilir.

Tu = Ünite çalışma saati.
Tu = (s) = Santral çalışma saati.
Tu = (s) = Tu (1) + ...+ Tu (n)



EMRE AMADE OLMA SÜRESİ : (Saat)

Bir ünitenin enerji ürettiği ve enerji üretebilir durumda olduğu sürelerin
toplamıdır.

Tea = Bir ünitenin emre amade olma süresi.
Tea = Tu + TB
Tea (s)=Santralın emre amade olma süresi Tea (s) = Tea (1) +..+ Tea (n)

TEORİK GÜÇ : (MW)

Ünitenin dizayn edildiği nominal çalışma gücüdür.

Pn = Ünitenin teorik gücü.
Pn (s) = Santralın teorik gücü.
Pn (s) = Pn (1) +..+ Pn (n)



TEORİK ÜRETİM : (MWh)

Bir ünitenin Tt süresi içinde teorik güç ile çalışması durumunda
üretebildiği enerjidir.

Mn = Ünitenin teorik üretimi.
Mn = Tt * Pn.
Wn (s) = Santral teorik üretimi.
Wn (s) = Wn (1) +..+ Wn (n)

ZAMAN KULLANMA FAKTÖRÜ : (%)

Bir ünitenin Tt periyodik süresi içinde zaman yönünden hangi oranda
enerji üretimi için kullanıldığıdır.

KF (T) = Ünite zaman kullanma faktörü.
KF (T) = (Tu/Tt) * 100
KF (T) (s) = Santral zaman kullanma faktörü
KF (T) (s) = (Tu (s) / Tt (s) ) 1 * 100



ORTALAMA ÇALIŞMA GÜCÜ: (MW)

Tu zamanı içinde ünitenin ortalama çalıştığı güçtür.

Port = Ünitenin ortalama çalışma gücü.
Port = Wbrüt/Tu
Port (s) = Santralın ortalama çalışma gücü Port (s) = Wbrüt (s) / Tu (s)

EMRE AMADE OLAN ENERJİ : (MWh)

Bir ünitenin Tt periyodik süresi içinde üretmiş olduğu enerji ile üretebilir
durumda olduğu halde işletme yönetiminin sorumluluğunda olmayan
nedenlerle üretemediği enerjilerin (B. GRUBU KAYIP ENERJİLERİN-
Üretilemeyen Enerjilerin) toplamı emre amade olan enerjidir.

Wea = Ünitenin emre amade olan enerjisi.
Wea = Wbrüt + WB
Wea (s) = Santralın, emre amade olan enerjisi Wea (s)=Wbrüt(s) + WB (s)



EMRE AMADE OLMA FAKTÖRÜ (ÜRETİM) : (%)

Bir ünitenin Tt periyodik süresi içinde ne kadar enerji üretebilir durumda
olmasıdır.

EAF (W) = Ünitenin emre amade olma faktörü (Üretim)
EAF (W) = (Wea/Wn) * 100
EAF (W) (s) = Santralın emre amade olma faktörü (Üretim)
EAF (W) (s) = (Wea (s) / Wn (s) ) * 100

EMRE AMADE OLMA FAKTÖRÜ (ZAMAN) : (%)

Bir ünitenin Tt periyodik süresi içinde ne kadar süre enerji üretebilir
durumda olmasıdır.

EAF (T) = Ünitenin emre amade olma faktörü (Zaman) EAF (T) = (Tea/Tt) * 100
EAF (T) (s) = Santralın emre amade olma faktörü (Zaman)
EAF (T) (s) = (Tea (s) / Tt (s) ) * 100



KAPASİTE KULLANMA FAKTÖRÜ : (%)

Bir ünitenin Tt periyodik süresi içinde nominal üretim kapasitesine göre
hangi oranda enerji üretmiş olduğudur.

KF (W) = Ünitenin kapasite kullanma faktörü KF (W) = (Wbrüt / Wn) * 100
KF (W) (s) = Santralın kapasite kullanma faktörü.
KF (W) (s) = (Wbrüt (s) / Wn (s) ) * 100

ÖNGÖRÜLEN ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRME FAKTÖRÜ : (%)

YTM tarafından üretilmesi öngörülen enerjinin gerçekleştirilme oranıdır.

Wbrüt (ö.g) = YTM tarafından üretilmesi istenilen enerji.
GF (Wö.g) = Santral için öngörülen üretimi gerçekleştirme faktörü.
GF (Wö.g) = (Wbrüt (ö.g) / Wbrüt (s) ) * 100



ISI TÜKETİMİ : (kCal/kWh)

Bir kWh enerji üretmek için kullanılan ISI’dır.
Isı tüketimi = Kazana yakıt ile verilen toplam ısı / Toplam brüt
üretim.

MALİYET (YAKIT OLARAK) : (TL/kWh)

Bir kWh enerji üretmek için yakıta ödenen TL’dir.

Maliyet (Yakıt Olarak) = Yakıta ödenen toplam TL/Toplam brüt
üretim.



YAKIT TÜKETİMİ : (Kg/kWh)

Bir kWh enerji üretmek için yakılan yakıt miktarıdır.
Yakıt Tüketimi = Isı tüketimi / A.I.D

TOPLAM VERİM : (%)

Kazana toplam yakıt ile verilen ISI hangi oranda elektrik enerjisi üretimi için
kullanılmaktadır. Toplam verim kazan verimi, buhar borularının verimi, türbinin
iç ve mekanik verimi ve generatör veriminin çarpımına eşittir. Termik
Santrallar’da toplam verim kazan, türbin ve boru verimlerinin çarpımı olarak
hesaplandığı gibi çıkış/giriş ısı oranı olarak da hesaplanabilir. Generatör
verimi gibi diğer verimlerin hesaplanması mümkün olmadığı için toplam verim
hesabı ısı’ya göre yapılacaktır. Ünitelerin verim testleri, her ayın sonuna
doğru, kumanda odasındaki mevcut cihazlar kullanılarak yapılacaktır.

Toplam verim = Kazan verimi * Boru verimi * Türbin verimi.
veya
Toplam verim = (Brüt enerjinin ısı cinsinden değeri/Kazana verilen ısı) * 100



İÇ TÜKETİM, KAYIPLAR 

VE 

NET ÜRETİM



1 - İÇ TÜKETİM :

Elektrik enerjisi bir Termik Santralda üç bölümde yorumlanır:

a) Üretilen enerji: Santral tarafından üretilen brüt enerjidir.

b) Tüketilen enerji : Brüt enerjinin üretilebilmesi için santral tarafından
kullanılan veya tüketilen enerjidir.

c) Net enerji : Enterkonnekte sisteme verilen net enerjidir. (Brüt enerji
tüketilen enerji-kayıplar.)

Bir Termik Santral’da üretim öncesi ve üretim sırasında ünitelere ait
sistemler tarafından tüketilen enerji, tüm ünitelere ait ortak tesisler
tarafından tüketilen enerji ve üretimin devamlılığı için yapılan tüm
çalışmalar için kullanılan enerji o santralın “İç Tüketimi”dir. Bir başka
deyişle 1MWh enerji üretmek için santrala ait tüm tüketim yerleri
tarafından çekilen veya kullanılan kWh enerjidir.



Termik Santralların iç tüketimi “Santralın İç Tüketimi” ve
“Ünitenin İç Tüketimi” olarak iki bölüme ayrılır.

I) Santralın İç Tüketimi: Bir Termik Santralın iç tüketimi aşağıda
belirtilen tüketim değerlerinin toplamına eşittir.

Ünitelerin ikaz trafolarından çekilen (Wa)
Ünitelerin iç tüketim trafolarından çekilen (Wb)
Start-up trafolarından çekilen (Wc)
İkaz, iç tüketim ve start-up trafoları çıkışları ile hiçbir elektriki

bağlantısı olmayan ve santrala ait diğer tüketim yerleri tarafından
çekilen (yardımcılar tüketimi) (Wd)

İmdat durumlarında kullanılan dizel-generatörler veya gaz
türbinlerinden çekilen (hesaplarda dikkate alınmıyacaktır.)

Santral iç tüketimi = Wa + Wb + Wc + Wd



II) Ünite İç Tüketimi : Bir Termik Santral’da bulunan her bir ünitenin ayrı
ayrı iç tüketimini tam ve doğru olarak bulmak veya hesaplamak
imkansız görülmektedir. Bir üniteye ait tüm tüketim yerlerine sayaç
konulması durumunda bile kömür hazırlama, kül-curuf atma ve su
hazırlama sistemleri gibi ortak sistemler tarafından tüketilen enerjinin
farklı çalışma saatlerine sahip ünitelerin hisselerine düşen miktarları
tam ve doğru olarak tespit etmek mümkün değildir. Bu nedenle
Santrallar arası hesap birliğini sağlamak ve mümkün olduğu kadar
doğru hesap yaklaşımını temin etmek için ünitelerin, iç tüketimleri
şimdilik aşağıda belirtilen metoda göre hesaplanacaktır.

Bir ünitenin iç tüketimi aşağıda belirtilen tüketim yerlerinin toplamına eşittir.
§ Ünite ikaz trafosundan çekilen (W1)
§ Ünite iç tüketim trafosundan çekilen (W2)
§ Start-up trafolarından ünite için çekilen (W3)
§ Yardımcılar tüketiminden ünite için çekilen (W4)

W3+W4 = (Wc+Wd) +Ünitenin çalışma saati/Ünitelerin toplam çalışma saati.
W3+W4 = (Wc+Wd) * Tu/Tu (s)
Ünite iç tüketimi = W1+W2+(W3+W4)



2 – KAYIPLAR :

Yüksek gerilim şalt tesisleri genellikle santralın hemen yanında oldukları
için kayıplar sadece trafo kayıplarıdır. Bir trafonun toplam kaybı imalatçı
firmaların fabrika test raporlarında bulunabilir.

Santral sahası içinde bulunan ana trafo, iç tüketim trafosu, ikaz trafosu,
start-up trafosu, kaplin trafosu gibi sekonder gerilimi 6 Kw ve daha
yukarısı olan tüm trafoların kayıpları toplamı “Santral Toplam Kaybıdır”.
Santralda bulunan her bir ünite ister devrede olsun ister devreye
girerken olsun santral toplam kaybından paylarına düşeni net üretim
hesaplarında kullanmak mecburiyetindedir.

Bir trafonun toplam kaybı = Trafo kaybı * Trafo çalışma saati.

Santral toplam kaybı = Tüm trafo kayıpları toplamı = Wk
Santral toplam kaybından ünite payı = (Wk)*(Tu+start-up saati) / tu (s)



3 – NET ÜRETİM :

Santralın net üretimi = Santralın brüt üretimi – (Santralın toplam iç
tüketimi + santral toplam kaybı)

Veya

Santralın net üretimi = Ünitelerin net üretim toplamı.

Ünite net üretimi = Ünite brüt üretimi – (Ünite iç tüketimi + Santral toplam
kaybından ünite payı)

Bir Termik Santral’da elektrik enerjisi balansının doğruluğu ancak,
aşağıdaki eşitliğin sağlanması ile mümkün olur. Bu eşitliğin, sayaç hataları
ve santral toplam kaybı hesaplarından dolayı tam olarak sağlanması
mümkün değildir. Arada küçük farklar meydana gelebilir.

SANTRALIN NET ÜRETİMİ + FİDERLERDEN ALINAN = FİDERLERDEN VERİLEN





• Bir Termik Santralın doğru değerlendirilmesi toplanan verilerin
doğruluğuna bağlıdır.

• Kömür numunelerinin ilgili norm veya metodlara göre alınması,
kömür tartı cihazlarının imalatçı firma önerilerine uygun olarak
kalibre edilmesi,

• Enerji sayaçlarının ve kumanda odası ölçü-kontrol alet ve
cihazlarının zamanında kalibre edilmeleri değerlendirmeyi
yönlendirecek en önemli faktörlerdir.

• Doğru alınmayan veriler veya değerler gerek hesaplarda ve
gerekse değerlendirilmede yanlış yorumlara ve yanlış
yönlendirmelere neden olabilir.


