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Makale

Tuzdan Arındırma
(Desalination) Sistemleri ve
Bir Güç Santralinin Tuzdan
Arındırma Tesisinin
Đncelenmesi

Giriş

Günümüzün sanayileşmiş ülkeleri yetersiz su rezervlerine rağmen

içme suyu ihtiyaçlarını rahat karşılamaktadırlar. Buna karşın dünya

nüfusunun hemen hemen %25'i ciddi boyutlarda içme suyu sıkıntısı

çekmektedir. Aynı zamanda bu bölgelerde kullanılan içme suları hij-

yenik şartlardan yoksundur. Dünya üzerindeki su potansiyelinin yal-

nızca %0,5'i içilebilecek nitelikte olup, %97'si deniz suyu, %2.5'i ise

tuz içermesinden dolayı tuzlu yer altı suyu olarak sınıflandırılmakta-

dır. Söz konusu tuzlu sular içilebilecek nitelikte suya dönüştürülürse

su temini açısından sınırsız bir potansiyel elde edileceği açıktır. 1996

yılı itibariyle dünya üzerindeki tuz giderme tesislerinin toplam kapasi-

tesi günlük 17,5 milyon m3'tür. Şekil 1' de dünyada en yüksek kapa-

siteyle deniz suyundan tuz gidererek tatlı su elde eden on ülke görül-

mektedir. Türkiye ise yaklaşık 3600 m3/gün kapasite ile bu ülkelerin

çok gerisinde kalmaktadır bu durum Şekil 1'de görülebilir [1].

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'e göre daha az tuzlu bir deniz-

dir. Đstanbul ve Çanakkale boğazları aracılığıyla Karadeniz ile Ege

Denizi arasında su alışverişi sağlayan Marmara Denizi'nin yüzey

suları Ege ve Akdeniz'e göre daha az Karadeniz'e göre ise daha tuz-

ludur. 15-20 m derinlikte yüzey katmanında %2,2 olan tuzluluk oranı,

30 m'de %3,7'ye, 150m'de ise %3,85'e ulaşmaktadır. Bazı denizlerin
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Özet: 

Gelişen dünya ve hızla artan

nüfusa paralel olarak doğaldır
ki tatlı suya duyulan ihtiyaç her

geçen gün artmaktadır. Bunun

bir sonucu olarak mevcut kay -
nakların yetmemesi günümüz -

de gündeme gelmeye başla -

mıştır. Bu noktada özellikle
Basra Körfezindeki Arap Ülke -

lerinin yıllardan beri kullandığı

deniz suyunun desilinasyonu -
nun ciddi bir alternatif oluştu -

racağı kesindir. Hatta Đstanbul'

da bu alternatif ciddi olarak dü-
şünülmeye başlanmıştır.

Özellikle Đstanbul gibi nüfusu
hızla artan ve su kaynakları

çok bol olmayan büyük şehir -

lerimizde tatlı su sorunu baş
göstermiştir. Böyle bir durum -

da Đstanbul civarında mevcut,

çalışan bir elektrik santralinin
desalinasyon ünitesi bulunma -

sı yada bu ünitenin eklenip

hem elektrik, hem de su üreten
çift maksatlı bir tesis haline ge-

tirilmesi kaçınılmaz bir seçe -

nek olacaktır.

Şekil 1 . Tuz Giderme Kapasitesi En Yüksek On Ülke (1 Ocak 1996)
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tuzluluk oranları Çizerge 1' de görülebilir.

Çizelge 1 . Dünya Üzerindeki Çeşitli Denizlerin

• Ucuz maliyetli enerji hazır bulunduğunda,

• Yüksek yaşam standartları göz önünde bulunduru-

larak maliyet düşünülmediğinde uygulanan bir pro-
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Çizelge 1 . Dünya Üzerindeki Çeşitli Denizlerin

Tuzluluk Oranları.

Denizler Tuz Konsantrayonu (‰)

Standart Deniz Suyu 35

Baltık Denizi 7

Pasifik Okyanusu 34

Atlantik Okyanusu 36

Kızıldeniz 43

Karadeniz 18

Marmara Denizi 22

Ege Denizi 38

Akdeniz 43

Deniz suyunun bileşenleri Şekil 2' de açık olarak ifa-

de edilmektedir

Desalinasyon'a Genel Bir Bakış

Desalinasyon, tuz gidermek anlamına gelir. Suda

mevcut tuzu, mineralleri ve diğer safsızlıkları gidere-

rek; içme, sulama, kullanma amaçlı su elde edilmesi-

ni hedefleyen proseslere genel olarak desalinasyon

prosesleri adı verilir. Desalinasyon genellikle su üret-

menin yüksek maliyetli bir yolu olarak görülmüştür.

Bu güne kadar desalinasyon sadece;

• Başka pratik bir alternatif olmadığında,

• Diğer kaynakların maliyetleri daha yüksek olduğun-

da,

larak maliyet düşünülmediğinde uygulanan bir pro-

ses olmuştur [2].

Körfez Arap ülkelerinden bu konuda lider iki ülkeyi ör-

nek verirsek;

Suudi Arabistan 27 desalinasyon istasyonu ile 775

milyon m 3 su üretmektedir (gerekli içme suyunun

%70'i). Ayrıca desalinasyon tesislerinin ürettiği elek-

trik miktarı 22,3 milyon megawatt (toplam elektrik üre-

timinin %21'i) şeklindedir.

Kuveyt'te ise tüm elektrik santralleri kojenerasyon te-

sisleridir. Yani hepsi hem elektrik, hem de su üretmek

üzere kurulmuş çift amaç lı tesislerdir. Tüm bu tesis-

lerde su Çok Kademeli Ani Damıtma (MSF) sistemi

kullanılarak üretilmektedir. 1999 yılında Kuveyt'te

toplam 319 milyon m3 su üretilmiştir [3].

Tuzlu Sudan Tatlı Su Üretim Yöntemleri

• Đyon Değişimi

• Elektrodiyaliz

• Buhar Kompresyonlu Damıtma

• Güneş Buharlaştırması

• Çok Etkili Damıtma (MED)

• Buhar Sıkıştırma Prosesi (VC)

• Ters Ozmoz

• Çok Kademeli Ani Damıtma (MSF);

yöntemleridir.

Tek ve Çift Amaçlı Tesisler

Bugüne kadar özel yerler ve amaçlar dışında ekono-

mik olmayan desalinasyon prosesi gittikçe daha eko-

nomik olmaya başlamıştır. Bunun için tek ve çift

amaçlı tesisleri incelenecektir. 

Tek amaçlı tesisler sadece desalinasyon için kurul -

muş, çift amaçlı tesisler başka amaçlar için kurul -

muş ek amaç olarak desalinasyon prosesi yapan te-

sislerdir. Tek amaçlı tesis ya çok özel durumlarda ve-

ya suyun uzaktan getirilmesinin gerektiği durumlarda

fizibil olabilmektedir. Böyle yerlerde diğer kaynakları

işletmek veya suyu getirmek çok daha pahalıya mal

Şekil 2 . Deniz Suyunun Kimyasal Bileşenleri.
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olacağından tek amaçlı arıtmadan elde edilecek su-

yun fiyatı kabul edilebilir bir mertebede olabilmekte-

dir.

Bununla birlikte son yıllarda gelişen ters ozmoz (RO)

teknolojisi tek amaçlı tesislerin seçilmesini bu derece

zor olmaktan çıkarmıştır. Ters ozmoz termal enerjiye

ti Stage Flash Distillation) tesisinden oluşan düzenle-

mede tüm buhar türbinden 2 l05 Pa (2 bar)'da atılıp

ve salamurayı ısıtmada kullanılmasıdır. Bu düzene

karşı basınç çevrimi adı verilir ve ana avantajı dü -

şük ürün oranına (P/W - Güç/Su oranına) sahiptir

(Şekil 3). Yani belli bir su miktarı için en düşük elek-

triği üretir. Daha çok, yüksek miktarda su ihtiyacı olan
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zor olmaktan çıkarmıştır. Ters ozmoz termal enerjiye

gereksinim duymadığından, bu sistemi kullanan bir

tesisi sadece su üretecek şekilde işletmenin yarattı-

ğı bir dezavantaj görülmemektedir. Dünyada bu tek-

nolojiyi kullanan tesisler işlemeye başlamıştır. Bu -

na, RO sistemi ile 51 000 m3/d kapasitede su üreten

Lamaca Desalinasyon tesisini [4] örnek olarak verebi-

liriz.

Çift amaçlı santrallarda, enerjinin daha verimli kulla-

nılabilmesinin sebebi, desalinasyon sistemlerinin ter-

mal santralarda kullanılmayan termal enerjinin de kul-

lanabilmesidir.

Üretim oranına (elektrik gücü - arıtılmış su oranı)

bağlı olarak çeşitli buhar türbini döngüleri kurulabili -

nir. Bir birleşik tesis ana olarak ısı kaynağı, güç üre-

tim sistemi ve desalinasyon sisteminden oluşur. Bu

örneklerden biri, nükleer ya da fosil yakıtlı bir kazan

ısı kaynağı olarak, bir konvansyonel buhar türbini ve

güç üretimi için jeneratör ve su üretimi için MSF (Mul-

triği üretir. Daha çok, yüksek miktarda su ihtiyacı olan

bölgeler için bir tercih nedeni olabilir.

Şekilde; K, kazan; Y.B, yüksek basınç türbini; A.B, al-

çak basınç türbini; G, generator; B.H, salamura ısıtı-

cısıdır.

Bu düzende operasyonel esneklik zordur. Desalinas-

yon ünitesi kapatılamaz, çünkü düzen çıkış buharını

burada kondense etmek üzere kurulmuştur.

Deniz suyunun dönüşümü

Yeni tatlı su kaynaklarının geliştirilmesinin maliyeti

ve uzaklığı arttıkça, deniz suyu dönüşümünün mali -

yetinin uzak tatlı su sağlama projelerinin maliyetinden

düşük hale geçmesi beklenebilir.

Günümüzdeki deniz suyu dönüşüm tesisleri, önceki-

lerden daha az ısı enerjisi kullanıcılarıdır, fakat bü -

yük tesisler yine de çok enerjiyi kullanmaktadır. Mo-

dern tesislerde nispeten düşük derecede enerji des-

tilasyon için uygundur. Deniz suyu des-

tilasyon ekipmanlarının elektrik gücü

üreten nükleer ya da buharla çalışan

sistemlerle birlestirilmesi ilgi çekici ola-

bilir. Bu çift amaçlı tesislerin bazı du -

rumlarda tatlı su üretimi maliyetini dü-

şürmektedir.

Bütün tuzlu su prosesleri gibi özellikle

deniz suyu gibi çok tuzlu suların arıtıl-

dığı prosesler, nispeten yüksek oranda

enerji kullandığından kullanımı sınırlı

olmaktadır. Enerji üretimi teknolojisi

geçen 50 yılda önemli ölçüde ilerle -

miştir, ilerlemelerin önümüzdeki yıllar-

da da devam edeceğini bilinmektedir -

ler. Bu durumda, tatlı su üretimi için

enerji harcaması gelecek yıllarda eko-Şekil 3 . Karşı Basınç Çevrimi - Salamuranın ısıtılmasında tüm
türbin egzozu kullanılıyor.
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nomik açıdan daha kullanışlı ha -

le gelecektir.

Sistemin Termodinamik Özellik-

leri

Marmara Güç Santralında ticari

operasyonlar 05/06/1999 tarihin -

de başlamış bulunmaktadır.

Marmara Güç Santralı bir Kombi-

ne Çevrim Gaz Türbin Santralı

olarak inşa edilmiş olup takriben
12.76MWh

1.55%
0.3%

Q
100%
0.3%

822.35MW

101.57MW
h

12.48%
8.6%

2.47MWh
0.30%

481.95MWh
58.61%

GT1A GT1B ST
MWh 136.83 136.63 155.400

155.40MW
h

18.74%
19.2%

270.68MW
h

32.92%
34.0%

428.23MWh
52.08%
53.2%

Kombine Çevrim
(Brüt)

Doğal Gaz Debisi

Gaz Türbini

Buhar Türbini

Kayıp

Kayıp

Kondenser

Baca Kaybı

Buhar

Yakıt Enerjisi

Isı Geri Kazanım Buhar Jen. Kaybı

4.11MWh
0.50%

81299.98
m3
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olarak inşa edilmiş olup takriben

478 MW güç verme kabiliyetine

sahiptir. Santral baz yük operas -

yonu için %52 verimle çalışmak

üzere dizayn edilmiştir. Güç san-

tralı bir buhar türbini ve ona buhar

sağlayan 2 adet Atık Isı Kazanı ve

2 adet Gaz türbininden oluşmuş -

tur. Sistemin Sankey Diyagramı

Şekil 4'de görülmektedir.

Üretilen Saf Su

Tesise giren deniz suyunun debisi

bellidir. Ayrıca her bölmedeki sı -

caklıklarda bellidir. Buna göre her

haznede enerji ve kütle dengesi

kurarak giren deniz suyuna göre

çıkan saf suyu bulabiliriz. Şekil

5'deki sisteme göre enerji dengesini kurarız. Bu den-

ge için her bölmedeki buharlaşmış saf suyun yo -

ğuştuğu kısmı ele alırız.

Enerji dengemiz girenler=çıkanlar olacağından ve ka-

yıp olmadığını kabul edilirse;

m1 h1+m=m+m4 h4 2 h2 3 h3 (1)

şeklindeki denge kurulabilir. Buna göre bilinen para-

metreler yazılırsa;

m1= m
2 = 198482 kg/h

m13= x kg/h 

m4= 198482-x1 kg/h değeri bulunur.

Yaklaşık bir hesap için tuzlu suyu saf su olarak kabul

edilecektir. m4 kütlesi hariç, diğer kütleler su olduğu

için, h değerleri suyun entalpi değerleri, m4 kütlesi ise

su buharı olduğundan, h değeri su buharı tablosun -

dan alınmıştır.

Buhar tablosundan h 4= 2678,156 kj/kg ya da h 4=

640,7 kcal/kg bulunur. Buradan;

(198482) (93.4)+(198482-x 1) (640,7)=(198482)

(97,1)+101,4x1

x1 =1325 kg/h (1. haznede oluşan saf su.) olarak he-

saplanır

Her bölüme aynı enerji dengesini uygularsak ve çı -

kan sonuçları toplarsak işletmemizde saatte çıkan

toplam saf suyu bulabiliriz. 20 bölüm için Çizerge 2

bulunur.

Şekil 4 . Marmara Güç Santralı bir Kombine Çevrim Gaz Türbin
Santralı'nın Sankey Diyagramı

Şekil 5 . Sisteme giren ve çıkanlar

Saf Su Çıkış     3

Deniz Suyu Giriş     1

0.3%
315.06MW

h
38.31%
37.4%

8.6% Kondenser

Vakum Sayesinde
Buharlaşan Su

4

Bölüm 1
101.4 °C

2       Deniz Suyu Çıkış
97.1

101.4

101.4

93.4

Makale

Çizelge 2. Her Bölümde Çıkan Saf Su.

Bölümler Çıkan temiz Bölümler Çıkan temiz
su debisi(kg/h) su debisi(kg/h)

x1 1325 x11 1230

x2 1313 x12 1180

x3 1260 x13 1168

x4 1283 x14 1157

x5 1269 x15 1141

x6 1292 x16 1133

x7 1243 x17 1122

x8 1230 x18 1115

x9 1217 x19 1100

x10 1167 x20 1068

Buna göre sistemimizde 198482kg/h' lik deniz suyu-

Doğalgaz Kullanımı

Bu enerji için önce harcanan yakıt bulunur daha son-

ra bu yakıta göre maliyetimizi hesaplanır.

B= Qyakıt yakıt/ Hu hk (3)

formülü harcadığımız saatteki yakıtı bulunur.

Qyakıt= 6 615 405 kj/h 

Doğalgazın alt ısıl değeri olarak H u = 34485 kj/m3,

kazanın ısıl verimini hk = 0,9 alındığında, harcanan

yakıt miktarı olarak,

B= (6 615 405)/(34485) (0,9)yakıt
B= 213,15 m 3/h değeri bulunur.
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Buna göre sistemimizde 198482kg/h' lik deniz suyu-

na karşı xt= 24031kg/h'lık saf su üretilmektedir. Su -

yun birim fiyatı ise 1m 3=1,6YTL' dir. 1m 3=1000kg

olarak kabul edilir ise;

Üretilen suyun ekonomik değeri =

24,031 m3 x 1,6 YTL/ m3 = 38,45 YTL'dir.

Ürettiğimiz suya göre harcadığımız enerji maliyeti

Deniz suyu 20. kademeden 25 °C olarak girdiği siste-

me 1. kademeden 97,1 °C olarak çıkar. Daha sonra

brine heaterda (ön ısıtıcı) enerji verilerek ısıtılır. Bri-

ne heater'a t g= 97,1°C ve t ç= 105°C'dir. Asıl enerji

kaybı buradadır ve buna göre enerji maliyetimizi he-

saplanır..

Q= m (h)ç- hg (2) 

formülü ile harcanan enerjiyi bulunur. Değerler yerle-

rine konur ise;

Q= (198482 kg/h) (440,17- 406,84) kj/kg.

Harcanan enerji;

Q= 6 615 405 kj/h olarak bulunur .

Bu enerjiyi elde etmek için doğalgaz ya da elektrik

kullanıldığı düşünürse, buna harcanan enerjinin ma-

liyetini bulunabilir.

B= 213,15 myakıt
3/h değeri bulunur.

Đgdaş tarafından satılan doğalgazın birim fiyatına

göre 0,524 YTL/m3'dir. Buradan harcanan gazın ma-

liyeti, 24,031 m3 su için, 115,52 YTL/h olarak hesap-

lanır.

Elektrik Kullanımı

Yine 24,031 m3 su üretmek için harcanan enerji mik-

tarı kW/h birimine çevrildiğinde;

(6 615 405kj/h/3600) Q yakıt= 1837,61 kw/h olarak

bulunur. 1kw elektrik fiyatı ise 0,158 YTL alırsa, mali-

yet 290,43 YTL/h olur..

Bulunan Maliyetlerin Yorumlanması

Ürettiğimiz suyun belediyeden alım ücreti 1,6 YTL/m3

dir. Ama diğer pompa masrafları göz önünde bulun-

durmadığında sadece brine heater'da harca dığımız

asıl enerjiyi göz önüne alınarak bölgedeki ha rcanan

enerji; doğalgaz kullanıldığında 4,81 YTL/m3, elektrik

kullanıldığında 12,1 YTL/m3 dir. Buradan da görüldü-

ğü gibi desalination yani tatlı su üretim yöntemi olduk-

ça pahalı bir yöntemdir.

Suyu şebekeden almak yerine, elektrikte desalinati-

on prosesinde üretimde maliyet 7,55 katına, doğal -

gazda desalination prosesinde ise 3 katına çıkmakta-

dır. Bunlar fiyat açısından göz ardı edilemeyecek

oranlardır.
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