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Abs tract: 

In this study, the process of distilling sea
water with the aid of solar energy under
the climate conditions of the  province  of
Istanbul  was parametrically assessed.
This assessment was made for active and
passive solar energy distillation systems.
A definition of efficiency was based on
the evaporation of sea water in a pool
using solar energy striking a unit area.
According to this definition, efficiency is
the ratio of the energy drawn by convec-
tion from the water mass in a unit area
to the solar energy striking unit area. In
the study, efficiency values for both sys-
tems were calculated and compared.

In order to utilize a solar powered pas-
sive distillation system with maximum
efficiency, a solar collector was added to
the system. For both systems, system
components comprise the transparent
glass canopy covering the system, the
pool containing sea water, and the insu-
lation material for the pool. In the active
solar powered distillation system, a vacu-
um tube solar collector was added to
these components.

As a result of calculations using monthly
average data from 1999-2010 obtained
from the Florya station in the province of
Istanbul, and belonging to the Istanbul
Meteorology Regional Directorate, the
efficiency of the active system was found
to range between 24.33% to 43.76%
while the efficiency of the passive system
was found to range between 15.50% to
27.53%. Since the integration of a vacu-
um tube solar collector to the system led
to a significant difference in efficiency,
the use of the active solar energy distilla-
tion system is recommended.
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ÖZET
Bu çalışmada, İstanbul ili iklim koşullarında güneş enerjisinden yararlanılarak
deniz suyunun damıtılması işlemi parametrik olarak değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirme aktif ve pasif güneş enerjili damıtma sistemleri için yapılmıştır.
Birim alana gelen güneş enerjisi kullanılarak havuzdaki deniz suyunun buhar-
laştırılması esasına dayanan bir verim tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre verim;
birim alandaki su kütlesinden taşınımla çekilen enerjinin, yine birim alana gelen
güneş enerjisine oranıdır. Çalışmada her iki sistem için de verim değerleri
hesaplanarak mukayese edilmiştir. 

Güneş enerjili pasif bir damıtma sisteminden maksimum verim ile faydalanabil-
mek için, sisteme güneş kolektörü ilave edilmiştir. Her iki sistem içinde sistem
bileşenleri; sistemin üzerini örten saydam cam örtü, içinde deniz suyu bulunan
havuz ve havuzun yalıtım malzemesidir. Aktif güneş enerjili damıtma sisteminde
bu bileşenlere bir de vakum tüplü güneş kolektörü eklenmiştir. 

İstanbul iline ait olan ve İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne bağlı Florya
istasyonunun ölçümlerinden temin edilen, 1999-2010 yılları arasındaki aylık
ortalama verilerin kullanıldığı hesaplamalar sonucunda aktif sistemin verimi
%24,33-43,76 arasında değişirken pasif sistemin verimi %15,50-27,53 arasında
gerçekleşmektedir. Düşük maliyetli vakum tüplü bir güneş kolektörünün sisteme
entegre edilmesi ile önemli derecede verim farkının elde edilmiş olması nede-
niyle aktif güneş enerjili damıtma sisteminin tercihi önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: damıtma, güneş enerjisi, deniz suyu, içme suyu

1. GİRİŞ
Yeryüzündeki yaşamın temel kaynağı olan suyun önemi her geçen

gün artmaktadır. Son yıllarda küresel ısınma ve nüfusun sürekli art-

ması gibi problemlerden dolayı su kaynakları azalmakta ve içme

suyu sıkıntısı yaşanmaktadır. Yakın gelecekte su kullanımına yönelik

uluslararası krizlerin çıkması kaçınılmazdır. “Geleceğin savaşları

politik nedenlerle değil, su için çıkacaktır” (Boutros GALİ, Birleşmiş

Milletler Genel Sekreteri  1992–1997). Birçok uluslararası organi-

zasyon da su kaynaklarının önemine dikkatleri çekerek ileride yaşa-

nacak sıkıntıların önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır.

Dünyadaki yer üstü tatlı su kaynaklarının su gereksinimini yeteri
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kadar karşılayamaması nedeniyle alternatif çözümler

aranmaktadır. Örneğin, yeraltı sularının kullanımı

konusu kapsamında; yağmur sularının kullanımı ve

atık suların tekrar geri dönüştürülmesine yönelik

çalışmalar yapılmaktadır. Ancak bu kaynakların da

yeterli olmadığı bölgelerde deniz suyu, tuz ve tortu-

lardan arıtılarak kullanılmaktadır.

Deniz suyunun arıtılması sürecinde birçok yöntem

kullanılmakta olup, bu yöntemlerde önemli bir ener-

ji kaynağına ihtiyaç bulunmaktadır. Arıtma sürecin-

de kullanılacak petrol, doğal gaz, elektrik gibi enerji

kaynakları hem yüksek maliyete hem de çevre kirli-

liğine neden olmaktadır. Son yıllarda bu alanda yapı-

lan çalışmalar enerji kaynağı olarak yenilenebilir

enerjilerin kullanım oranını artırmaya yönelik

olmuştur. Deniz suyunun bulunduğu birçok bölge

aynı zamanda yüksek güneş enerjisi potansiyeline

sahiptir. Bu nedenle buralarda kullanılacak güneş

enerjili damıtma sistemlerinin verimi daha yüksek,

işletme maliyeti daha düşük olacaktır. Ayrıca güneş

enerjili damıtma sistemlerinin çalışma prensibi diğer

damıtma sistemlerden daha basit olup, bu sistemlerin

kullanımı sırasında ara bir proses gerekli değildir.

1.1. Damıtma ile Temiz Su Üretimi
Su, doğada çeşitli fiziksel hallerde bulunmaktadır.

Yeryüzü, yeraltı ve atmosfer arasında sıvı, katı ve

gaz olmak üzere üç değişik halde devamlı dolaşmak-

tadır. Suyun bulunduğu kütlelerden(deniz göl, nehir

vs.) çeşitli sebeplerle sıvı halden gaz haline geçerek

atmosfere karışması ve tekrar yoğunlaşarak yeryüzü-

ne inmesine hidrolojik çevrim denir. Atmosfere taşı-

nan su buharının büyük kısmı göl, deniz ve kirli su

alanlarından sağlanmaktadır. Yeryüzüne ise temiz su

düşmektedir. Bundan dolayıdır ki, hidrolojik çevrim

doğal bir arıtma(tuzlu ve kirli suyun tatlı suya dön-

üştürülmesi) metodudur.

Damıtma ile temiz su üretimi basit, etkili ve aynı

zamanda güvenli bir yöntemdir. Bu işlem enerji

gerektirmektedir ve güneş enerjisi bu işlem için

oldukça verimli bir ısı kaynağı olarak kullanılabil-

mektedir. Bu işlem sırasında su buharlaşır, böylece

içindeki maddelerden ayrılır ve saf su olarak yoğu-

şur. Güneş enerjili damıtma havuzları sudaki tuzu,

ağır metalleri ve sudan kaynaklanan hastalıkları yok

etmektedir. Bu sistemler ile elde edilen saf su pek

çok şişelenmiş sudan çok daha sağlıklıdır (Devlet

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü).

1.2. Deniz Suyu ve Tuzluluk Oranı
Dünya yüzeyinin 2/3’ünü kaplayan sular içilebilir

nitelikte değildir. Bir çöl faresinin kullanıldığı bir

deneyde, çöl faresine deniz suyu içirilmiş ve zarar

görmeden hayatta kalabildiği gözlemlenmiştir. Oysa

bu durum insanoğlu için mümkün değildir. Bir mik-

tar deniz suyunun içilmesi sağlık için zararlı olma-

yabilir, ancak sürekli deniz suyu içen bir insan, böb-

rekleri böyle yoğun bir çözelti ile baş edemeyeceği

için, kısa sürede su kaybından ölür. İçilebilen suların

tuzluluk oranları, musluk sularında % 0,08 ve şişe-

lenmiş sularda ise yaklaşık %0,03’dür.

Dünya üzerindeki denizlerin tuzluluk oranlarıbünyele-

rine katılan tatlı su miktarına bağlı olarak %0,7-4,3

arasında değişmektedir. Yurdumuzda, Karadeniz;

Marmara, Ege ve Akdeniz’e göre daha az tuzlu bir

denizdir. Bu düşük tuzluluk oranının sebebi,

Karadeniz’e dökülen Tuna, Bug, Dinyester, Dinyeper,

Don, Kızılırmak gibi büyük akarsulardır. İstanbul ve

Çanakkale boğazları aracılığıyla Karadeniz ile Ege

Denizi arasında su alışverişi sağlayan Marmara

Denizinin   yüzey suları Ege ve Akdeniz’e göre daha

az, Karadeniz’e göre ise daha tuzludur. 15-20 m derin-

likte yüzey katmanında %2,2 olan tuzluluk oranı, 30

m’de % 3,7 değerine, 150 m’de ise %3,85 değerlerine

ulaşmaktadır. Ege denizinin Karadeniz ve Marmara-

’dan daha tuzlu olmasının nedeni, Karadeniz ve

Marmara’dan gelen yüzey sularının Ege Denizi’nde

saatte 2 km’yi aşan bir üst akıntı oluşturmasıdır. Bu üst

akıntı Yunanistan kıyılarını izleyerek güneyde

Akdeniz’e ulaşır. Tuzluluk oranı genelde %3,8 olan

Ege Denizinin batı kesimindeki suların daha az tuzlu

olmasının nedeni de budur. Akdeniz, kavurucu yaz

günlerinde buharlaşma ile yitirdiği suyun pek azını

akarsu ve yağışlarla geri alabildiği için tuzluluğu yaz

başlangıcından itibaren giderek artmaktadır.

Deniz suyunun tuzluluğunu oluşturan belli başlı eri-

miş tuzlar: klor, sodyum, sülfatlar, magnezyum, kal-

siyum, potasyum, bikarbonat ve bromdur.
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2. UYGULAMA
Bu çalışmada Güneş Enerjisi potansiyeli oldukça

yüksek olan ülkemizde kullanılabilecekaktif ve pasif

güneş enerjili damıtma sistemlerikarşılaştırılmıştır.

Sera tipipasif su damıtma sistemi ile buna vakum

tüplü güneş kolektörü ilave edilerek oluşturulan aktif

bir damıtma sistemi için verim hesaplanmıştır. Bu iki

sistemin seçilmesinin bir nedeni de ilk yatırım mali-

yetlerinin diğer güneş enerjili damıtma sistemlerine

nazaran düşük olmasıdır. Yüksek sıcaklıklı aktif çalı-

şan damıtıcılarla ilgili çalışmalardagenellikle düz-

lemsel tipte kolektör kullanılmıştır. Bu nedenle bu

çalışmada birim fiyatlarının düzlemsel kolektörlere

yakın ve verimlerinin de daha yüksek olduğu (Tiwari

vd, 2009) bilgisine dayanılarak vakum tüplü güneş

kolektörü ile çalışan bir sistemin incelenmesi tercih

edilmiştir. Bu çalışmadaki tüm hesaplamalar İstanbul

ili şartlarında gerçekleştirilmiştir. İstanbul ilinin enle-

mi 41˚01’ ve boylamı ise 28˚58’ değerlerindedir.

Damıtma havuzunda kullanılan deniz suyu ile ilgili

değerler İstanbul ili Florya sahilindeki meteoroloji

istasyonundan temin edilmiştir. Güneş ışınımı mik-

tarları, çevre hava sıcaklıkları, deniz suyu sıcaklıkla-

rı, rüzgar hızları gibi veriler İstanbul Meteoroloji

Bölge Müdürlüğü’nden alınan son on iki yılın (1999

- 2010) aylık ortalama değerlerdir (Tablo 1).

2.1 Sera Tipi Damıtma Sisteminin Çalışma Prensibi
Sera tipi damıtma sisteminin bileşenleri; maksimum

güneş ışınımın emilebilmesi için tabanı siyaha

boyanmış havuz, havuzun üstünü örten camdan imal

edilmiş saydam örtü, havuzdaki deniz suyu kütlesi,

temiz su toplama kanalı, havuzun iç yüzeyinin kap-

landığı yalıtım malzemesidir (Şekil 1).

Cam örtüden emilme ve yansıma sonrası kalan ışı-

nım örtüyü geçerek havuzun siyah boyalı tabanı tara-

fından yutulur. Havuzdaki suyun sıcaklığı bu sayede

30-60˚C değerlerine kadar ulaşabilmektedir.Suyun

sıcaklığının artma derecesi, suyun derinliğine ve

emilimin kapasitesine bağlı olarak değişir. Suya

geçen güneş ışınımı, emilimin en fazla olduğu siyah

boyalı tabanı yüzeyine ulaşır.Bu yüzey tarafından

emilen ışınım, çoğunlukla ısıl enerji olarak taşınımla

su kütlesine geçerek suyun ısınmasını sağlarken, ile-

timle çevreye ısı kaybı olur. 

Havuzdaki su sıcaklığının artması, su ve cam örtü

sıcaklıkları arasındaki farkın artmasına sebep olur.

Damıtma havuzu içerisinde su yüzeyinden saydam

cam örtüye doğru üç tip ısı transferi gerçekleşir; ışı-

nım,taşınım ve buharlaşma (Hough, 2007). Havuzda

ısınan su,yüzeyinden buharlaşarak havuz içerisinde-

ki havayı doyma noktasına ulaştırır. Cam örtünün

sıcaklığı, doymuş havanın sıcaklığından daha düşük

olduğu için, buharlaşan su cam örtünün iç yüzeyinde

yoğuşmaya başlar. Suyun sıcaklığı daha da yüksel-

dikçe, cam örtü ile su sıcaklıkları arasındaki fark

artacağından, buharlaşan ve yoğuşan su miktarı da

artar. Cam örtünün iç yüzeyinde yoğuşan su, yer

çekiminin etkisiyle yan taraflardaki oluklara doğru

akar ve buralarda birikerek dışarı alınır (Yiğit ve

Atmaca, 2010). Saydam cam örtünün eğimi, iç yüze-

Tablo 1. İstanbul iline ait aylık ortalama hava sıcaklığı,
deniz suyu sıcaklığı, rüzgar hızı ve güneş ışınımı
değerleri

Şekil 1. Sera tipi güneş enerjili damıtma sistemi
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yinde yoğuşan suyun tekrar havuza düşmeden oluk-

lara akabilmesi için yeterli bir değerde tasarlanmıştır

(Duffie ve Backman, 2006).

2.2. Vakum Tüp Kolektörlü Yüksek Sıcaklıklı 
Aktif Çalışan Bir Damıtma Sisteminin
Çalışma Prensibi

Yüksek sıcaklıklı aktif çalışan damıtma sistemi bile-

şenleri; yine aynı tabanı siyah boyalı damıtma havu-

zu, havuzun üstünü örten camdan imal edilmiş say-

dam örtü, temiz su toplama kanalı, havuzun iç yüze-

yinin kaplandığı yalıtım malzemesi, vakum tüplü bir

güneş kolektörü ve kolektör ile damıtma havuzu ara-

sındaki boru bağlantılarıdır (Şekil 2).

Havuzda bulunan deniz suyu yalıtılmış borular ara-

cılığı ile vakum tüplü güneş kolektörüne girmekte ve

burada tüpler vasıtasıyla ısınarak doğal sirkülasyon

sayesinde kolektörün deposuna, depodan da tekrar

deniz suyunun bulunduğu havuza dönmektedir.Bu

doğal sirkülasyon gün boyunca sürekli ve ağır bir

şekilde devam etmektedir. Tasarlanan yüksek sıcak-

lıklı aktif damıtma sisteminde pompa kullanılması

gerekmemektedir. Bu sistemde, damıtma havuzuna

ilave edilen kolektörden dolayı, saydam cam örtü ve

su yüzeyi arasındaki sıcaklık farkı artmaktadır

(Hough, 2006).

2.3. Tasarım parametreleri
Her iki damıtma sistemi için belirlenen tasarım para-

metreleri, ortak bileşen olan havuzun verimini etki-

lemektedir. Parametreler, esas olarak iklimsel ve

havuzun tasarım parametreleri olarak gruplandırıl-

mıştır.  İklimsel parametreler; güneş ışınımı miktarı,

rüzgar hızı ve çevre hava sıcaklık değerleridir.

Havuzun tasarımparametreleri ise; saydam cam örtü-

nün kalınlık ve eğimi, havuz tabanındaki yalıtım

malzemesinin kalınlığı, havuzdaki deniz suyunun

derinliği ve deniz suyunun sahip olduğu fiziksel

özelliklerdir (Hough, 2006). Tüm bu parametreler;

havuzdaki suyun, saydam cam örtünün, havuz taba-

nının teorik sıcaklık değerlerinin hesaplanmasında

kullanılmaktadır. Böylece, bir damıtma havuzunun

verimini etkileyen esas büyüklüğe (saydam cam örtü

ve havuz suyu sıcaklıkları arasındaki fark) ulaşıl-

maktadır. Bu değer ne kadar büyük olursa, damıtma

sisteminin verimi de o kadar yüksek olmaktadır

(Tiwari vd., 2009).

2.3.1. Parametrelerin Tekil Etkileri 

Havuzdaki suyun derinliği (d)
Su derinliğinin ve dolayısıyla kütlesinin az olduğu

damıtma havuzlarında su, buharlaşma için gereken

sıcaklığa daha kısa sürede ulaşır ve buharlaşma baş-

lar. Böylece damıtma

sistemine gelen enerji-

nin büyük bir kısmı,

suyun sıcaklığının artı-

rılmasından ziyade

buharlaşma prosesi için

harcanabilir (Çay vd.,

2007).

Cam Örtünün Kalın-
lığı (Lc)
Cam örtünün kalınlığı

artırıldıkça, saydam üst

örtüden çevre havaya

olan kayıplar azaldığın-

dan ve dolayısıyla da

cam örtü sıcaklığı nis-

peten daha yüksek kal-

dığından, yoğuşma ora-
Şekil 2.Vakum tüp kolektörlü yüksek sıcaklıklı aktif çalışan güneş enerjili damıtma sistemi
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nı düşmektedir. Bu durum günlük verimin de düş-

mesi anlamına gelir. Ayrıca kalınlığı fazla olan cam

örtülerin ısıl geçirgenliği de azaldığından, havuzdaki

suyun sıcaklık değerleri de daha düşük kalmaktadır.

Bu da daha düşük bir verimlilik nedenidir (Tiwari

vd., 2009).

Cam Örtünün Eğim Açısı (βc)
Saydam cam örtünün eğim açısı, damıtma sisteminin

üzerine gelen güneş ışınımının yansıtılma oranını

etkileyen en önemli parametredir. Eğim açısının art-

ması, sisteme giren enerji miktarını azaltacağından,

sistemin verimini de düşürmektedir. Söz konusu bu

eğim açısı, cam örtünün iç yüzeyinde yoğuşan suyun

toplama kanallarına akışını da kontrol etmektedir.

Eğim açısının küçük olması, suyun toplama kanalla-

rına akış süresini uzatmaktadır. Bu durum ise, cam

örtünün iç yüzeyinde yoğuşan suyun toplama kanalı-

na ulaşamadan havuza damlama durumunu ortaya

çıkarır (Çay vd.,2007). Saydam cam örtünün opti-

mum eğim açısı, değişen güneş ışınımı miktarların-

dan dolayı mevsimlere göre değişmektedir. Eğim

açısı yıllık ortalama değerlere göre optimize edilebi-

lir (Hough, 2006).

Yalıtım malzemesinin kalınlığı ( Ly)
Güneş enerjili damıtma havuzunda kullanılan yalı-

tım malzemesinin kalınlığı optimum seviyeye kadar

artırıldıkça, günlük verim değeri de artmaktadır.

Ancak optimum yalıtım malzemesi kalınlığından

sonra, kalınlık artırılmaya devam ederse verim

değerleri düşmeye başlamakta ve belirli bir değerde

ise sabit kalmaktadır (Tiwari vd., 2009).Optimum

yalıtım malzemesi kalınlığı konusunda çalışmalar

mevcuttur (Hough, 2007).

Rüzgar hızı (v)
Cam örtü üzerinden esen rüzgar,cam örtünün iç

yüzeyinde gerçekleşen yoğuşma prosesini hızlandır-

maktadır. Rüzgar hızı arttıkça, cam örtüden çevre

havaya doğru olan ısı taşınım katsayı artırmakta,

cam örtünün sıcaklığı düşmekte ve su ile cam örtü

sıcaklıkları arasındaki fark, dolayısıyla da günlük

verim, durgun hava koşullarına kıyasla artmaktadır

(Tiwari vd., 2009). Ancak, rüzgar hızının belli sevi-

yeleri de aşmaması gerekir. Çünkü yüksek  değerler-

deki rüzgar hızları, cam örtü içindeki su sıcaklığının

düşmesine ve buharlaşma miktarının azalmasına da

sebep olarak, damıtma sisteminin verimini düşür-

mektedir (Çay vd., 2007). Rüzgar hızı etkisi ile

verim değerlerindeki bu değişimler oldukça küçük

aralıklardadır. Su derinliği az olan havuzlarda rüzgar

hızının etkisi, derinliği yüksek olanlara kıyasla daha

fazladır. Hatta su derinliğinin fazla olması durumun-

da, rüzgar hızı nerdeyse hiçbir etki yaratmamaktadır

(Hough, 2006). Derinliği az olan damıtma havuzla-

rında, 5 m/s değerlerine kadar olan rüzgar hızları için

verim değerleri bir miktar yükselmektedir (Tiwari

vd., 2009).

Yoğuşturucu Yüzeyin Malzemesi
Yoğuşturucu yüzey malzemesinin ısıl geçirgenliğine

bağlı olarak günlük verim artmakta veya azalmakta-

dır. Örneğin, bakırın ısıl iletkenliği yüksek olduğu

için, bu malzemenin yoğuşturucu yüzey olarak kul-

lanılması günlük verimin daha yüksek olmasını sağ-

lamaktadır. PVC malzeme kullanıldığında ise verim

en düşüktür. Cam malzeme ise PVC’den daha yük-

sek verim oluşturmakta ve daha düşük maliyetlerle

sisteme entegre edilebilmektedir (Tiwari vd., 2009).

Çevre hava sıcaklığı (Tç)
Yoğuşmanın gerçekleşmesi için cam örtü ile su yüze-

yi arasındaki havanın buhara doyması gerekir.

Doymuş buhar basıncı sıcaklığa bağlı olduğundan

buharlaşma oranı, hava ve su sıcaklıklarından olduk-

ça etkilenmektedir. Gün boyunca buharlaşma sabah

saatlerinde minimum, öğleden sonra 12:00-15:00

saatleri arasında ise maksimum değerlere ulaşmakta-

dır. Yine çevre hava sıcaklığıyla ilgili olarak, buhar-

laşma soğuk mevsimlerde az, sıcak mevsimlerde ise

fazla olmaktadır (Çay vd., 2007). Çevre hava sıcak-

lığının yüksek olması; ilk olarak yoğuşmanın olduğu

yüzey sıcaklığının artmasına, bununla birlikte damıt-

ma havuzundan çevreye olan ısıl kayıpların da azal-

masına sebep olur. Bununla birlikte yüksek çevre

hava sıcaklığı ile havuzdaki su sıcaklığı ve su yüze-

yi ile cam örtü sıcaklıkları arasındaki fark da art-

maktadır. Böylece damıtma sisteminin verimi yük-

selmektedir. Diğer yandan, elde edilen ürün miktarı-

nın artması, tüm damıtma sisteminin sıcaklığında

genel bir düşüşe sebep olmaktadır (Hough, 2006).
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Havadaki suyun buhar basıncı (Pb)
Suyun buharlaşması, su yüzeyindeki buhar basıncı

ile suyun üstündeki havada bulunan buhar basıncı

arasındaki fark ile doğru orantılıdır. Su yüzeyinde

buhar basıncı, havadaki buhar basıncından fazla

olduğu sürece buharlaşma devam etmektedir. Söz

konusu bu basınç değerleri eşit olduğunda ise buhar-

laşma proesesi durmaktadır. Buna göre de havanın

buhar basıncı arttıkça buharlaşan su miktarı da azal-

maktadır (Cingiz, 2007 ).

Havanın basıncı (Ph)
Havanın basıncı arttıkça birim hacimdeki molekül

sayısı artmakta ve sudan havaya sıçrayan molekülle-

rin hava moleküllerine çarpıp yeniden suya dönme

ihtimali yükselmektedir. Böylece, buharlaşan su

miktarı azalmaktadır. Ancak bu etki diğer parametre-

lerin yanında oldukça önemsizdir. Yükseklikle bir-

likte hava basıncı azaldığından, yüksek yerlerde

kurulan güneş enerjili damıtma sistemlerinde buhar-

laşma miktarı daha fazla olmaktadır (Cingiz, 2007).

Güneş ışınımı (I)
Güneş ışınımı, damıtma sistemlerinde ısının başlıca

kaynağıdır. Azalan veya artan ısıl değişimler, buhar-

laşma miktarı için önemli bir parametre olup sistem

verimini direkt olarak etkilemektedir. Güneşten

gelen enerji miktarı mevsime, günün saatine, hava-

nın bulutlu veya açık oluşuna ve sistemin kurulu

olduğu bölgenin enlem, boylam ve yönüne göre

değişmektedir (Cingiz,2007). Damıtma sistemine bir

enerji girişi olmadığında, havuz içerisindeki su hızla

soğumakta, yüzeyinde buhar basıncı düşmekte ve

buharlaşma işlemi kesintiye uğramaktadır(Çay vd.,

2007). Ayrıcagüneş ışınımı miktarının yüksek olma-

sı, çevre sıcaklığını da devamlı yüksek değerlerde

tuttuğundan, ısıl kayıplarının da azalmasını sağlar

(Tiwari,2004 ).

Suyun Fiziksel Özellikleri
Damıtma sisteminin verimi üzerinde etkili olan suya

ait fiziksel özellikler; suyun tuzluluk oranı, kirlilik

derecesi ve hareketidir.Tuzlu sular, tatlı sulara göre

daha az buharlaşmaktadır. Çünkü suda bulunan eri-

miş tuzlar buhar basıncını azaltmakta ve dolayısıyla

buharlaşma miktarını düşürmektedir (Cingiz,2007).

Tuzluluk oranı doyma noktasına doğru arttıkça, sis-

tem verimi de lineer olarak düşer (Hough,2006).

Ayrıca, suyun tuz oranının fazla olması sistem bile-

şenleri üzerinde korozif etkilere sahip olacağından,

elde edilen su kalitesini de olumsuz yönde etkile-

mektedir (Tiwari, 2004). Durgun suyun yüzeyinde

zamanla yabancı maddeler, toz veya yağ tabakaları

birikir. Bu maddelerin oluşması da buharlaşma ora-

nına olumsuz etki yapmakta ve sistem verimini

düşürmektedir (Cingiz, 2007). Suyun içerisinde kir-

liliğe sebep olan bazı materyaller (arsenik, florid,

demir bileşenleri gibi) bulunabilir. Ancak bu mater-

yaller, sistem verimi üzerinde tuzluluk oranı kadar

etkili değildir (Hough, 2006).Akış halindeki suların

buharlaşma miktarının durgun haldeki sulara göre %

7-9 oranlarında daha fazla olduğu araştırmalar sonu-

cunda kanıtlanmıştır (Cingiz, 2007).

Kolektör sayısı (N)
Yüksek sıcaklıklı aktif çalışan damıtma sistemleri-

nin verimi üzerinde etkili olan diğer bir parametre

ise güneş kolektörü sayısıdır. Kolektör sayısı artıkça,

günlük verimde artmaktadır; ancak sistemin yatırı-

mın maliyeti de eklenen kolektör sayısı kadar artış

göstermektedir(Tiwari vd., 2009). Bu durumda eko-

nomik analiz yapılmalı ve eklenecek kolektör sayısı-

nın verimi yeterince arttırabileceğinden emin olun-

malıdır.

Tüm bu parametrelerin sistem verimi üzerindeki

etkisini tek ve esas bir parametrede toparlayacak

olursak; birim havuz yüzeyinden elde edilecek damı-

tılmış su miktarı, havuz suyu ve saydam cam örtü

sıcaklıkları arasındaki farka bağlı olarak değişmekte-

dir. Yukarıda bahsedilen tüm parametreler, bu iki

değişkenden birine veya her ikisine etki ettiğinden,

verimi etkileyen tek faktör bu sıcaklık farkıdır diye-

bilmekteyiz. Bundan dolayı; havuz taban ve yan

yüzeylerin ısı kaybına karşı iyi derecede yalıtılması,

havuzdaki su derinliğinin azaltılması ve temizliğinin

sağlanması, cam örtünün dış yüzeyi ile temasta bulu-

nan rüzgar hızının uygun değere kadar (yaklaşık 5

m/s) artırılması, cam örtünün iç yüzeyinde durgun

halde bulunan ve ısı geçişi için direnç oluşturan

havaya hareket verilmesi günlük verimin iyileştiril-

mesi açısından önemlidir (Tablo 2).
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3. HESAPLAMALAR
Bu çalışmada yapılan hesaplamaların amacı, damıt-

ma sistemlerinin ısıl verimi değerlerine ulaşmaktır.

Diğer yandan güneş enerjili damıtma sistemlerinin

elde edilen birim alandaki günlük temiz su eldesi de,

sistemler için yapılan hesaplamaların sonuçları sayı-

labilmektedir. Sonuçlar bölümünde her iki tip sonuç

da çizelgeler halinde gösterilmektedir, ancak hesap-

lamalarda ısıl verim değerleri sonuçları baz alınmak-

tadır. 

3.1. Verim Tanımı
Güneş enerjili bir damıtma sisteminin verimi belirli

bir miktarda ve zaman aralığında, damıtılmış su

eldesi için kullanılan ısıl enerjinin, sistemin cam

örtüsü üzerine düşen güneş ışınımı miktarına oranı-

dır (Tiwari, 2003).(1) no’lu ifade bu tanımdan yola

çıkılarak yazılmıştır. (1) no’lu ifade ile sera tipi

güneşli enerji damıtma sisteminin, (2) no’lu ifade ile

vakum tüp kolektörlü yüksek sıcaklıklı aktif çalışan

güneş enerjili damıtma sistemininverim değeri bulu-

nabilir. Her 2 ifade incelendiğinde verimin su yüzey

sıcaklığı ile cam örtü iç yüzeyi sıcaklığı arasındaki

farka göre değiştiği görülmektedir. Havuz yüzeyine

ait toplam ısı transfer katsayısı, havuz yüzeyinde

gerçekleşen ışınım, taşınım ve buharlaşma süreçleri-

ne ait katsayıların toplanması ile bulunur (3).

Damıtma sistemlerindeki cam örtünün dışındaki

çevre havasının hızı literatürde verilen optimum ola-

rak 5 m/s olarak verildiğinden 0<v<5 m/s şartlarında

geçerli olan (4) no’lu ifade cam örtü için taşınım kat-

sayısının hesaplanmasında kullanılır. (5) no’lu ifade

ile su yüzeyindeki buharlaşma sürecinde ortaya

çıkan taşınım katsayısı hesaplanabilir. Su yüzeyinde-

Tablo 2. Damıtma havuzu ve vakum tüplü kolektöre ait tasarım değerleri
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ki ve cam örtü iç yüzeyindeki kısmi buhar basınçları

10-90°C çalışma sıcaklığı aralığında geçerli olan (6)

ve (7) no’lu ifadelerden hesaplanır. Su yüzeyindeki

ısı taşınım katsayısı (8), ışınım katsayısı (9) no’lu

ifade ile verilmiştir. Efektif yayma oranı (10) no’lu

ifade ile hesaplanır. Buharlaşma sırasında oluşan ısı

transferi hesaplandıktan sonra buharlaşan (damıtı-

lan) su miktarı da hesaplanır (11 ve 12). Buharlaşma

gizli ısısı hesap edilirken; sistem çalışma sıcaklığı

70°C’den küçük ise (13), büyük ise (14) değeri kul-

lanılmalıdır. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

3.2. Su Yüzeyi ve Cam Örtüsü Sıcaklıklarının 
Bulunması

Bölüm 3.1’de sunulan ifadeler kullanılarak su yüze-

yi ve cam örtüsü sıcaklığının ölçüldüğü veya değer

olarak atandığı varsayılarak parametrik çalışmalar

yapılabilir. Ancak bu sıcaklık değerleri ele alınan

damıtma sistemlerinin yapısı ve işleyişine bağlı ola-

rak değişen gerçek değerlerdir. Bölüm 2.3’de verilen

tasarım parametrelerinin tümü bu değerlerin oluşu-

muna katkıda bulunarak sistem verimine etki ederler.

Dolayısı ile bu çalışmada mukayese edilen sera tipi

güneş enerjili damıtma sistemi ve vakum tüp kolek-

törlü yüksek sıcaklıklı aktif çalışan güneş enerjili

damıtma sistemi için su yüzeyi ve cam örtüsüne ait

sıcaklık değerleri aşağıdaki ifadeler (15-23) kullanı-

larak bulunmuştur.

Sera tipi güneş enerjili damıtma sisteminde: 

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
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Vakum tüp kolektörlü yüksek sıcaklıklı aktif çalı-
şan güneş enerjili damıtma sisteminde:

(22)

(23)

3.3. Sistem Kabulleri
Bu çalışmada tasarımı yapılan sera tipi ve yüksek

sıcaklıklı aktif çalışan güneş enerjili damıtma sis-

temlerinin bileşenlerine ait enerji korunumu den-

klemlerinin oluşturulmasında aşağıdaki kabuller

yapılmıştır:

• Her iki tip güneş enerjili damıtma sisteminde say-

dam cam örtüden buhar sızdırmazlığı ve havuzdan

su sızdırmazlığının en iyi şekilde sağlandığı,

• Saydam cam örtünün, içinde deniz suyu bulunan

havuz malzemesinin ve havuz taban ve yan yüzey-

lerinin kaplandığı yalıtım malzemesinin ısıl kap-

asitelerinin ihmal edilebilecek mertebelerde oldu-

ğu,

• Cam örtü sıcaklığı ve havuzdaki deniz suyu sıcak-

lığı değişimlerinin zamandan bağımsız olduğu,

• Düşük su derinliğinden dolayı havuzun yan yüzey-

lerinin, taban yüzeyine göre oldukça küçük yüzey

alanına sahip olduğu,

• Yüksek sıcaklıklı aktif çalışan güneş enerjili damıt-

ma sisteminde, vakum tüplü güneş kolektörüne

giriş suyu ilk sıcaklığının yılın o ayındaki deniz

suyu sıcaklığı ile eşit değerde olduğu,

• Saydam cam örtünün sıcaklığı, ilk iterasyonda

çevre hava sıcaklığı eşit olarak kabul edilip iteras-

yona başlandığı,

• Havuzdaki deniz suyu sıcaklığının, iterasyonun ilk

adımı için İstanbul deniz suyu sıcaklık değerine

eşit olduğu,

• Havuzdaki su derinliğinin az olduğu uygulamalar-

da yanal alan taban alanına göre çok küçük oldu-

ğundan, yan yüzeylerden olan ısıl kayıplar ihmal

edilebildiği,

• Damıtma havuzlarının üstünü örten saydam cam

örtü kalınlıkları düşük değerlerde olduğundan, cam

yüzeydeki sıcaklık dağılımının uniform olduğu,

• Su yüzeyi ve saydam cam örtünün birbirine paralel

iki sonsuz düzlem olduğu varsayılarak aralarında

ışınımla olan ısı geçişinin gerçekleştiği,

• Her iki tip güneş enerjili damıtma sisteminin de yıl

boyunca aralıksız çalıştığı (aktif oldukları) kabul

edilmektedir.

3.4. Güneş Işınımı Hesaplamaları
İstanbul Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan yatay

düzleme gelen güneş ışınımı değerleri, 1999-2010

yılları arasında kaydedilen aylık ortalama değerler-

dir. Güneş ışınımı değerleri, İstanbul ili enlem açısı

ve diğer gerekli tüm veriler ortaya konduktan sonra,

damıtma sistemleri bileşenlerinden saydam cam örtü

ve vakum tüplü güneş kolektörü üzerine düşen güneş

ışınımı miktarı hesaplanmıştır. Hesaplanan ışınım

değerleri, aylık ortalama değerlerdir. Saydam cam

örtünün eğim açısı 10˚, İstanbul ili enlem açısı 41˚

dir. Bu çalışmada mukayese edilen damıtma sistem-

lerinin bütün yıl çalıştığı kabul edilerekkolektörün

eğim açısı İstanbul ili enlem açısına eşit alınmıştır.

Saydam cam örtü ve vakum tüplü güneş kolektörü

üzerine düşen güneş ışınımının hesaplanmasında,

öncelikle düz yüzeye gelen direkt ve difüz ışınım

miktarları hesaplanmıştır. Daha sonra yatay düzleme

gelen ışınım miktarları veeğimli yüzeylere gelen ışı-

nım miktarları bulunmuştur.

Tablo 3. Aylara göre hesaplanan ortalama güneş ışınım 
değerleri
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3.5. Verim Hesaplamaları
Verim değerlerinin hesaplanması için gereken tüm

veriler (sistemlerin tasarım değerleri ve İstanbul iline

ait meteorolojik veriler) belirlendikten sonra, her iki

tip güneş enerjili damıtma sistemi için hesaplamalar-

yapılmıştır. Hesaplamalar 10 adımda iterasyon ile

gerçekleştirilmiştir. Saydam cam örtü sıcaklığının

İstanbul sahili deniz suyu sıcaklığına eşit kabul edil-

diği ilk iterasyon ile işlemler başlatılmıştır. Birinci

iterasyondan elde edilen yeni havuz suyu ve saydam

cam örtü sıcaklıkları, sonraki iterasyon adımının

girdi değerleridir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, sera tipi güneş enerjili damıtma siste-

mi ile vakum tüp kolektörlü yüksek sıcaklıklı aktif

çalışan güneş enerjili damıtma sistemleri mukayese

edilmiştir. Her iki sistem için aylık ortalama su

sıcaklığı, cam örtü sıcaklığı, buharlaşma sürecindeki

ısı transfer katsayıları, günlük olarak elde edilen

temiz su miktarı ve sistem verimleri hesaplanarak

Tablo 4. ve Tablo 5.’de verilmiştir. Vakum tüp kolek-

törlü yüksek sıcaklıklı aktif çalışan güneş enerjili

damıtma sistemlerinin daha iyi performans gösterdi-

ği açıkça görülmektedir. Aylık ortalama değerler

incelendiğinde; su sıcaklığı değerleri 1.8 – 2.4 katı,

cam örtü sıcaklığı değerleri 1.8 – 3.3 katı,  buharlaş-

ma sürecindeki ısı transfer katsayıları 2.7 – 9.6 katı,

günlük olarak elde edilen temiz su miktarı 5.6 – 18.1

misli ve verim değerleri 1.5 – 2.2 katı olarak gerçek-

leşmektedir. 
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SEMBOLLER
As Damıtıcı alanı, m2

Ak Kolektör alanı, m2

F Kolektör verimi, %

hb Havuz içi ışınım ve taşınım katsayısı, W/m2 °C

hcs Su yüzeyinden cam örtüye taşınım katsayısı, 

W/m2 °C

Tablo 4. Sera tipi güneş enerjili damıtma sistemi sonuçları

Tablo 5. Vakum Tüp Kolektörlü Yüksek sıcaklıklı aktif
çalışan güneş enerjili damıtma sistemi sonuçları
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hes Su yüzeyinden buharlaşma sürecinde oluşan ısı 

transfer katsayısı, W/m2 °C

hes Su yüzeyinden cam örtüye ışınımla ısı transfer 

katsayısı, W/m2 °C

hlc Cam örtüden çevreye toplam ısı kaybı katsayısı,

W/m2 °C

hls Su yüzeyinden cam örtüye toplam ısı kaybı kat

sayısı, W/m2 °C

hs Havuz tabanından suya taşınım katsayısı, 

W/m2 °C

hb Havuz tabanından çevreye ısı kaybı katsayısı, 

W/m2 °C

I(t) Damıtıcının cam örtüsü üzerindeki ışınım şiddeti,

W/m2

Ik(t) Güneş kolektörü üzerindeki ışınım şiddeti, 

W/m2

L Buharlaşma gizli ısısı, J/kg °C

mes Damıtılan su miktarı, kg/gün

Ps Su sıcaklığındaki kısmi buhar basıncı, Pa

Pc Cam örtü sıcaklığındaki kısmi buhar basıncı, Pa

qes Su yüzeyinden cam örtüye buharlaşma ile 

transfer edilen ısı, W/m2

Tc Cam örtü sıcaklığı, °C

Tç Çevre sıcaklığı, °C

Tç Su sıcaklığı, °C

t Zaman, s

Ub Tabandan toplam ısı kayıp katsayısı, W/m2 °C

UL Toplam ısı transfer katsayısı, W/m2 °C

Su yüzeyinden çevreye toplam ısı kayıp katsayısı,

W/m2 °C,

Ut Üst ısı kayıp katsayısı, W/m2 °C

(τα) Kolektörün geçirgenlik ve yutuculuk değerlerinin

çarpımı

Siyah cisim tarafından absorbe edilen güneş 

ışınımı oranı, 

Su kütlesi tarafından absorbe edilen güneş

ışınımı oranı, 

η Verim, %

εc Cam örtünün yayıcılığı, 

εs Su yüzeyinin yayıcılığı, 

σ Stefan Boltzman sabiti, 5.67 x 10–8 W/m2K4
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