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Sert Su ve Arıtma Yöntemleri

Su Sertliği

Su, çökelti verebilecek önemli miktarda iyonlar içeriyorsa, suyun sert su olarak tanımlanır.
Sert su kalsiyum, magnezyum ve ağır metal iyonları içerir. Sabun ile çökelek oluşturur. Sertlik
günümüzde, numunedeki bütün çok yüklü katyonların toplam konsantrasyonuna eşdeğer
kalsiyum karbonat konsantrasyonu cinsinden ifade edilir. Sert su ile yapılan buz buğulu bir
görünümde olur.

Geçici ssu sertliği : Bikarbonat iyonu, HCO3
- içerir. HCO3

-
(aq) içeren su ısıtılırsa, bikarbonat iyonu 

CO3
2- , CO2 ve su vermek üzere kolayca bozunur. CO3

2- sudaki çok değerlikli katyonlarla 
tepkimeye girerek CaCO3 – MgCO3 karışık çökeltisini ve kazan taşı adı verilen tortuyu oluşturur.

Kazan taşının oluşumu buhar üreten sanayi kazanlarında ve buharla çalışan elektrik
santralarında oldukça ciddi sorunlara neden olabilir.Kazan taşının oluşumu su ısıtıcılarının
etkinliğini azaltır ve kazanın aşırı ısınmasına neden olabilir.

Geçici sert su, su arıtma tesisinde suya sönmüş kireç [Ca(OH)2] katıp metal karbonat
çökeltisini süzmekle yumuşatılabilir. Baz, bikarbonat iyonu ile tepkimeye girerek su ve karbonat
iyonu oluşturur. Karbonat iyonu Ca2+ gibi M2+ iyonları ile tepkimeye girerek metal karbonatları
halinde çöker.

HCO3
- +  OH- H2O  +  CO3

2-

CO3
2- + Mg2+ MgCO3 (k)

Kalıcı su sertliği : HCO3
- yanıda önemli derişimlerde, SO4

2- gibi başka anyonlar da içerir. Kalıcı
sert suyu yumuşatmak için, içerisine Na2CO3 (çamaşır sodası) eklenir. Ortamdaki Ca2+ ve Mg2+

gibi katyonlar karbonatlar halinde çöktürülür.Geriye kalan su Na+ iyonu içeren yumuşamış
sudur. Ca2+ ve Mg2+ iyonlarını içeren su sabun ile çökelti oluşturur ve köpürmeyi engeller. Banyo
teknelerinde görülen tortu, kalsiyum ve magnezyum sabunlarının bir karışımıdır. Bir çökeltinin
oluşumu sabunların ve şampuanların köpürmesini güçleştirir
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 Sert sularda sabun sarfiyatı fazladır, sabun geç köpürür. Suyun içinde bulunan kalsiyum ve
magnezyum, sabunların bileşiminde bulunan sodyum ve potasyum ile yer değiştirerek
tamamen sarfedildikten sonra sabun köpürür.

 Sudaki sertlik zamanla kendiliğinden veya su ısıtıldığında hızla çözünürlüğünü kaybeder ve
geçtiği yüzeylere yapışmaya başlar. Su borularının içi hızla dolar, su basıncı ve akışı azalır.
Suyun ısıtıldığı yüzeylerde daha da artan kireçlenme, yalıtkanlığa sebep olur ve elektrik
tüketimini artırır. Kalorifer tesisatındaki kireçlenme yakıt tüketiminin artmasına sebep olur.

 Sert sular ısıtma tekniği bakımından uygun değildir. Bilhassa sıcak su tesisatı, buhar kazanları
gibi tertibata ait boruların kısa zamanda kireçtaşı bağlamasıyla kesitlerinin daralmasına sebep
olur.

 Sert suların kullanıldığı dokuma sanayiinde boyaların dokular içerisine tam olarak nüfuz
etmesi güçleşir.

 Sert sular mutfak işleri bakımından da elverişli değildir

Sert Suların Yumuşatılması

 Soda-Kireç Metodu
 Alüminyum Sülfat ve Şap Metodu
 Trisodyum Fosfat Yöntemi
 Permutit Yöntemi
 İyon Değiştiricileri

Suların yumuşatılması; suda sertlik yapan mineral maddeleri (katyon ve anyonları) sudan
ayırmak demektir. Suların yumuşatılması aşağıda belirtilmiş olan nedenlerden dolayı önemlidir :

• Çamaşırların yıkanması için daha az sabun sarfedilir.
• Sert sularda mevcut mineraller su boruları içinde birikerek boruların tıkanmasına yol açar.
• Bazı endüstri ve imalat kollarında yumuşak su gereklidir. Konservecilik, tekstil, kağıt imalatı,

dericilik ve buz, nişasta imalatlarında yumuşak su gereklidir. Fakat çok yumuşak sular korrozif
olurlar. Bunlara korrozif su denir.

• Su ürünleri yetiştiriciliğinde önemlidir.

Su sertliğinde rol oynayan en önemli bileşenler kalsiyum ve magnezyumun bikarbonat ve
sülfatlarıdır. Az miktarda kalsiyum ve magnezyum klorür ve nitrata rastlanır.

Suların bikarbonatlardan ileri gelen sertlikleri havalandırılmakla kısmen giderilir. Ayrılan CO2 yüzünden suda

çözünmeyen karbonatlar oluşur.

Ca(HCO3)2 CaCO3 + CO2 + H2O

Sülfatlardan ileri gelen sertlik ise genellikle  giderilemez
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Suları yumuşatmak için kullanılan başlıca metodlar:

 Soda – Kireç metodu 
 Alüminyum sülfat (Al2(SO4)3.18H2O) ve şap (K2SO4 . Al2(SO4)3 12H2O) metodu
 Permutit usulü
 Trisodyum fosfat yöntemi
 İyon değiştiricileri

Bu metodlarda prensip hep aynıdır. Ca ve Mg tuzlarını almak yada Ca2+ ve Mg2+ iyonlarını Na+ 

iyonlarıyla değiştirmek gerekir.

1. Soda – Kireç Metodu :

Bu metoda sönmüş kireç (Ca(OH)2) ve soda (Na2CO3) kullanılır. Bunlardan kireç karbonat sertliği ve 

geçici sertliği gidermek, soda ise kalıcı sertliği gidermek için kullanılır. 

Bu metodda geçen reaksiyonlar şunlardır :

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 2CaCO3 + H2O

çöker

Mg(HCO3)2 + Ca(OH)2 MgCO3 + CaCO3 + 2H2O

MgCO3 +  Ca(OH)2 Mg(OH)2 + CaCO3

CaSO4 + Na2CO3 CaCO3 + Na2SO4

MgSO4 + Ca(OH)2 Mg(OH)2 + CaSO4

Ca ve Mg klorür ve nitratları, sülfatları gibi etki ederler.

Kireç ve sodanın miktarını hesaplarken CO2 ile sularda bulunabilen NaHCO3’ı hesaba katmak gerekir.

Bu reaksiyonlar sıcaklığın artmasıyla daha çabuk olur. Genelde sertliği tamamen gidermek

mümkündür. Bir miktar CaCO3 ve Mg(OH)2 suda çözünürler.

suda daha zor çözünür



10.10.2017

4

Karbonat dışı, kalıcı sertlik ise aşağıdaki reaksiyonlar gereği çöktürülerek giderilir.
MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3 + 2NaCl

Mg CO3 + Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaCO3

CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3+ 2NaCl
MgSO4 + Na2CO3+ Ca(OH)2 → Mg(OH)2 + CaCO3 + Na2SO4

serbest karbon dioksitte bu ortaM CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Reaksiyonlardan görüldüğü gibi, karbonat sertliği giderilirken, her bir mol kalsiyum
bikarbonat için 1 mol kireç, her bir mol magnezyum bikarbonat için 2 mol kireç gerekmektedir.
Kalıcı sertlik giderilirken her bir mol kalsiyum tuzu için 1 mol soda gerekirken, her bir mol
magnezyum tuzu için 1 mol soda ve 1 mol kireç gerekmektedir. İlave edilen kirecin fazlası, soda
ile çöktürülür. Sıcaklığın artması ile reaksiyon hızı da artmaktadır. Düşük sıcaklıkta çökmenin
tamamlanması 6-8 saat, 50°C de 4 saat, 70°C de 3 saat ve 90°C de 2 saattir. Kum gibi kontakt
maddelerinin ilavesi ile çökme süresi kısaltılabilir.
Yöntemin modern uygulaması, biri soğuk kireç-soda, diğeri sıcak kireç-soda yöntemi olmak üzere
iki şekilde yapılır. Soğuk kireç-soda yöntemi suların kısmi yumuşatılması istenildiği durumlarda
şehir sularının, soğutma sularının ve kâğıt fabrikası sularının yumuşatılmasında kullanılır. Koşullar
iyi ayarlanırsa sertliği 35 ppm’e kadar düşürmek mümkün olur. Sıcak kireç-soda yöntemi ise
hemen hemen tamamen buhar kazanı besleme suyunun yumuşatılması için kullanılır. Suyun
kaynama sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta çalışılır. Bu nedenle reaksiyonlar daha hızlıdır. Pıhtılaşma
ve çökelme kolaylaşmıştır. Çözünmüş gazlar, karbon dioksit ve havanın çoğu uzaklaştırılmış olur.
Uygun koşullarda çalışıldığında su sertliği 20-25 ppm’e kadar düşürülebilir. Yüksek basınçlı buhar
kazanlarının besleme suları için sıcak kireç-soda yönteminden çıkan su, iyon değiştirici reçineden
geçirilerek tamamen yumuşatılır.

2. Alüminyum sülfat ve şap metodu :

Gerek doğrudan doğruya Al2(SO4)3 .18H2O ve gerekse Al2(SO4)3 suda hidrolize uğrarlar.

Al(SO4)3 + 6H2O             2Al(OH)3 + 3H2SO4

Oluşan H2SO4 bikarbonatlara etki ederek

Ca(HCO3)2 + H2SO4     CaSO4 + 2CO2 + 2H2O

Mg(HCO3)2 + H2SO4 MgSO4 + 2CO2+ 2H2O

reaksiyonlarına göre geçici sertlik giderilmiş olur.

Bu metodun diğer bir faydası oluşan Al(OH)3’in çökerken, sulardaki bulanıklık veren maddeleri birlikte

çöktürmesidir. Yalnız CO2 suda kalır. Bu da ısıtmak veya gaz emicilerden geçirilmek suretiyle uzaklaştırılır.
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3 . fosfat yöntemi :
Eskiden beri uygulanan bir yöntemdir. Fosfat fiyatlarının yüksekliği bu metodun

uygulanmasını geciktirmişse de yüksek basınçlı kazanların teknikte kullanılmasının artması bu
yöntemi zorunlu kılmıştır. Bu yöntemden sertlik giderilmeden önce diğer yöntemlerin
uygulanması kalan sertliğin de bu yöntemle uygulanması kalan sertliğin de bu yöntemle
giderilmesi daha ekonomiktir.

Bu yöntemle iyi sonuç elde etmek için geçici sertlik önce den giderilmelidir. Bu yüzden 
bu yöntem diğer yöntemlerle ortaklaşa uygulanır.

Yer alan reaksiyonlardan bazıları :

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4 Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3

3Mg(HCO3)2 +  2Na3PO4 Mg3(PO4)2 +  6NaHCO3

3Ca(SO4) + 2Na3PO4 Ca3(PO4)2 + 3Na2SO4

3MgCl2 + 2Na3PO4 Mg3(PO4)2 + 6NaCl



10.10.2017

6

5. İyon Değiştiricileri 
Sertlik giderme metotları içinde en çok kullanılan, iyon değiştirme yöntemidir. İyon 

değiştirme bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesidir. Bu  amaçla  kullanılan  su  yumuşatma  
sistemlerinde, iyon  değiştirici  reçineler  kullanılır.

İyon değiştirici reçineli sistemler genelde sodyum iyonları ile sertlik iyonlarını yer 
değiştirterek çalışırlar. Proses esnasında su reçine tanecikleri arasından süzülerek geçer. Reçine 
tanecikleri üzerindeki elektrik yükü sodyum iyonlarını reçine taneciği üzerinde tutar. Ancak, 
reçine taneciklerinin aynı zamanda sertlik minerallerini tutma kabiliyeti de vardır. Reçine 
taneciklerinin sertlik minerallerini tutma kabiliyeti sodyum iyonlarını tutma kabiliyetine göre 
daha fazladır. Bu şekilde iyon değişimi gerçekleşir.

Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, 
sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması son bulur. Sertlik 
iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden 
kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı 
verilir. Rejenerasyon esnasında tuzlu su reçine tankına verilir ve reçine sodyuma doyurulur. 
Reçine tankında biriken yüksek konsantrasyondaki sodyum iyonları sertlik iyonlarını reçine 
taneciklerinden ayırır. Reçine daha sonra temiz su ile durulanarak, fazla tuz ve sertlik mineralleri 
tanktan atılır. Reçine tankı tekrar sertlik iyonlarını tutmaya hazır durumdadır.
Proteinler, linyin, yapay reçineler, selüloz, karbon, silikat mineralleri, gümüş halojenürler, pamuk 
ve bazı toprak türleri gibi pek çok doğal ve yapay madde iyon değiştirici özelliğe sahiptir.

İyon değiştiriciler çok çeşitli geometrik biçimlerde ve iç yapıda olabilirler. Levha ve zar 
biçiminde olanlar çok kullanılır.

İyon Değiştirici Reçineler
İyon Değiştirici Reçineler, iyonlaşmayan yada iyonlaşabilen grupları içeren ağ yapısında

yüksek derecede polimerize hidrokarbonlardır.
Reçineler son derece kararlı olup 100oC’nin biraz üzerindeki sıcaklıklarda kullanılabilir.

Derişik asit ve bazlara, pek çok yükseltgen ve indirgen maddeye karşı dirençlidirler.
Reçine iskeletine, bağlı iyonik grup, iyon değiştiricinin tabiatını belirler. Reçineye bazik

fonksiyonel gruplar katıldığında anyon değiştiriciler meydana gelir. Reçine pozitif yükle yüklenir.
Aşağıdaki tabloda en çok kullanılan değiştirici gruplar görülmektedir.

Katyon Değiştiriciler Anyon Değiştiriciler

- SO3H - NH2

- COOH - NHR

- OH - NR2

- SH - N+R3

- PO3H2
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• Anyon değiştiricilerin kimyasal stabiliteleri, katyon değiştiricilerden daha azdır. Yüksek 
sıcaklıklarda aminler hemen hidrojenlenir ve iyon değiştiricinin kapasitesini azaltır. Çözeltinin 
çözünebilen organik maddelerle buharlaşmasına neden olur.

• İyon değiştiriciler yüksek oranda polar gruplar ihtiva ettiklerinden reçineler kuvvetli hidrofilik
olup su çekerler. Şişip büzülürler ve higroskopik jel gibi hareket ederler. Kuru reçinenin bir 
gramı 0,5-1 gram su absorplar. 

• Hafif gözenekli katılar olan iyon değiştirici reçineler ; küre, boncuk yada levhalar halinde 
hazırlanırlar.

• Bunlar Endüstride sulardaki Ca2+, Mg2+, Fe2+ ve Mn2+ iyonlarının uzaklaştırılması (suyun 
yumuşatılması) işleminde kullanılırlar.

Endüstride Reçine Kolonunun Kullanımı

Suların deminerezalisyonu için reçine kolonu çok kullanılan bir sistemdir. Aşağıdaki 
şemada genellikle demirden yapılmış belli miktarda iyon değiştirici reçine ihtiva eden dikey bir 
silindir görülmektedir.

Reçine

rejenerasyon 
çözeltisi

destek 
maddesi

Yumuşatılmış su çıkışı ve 
çalkalama suyunun girişi

Yumuşatılacak suyun girişi ve 
çalkalama suyunun boşaltımı
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4 . Permutit (Zeolit) yöntemi :

Bu yöntemde kullanılan permutit veya zeolitler kompleks bir sodyum alüminyum 
silikattan ibaret olup sudaki Ca2+ ve Mg2+ iyonları yerine Na+ iyonu vererek suyu yumuşatırlar. 
Sodyum permutitin formülü XSiO2.Al2O3.Na2O’dur.Sodyum permutit veya zaolit Na2Z şeklinde 
gösterilirse aşağıdaki reaksiyonlara göre suyun sertliği tamamen giderilir.

Ca(HCO3)2 2NaHCO3 + CaZ

veya + Na2Z

Mg(HCO3)2 2NaHCO3 + MgZ

Ca ve Mg sülfatları da Na2Z ile benzer tepkime gösterir

Zeolitle işleyen aletler bir süre sonra Na+ katyonu bitince çalışmaz olurlar. O zaman zeoliti
tazelemek, yeniden kullanılır hale getirmek (rejenere etmek) için kullanılmış zeolit üzerine 
derişik NaCl çözeltisi gönderilir.
Doğal zeolitlerin iyon değiştirme kapasitesi çok azdır. Bunlar sert ve gözenekleri az olan
maddelerdir. Yabancı maddelere karşı daha az hassastırlar. Permutitler ise doğal olanlara
göre daha fazla gözeneklidir ve yüzey alanları daha büyüktür. Bundan dolayı yabancı
organik maddelerden kolay etkilenirler. 1 m3 doğal zeolit filtrasyon anında 3600- 3900 g
CaO’ i sudan ayırır. Buna karşın aynı miktar suni zeolit (neo permutit, invertit, vebolit vb.)
11000-15000 g CaO’i sudan ayırır. Sentetik zeolitler demiri nispeten az, pH derecesi normal
olan sularda tercih edilir. Doğal zeolit ise sertliği fazla olmayan, demiri fazla, pH derecesi
yüksek veya alçak olan sularda kullanılır.

Permutitin bir dezavantajı da çok gözenekli olduğundan yabancı maddelerden kolayca 
etkilenmesidir. Aynı zamanda büyük yüzeyli olmaları madde değiştirmesini kolaylaştırır

(a) kalsiyum ve magnezyum klorürleri içeren bir su taze bir sodyum zeolit yatağından geçirilirse bu
klorürler sodyum klorüre dönüşür ve yatağın üst tabakaları kalsiyum zeolit ve magnezyum zeolit
haline geçer.
(b) yatağın yarısı böyle değişmiştir ve değişme devam etmektedir.
(c) sodyum zeolit tabakası iyice incelmiştir. O nedenle kalsiyum klorür ve magnezyum klorür 
tuzlarının bir kısmı sodyum klorür ile birlikte değişmeden dışarı alınır ve akan suda sertlik görülür. 
Bu noktaya gelindiğinde sertlik hızla yükselir. Yumuşatma durmuştur. Kalsiyum ve magnezyum 
iyonlarını sodyum iyonları ile değiştirme kapasitesi tükenmiştir, rejenere edilmesi gerekir.
(d) zeolit yatağı doygun bir sodyum klorür çözeltisi ile muamele edilir. O zaman ters reaksiyon 
gerçekleşir. Kalsiyum ve magnezyum iyonlan tuzlu su çözeltisinin içine geçer. Rejenerasyon
bitiminde zeolit yatağı yıkanır ve zeolit tekrar su yumuşatma işlemine devam eder.
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Demineralizasyon

Pek çok uygulamada suyun sadece Mg2+ ve Ca2+ iyonlarından değil aynı zamanda Na+ ve
SiO2’den de kurtarılması istenir. Buna demineralizasyon denir. Sudaki bütün iyonların giderilmesi
ise deiyonizasyondur.

Demineralizasyon için su önce hidrojen iyon değiştiricisinden geçirilerek tuzlar, bunlara
karşılık gelen asitlere dönüştürülür. Böylece elde edilen su, asit anyonlarını absorplayıp onları
OH- iyonlarıyla değiştiren anyonik bir reçine kolonundan geçirilir. OH- grupları asitlerin H+

iyonlarıyla birleşerek su oluştururlar.

Na2SO4’ın uzaklaştırılma reaksiyonu 
2RH + Na2SO4 2RNa + H2SO4

2ROH + H2SO4 R2SO4 + 2H2O

Katyonik reçine bir asitle (tercihen HCl), anyonik reçine ise bir bazla (NaOH) rejenere edilir.
Demineralizasyon için pek çok sistem vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri karışık 

yataklı demineralizasyon işlemidir. Bu işlemde suyu alternatif olarak katyonik reçine ve anyonik
reçine geçirmek yerine daha basit olarak tek bir kolon, birbirleriyle iyice karıştırılmış anyonik ve 
katyonik reçinelerle yüklenir ve su bu kolona gönderilir.

Aynı sonuca ulaşmak için farklı teknolojiler kullanılabilir. Her bir teknolojinin kendi içinde 
de farklı sistemler oluşturulabilir. Bu nedenle ilk olarak ham suyun kalitesi, istenilen çıkış suyu 
kalitesi, ham suyun debisi, kullanılan kimyasal maddelerin maliyeti, rejenerant tüketimi, 
rejenerasyon su tüketimi ve sistem dizayn parametreleri incelenerek DEMİNERALİZASYON ve 
REVERSE OSMOSİS sistemlerinden hangisinin en uygun teknoloji olduğu belirlenir.Bu seçimden 
sonra seçilen teknolojinin içindeki en uygun sistem dizayn edilir.

DEİYONİZASYON

İşlenmemiş su, hidrojen ve oksijen atomları yanında minerallerin bileşimlerini ihtiva eder. Deiyonizasyon

metodu ile su önce katyon reçine yatağından geçirilerek pozitif iyonlar hidrojen (H+) iyonları ile, daha sonra

anyon reçine yatağından geçirilerek negatif iyonlar hidroksit (OH-) iyonları ile değiştirilip su içindeki tamamen

çözünmüş madde miktarı azaltılır. Bu değişim sonunda hidrojen (H+) ve hidroksit (OH-) iyonlarının

birleşmesinde su (H2O)ortaya çıkar.

Bu sistemler yalnız yüksek basınçlı kazanlar için değil aynı zamanda değişik yöntem ve yıkama sularının
hazırlanmasında da önemlidir. Seçilecek iyon değiştirici sistemleri ham suyun hacim ve bileşimine, suyun
niteliğine, yatırım giderlerine bağlıdır. Silikatların uzaklaştırılması gerekli ise sistem bir katyon değiştirici ile
kuvvetli bazik anyon değiştirici ve ikisi arasında gaz giderme birimini içerir.

http://www.aritim.com/sistemler/su/demineralizasyon.htm
http://www.aritim.com/sistemler/su/reverse_osmosis.htm
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BUHAR KAZANI SUYLARI  

Uzun vadede buhar üretiminde kullanılan düşük kaliteli su, buharın niteliğini etkileyeceği gibi
enerji masraflarını katlaması, alt yapıya zarar vermesi kaçınılmazdır.
Suyun özellikleri ne kadar bilinirse o kadar daha kaliteli buhar üretmek mümkündür. Su içindeki
muhtelif safsızlıkların ve su özelliklerinin (en önemlilerinden; sertlik, pH, TÇM, alkalinite, vb)
endüstriyel su kullanımında sınırları vardır. Bunlara oksijeni, silisi ve daha az rastlanır oranda
petrol ürünleri, yağ, serbest asitleri de ekleyebiliriz.

Sorunlar ve Kaynakları
1. Taş ( Kışır)

Kazanlarda biriken taş en önemli sorunlardandır. Isı iletkenliğinin düşük olması yakıt
tüketimini artırır ve boruların ısıyı üzerlerinden atamamalarından dolayı patlamalarına sebep
olur. Taşın birinci sebebi su sertliğidir. Kalsiyum karbonat taş oluşumunda çok önemlidir.
Sırasıyla :
Havadaki karbon dioksit ile su, karbonik asiti oluşturur:
CO2 + H2O H2CO3
Karbonik asit, kayaların hammaddesi, dünyanın %7 sini oluşturan kalsiyum karbonat ile
reaksiyonundan kalsiyum bikarbonat oluşur :
H2CO3 + CaCO3 Ca(HCO3)2
Kalsiyum karbonat soğuk su çözünürlüğü sıcak suya nazaran daha fazla olan nadir tuzlardan
biri olduğu için bu su kazana geçtiğinde sıcaklık kalsiyum bikarbonatı tekrar ayrıştırır ve
erimeyen, boru ve kazan cidarlarına yapışan kalsiyum karbonat geri döner.

Manyezyum karbonat ve bikarbonat da kalsiyum karbonat ve bikarbonat gibi tepkime
gösterir. Kalsiyumu ve magnezyumu kazandan önce elimine etmek esas hedef olmalıdır.
Kalsiyum ve magnezyum sülfatları da karbonatları gibi taş oluşturabilirler. Oda sıcaklığında
kolay çözünen kalsiyum sülfat yüksek basınç ve ısıda erimez ve birikim oluşturmaya başlar.
Başka bir taş çeşidi silikat çok sert bir çökelti oluşturur. Silikat taş oluşumları arasında en az
ısıyı iletenidir. Bundan dolayı yakıt ve hasar masrafları da en fazla burada olur. Silikat
oluşumunun kontrolü çok önemlidir.



10.10.2017

11

2. Korozyon (pas)
Kimyasal korozyon kazan ve boru yuzeylerinden metal kaybı şeklinde kendini gosterir. Kaynakları 
arasında duşuk pH, cozunmuş oksijen, karbon dioksit ve şartlandırma kimyasallarını sayabiliriz. 
Korozyon kaynağına gore ceşitlenir; asidik ortamlardan oluşanlarda metal kaybı geniş alanlarda 
olur. Oksijen korozyonu ise borularda kucuk delikler (pitting) acar.

Sudan kaynaklanan korozyon sebeplerinin on sıralarında alkalinite, pH ve oksijen gelir. 
- Alkalinite sudaki bikarbonat, karbonat ve hidroksitlerin olcumudur. Alkalinitesi yuksek bir su 
icindeki bikarbonat, ısının etkisiyle karbon dioksit ve karbonata donuşur:

2HCO3 CO2 + CO3 + H2O

Karbon dioksit de daha önce görüldüğü gibi, su ile reaksiyona girerek karbonik asidi oluşturur
ve bu da sistemde, özellikle buharın kuru fazdan çıkıp ıslak faza dönüştüğü kondense hattında
korozyon yaratır.
- pH sudaki hidrojen iyonlarının konsantrasyonunun olçumudur. 6’nın aşağısı asidik, 8 in
ustu alkalin ortam kabul edilir. Hem asidik, hem de çok alkalin ortam korozif olabilir. Suyun
özelliklerinden kaynaklanan bu nedenlere ek olarak aşırı kimyasal besleme de pH’ı çok
yükseltir ve asidik korozyon kadar olmasa bile alkalin korozyon ile sorunlara sebep olabilir.
- Suda çözünmüş oksijen çok sık rastlanan bir korozyon sebebidir. Çözünmüş oksijen metal ile
etkileşir ve metal oksidi (pas) oluşturur.

3. Sürüklenme
Sürüklenme su taneciklerinin ve başka safsızlıkların buhar tarafından buhar hattına
taşınmasıdır. Yüksek TCM (Toplam Çözünmüş Madde) başlıca sebeptir. Yuksek TCM buhardaki
suyun neden olduğu enerji kaybına ve korozyonun sürdürülmesine yol acar. Sürüklenme;
köpürme, kaynama (priming) ve kabarcıkların patlamasını kapsar.

-Köpürmede safsızlıklar, köpüklerin taşıması ile buhara karışır. Köpürmenin sebepleri arasında
yüksek TÇM’ye ek olarak yüksek OH alkalinite, yağ, organik madde varlığı yüksek su seviyesi de
sayılabilir.
- Kaynamanın nedeni ise ani buhar çekişleri, düşük su seviyesi veya kazanın kapasitesinin
üstünde çalışmaya zorlanmasıdır.
Oluşan köpüklerin hatlarda patlamasıyla safsızlıklar buhara karışır. Bu sorunların giderilmesi
mekanik ve kimyasal yöntemlerin uygulanması ile mümkün olur.
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Çözümler ve Yöntemler
1. (Taş oluşumunu) Sertliğin kontrol altına alınması

A) İlk adım sertliğin taze suda kontrol edilmesidir. Düzgün bir su şartlandırmada kazana verilen
suyun sertliği 1 ppm’in altında olmalıdır. Bunun en pratik yolu iyon değiştiricilerdir. Burada su
iyon partiküllerinin olduğu bir ortamdan (reçine) geçirilir ve istenmeyen iyonlar daha az zararlı
iyonlarla değiştirilir. Reçineler katyonik (+ yüklü iyonlar) veya aniyonik (- yüklü iyonlar) olabilir.

En yaygın katyonik iyon değiştiriciler yumuşatıcılardır. Reçinedeki sodyum, suda bulunan
kalsiyum karbonat içindeki kalsiyumun yerini alır ve ve sertlik yaratmayan sodyum karbonat
oluşur. Yaklaşık 3 kg tuzun içindeki sodyum 1 kg sertlik tutar.

Silikat ve alkaliniteyi de tutmak için kullanılabilen iyon değiştiriciler mevcuttur.

Katyon reçinede Hidrojen, anyon reçinede de Hidroksit bulunursa istenmeyen iyonlar H+ ve OH-
ile yer değiştirirler. Bir dizi reçineden geçtikten sonra istenmeyen iyonlar yerine sadece su
iyonları ( H+ ve OH- => H2O ) bulunur (dealkalizasyon, demineralizasyon).

Ayrıca modern membran teknolojileri (NanoFiltrasyon, ReversOsmos) değişik seviyelerde,
benzer işlevleri görebilir.

B) İçinde 5 ppm* (0,5 fransız) sertlik bulunan taze su kazana verildiğinde, küçük bir sistemde
dahi (3 ton/saat kapasiteli bir kazan ve 0 kondens dönüşü bir proses varsayılmıştır) bir ayda
yaklaşık 15 kg taş oluşur. Bu taş oluşumunu engellemek için işletme süresince kimyasal
şartlandırma yapılması zorunludur.

Fosfat (PO4
-3) bazlı kimyasallar bu iş için kazana verilir. Fosfor kalsiyum ve manyezyum ile

etkileşime girer ve bir çamur oluşturur. Ek olarak beslenen polimer bazlı bir kimyasal da
çamurun kazan dibine çökmesini sağlar. Dip blöf ile de bu çamur dışarıya atılır. Genel olarak 0,8
kg fosforun, 1 kg sertliği kazandan uzaklaştırdığı bilinir. Bu işlemin etkili olarak gerçekleşmesi için
ise kazanda 20-30 ppm fosfat ölçülmesi gerektiği kabul edilir. Ancak aşırı fosfatın ( >100 ppm)
tıkanmalara yol açabileceği unutulmamalıdır.

Fosfatın düzgün çalışması için OH alkalinitenin (2P-M) en az 200-300 ppm olması gerektiği kabul
edilir. Diğer taraftan p-Alk. silikat konsantrasyonunun 1,7 katı olmalıdır.
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2. Korozyonun engellenmesi
A) Kazanda korozyonun en önemli sebebi oksijen varlığıdır. Oksijen iki aşamada azaltılır.

- İlk işlem suyun degazörden geçirilmesidir. Burada su buhar ile temas ettirilir. Isının etkisi ve
buharın ‘sürtünmesiyle’ oksijen sudan ayrışır. Suda kalan oksijenin 7-10 ppb seviyelerine
inmesine rağmen bu korozyonu durdurmak için yetersizdir.
- Suda kalan oksijen miktarı için bu defa kimyasal işlem yapılır : en yaygın olarak kullanılan sülfit
sisteme beslenir ve oksijen miktarı sıfıra indirilir. Yeterli doz verildiğinden emin olmak için kazan
suyunda 20 ppm ve üstü sülfit ölçülebilmelidir.

B) Buhar hatlarında daha yukarıda bahis edilen karbonik asit korozyonuna karşı ise nötralize edici
amin bazlı kimyasallar kullanılır. Bunların yeterli beslenip beslenmediği ise kondensten alınacak
su numunesinin min pH değeri 8.4 bulunmasıyla anlaşılır. Bu pH değerlerinde bikarbonat
alkalinite yerini karbonat alkaliniteye bırakmaya başlar ve karbon dioksit kalmadığı için karbonik
asit kaynağı da ortadan kalkmış olur.

Daha seyrek bir çeşit olarak, kostik korozyon (aşırı yüksek pH ve alkalinite), galvaniz korozyon
(kazanın yapısında aynı elektrolit ortamında değişik metallerin bulunması) ve fiziksel
korozyonlar; yüksek akışkan hızı, boşluk oluşumu, vb gösterilebilir.

3. Blöf ile diğer sorunların giderilmesi
Enerji kayıplarına sebep olan askıda katı maddelerin dışarıya atılması için kullanılan blöf daha
önemli olarak TÇM’nin kontrolü için de kullanılır.

Fosfat ilavesi ile çamurlaştırılan sertliğin atılması dip blöfü ile gerçekleştirilir. En iyi metod kısa
açıp-kapatmalar yapmak ve dip blöfü mümkün olduğu kadar az zamanda ve seyrek (vardiya
başına bir defa gibi) gerçekleştirmektir. Uzun dip blöfü kazanı atmosferik basınca açtığı için suyun
borulardaki sirkülasyonunu bozar ve aşırı ısınmaya sebep olabilir.

TÇM ise saf suyun uçtuğu ve geride safsızlıkları bıraktığı buharlaşma yüzeyinde yoğunlaştığı
için kazanın üst noktalarından blöf yapılarak kontrol edilir.

Otomatik blöf, el ile yapılana nazaran enerji, su ve dolayısıyla kimyasal tasarrufu sağlar. Ayrıca
TÇM çok daha az dalgalanmalar ile kontrol edilir. Azami 15 bar basınçlı kazanlarda tavsiye edilen
max TÇM miktarı 6000 ppm (8000 μScm) seviyelerindedir. Alev Borulu ve Su Borulu kazanlarda
limitler değişiklik gösterir.

Sürüklenme sebeplerinden olan su seviyesinin kontrolu için su, genellikle seviye göstergesinin
ortalarında tutulur. Burada kazan imalatçısının tavsiyelerine uyulmalıdır. Köpük, TÇM nin
azaltılması veya ani buhar çekişlerinden kaçınılması ile giderilmediyse, yüzey gerilimine etki eden
köpük önleyiciler kullanılırlar.
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Blöf , kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış
katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla kazan suyunun bir
kısmının sistemden atılması işlemidir.
Kazana besleme suyu ile gelen katı asıltılar ve çözünmüş katı maddeler buhara
geçemeyeceğinden kazan suyunda kalır ve zamanla derişimi artar. Eğer blöf ile kazan suyu
ayarlanmazsa buhar kalitesi bozulur ve belirli bir zaman sonra tehlike arz eder ve hatta kazan
çalışamaz hale gelir.

Katı asıltılar ve çözünmüş katı maddeler kazan suyuna
· Besleme suyundan
· Kondense kaçaklarından gelir.

Kazan suyundaki katı asıltı ve çözünmüş madde konsantrasyonunun kazana zarar vermesini
engellemek amacıyla kazan suyundaki bazı parametrelere sınır değerler konulmuştur. Buhar
kazanlarında blöfler bu sınır değerlere göre yapılmaktadır. Kazan suyu sınır değerleri
belirlenirken kazan besleme suyunun karakteri, kazan ve bağlı olduğu sistem türü ile özellikle
kazanın çalışma basıncına bakılmaktadır.
Kazan suyunda istenmeyen safsızlıklar ( katı asıltılar , tüm tuzlar , alkalite ve silis ) kazanda
korozyon, depozit , çöküntü ve sürüklenme sebebi olabilmektedir. Bu riskleri minimuma en
ekonomik şekilde indirgemek uygun limitler ve doğru bir blöf rejimi ile mümkündür. Bu da
safsızlıkların belirlenmiş olan sınır değerlerinin altına düşürmek için, kazan dışına atılarak
sağlanmaktadır.

DÜZENLİ BLÖFÜN KAZANDAKİ FAYDALARI

İşletmelerde kullanılan suyun değerleri ve kazanın tipi , çalışma basıncı
dikkate alınarak
belirlene blöfler düzenli yapıldığı takdirde;
• Daha saf ve temiz buhar elde edilir.
• Kazan dibinde birikinti oluşması ve birikintinin neden olacağı

korozyon ve ısı kaybı önlenir.
• Kazan suyunun köpürmesi ve buhar hattına taşınması engellenir.
• Kazan suyundaki çözünmüş katı madde ve askıda madde miktarı

kontrol altına alınmış olur.
• Kazanda özellikle seviye göstergesinin bulunduğu bölgenin çamurdan

dolayı tıkanarak göstergenin devre dışı kalması ve kazanın susuz
kalma ihtimali önlenir.

Sonuç olarak blöf ; kazan suyunda birikinti oluşumu , korozyon ve
sürüklenme eğilimini en düşük seviyeye indiren önemli ve zorunlu bir
işlemdir.
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Oksijen ve Karbon Dioksitin Giderilmesi
Yeraltı sularında oksijen hemen hemen hiç yoktur. Buna karşın yüzey suları atmosferle devamlı 
temas halinde olduğundan, oldukça yüksek konsantrasyonlarda oksijen içermektedir. Sularda 
çözünmüş oksijenin varlığı metal korozyonunu hızlandırır. Bu nedenle buhar kazanlarının 
besleme suyundan kesinlikle çıkarılmalıdır. 
Karbon dioksit bütün doğal sularda mevcuttur. Yüzey sularında bir kaç mg/l, buna karşın yeraltı 
sularında daha yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Suyun pH’ ı üzerinde serbest karbon dioksit veya bağlı karbon dioksidin, HCO3

- veya CO3
= iyonlan 

şeklinde etkisi vardır.
pH < 4,5 olduğu zaman suda bikarbonat iyonlan yoktur ve bütün karbon dioksit çözünmüş 
haldedir. Halbuki pH 8,4 te suda yalnız bikarbonat iyonları vardır. pH > 10,5 olduğu zaman suda 
yalnızca karbonat iyonlan bulunur. Sudaki CO2, CO3

= ve HCO3
- iyonları arasında CO2

- dengesi diye 
isimlendirilen bir denge vardır.

Karbon dioksit derişimi yüksek olan sular kalsiyum karbonata, beton ve harca aşındırıcı etki 
yapar, metallerin elektrokimyasal korozyonunu hızlandırır. Bu nedenle kazan besleme suyundan 
çıkarılmalıdır.
Oksijen ve karbon dioksidin sudan çıkarılması mekanik, kimyasal ve termik yöntemlerle yapılır. 
Suyu havalandırmak veya büyük yüzey meydana getiren maddeler üzerinden akıtmak suretiyle 
karbon dioksit gazı giderilebilir. Fakat o zaman suda çözünmüş oksijen miktarı artar. Bunu 
engellemek için işlem vakumda yapılır veya kazan besleme suyundan termik yöntemle oksijen ve 
karbon dioksit giderilir.
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Su yukarıdan akıtılırken alt taraftan sıcak buharla kaynama sıcaklığına kadar ısıtılır. Gazların
sudaki çözünürlüğü sıcaklığın artması ve basıncın düşmesi ile azaldığından vakum uygulanarak
düşük sıcaklıkta gazı gidermek mümkündür. Adi basınçta en iyi sonuç 100 °C’ de alınır. 0,1 atm
basınçta ise karbon dioksit sudan 40 °C ‘de tamamen ayrılır.

Termik yöntemle sudaki oksijen 0,1 mg/l’ ye kadar düşürülebilir. Ancak bu değerin yüksek
basınçlı kazanlarda daha da düşük olması gerekir. Bunun için kimyasal yöntemler kullanılır.
H2SO3,Na2SO3, NaHCO3, pirogallik asit vb. oksijen bağlayıcı olarak kullanılabilir. Ayrıca su demir
talaşları üzerinden geçirilirse, demir yükseltgenerek su oksijenden temizlenir. Kimyasal
yöntemlerin esası kullanılan reaktif ile çözünmüş gazın reaksiyona girmesidir. Örneğin, sudan
oksijenin giderilmesi için suya ilave edilen sodyum tiyosülfat çözünmüş oksijen ile sodyum
sülfata dönüşür.

Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının
oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal
kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji
yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji
türüdür.
Yağmur, kar, deniz ve magmatik suların yeraltındaki gözenekli ve çatlaklı kayaç kütlelerini
besleyerek oluşturdukları jeotermal rezervuarlar, yeraltı ve re-enjeksiyon koşulları devam ettiği
müddetçe yenilenebilir ve sürdürülebilir özelliklerini korurlar. Kısa süreli atmosferik koşullardan
etkilenmezler.
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Isı kaynağı, rezervuar ve ısıyı taşıyan akışkan jeotermal sistemi oluşturan üç ana unsurdur. Isı
kaynağı derinlikle birlikte artan sıcaklık ya da yüzeye yakın yüksek sıcaklıklı magmatik sokulumlar
olabilir. Jeotermal rezervuar ise sıcaklık ve jeokimyasal açıdan doğal bir denge içinde bulunup bir
bütünlük ifade eden, değişik şekillerde dışardan beslenen yarı açık veya kapalı sıcak su ve/veya
buhar üretim ortamıdır.
Rezervuarların üzerinde genellikle geçirimsiz tabakalar bulunmaktadır. Jeotermal akışkan ise
kaynaktan elde edilen su, su buharı ve gazdır; sıcaklık ve basınca bağlı olarak buhar veya sıvı
halde olabildiği gibi CO2, H2S gibi gazlar içerebilir.
Sıvının ısıyı iletmesi jeotermal sistemin mekanizmasını oluşturur. Isı iletimi (konveksiyon akım)
sistemdeki sıvının ısınmasına ve termal genleşmesine neden olur. Düşük yoğunluklu ısınmış sıvı
yükselerek yüksek yoğunluklu su ile yer değiştirir.

Jeotermal enerji kaynakları en çok jeotermal sıvının entalpisine (sıvının ısı içeriği) göre 

 Düşük 20-70 C 
 Orta 70-150 C 
 Yüksek 150 C den yüksek 

olarak üç gruba ayrılmaktadır. Kaynağın sıcaklığına göre de jeotermal enerjinin kullanım alanları 
değişmektedir. 

MTA verilerine göre Türkiye'nin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31.500 MWt olarak kabul
edilmektedir. “Yapılan yeni çalışmalar ışığında görünür jeotermal potansiyelde artışlar
gözlenirken, olası jeotermal potansiyel için yeni bir sonuç getirilmemiştir. Ülkemiz bu potansiyeli
ile Dünyada yedinci Avrupada ise birinci konumdadır. Türkiye jeotermal enerjinin doğrudan
kullanımı bakımından 10.247 GWh/yıl ile Dünya’da dördüncü; jeotermal kaynaklardan elektrik
enerjisi üretiminde 490 GWh/yıl ile Dünya’da onikinci sıradadır.
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Genelde elektrik üretimi, jeotermal kaynağın karakteristiğine bağlı olarak üç tip santralde 
yapılmaktadır: 

a) Kuru Buhar Santralleri: Çıkan sıcak suyun doğrudan buharının türbinlere iletilmesiyle elektrik 
üreten santral tipidir. 
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b) Anlık Flaş Buhar Santralleri: Çıkarılan yüksek basınçlı sıcak suyun, düşük basınçlı tanklarda 
buhara çevrilmesi yöntemiyle elektrik üreten santral tipidir. 

c) Çift Çevrim Santralleri (Binary Cycle): Jeotermal akışkanın sıcaklığından faydalanılarak sudan
daha az buharlaşma sıcaklığına sahip akışkan, eşanjörde buharlaştırılır; buharlaşan bu akışkanın
türbünü döndürmesi yöntemiyle elektrik üreten jeotermal santral tipidir
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JEOTERMAL SERACILIK

Dünyada 10 BİN dönüm, Türkiye’de is 1000 dönüm jeotermal
sera vardır. Şanlıurfa’daki ve Dikili’deki jeotermal
seralardan Avrupa’ya ihracat yapılmaktadır.
• Jeotermal ısıtma, verimi %50-60 oranında artırmaktadır

Meksika’da bir jeotermal sera Şanlıurfa jeotermal sebze serası

BANYO KÜRLERİNDE KULLANIM
• Defeneratif eklem hastalıkları (osteoartritler)
• İnflamatuar romatizmal hastalıklar (romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi)
• Yumuşak doku romatizmaları (bursit, tendinit, fibromyalji sendromu gibi)
• Kronik bel ağrısı, bazı nörolojik ve ortopedik tedavş sonrasında

İÇME KÜRLERİNDE KULLANIM
• Mide ve ince bağırsakların fonksiyonel rahatsızlıkları
• Kronik ve tekrarlayan ülserler (destekleyici)
• Diabetes mellitus (diğer tedavilerde kombine ve destekleyici)
• Gut hastalığı (diğer tedavilerle kombine ve destekleyici)
• Böbrek ve idrar yolu taşlarının önlenmesi
• Litotripsi (taş kırma) ve taş ameliyatları sonrası
• Kronik idrar yolları iltihapları (destekleyici, E.Coli infeksiyonları dışında)
• Beslenmede günlük florür gereksiniminin karşılanmasında
• Hamilelikte ve yetişkinlerde florür eksikliğinde
• Çocuklar ve gençlerde diş çürüklerinin önlenmesi
• Kemik ve dişlerin gelişmesinde ve sağlamlığında,
• Kalp kası ve çizgili kasların yeterli çalışmasında
• Magnezyum eksikliğinin risk faktörü olduğu kabul edilen diabetes melitus, iskemik kalp 

hastalığı, ani kardiyak ölüm ve inme gibi hastalık ve durumlardan korunmada
• Egzersiz sonrası, hamilelik-laktasyon dönemlerinde ve yaşlılıkta artan magnezyum ihtiyacının 

karşılanmasında
• Sağlıklı kemik gelişini desteklemekte
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