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HĠDROKARBON ĠÇEREN TUZLU ATIKSULARIN MEMBRAN 

PROSESLER ĠLE ARITIMI  

ÖZET 

Membran prosesler, su ve atıksu arıtımında ileri arıtım teknolojileri grubunda yer 

almaktadır. Yaklaşık 40 yıl öncesine kadar su ve atıksuların arıtımında önemli bir 

uygulama alanına sahip olmayan bu prosesler; günümüzde, birçok su ve atıksu arıtım 

problemine pratik çözümler getirmeleri dolayısıyla yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır. Membran prosesler, uygulama alanlarının geliştirilmesi çalışmaları 

halen devam etmekle birlikte, katı-sıvı ayırımında ve sulardan organik ve inorganik 

kirleticilerin gideriminde oldukça etkili bir şekilde işletilebilmektedir. 

Petrol ve doğalgaz üretim atıksuyu içerdiği bileşenler açısından arıtımı oldukça 

problemli ve zor olan bir atıksudur. Bu suların, yer altı ve yüzey suları ile toprak 

açısından olumsuz çevresel etkilerinin önlenmesi amacı ile arıtılması gerekmektedir. 

Petrol ve doğalgaz üretimi sonucunda oluşan hidrokarbon ve tuz içeriği yüksek 

atıksuların mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon  (NF) ve ters 

osmoz (TO) membranları ile arıtımı çıkış suyunun yüksek kalitesi açısından etkili 

olmaktadır. Mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters osmoz için 

atıksudaki askıda katı maddeleri ve bulanıklığı düşürmek için bir ön arıtma 

olmaktadır.  

Bu çalışmada ileri arıtma teknikleri olan ters osmoz ile nanofiltrasyon 

membranlarının yüksek tuz konsantrasyonuna sahip petrol ve doğalgaz kuyuları 

üretim atıksularındaki arıtım performanslarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

ön arıtma maksatlı kullanılan MF ve UF membranlarının NF ve TO performansları 

üzerine etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaca uygun olarak kurulan 

laboratuar ölçekli basınçlı membran sisteminde, petrol, doğalgaz ile petrol + 

doğalgaz kuyuları üretim atıksuları ile deneyler yürütülmüştür.  
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TREATMENT OF SALINE WASTEWATER INCLUDING 

HYDROCARBONS WITH MEMBRANE PROCESSES 

SUMMARY 

Membrane processes are a part of the advanced treatment group. Although 

membrane processes had not a wide usage area in water and wastewater treatment 

area until last 40 years, they are widely used in todays‟ World by the help of their 

practical solution for water and wastewater treatment problem. There are a lot of 

studies in order to enhance of the application area of membranes. Membranes are 

used to remove organic and inorganic pollutants efficiently from water. 

Produced water generated from oil and gas production facilities are very problematic 

because of their ingredient. It is a obligation to treat these produced water for 

prevention the environmental effects to the groundwater, surface water and soil. 

Wastewater produced from oil producing facilities include hydrocarbons and high 

salinity. Treatment of oil produced wastewater with microfiltration, ultrafiltration, 

nanofiltration and reverse osmosis is efficient for high quality of effluent water. 

Microfiltration and ultrafiltration are a pre - treatment units before reverse osmosis 

and nanofiltration in order to decrease dissolved matters and turbiditiy in wastewater. 

In this study treatment performances of reverse osmosis and nanofiltration 

membranes are investigated in high salinity produced water that come from oil and 

gas wells. In addition, effects of MF and UF membranes  which used as pretreatment, 

on NF and RO performances are wanted to be determined. For this purpose 

experiments were performed with oil, gas and oil+gas produced waters in lab scale 

membrane system which set up. 
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1.  GĠRĠġ 

1.1 Tezin Amacı 

Bu çalışmanın amacı, petrol ve doğalgaz eldesi sonucu oluşan tuz içeriği yüksek 

üretim atıksularının mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) 

ve ters osmoz (TO) membranları kullanılarak etkin bir arıtımın gözlenip 

gözlenmeyeceğinin araştırılmasıdır. MF ve UF, NF ile TO öncesi atıksudaki askıda 

katı maddeleri ve bulanıklığı düşürmek için ön arıtma amaçlı kullanılmıştır. 

1.2 Tezin Kapsamı 

Trakya Üretim Bölgesi petrol ve doğalgaz üretim kuyularından temin edilen atıksular 

kullanılarak laboratuar ölçekli basınçlı membran sistemi ile arıtılabilirlik çalışmaları 

yapılmıştır. Bu kapsamda iletkenlik, pH ve sıcaklık parametreleri ile akı değişimi 

online olarak izlenmiştir. Ayrıca arıtma verimini izlemek için KOİ, yağ – gres ve 

TPH parametreleri de ölçülmüştür.  Ölçme sonuçları değerlendirilerek genel ve 

anlamlı çıkarımlar elde edilmeye çalışılmıştır. 

Birinci bölümde, çalışmanın amaç ve kapsamı sunulmuştur. 

İkinci bölümde, petrol ve doğalgaz hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Ayrıca 

petrol ve doğalgaz üretimi sırasında oluşan atıklar özetlenmiştir.  

Üçüncü bölümde, su – petrol oranları ile petrol ve doğalgaz üretiminden kaynaklanan 

üretim atıksuyunun karakteristiği verilmiştir. Oluşan atıksu miktarları ve bu 

atıksuların çevresel etkileri ile ilgili literatür verilerine yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde, üretim atıksularını arıtma maksatlı kullanılan membran 

prosesleri anlamayı kolaylaştırıcı bilgiler sunulmaktadır. 

Beşinci bölümde, petrol ve doğalgaz üretimi sırasında oluşan üretim atıksularının 

MF, UF, NF ve TO membranları ile arıtımı ile ilgili literatürde yer alan çalışmalara 

yer verilmiştir. 
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Altıncı bölümde, deneysel çalışmalarda kullanılan laboratuvar ölçekli basınçlı 

membran sisteminin düzeneği ve işletilmesi, MF / UF ve NF/ TO membran 

özellikleri, deneylerde kullanılan petrol, doğalgaz ve petrol + doğalgaz kuyularına ait 

üretim atıksularının karakteristikleri, yararlanılan analiz yöntemleri hakkında bilgi 

verilmiştir. 

Yedinci bölümde, çalışmanın amaçlarına yönelik yapılan deneysel çalışmalara yer 

verilmiştir. deneysel çalışmalar sonucunda her bir membran türü için elde edilen 

veriler, tablo ve grafikler halinde gösterilmiştir. 

Sekizinci bölümde ise, deneysel çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve 

sonuçlara yer verilmiştir. 
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2.  PETROL VE DOĞALGAZ ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Petrol 

2.1.1. Tanım 

Petrol doğada sedimanter kayaçlar içinde bulunan ölmüş canlılardan kaynaklanan 

organik maddelerin biyolojik, kimyasal ve fiziko-kimyasal etkenlerle 

hidrokarbonlara dönüşmesi ile oluşan kompleks yapılı bir maddedir. Yeryüzünde 

oluşan hidrokarbonların kökeni canlı organizmaların bozunması ile oluşan kerojen 

adı verilen organik maddedir. Bu organik maddenin; moleküler yapısına, içinde 

bulunduğu fiziksel ve ortamsal koşullara bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halindeki 

hidrokarbonlar türer. Doğada fiziksel olarak katı halde bulunan hidrokarbonlara 

asfalt, asfaltit (yöresel olarak zift, katran olarak ta isimlendirilmektedir); sıvı halde 

bulunan hidrokarbonlara ham petrol ve gaz halinde bulunan hidrokarbonlara ise 

doğal gaz denir. Sıvı halde bulunan ham petrol yoğun olarak karbon ve hidrojen 

atomlarından oluşan, bunun yanısıra azot, kükürt, oksijen, nikel, vanadyum ve diğer 

elementleri de bünyesinde bulunduran bir hidrokarbon karışımıdır. Petrol bulunduğu 

koşullara bağlı olarak bazen yapısındaki hafif hidrokarbonları kaybederek daha ağır 

hidrokarbonlardan oluşan bir yapıya geçebilir ve bu yüzden doğada yarı katı ve katı 

halde bulunabilir. Kaynak kayalar içerisinde kerojenden oluşan petrol bileşikleri; 

oluştukları kayaçların kılcal damarları ve gözenekleri içerisinde su hareketleri 

ve/veya yer altındaki fiziksel koşullara bağlı olarak daha uzak alanlara taşınırlar (göç 

ederler). Göç eden bu hidrokarbonlar kaba taneli, gözenekli yapıdaki kayaçlara 

yerleşirler bu kayaçlara rezevuar kayası (hazne kayası) bu alanlara ise petrol 

rezervuarı denir (Tissot ve Welte,1984).  

Her yenilenemez enerji kaynağı gibi dünyadaki petrol rezervleri de sınırlıdır. 

Bununla beraber, uzun yıllar yetecek petrol rezervleri mevcuttur ve yeni rezervler de 

yer altında keşfedilmeyi ve üretilmeyi beklemektedir. Gelişen teknoloji sayesinde 

petrol, derin deniz diplerinde ve yer altının karmaşık yapıda olduğu bölgelerde de 

aranmakta, bulunmakta ve üretilmektedir. 2002 yılı sonu itibari ile dünyada 
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kullanılabilir petrol rezerv ömrü ortalama 40,3 yıldır. Burada bahsedilen süre petrol 

şirketlerinin ellerinde tuttukları ekonomik olarak üretilebilir petrol rezervlerinin 

miktarını göstermektedir. Yapılacak yeni keşifler ile artacak olan petrol rezervleri 

yakın gelecekte üretim/tüketim dengesini sağlayacak yeterliliktedir.  

2002 yılı verilerine göre dünya‟da bilinen rezervlerin yaklaşık 2/3 kadarına sahip 

olan Orta Doğu bölgesi, mevcut üretim miktarları korunduğunda ve yeni keşifler 

yapılmadığı varsayıldığında, 86 yıl yetecek kadar petrol rezervine sahiptir. Kuzey 

Amerika‟da ise bu oran yaklaşık 13 yıl kadardır (Url1). Şekil 2.1‟de farklı bölgelere 

ait petrol örnekleri verilmiştir. 

 

ġekil 2.1 : Farklı petrol örnekleri. 

2.1.2. Petrolün OluĢumu 

Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar 

içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara “ham petrol” adı verilmektedir. 

“Ham” terimi petrolün bir hammadde olduğunu ve henüz işlenmediğini 

göstermektedir. Ham petrol, rafinerilerde bileşenlerine ayrıştırılarak, pek çok ara 

madde ve akaryakıt ürünü elde edilmektedir. 

Tüm doğal hidrokarbonlar organik maddelerin bozunmasından türemişlerdir. 

Geçmişte akarsu, rüzgar vb. etkenler havzalara kum, çakıl, çamur ve çeşitli canlı 

kalıntılarını taşımışlar ve bu taşınan malzemeler su diplerinde tabakalar halinde 
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gittikçe kalınlaşan çökelekleri oluşturmuşlardır. Bu ortamlarda yaşayan ve ölen 

canlıların (başlıca alg ve bakteriler) kalıntıları da çökelen bu malzemeye 

karışmışlardır. Altta kalan tabakalar, üzerlerine çökelen yeni tabakaların sebep 

olduğu büyük basınç altında sertleşerek kaya haline dönüşmüşlerdir. Bu arada 

çamurlara karışan canlı kalıntılarının içerdiği karmaşık hidrojen ve karbon 

molekülleri jeolojik zaman içerisinde, ısı ve basınç etkisiyle parçalanıp 

hidrokarbonları oluşturmuştur. Bu sebeple ham petrol ve doğal gaz, kömürle birlikte 

“fosil yakıtlar” olarak bilinmektedir (PİGM, 2008).  

Petrol yer altında rezervuar denilen kumtaşları veya kireçtaşları içerisinde bulunur.  

Şekil 2.2‟de tipik bir petrol rezervuarı görülmektedir (PMO, 2008). 

 

ġekil 2.2 : Klasik bir petrol rezervuarı (PMO, 2008). 

Ana kaya içerisinde meydana gelen petrol, zamanla üstüne yığılan yeni tabakaların 

basıncı ve yer kabuğunda meydana gelen çeşitli hareketlerin etkisi altında, 

sıkışmakta ve daha bol gözeneği bulunan tabakalara doğru geçmektedir. Pek çok 

fiziksel ve kimyasal olayların da rol oynadığı bu harekete “göç etme” veya 

“migrasyon” denmektedir. Petrolün migrasyonu, petrolün daha ileriye gidemeyip de 

toplandığı yere kadar devam eder. Petrol için son durak yeri, petrolün sondaj 
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yapılarak çıkarıldığı yerdir ve buraya “haznekaya” denmektedir. Ekonomik değeri 

olan petrol ancak haznekayadan elde edilmektedir.  

En iyi haznekaya (rezervuar kaya) kum, kumtaşı ve kalkerler olarak bilinmektedir. 

Bu kayalarda fazla miktarda gözenek mevcuttur. Gözenek hacmi bütün taş hacminin 

% 45‟i kadar olabilmektedir. Bu da porozitesi en fazla olan taşlar içerisinde petrolün 

toplanması durumunda, kayaç hacminin en fazla %45‟i kadar petrol 

toplanabileceğini göstermektedir. Gerçekte bu oran çok daha düşüktür. Örneğin; 

%10-15 oranında porozitesi bulunan kireçtaşları ve kumtaşları içinden petrol 

çıkarılmaktadır. Porozitesi yüksek olan her kaya veya kayaç her zaman iyi bir 

rezervuar kayayı teşkil etmemektedir. Örneğin, sünger taşının porozitesi yüksek 

olmasına rağmen boşluklar arasında geçirgenlik olmadığı için iyi bir rezervuar kaya 

değildir (PMO, 2008). 

Bir petrol rezervuarı üç kısımdan oluşmaktadır: 

 Rezervuar kaya 

 Rezervuar boşlukları veya porozitesi 

 Rezervuar kapanı veya petrol strüktürü 

Petrolü toplu halde içinde tutan ve aynı zamanda koruyan özel yapılara “strüktür” adı 

verilmektedir. Petrolün içinde toplandığı strüktür yapıları (petrol kapanları) şu 

şekillerde oluşmaktadır: 

 Tektonik olaylar neticesinde  

 Stratigrafik (tabakalaşma) olayları sonucunda  

En önemli kapanlar, tektonik kaynaklı olanlardır. Bu kapanlar tektonik olaylar 

sonucu oluşmakta ve bu olaylar yer kabuğunu kıvrımlı (fay,  horst,  graben) hale 

sokarak,  petrolün toplanması için bol gözenekli yapılar meydana getirmektedir. 

Stratigrafik kapanların meydana gelişi ise denizlerin karalara hücum etmesi 

(transgresyon) veya geri çekilmesi (regresyon) olaylarıyla yakından ilgilidir. Pek çok 

çeşidi bulunan strüktür yapılarından en önemli olanları Şekil 2.3‟te görülmektedir. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

ġekil 2.3 : Petrol strüktür yapıları (petrol kapanları): a) Antiklinal kapanı, b) Fay 

Kapanı, c)Tuz Domu Kapanı (PMO, 2008). 

Farklı yerlerden çıkarılan petrollerin elementel analizlerinin birbirinden farklı 

olmamasına karşın değişik hidrokarbon grupları içermeleri ve petrolün çoğu zaman 
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doğal gazla birlikte bulunması, tek bir kuram ile petrolün oluşumunun kolayca 

açıklanamayacağını göstermiştir. Engler Kuramı‟na göre petrol dört ana bölümde 

incelenebilecek bir süreç sonunda oluşmaktadır. 

 Birinci Basamak: Denizlerde yaşayan balık, yosun, plankton vb. canlıların 

ölüp gömülmeleri.  Bu basamak biyolojik oluşum (biyogenesis) olarak 

tanımlanmaktadır. 

 İkinci Basamak: Katı organik maddelerin katalitik yollarla protopetrol ya da  

mikropetrol olarak adlandırılan sıvıya dönüşmesi.  Bu basamak katalitik 

oluşum (katagenesis) olarak tanımlanmaktadır.   

 Üçüncü Basamak: Oluşan sıvının ilk oluştuğu yatak ya da rezervuardan 

hareket edip son rezervuarına ulaşması.  Bu basamağa hareket basmağı da 

denmektedir. 

 Dördüncü Basamak: Protopetrolün bileşiminin son rezervuarında değişmesi 

ve petrol haline gelmesi.  

Bu kuramın yanında, magmadaki erimiş demirin katalizlediği buhar ve benzeri 

tepkimeler sonucunda CO ve H2 oluştuğu, bunların da yine yerkabuğunda nikel ve 

kobalt içeren minerallerin katalizlenmesi sonucunda Fischer-Tropsch türü sentezleri 

oluşturarak petrolü meydana getirdiğini ileri süren önemli bir tez daha Rus bilim 

adamları tarafından öne sürülmüştür (Kuleli, 1981). Şekil 2.4‟te petrol oluşumu 

şematik olarak gösterilmektedir.    

 

ġekil 2.4 : Petrol oluşumu (TPAO Araştırma Merkezi Eğitim Yayınları, 1993). 
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2.1.3. Petrolün Özellikleri 

Fiziksel Özellikler 

Ham petrol başlıca sıvı hidrokarbonlarla, değişen oranlarda çözünmüş gazlardan, 

katranlardan ve katkı maddelerinden oluşmaktadır. Petrol genel olarak sudan hafiftir. 

Ham petrolün fiziksel özellikleri geniş aralıkta değişebilmektedir. Petrol suda 

çözünmemekte; fakat benzen, alkol, eter, aseton gibi kimyasal maddeler içerisinde 

erimektedir. Petrol yataklarında, petrol ile suyun temas halinde bulunduğu yerlerde 

su ile petrol, belirli oranda karışmış bir emülsiyon halinde bulunmaktadır (PİGM, 

2008).  

Petrolün yoğunluğu, kimyasal bileşimine ve viskozitesine göre değişmektedir. En 

hafif olarak bilinen Rus petrolünün özgül ağırlığı 0,650 g/cm
3 

ve en ağır olarak 

bilinen Meksika petrolünün özgül ağırlığı ise 1,080 g/cm
3
‟tür. Petrolün viskozite 

değeri çok önemlidir. Çünkü bu değer petrolün özellikle boru hattı içerisindeki 

akışkanlığını göstermektedir. Viskozite değeri yüksek olan petrol boru içerisinden 

zor akarken, viskozite değeri düşük olan ise daha kolay akmaktadır (PMO, 2008). 

Dünyada, üretilen petrolün sınıflandırılmasında aşağıdaki faktörler dikkate 

alınmaktadır: 

 Petrolün özgül ağırlığı  

 Akışkanlığı  

 İçerdiği kükürt miktarı  

Günümüzde petrol endüstrisinde petrolün özgül ağırlığı yerine Amerikan Petrol 

Enstitüsü (API) Gravite derecesi kullanılmaktadır. API tarafından çıkarılan ve özgül 

ağırlığa bağlı “API Gravitesi” tanımı, bütün dünyada petrolün sınıflandırılması için 

genel kabul görmüştür. Petrolü özgül ağırlığına veya API Gravite derecesine göre 3 

gruba ayırmak mümkündür: 

          1.  Hafif petrol, özgül ağırlığı < 0,85, API gravite derecesi > 30 

          2.  Orta petrol, özgül ağırlığı = 0,85 – 0,9,  API gravite derecesi =  20 – 30  

          3.  Ağır petrol, özgül ağırlığı = 0,9 – 1,0,  API gravite derecesi = 10 – 20  

Petrolün özgül ağırlığı ile API Gravite derecesi arasında ters bir orantı vardır. Gravite 

arttıkça yoğunluk azalmakta ve petrolün kalitesi yükselmektedir. Çoğunlukla hafif 

(yüksek graviteli) petrol açık kahverengi, sarı veya yeşil renkli, ağır (düşük graviteli) 
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petrol ise koyu kahverengi veya siyah renklidir. Yüksek graviteli petrolün 

rafinajından çoğunlukla benzin, gazyağı ve motorin gibi hafif ve beyaz ürünler, 

düşük graviteli petrolün rafinajından ise daha ziyade fuel-oil ve asfalt gibi ağır ve 

siyah ürünler elde edilmektedir (PİGM, 2008). 

Kolay üretilebilir olması, taşınabilmesi ve işlenebilmesi sebebiyle günümüzde dünya 

petrol talebinin %90‟ı hafif petrol ve orta petrol ile karşılanmaktadır. Dünya petrol 

kaynaklarının ancak %25‟ini hafif ve orta petrol teşkil etmektedir. Dünyada ağır 

petrol rezervleri, Brezilya, Kanada, Amerika, Rusya ve Venezüella‟da 

bulunmaktadır. Ancak ağır petrolün taşınması ve mevcut rafinerilerde ham madde 

olarak kullanılması için iyileştirilmesi gerekmekte, bu da ek bir maliyet 

getirmektedir.  

Ham petrolün üretilmesinde ve işlenmesinde önemli olan diğer bir faktör de 

akışkanlığa karşı direnç olarak tanımlanan viskozitedir. Düşük viskoziteli petrolün 

üretimi, taşınması ve işlenmesi daha kolay ve ekonomik olduğundan dünya 

ticaretinde bu tür petroller tercih edilmektedir. Petrol, içerdiği kükürt miktarı 

açısından da sınıflandırılmaktadır. Bu konuda belirlenmiş kesin bir kriter 

bulunmamakla birlikte genel olarak kükürt yüzdesinin %0,5‟in altında olması 

durumunda petrol, kükürtsüz kabul edilmektedir (Url5).  

Kimyasal Özellikler 

Organik maddelerin milyonlarca yıl önce bakteriler ve doğal katalizörler etkisiyle 

parçalanmaları sonucu oluştuğu kabul edilen petrol çok sayıda hidrokarbon  

karışımından ibarettir.  Tipik bir ham petrol örneği, 18 farklı hidrokarbon ailesine ait 

kimyasal maddeler içermektedir. Petrolün içerdiği bileşenlerin tamamının detaylı 

analizi oldukça zordur. Petrolün yapısının bu derece karmaşık olması, basitleştirilmiş 

sınıflama tekniklerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Petrolde bulunduğu 

ileri sürülen 3.000 kadar hidrokarbonun şu sınıflarda gruplanabileceği kabul 

edilmektedir: CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, CnH2n-4, CnH2n-6, CnH2n-8, CnH2n-10, CnH2n-14, 

CnH2n-20 . 

Petrolde bulunan hidrokarbonların çoğu doymuş hidrokarbonlardır. Yerel koşullara 

bağlı olarak petrolde karbon ve hidrojenin yanında değişik miktarlarda kükürt, azot 

ve oksijen ile çok az miktarda nikel, vanadyum, kurşun, arsenik vb. metallerinin 

tuzları da vardır.  Petrolün tipik elementel analiz sonuçları aşağıda gösterilmiştir: 
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 C : % 82 – 87  

 H : % 12 – 18    

 O : % 0,1 – 7,4 

 N : % 0,1 – 2,4 

 S : % 0,1 – 5,5  

 Çeşitli mineraller: % 0,1 – 1,2 

Petroldeki önemli hidrokarbon grupları parafinler, naftenler, aromatikler ve 

asfaltlardır.  Asfaltlar bu sayılan grupların yüksek sıcaklıkta kaynayan ve kısmen 

polimerleşmiş bir karışımı olduğundan temel bir hidrokarbon grubu olarak 

nitelendirilmemektedir (PMO, 2008). 

2.1.4. Petrol Üretiminin Tarihsel GeliĢimi 

1900'lü yılların başına kadar ABD, petrol üretimi endüstrisinde rakipsiz kalmış, bu 

dönemden itibaren dünyanın çeşitli kesimlerinden yeni rakipler ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Dönemin ABD dışındaki en önemli üreticisi Bakü‟de yaptığı üretim ile 

Çarlık Rusya‟sı olmuştur. Bakü‟de petrolün varlığı çok eski dönemlerden beri 

bilinmekle birlikte bu bölgede ilk petrol üretimine 1877‟den sonra başlanmıştır. 

Bugünkü Azerbaycan‟da yapılan bu üretim kısa sürede önemli bir gelişme göstermiş 

ve 1890‟larda Rusya‟nın sahaları, ABD‟nin Pensilvanya sahalarından daha verimli 

hale gelmiştir. 1885‟te Rusya, ABD‟nin üretiminin 2/3 seviyesine ulaşmıştır. 

Orta Doğu‟nun petrol bakımından sahip olduğu zenginliğin boyutu esas olarak İkinci 

Dünya Savaşı‟ndan sonra keşfedilmiş ve büyük çaplı üretimler bu dönemden sonra 

gerçekleşmiştir (Url4). 

2.1.5. Kullanım Alanları 

Benzin, gazyağı, mazot, fueloil, makine yağı, bitüm ve parafin mumu en çok bilinen 

petrol ürünleridir. Benzin otomobillerde; gazyağı gaz lambalarında, bazı ısıtma 

aygıtlarında ve jet uçaklarının motorlarında; mazot otobüs, kamyon gibi kara araçları 

ve gemilerdeki dizel motorlarında; parafin mumu cila ve mum imalatında 

kullanılmaktadır. Buharlı gemilerin kazanlarında buhar üretilmesinde; çelik, cam, 

seramik gibi maddelerin üretiminde kullanılan bazı sanayi fırınlarında ve bazı 

binaların ısıtma sistemlerinde fuel-oil yakılmaktadır. Makinelerin düzgün 

çalışabilmesi için ince ya da kalın makine yağlarına gereksinim vardır. En viskoz 
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yapıda olanlarına gres denilmektedir. Bitümden, asfalt ve yalıtım malzemesi 

üretiminde yararlanılmaktadır. Ayrıca parfümler, kozmetik ürünleri ve hatta peynirin 

bozulmasını önleyen bazı maddeler petrol yağlarından hazırlanmaktadır. Domatesleri 

yapay olarak olgunlaştırmada kullanılan etilen ve yapay ipek ya da tırnak cilası 

yapımında kullanılan aseton gibi ürünler, ayrıştırma işleminden elde edilen gazlardan 

üretilmektedir. Yapay kauçuk, plastikler ve sıvı deterjan yapımında kullanılan başlıca 

kimyasal maddeler de petrol ürünüdür. Pek çok ilaç ve boya, hatta sakız ve güçlü 

patlayıcılar gibi maddeler de petrol ürünleri içerebilmektedir. Petrol gazları 

soğutularak ve sıkıştırılarak sıvılaştırılabilmektedir. Tüplere doldurularak pazarlanan 

bu tür gazlar (propan ve bütan gibi) mutfaklarda ve aydınlatma amacıyla 

kullanılmaktadır. 

2.1.6. Petrol Üretim Süreçleri 

Arama 

Petrol aramalarında ana hedef petrol kapanlarının saptanmasdır. Bu nedenle petrol 

aramaları jeolojik açıdan özel bilgi ve teknik gerektirmektedir. Petrolün içinde 

toplandığı kapanları arayıp bulmak, sondaj yapılacak yerleri saptamak, petrol 

jeologları ve jeofizikçilerinin görevidir. Petrol kapanları yeryüzünde birkaç yüz 

metre derinlikte olabileceği gibi binlerce metre derinde de olabilmektedir.  Petrol 

aranacak yerlerde aranan başlıca özellikler şunlardır (Kuleli, 1981): 

 Arazinin geçmiş jeolojik çağlarda deniz olması 

 Hayvansal ve bitkisel parçacıklar bakımından zengin bir tortu tabakasının 

bulunması ve bunun oluşabilecek petrolü koruyabilecek biçimde 

gözenekli bir kum tabakası ile temasta olması 

 Petrolün toplandığı gözenekli tabakanın sızdırmaz başka bir tabakanın 

üzerinde bulunması 

 Arazinin eğilme kuvvetinin etkisi altında petrolün toplanabileceği sınırlı 

tabakalar meydana getirmiş olması  

Yeraltındaki petrolün varlığını doğrudan gösteren hiçbir yöntem yoktur. Petrol 

aramacılığında ilk evre, hidrokarbonların mevcut olabileceği jeolojik açıdan uygun 

yerleri tespit etmektir. Bu aşamada havadan ve uzaydan çekilmiş fotoğraflardan 

sıklıkla yararlanılmaktadır. Petrol aranacak yörenin öncelikle sedimanter (tortul) 

kayalardan oluşması gereğinin yanı sıra, petrol oluşturması muhtemel ana kayanın, 



 
13 

oluşan petrolün içinde birikebileceği hazne kayanın, hazne kayanın içinde petrolü 

kapanlayıp kaybolmasını önleyecek örtü kayanın varlığı gibi hususlar öncelikle göz 

önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca bölgedeki kaya çeşitleri ile bunların yayılışlarının, 

konumlarının ve jeolojik yaşlarının, yerkabuğundaki kıvrım ve kırıkların oluşturduğu 

yapısal şekillerin belirlenmesi, kayaların çökelme ortamlarının araştırılması 

gerekmektedir. Bütün bu bilgilerin toplanması için koordinasyonun sağlanması 

gerekmektedir (PİGM, 2008).  

Petrol ve gaz sahalarının bulunması için öncelikle jeolojik etütler yapılmaktadır. 

Bunu yerkabuğunun çeşitli fiziksel özelliklerini ölçen, başta sismik olmak üzere 

gravite, manyetik ve rezistivite gibi jeofizik etütler izlemektedir. Yeraltındaki 

hidrokarbon birikintilerini bulmak için en çok kullanılan yöntem olan sismik 

yöntemde; suni bir kaynaktan yeraltına gönderilen ses dalgaları çeşitli kayalardan 

yansıyarak yeryüzüne dönmekte ve dönen bu ses dalgaları “jeofon” adı verilen 

aletlerle kaydedilmektedirler (Şekil 2.5). Bu kayıtlar karmaşık bilgisayar programları 

ile izlenerek yorumlanmakta ve muhtemel petrol birikintilerinin yerleri tespit 

edilmektedir. Yeraltındaki bir petrol ve gaz rezervuarının mevcudiyeti ancak kuyu 

açarak belirlenebilmektedir. Sahada yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar 

neticesinde toplanan bilgiler değerlendirildikten sonra, rezervuar teşekkülüne uygun 

şartların bulunduğu tespit edilen yerlerde sondaj yapılmasına karar verilmektedir. 

Tespit edilen noktaların sondajı, petrol aramacılığı zincirinin son halkasını oluşturur.  

 

ġekil 2.5 : Sismik arama. 
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Sondaj 

Yeni bir petrol sahası bulma amacıyla açılan ilk kuyuya “arama kuyusu” 

denmektedir. Bu kuyuda petrol veya gaz bulunursa, kuyu “keşif kuyusu” olarak 

adlandırılır. Kuyuda petrol veya gaz bulunmaz ise “kuru kuyu”, yalnızca su 

bulunması durumunda ise “sulu kuyu” olarak isimlendirilir. Keşif kuyusundan sonra, 

aynı rezervuar üzerinde keşfi teyit etmek ve sahanın büyüklüğünü belirlemek 

amacıyla açılan kuyulara “tespit kuyusu” denmektedir (PİGM, 2008). Şekil 2.6‟da bir 

tespit kuyusu görülmektedir. 

 

ġekil 2.6 : Tespit kuyusu - atbaşı sistemi. 

Dünyada petrol aramak için ilk sondaj 1859 yılında Amerika`da yapılmış ve 23 

metre derinlik yaklaşık 2 yıla yakın bir zamanda delinmiştir. Bugün dünyada 

araştırma amaçlı düşey olarak delinmiş en derin sondaj kuyusu Rusya‟da olup 

derinliği yaklaşık olarak 9.000 metre civarındadır. Türkiye‟de ise en derin sondaj 

kuyusu Antalya civarında delinen Demre-1 kuyusu olup 6.111 metredir. Bugün 

Türkiye‟de petrol üretimi yapılan kuyuların ortalama derinliği 1.350 – 2.500 metre 

arasında değişmektedir (PMO, 2008). 

Kuyu Tamamlama 

Bir kuyuyu tamamlamaktaki temel hedef, üretilmek istenilen rezervuar akışkanlarına 

etkin bir iletişim sağlamak ve bunu sürekli kılacak yöntemleri temin etmektir. Kuyu 

tamamlama işi ve teknolojisi sürekli değişmektedir. Temel hedef marjinal 

rezervuarlardan hidrokarbonların etkin ve ekonomik kurtarımıdır. Türkiye‟deki 

petrol ve doğalgaz kuyularının genellikle çok düşük geçirgenlikli, asfaltin ve parafin 
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içeriğinin yüksek olması hidrokarbon üretimini olumsuz kılmaktadır. Jeotermal 

kuyularda da karbonat çökelmesi ve kabuklaşma problemleri yaşanmaktadır. Bu 

sorunları aşmak için özel kuyu tamamlama ve canlandırma işlemlerinin uygulanması 

zorunludur. 

Kuyu tamamlama işlemleri hidrokarbonun doğal gaz ya da petrol oluşuna göre 

farklılık göstermektedir. Yapı, bir doğal gaz rezervuarıysa yüzeye vana sistemleri 

kurulmaktadır. Yapı, petrol rezervuarıysa kuyu içine ve yüzeye petrolün kalitesine 

göre farklı özellikte pompa sistemleri yerleştirilmektedir. Kuyudan çıkan 

hidrokarbonların bir üretim sahasına ulaştırılması için boru hatları kurulmakta ve 

hidrokarbonlar bu hatlarla, bazen önce ara istasyonlara, ardından da üretim sahasına 

iletilmektedir. 

Üretim 

Herhangi bir bölgedeki rezervuarlarda bilinen petrol ve gaz miktarı “yerinde rezervi” 

oluşturmaktadır. Bu miktarın ne kadarının üretilebileceğini gösteren değere 

“üretilebilir rezerv” denmektedir. Üretilebilir petrol oranı, petrolün niteliğine, hazne 

kayanın gözeneklilik ve geçirgenlik özelliğine bağlıdır. Bu oran ülkemizde, sahaların 

niteliğine göre, %5 ile %44 arasında değişmektedir. Bu oranlar dışındaki petrol 

yeraltında kalmakta ve üretilememektedir (PİGM, 2008). 

Petrol bulunan alanın büyüklüğü ve üretilebilir petrol miktarı saptandıktan sonra, bu 

petrolü yeryüzüne çıkarmak için yeterli sayıda kuyu açılmaktadır. Çıkarılan petrol 

boru hatları ile toplama istasyonlarındaki büyük tanklara, buradan da rafinerilere 

taşınmaktadır. Ham petrol rafinerilerde çeşitli petrol ürünlerine (likit gaz, benzin, 

motorin, gazyağı, fuel-oil, asfalt, madeni yağ vb.) dönüştürülmekte ve bu ürünler 

tüketicinin hizmetine sunulmaktadır. Doğalgaz ise yeryüzüne tamamen kendi basıncı 

ile çıkmakta ve rafineri işlemine bağımlı olmaksızın daha basit işlemlerden sonra 

doğrudan tüketicinin hizmetine sunulmaktadır. 

Yeraltında gözenekli ve geçirgen bir ortamda bulunan hidrokarbonun rezervuardan 

kuyuya akmasını sağlayan temel mekanizmalar; üretimle oluşacak basınç düşüşü ile 

kayaç genleşmesi, petrolün içinde erimiş halde bulunan gazın basınç düşüşü ile 

serbest hale gelerek genleşmesi, su basıncı ve gravite etkisidir. Petrol, yeryüzüne 

açılan üretim kuyularından, petrol haznesinin basıncı yeterli ise kendiliğinden 

çıkmakta, basınç yeterli değil ise pompalar yardımı ile çıkarılmaktadır. Dünyada bu 
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konuda uygulanan belli başlı sistemler; kuyuya gaz enjeksiyonu ile üretim, hidrolik, 

atbaşı, burgu, elektrikli dalgıç pompa sistemleridir. Dünyada kullanımı en yaygın 

olan pompa sistemi tipi atbaşı pompalardır. Rezervuardaki hidrokarbonların bu 

mekanizmaların yardımı ve doğal enerjisi ile kuyu içine akmasıyla gerçekleştirilen 

üretime “birincil üretim” denmektedir. İkincil üretim yöntemleri ise rezervuara 

çeşitli sıvıların enjekte edilmesi ile nihai üretimin arttırılmasına yöneliktir (PİGM, 

2008).  

Büyük miktarlarda petrolü karadan taşımak için boru hatlarından yararlanılmaktadır. 

Petrolü denizden taşımak için tanker denen özel olarak tasarlanmış gemiler 

kullanılmaktadır. Bu tankerlerin çok büyük bir bölümü petrol bölmelerine ayrılmıştır.  

AyrıĢtırma 

Petrol çıkarıldığı gibi kullanılırsa çok sınırlı fayda sağlayacağı için, içerdiği 

hidrokarbonlar kısımlara ayrılarak kullanılma alanı genişletilmektedir. Böylece ticari 

değeri yüksek olan pek çok ürün elde edilmektedir. 

Ham petrol, rafinerilerde (ayrıştırma tesisleri) benzin ve gazyağı gibi petrol 

ürünlerine ayrıştırılmaktadır. Bu değişik ürünler farklı sıcaklıklarda 

buharlaşmaktadır. Bu özellikten yararlanılarak, ayrımsal damıtma denen yöntemle, 

bu ürünler ham petrolden ayrılabilir. Böylece fueloil, bitüm, mazot gibi ürünler elde 

edilmektedir.  

Damıtma, ayrıştırma birinci aşamasıdır. Ham petrol rafineride, değişik ürünlerin 

istenen miktarlarda elde edilebilmesine olanak verecek biçimde işlenebilmektedir. 

Yüksek sıcaklıklarda gerçekleştirilen bir işlem olan “parçalama” ile ağır ürünler 

daha hafif bileşenlerine ayrılmakta ve böylece, elde edilen benzin miktarı 

artmaktadır. Parçalama işleminde, büyük taşların parçalanıp çakıl haline getirilmesi 

gibi, moleküllerin bazıları da ısı ve basıncın etkisiyle parçalanmakta ve daha hafif 

moleküller elde edilmektedir. 

“Biçimlendirme” işlemi ise arıtma sürecinin en önemli aşamasıdır. Bu aşama yüksek 

sıcaklık ve basınçta gerçekleştirilen ve moleküllerin büyüklüklerinden çok 

biçimlerini değiştirmeye yönelik bir işlemdir. Bu işlemle hidrokarbon zincirlerinin 

biçimi değiştirilmekte ve bunlar “aromatik” bileşikler denen benzen halkalı 

bileşiklere dönüştürülmektedir. Üstün nitelikli benzin bu aşamada elde edilmektedir 

(Genbilim, 2008). 
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2.2. Doğalgaz 

2.2.1. Tanım 

Doğalgaz, dünyanın önemli enerji kaynaklarından biridir. Doğalgaz; % 95 metan ve 

düşük miktarda etan, propan, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve 

havadan hafif bir gaz olup, çeşitli proseslerden geçirilerek kullanılmaktadır. Ayrıca 

kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin de 

kullanılabilen doğalgaz; temiz, kaliteli ve güvenilir bir yakıttır.  Doğalgaz kolay 

yanmakta ve tam yandığında mavi bir alev çıkarmaktadır. Hava ile belirli oranda (% 

5 – 15) karıştığında patlama özelliğine sahiptir. Doğalgazın dağıtımı borularla 

kullanım yerine kadar yapılabilmektedir.   

Doğalgaz da petrol gibi yeraltından çıkarılmakta ve yeraltında genelde petrol ile 

birlikte bulunmaktadır. Ağır hidrokarbonlar, nem ve sülfür bileşenlerinden 

ayrıştırılarak kullanıma sunulmaktadır. Doğalgazın içerisinde yanmayan hiçbir 

madde yoktur. Ayrıca kükürt ve kükürtlü maddeler de içermediği için kükürtdioksit 

gibi zehirleyici gaz açığa çıkarmamaktadır. Ancak uygun koşulların oluşturulmaması 

sonucu tam yanma sağlanmazsa karbonmonoksit oluşabilmektedir. Doğalgaz 

atmosferik şartlarda -163°C‟de sıvılaşmakta ve hacmi 600 kat azalmaktadır. 

Doğalgazın sıvılaştırılması eski bir yöntem olmakla birlikte son zamanlarda 

depolama ve taşıma amacıyla tekrar gündeme gelmiştir. Çeşitli ülkelerde 

sıvılaştırılmış doğalgaz kullanılmaktadır.  Doğalgaz yüksek basınç altında hacmi 

küçültmek için sıvılaştırılmaktadır. 

Kıtalararası sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatı ilk kez 1964 yılında Cezayir ve 

İngiltere arasındaki ticaretle başlamıştır. LNG endüstrisinin gelişmesinin en önemli 

nedeni 1980‟lerde dünya çapında yaşanan enerji krizidir.  

Doğalgaz, enerji kaynağı olarak dünya enerji tüketiminin önemli bir bölümünü 

karşılamaktadır. Taşınması, işlenmesi ve depolanması kolay olan doğalgazın yaygın 

kullanımı 1790‟da İngiltere‟de başlamıştır. Boru hattı taşımacılığıyla birlikte 

1920‟lerde artan doğalgaz kullanımı 2. Dünya Savaşı‟ndan sonra daha da gelişmiştir. 

Doğalgaz enerji üretim sektöründe ilk kez Amerika‟da kullanılmaya başlanmıştır. 

1950'li yıllarda doğalgazın dünya enerji tüketimindeki oranı %10 iken, günümüzde 

bu oran %24‟e çıkmıştır. Dünyada bilinen doğalgaz rezervlerinin yaklaşık 70 yıllık 

ömrü olduğu tahmin edilmektedir. (Url3). 
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Türkiye‟de doğalgaz ilk olarak 1970 yılında Kırklareli Kumrular bölgesinde tespit 

edilerek, 1976 yılında Pınarhisar Çimento Fabrikası‟nda kullanılmaya başlanmıştır. 

1975 yılında Mardin Çamurlu sahasında bulunan doğalgaz, 1982 yılında Mardin 

Çimento Fabrikası‟nda kullanılmıştır. Kaynaklardaki rezervlerin sınırlı olması 

tüketimin genişlemesini önlemiştir. 

Ülkemizde doğalgazın sanayi ve şehir şebekelerinde kullanımı çalışmalarına, 

84/8806 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1984 yılında SSCB ile imzalanan doğalgaz 

sevkiyatı anlaşmasının ardından başlanmıştır. Doğalgaz şehiriçi evsel ve ticari olarak 

ilk kez 1988‟de Ankara‟da kullanılmıştır. 1992 yılından itibaren İstanbul‟da, 

Bursa‟da, Eskişehir‟de, İzmit‟te doğalgaz pazarı genişlemeye başlamıştır. Türkiye‟ 

de sınırlı miktarda doğalgaz çıkmakta ve kullanıma sunulmaktadır. Türkiye doğal 

gazı esas olarak Rusya ve İran‟dan boru hatlarıyla, Cezayir ve Nijerya‟dan 

sıvılaştırılmış olarak deniz yoluyla satın almaktadır. Ayrıca Azerbaycan ve 

Türkmenistan ile doğalgaz temini için anlaşmalar yapılmıştır. 

Türkiye‟de tüketime sunulan yıllık doğalgaz miktarı, imzalanan anlaşmalarla 2005 

yılında 40 milyar m³ olup; bu değerin 2010 yılında 55 milyar m³ mertebesine 

ulaşması beklenmektedir. Türkiye‟de doğalgazın büyük bir kısmı sanayide 

kullanılmaktadır (Url6). 

Türkiye, enerji uzmanları tarafından dünyanın en hızlı gelişen on pazarından biri 

olarak gösterilmektedir. Ekonomik büyüme ve sınırlı doğal kaynaklar, ülkemizin 

enerji ithali gereksinimini arttırmaktadır. Türkiye stratejik konumu gereği Ortadoğu 

ve Hazar Denizi doğalgaz üretim alanları ile Avrupa tüketim pazarı arasında köprü 

görevi görmektedir. 

2.2.2. Doğalgazın OluĢumu, Depolanması ve TaĢınması 

Doğalgaz, petrol ve kömür gibi doğada kendiliğinden oluşmaktadır. Doğalgaz, 

milyonlarca yıl önce yaşamış bitki ve hayvan artıklarının zamanla yeryüzü 

kabuğunun derinliklerine gömülüp kimyasal ayrıma uğraması sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Organik madde olarak bilinen bu bitki ve hayvan artıkları doğal süreçler 

sonucu göl ve okyanuslarla taşınıp, dibe çökerek çamur ve kumla kaplanarak 

kayalaşmıştır. Giderek daha derine gömülen bu organik maddeler, basınç, sıcaklık, 

bakteri ve radyoaktivitenin etkisiyle ayrışarak doğalgazı oluşturmuştur. 
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Denizlerin ve göllerin dibine çökelen tortularda önce yoğun bir bakteri etkinliği 

gerçekleşmekte ve buradaki organik maddelerden metan, karbondioksit, azot ve 

azotoksit gazları oluşmaktadır. Çökeltilerin altındaki tortuların gömülmesiyle bakteri 

etkinliği sona ermekte ve organik maddeler kerojene, kerojen de ısıl ayrışmayla 

petrole ve doğalgaza dönüşmektedir. 1.000 – 3.000 metre arasındaki derinliklerde ilk 

aşamada metan ve karbondioksit ile birlikte ham petrol oluşmaktadır. Daha 

derinlerde, tortulun kalınlığı ve sıcaklığı arttıkça petrolün yerini, hafif ve gaz 

halindeki hidrokarbonların oluşumu almaktadır. 5.000 metrenin altındaki 

derinliklerde molekül parçalanması kerojen artıkları ve kuru metan oluşumuna yol 

açmaktadır. Oluşan gaz içerdiği sıvıların ve katıların ayrıştırılması amacıyla çeşitli 

işlemlerden geçirilmektedir.  Ayırma işlemi tamamlanınca ticari özelliklere uygun 

gaz elde edilmiş olmaktadır. Doğalgaz, genelde, yüzeyden binlerce metre derinde, 

kumtaşı gibi gözenekli kayaç katmanınca tutulmuş olarak bulunmaktadır.  

Doğal gaz yer kürede dört halde bulunmaktadır: 

 Serbest gaz olarak petrol rezervuarındaki ham petrolün üzerinde 

 Petrol yatağında ham petrolün içinde erimiş gaz halinde 

 Petrol yatağında ham petrol yoksa kapanda biriken suyun içinde 

 2.000 m‟den daha derin rezervuarlarda basınç altında sıvılaşmış halde 

Pik tüketim dönemlerinde kullanmak, stratejik miktarları elde bulundurmak ve boru 

hatlarıyla ulaşılmayan noktalarda kullanım sağlamak amacıyla doğalgaz yeraltı 

depolama sistemi geliştirilmiştir. Boşalmış petrol ve gaz hazneleri doğalgaz depoları 

olarak kullanılabilmektedir. 

Doğalgaz, boru hatlarıyla ve yüksek basınç altında taşınabilir olması özelliğiyle 

ekonomik bir enerji alternatifi olarak dikkat çekmektedir. Bugünkü teknoloji ile, 

doğalgazın atmosferik basıncın 80 katı basınçta 140 cm çaplı borularla 6.000 km 

uzaklıklara taşınması mümkündür. 6.500 km‟nin üzerindeki taşımalar için 

sıvılaştırma yolu kullanılmaktadır. 

2.2.3. Doğalgazın Özellikleri 

Doğalgazın büyük bölümünü %90 – 96 CH4 (metan) gazı oluşturmaktadır. Geri 

kalan kısmını ise %2,411 C2H6 (etan), %0,736 C3H6 (propan), %0,371 C4H10 (bütan), 
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%0,776 N2 (azot), %0,164 C5H12 (pentan) ve % 0,085 CO2 (karbondioksit) 

oluşturmaktadır. 

Doğalgazın korozif özelliği yoktur. İçten yanmalı motorlarda, yakıt olarak 

doğalgazın kullanılması durumunda yanma sonu sıcaklığında düşme ve NOx 

emisyonlarında azalma olmaktadır. Doğalgazın kimyasal yapısının basit olması 

nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 

duman, is, kurum ve kül oluşturmamaktadır. Yanması en kolay, ayarlanabilen ve 

yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Bu özelliği kullanım kolaylığı ve maliyette 

azalma sağlamaktadır. Karbon içeriğinin düşük olması nedeniyle atmosferde sera 

etkisi oluşturan ve insan sağlığı bakımından zehirleyici olan karbondioksit gazı 

emisyonu, katı yakıtlara göre 1/3 ve sıvı yakıtlara göre 1/2 oranındadır (Url2).  

Doğalgaza ait özellikler Çizelge 2.1‟de verilmektedir.  

Çizelge 2.1 : Doğalgazın özellikleri. 

Parametre Birim Değer 

Kimyasal Formülü - CH4 

Moleküler Kütle - 16,04 

Özgül Kütle (Sıvı) kg/dm
3
 0,424 

Özgül Kütle (Gaz) kg/dm
3
 0,78.10

-3
 

Isıl Değeri Mj/kg 50,8 

Isıl Değeri Mj/L 20,8 

Stokiyometrik karıĢım için:   

Hava/yakıt (kütlesel) - 17,2 

Hava/yakıt (hacimsel) - 9,53 

Hava/yakıt (kütlesel) (kj/L) 3,4 

Hava/yakıt (hacimsel) (kj/L) 1 

molürünler/molreaktantlar:   

Buharlaşma ısısı (Mj/kg) 0,509 

Tutuşma sınırları % Hacim 5-15,4 

Laminar alev hızı (m/s) 0,37 

Adyabatik alev sıcaklığı C
o 

1954 

Difüzyon katsayısı m
2
/s 0,16 

Kaynama noktası C
o 

-161,3 

Kendi kendine tutuşma sıcaklığı C
o 

632 
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2.3. Petrol ve Doğalgaz Üretimi Sırasında OluĢan Atıklar 

2.3.1. Üretim Atıksuyu  

Yeraltı petrol rezervuarları genellikle, hidrokarbonların altında bulunan doğal bir su 

katmanına sahiptir. Bunun yanında, petrolün yeryüzüne çıkarılması için rezervuarlara 

su ve buhar enjekte edilmektedir. Yüzeye petrol ve gaz ile beraber çıkan, bazı 

durumlarda petrolün birkaç katı olabilen bu su literatürde “üretim suyu” olarak 

adlandırılmaktadır. Çevre Mühendisliği açısından değerlendirildiğinde ve bu tezin 

amacına uygun olarak, proje kapsamında üretim suyu ifadesi yerine “üretim 

atıksuyu” kullanılacaktır. 

Genel olarak doğalgaz kuyuları, petrol kuyularından daha az oranda su ihtiva 

etmektedir (API, 1997). Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda üretilen petrol 

miktarına bağlı olarak değişik miktarlarda üretim atıksuyu oluştuğu görülmüştür. 

Oluşan atıksuyun miktarı petrol çıkarma teknolojisine, rezervuar özelliklerine ve 

petrol çıkarma hızına bağlı olarak değişmektedir. Bazı durumlarda oluşan üretim 

atıksuyu üretilen petrol miktarının on katı kadar olabilmektedir (Campos ve diğ., 

2002). Çin‟de yılda 50 milyon ton üretim atıksuyu oluşmaktadır (Qiao ve diğ., 2008). 

Amerika‟da, üretimden kaynaklanan atıksuyun hacmi, üretilen petrol hacminin 8 

katıdır. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yılda 15 milyar varilin üzerinde 

üretim atıksuyu üretildiği belirtilmiştir. 

Son yıllarda çevre bilincinin gittikçe artması ve daha sıkı hale getirilen deşarj 

standartları sonucu, üretim atıksularının arıtımı konusu ilgi çekici hale gelmiş ve bu 

konuda yapılan araştırmalar artmıştır. Bu atıksular uygun arıtım sonrasında birçok 

endüstriyel ve tarımsal uygulamada kullanılmak üzere önemli bir potansiyel 

oluşturmaktadır (Vlasopoulos ve diğ., 2006). Su kıtlığının ciddi boyutta olduğu 

günümüzde, tuz giderimi yapılmış petrol ve gaz endüstrisi üretim atıksuyu, kurak 

bölgelere içme suyu sağlama kaynakları arasında cazip bir seçenek olarak 

görülmektedir (Li ve diğ., 2004; Tao ve diğ., 1993; Visvanathan ve diğ., 2000;  

Sirivedhin ve diğ., 2004).   

Petrol kaynaklı kirlenmenin önemli bir diğer sebebi de gemi kazalarından 

kaynaklanmaktadır. Dünyada üretilen petrolün büyük bir kısmı deniz yoluyla 

taşınmaktadır. Son 15 yıl içerisinde toplam 360 milyon Amerikan galonu (1 galon = 
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3,785 litre) petrol, yalnızca Arabistan Körfezi bölgesinde sızmıştır (Al-Obeidani ve 

diğ., 2008).  

Petrol ve doğalgaz üretim sahası için genel akım şeması Şekil 2.7‟de verilmektedir.  

 

ġekil 2.7 : Petrol ve doğalgaz üretim sahası proses akım şeması (TPAO Petrol ve 

Doğal gaz Üretiminde Korozyon ve Kontrolü Kurs Notları, 2008). 

2.3.2. Atık Gaz 

Kıyıdan uzak veya yerleşim yerlerinin çok uzağında bulunan üretim platformlarında 

petrol ile aynı anda çıkan doğalgazın geri kazanımı, uygun altyapı sisteminin 

bulunmaması veya yüksek depolama/transfer maliyetinden dolayı zor bir işlemdir. 

Bu durumda üretilen gaz rezervuar basıncını sağlamak için yeniden yeraltına enjekte 

edilmekte, platformda güç sağlamak amacıyla kullanılmakta ve yakılmaktadır. 

Yakılan gazın bileşimine bağlı olarak yanma verimi %64 – 82 arasında 

değişmektedir. Yakılan bu gazın içerisinde birçok PAH tespit edilmiştir (Alberta 

Research Council, 1996). Ayrıca doğal gazın yakılması veya atmosfere verilmesi, 

metan ve diğer hidrokarbonların etkisiyle, sera gazı oluşumuna katkıda 

bulunmaktadır (Sadiq ve diğ., 2002).     
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1996 yılında yapılan bir çalışmada üretilen gazların yakılması sonucu oluşan 

emisyonda Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından öncelikli olarak belirlenen 16 

PAH bileşikleri için konsantrasyonların 300 mg/m
3
 seviyesine kadar çıktığı 

saptanmıştır. Gaz yakılmasıyla oluşan PAH‟ların üretim atıksuyuna geçme ihtimali 

oldukça kuvvetlidir. Üretim atıksuyunda bulunan toplam PAH miktarının ne 

kadarının gaz yakılması sonucu oluşan emisyon sırasında ortaya çıkan PAH‟dan 

kaynaklandığını belirlemek çok zordur (Hawboldt ve Adams, 2005).  

Hibernia‟daki platformda 2003 yılında yaklaşık 140 milyon m
3
 gaz yakılmaktadır. 

Bu miktar üretilen toplam gazı %5‟ine karşılık gelmektedir. 2001 yılı değerlerine 

göre Norveç‟teki platformlarda yıllık yaklaşık 500 milyon m
3
, İngiltere‟deki 

platformlarda yaklaşık 630 milyon m
3
 gaz yakılmaktadır (Davis, 1999). Yapılan 

çalışmalarda yakılan gazda en fazla bulunan hidrokarbonlar BTEX, stiren, etinil 

benzen, etil-metil benzenler, asenaftilen, bifenil ve floren‟dir (Alberta Research 

Council, 1996). Gaz emisyonunda bulunan tipik PAH konsantrasyonları  

Çizelge 2.2‟de verilmiştir (Hawboldt ve Adams, 2005). 

Çizelge 2.2 : Gaz yakılmasıyla oluşan emisyonda bulunan PAH konsantrasyonları. 

PAH mg/m
3
 

Naftalin 99,39 

Fenantren 10 

Floren 21,01 

Floranten 51,35 

Piren 32,37 

Asenaften 2,93 

Asenaftilin 23,2 

Antrasen 42,11 

Benzo(a)piren 1,03 

Benzo(e)piren 0,71 

Benz(a)antrasen 17,33 

Krisen 2,12 

Benzo(g,h,i)perilen 0,26 

 

Üretim atıksuyunda olduğu gibi yakılan gaz miktarı da platformdan platforma 

farklılık göstermektedir.  

Hawboldt ve Adams (2005) tarafından yapılan modelleme çalışmasında, kütlesel 

açıdan değerlendirildiğinde gaz yakılması sonucu emisyonla atmosfere verilen PAH 

miktarının üretim atıksuyu ile deşarj edilen miktarın çok daha üstünde olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca aynı çalışmada yapılan dispersiyon ve seyrelme modellemesi 
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sonuçlarına göre, platforma yakın bölgede denizdeki PAH konsantrasyonunun 

havadakine göre önemli oranda daha fazla olduğu ve kirlilik kaynağından 

uzaklaştıkça her iki ortamdaki (deniz ve hava) PAH konsantrasyonu seviyesinin 

birbirine yaklaştığı saptanmıştır. 

2.3.3. Evsel Atıksular 

Petrol ve doğalgaz üretim faaliyetleri sırasında personelin günlük faaliyetleri 

sonucunda evsel atıksular oluşmaktadır. Genellikle bu atıksuların arıtılmasında hazır 

paket arıtma sistemleri kurulmakta ve evsel atıksuların arıtımı sağlanmaktadır. 

Ülkemizdeki uygulamalarda ise, Mevzuata uygun olarak, kanalizasyon bağlantısının 

bulunduğu yerde kanalizasyona bağlantı yapılmakta, bulunmadığı yerde, sızdırmalı 

ya da sızdırmasız olarak hazırlanmış olan foseptiklerde toplanmakta ve ilgili 

belediyeler aracılığı ile beldeye ait kanalizasyon sistemine taşıtılmaktadır. 
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3.  ÜRETĠM ATIKSUYU 

Üretim atıksuyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, bulunduğu coğrafi koşullara, 

üretim atıksuyunun binlerce yıl içinde bulunduğu jeolojik yapıya ve üretilen 

hidrokarbon cinsine bağlıdır. Üretim atıksuyunun özellikleri ve hacmi, rezervuarın 

yaşam süresi boyunca değişkenlik gösterebilmektedir. 

3.1. Üretim Atıksuyu Karakteristiği 

Petrol ve doğalgaz üretim atıksuyu;  çözünebilir ve çözünmeyen olmak üzere, başta 

çeşitli alifatik ve aromatik hidrokarbonlar,  petrol geri kazanımı için kullanılan fenol, 

kuyu içi üretim borularında, kuyubaşından petrol- atıksu ayırıcısına giden üretim 

hatlarında ve atıksu enjeksiyon kuyularındaki enjeksiyon hatlarında  elektrokimyasal 

ve mikrobiyolojik korozyon ile  birikinti oluşumunu azaltmak ve önlemek için çeşitli  

kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Bunlar organik, inorganik fosfonat yapılı 

bileşikler, düz zincirli organik aminler ve formaldehit, gluteraldehit, sodyum 

hipoklorit, sodyum bisülfit ve benzeri kirleticiler içermektedir. Üretim atıksuyunun 

tipik bileşimi Şekil 3.1‟de verilmektedir. 

 

ġekil 3.1 : Üretim atıksuyu bileşiminin şematik gösterimi. 
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Üretim atıksuyunun inorganik bileşimi ve bu bileşenlerin konsantrasyonları 

değişmekle beraber üretim atıksuyu genel olarak; sodyum, kalsiyum, magnezyum, 

stronsiyum, baryum, potasyum, demir gibi katyonları, karbonat, bikarbonat, klorür, 

bromür, sülfat, nitrat gibi anyonları ve silikat ve borat gibi yüksüz türleri 

içermektedir. Değişik iyon türleri yanında üretim atıksuyunda alkanlar, alkenler, 

alkinler, aromatikler, polinükleer aromatikler ve NSO gruplarını kapsayan 

hidrokarbonlar olmak üzere çok çeşitli çözünmüş organik maddeleri de içermektedir. 

Üretim atıksuyunda bulunan başlıca inorganik maddeler şunlardır (Tellez ve diğ., 

2005): 

 Toplam Çözünmüş Madde, TÇM (100 mg/L → 300.000 mg/L)  →  ≈ %80‟i 

sodyum klorür 

 Tuz (80.000 mg/L → 100.000 mg/L) 

Üretim atıksuyundaki tuzluluk değerleri oldukça geniş aralıkta değişiklik 

göstermektedir. Kuzey Denizi‟nde üretim atıksuyunda toplam çözünmüş tuz 

konsantrasyonu genellikle deniz suyundan yüksektir.  

Çizelge 3.1‟de temel anyonların üretim atıksuyunda ve deniz suyundaki 

konsantrasyonları verilmektedir. 

Çizelge 3.1 : Üretim atıksuyunda ve deniz suyundaki temel inorganik bileşikler 

(mg/L). 

 Dünyada üretim 

atıksuyunda 

ortalama 

konsantrasyonlar 

(mg/L) 

Kuzey Denizi’nde 

üretim 

atıksuyunda 

ortalama  

konsantrasyonlar 

(mg/L) 

Dünyada deniz 

suyu ortalama 

konsantrasyonları 

(mg/L) 

Bikarbonat 771 615 28 

Klorür 60874 44630 19000 

Sülfat 325 814 900 

Sülfit 140 - - 

Nitrat 1 1 0.67 

Fosfat 0 0 0.09 

 

Üretim atıksuyunda 2 µm gözenek çaplı filtreden geçebilen kısmı ifade eden toplam 

çözünmüş katı madde içeriği 300.000 mg/L değerine kadar yükselebilmektedir. İçme 

suyu için tavsiye edilen toplam çözünmüş katı madde konsantrasyonu 500 mg/L‟nin 

altında iken, sulama amaçlı kullanılacak sular için bu değer 1.000–2.000 mg/L‟nin 
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altındadır. Deniz suyunun toplam çözünmüş madde konsantrasyonu genellikle 

35.000 mg/L değerindedir (Mondal ve Wickramasinghe, 2008).  

Üretim atıksuyu, değişen konsantrasyonlarda çözünen ve çözünmeyen organik petrol 

bileşenleri de içermektedir. Üretim atıksuyunda bulunan ana hidrokarbon grupları; 

alkanlar, alkenler, alkinler, aromatikler, polinükleer aromatikler (PAH) ve oksijen, 

azot ve kükürt içeren karmaşık hidrokarbon bileşikleridir. Bu bileşiklerin yaklaşık % 

90‟ını oluşturan hakim tür C10 - C30 düz zincirli alkanlardır. Bunlardan 14 ile 18 

karbonlu n-alkanlar (C14, C18) en fazla bulunmalarına karşın, karbon sayısı 34 

(C34)‟e doğru yükseldikçe konsantrasyonları da düşmektedir. Üretim atıksuyunda 

bulunan n-alkanların sadece % 25‟i, 21 ile 34 arasında değişen karbon sayısına (C21, 

C34) sahip yüksek molekül ağırlıklı dallanmamış alkanlardır. Ham petrolün gaz 

kromatografi kullanılarak yapılan analizinde, BTEX gibi aromatiklerin ham petrolün 

sadece % 2-3‟ünü oluşturduğu görülmüştür (Tellez ve diğ., 2002).  

Üretim atıksuyunun aromatik hidrokarbon bileşenlerini belirlemek amacıyla, Kuzey 

Denizi Ülkeleri‟nde petrol ve doğal gaz üretim sahalarında oluşan üretim atıksuları 

ile ilgili elde edilen sonuçlar Çizelge 3.2‟de verilmektedir (OGP, 2002).   

Çizelge 3.2 : Kuzey Denizi Ülkeleri‟nde petrol ve doğal gaz üretim sahalarında 

oluşan atıksuların aromatik bileşik konsantrasyonları (OGP, 2002). 

 Norveç Ġngiltere Hollanda Danimarka 

Üretim 

Tipi 
Petrol Doğalgaz Petrol Doğalgaz Petrol Doğalgaz Petrol Doğalgaz 

BTEX 0,7-24,1 1,9-36 <0,5-34 0,5-2244 0,042-4,8 0,01-1164 8,7-14 - 

NPD 0,8-10,4 0,24-0,8 
0,007-

0,74 
0,001-0,74 - - 0,22-0,436 - 

PAH 
0,001-

0,13 
0,003-0,05 

0,002-

0,12 
0,0004-0,23 

0,0026-

0,1545 
0,002-4,125 0,12-0,285 - 

 

Üretim atıksularında aromatik bileşenlerinin büyük bir kısmı suda 

çözünülebilirlikleri yüksek olan BTEX ve NPD‟den oluşmaktadır. Yüksek molekül 

ağırlıklı PAH‟ların suda çözünürlükleri daha düşüktür. Yağ giderimi sırasında BTEX 

ve NPD konsantrasyonlarında azalma gözlenmezken, suda çözünürlüğü düşük olan 

PAH konsantrasyonunda değişim olmaktadır.  

Şekil 3.2‟de üretim atıksuyundaki aromatik bileşiklerin yaklaşık olarak yüzdeleri 

verilmektedir. Aromatik bileşiklerin büyük bir kısmını BTEX‟ler oluştururken, 

PAH‟lar oldukça düşük oranda üretim atıksuyunda yer almaktadır. BTEX tüm üretim 

atıksularında bulunmaktadır. Fakat petrol ve doğal gaz üretim atıksuları arasında 
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konsantrasyon açısından büyük farklılıklar bulunmaktadır. En hafif iki bileşik olan 

benzen ve toluen doğal gaz üretim atıksuyunda petrol üretim atıksuyuna göre daha 

yüksek konsantrasyonda bulunmaktadır. Kuzey Denizi üretim atıksularında BTEX 

bileşenlerinin dağılımı Şekil 3.3‟de verilmektedir. Kuzey Denizi‟nde bulunan petrol-

doğal gaz işletmelerinde oluşan üretim atıksularında bulunan NPD dağılımı ise Şekil 

3.4‟de gösterilmektedir. 

 

ġekil 3.2 : Üretim atıksuyundaki aromatik bileşikler. 

 

ġekil 3.3 : Kuzey Denizi üretim atıksularında BTEX. 

 

ġekil 3.4 : Kuzey Denizi‟nde oluşan üretim atıksularında NPD dağılımı. 
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PAH‟ların kimyasal yapılarındaki halka sayısı arttıkça, üretim atıksuyundaki 

konsantrasyonları da azalmaktadır (Şekil 3.5). Şekil 3.6‟te PAH grubu içerisindeki 

tekil maddelerin oranları gösterilmektedir (OGP, 2005).  

 

ġekil 3.5 : Üretim atıksuyunda PAH dağılımı. 

 

ġekil 3.6 : Kuzey Denizi‟nde bulunan petrol işletmelerinde oluşan üretim 

atıksuyunda bulunan PAH‟ların tekil bazda dağılımı. 

Üretim atıksuyunda aromatik hidrokarbonların ortalama konsantrasyonları Çizelge 

3.3‟te verilmektedir. Üretim atıksuyunun karakterizasyonunda zamana bağlı önemli 

bir değişim olmamaktadır.  

Oseberg C Petrol Üretim Sahası‟nda oluşan üretim atıksuyunda aromatik 

hidrokarbon bileşiklerinin rezervuar ömrüne bağlı değişimi Çizelge 3.4‟te 

verilmektedir. Üretim atıksuyunun tekrar enjeksiyonu sonucu kuyuya ulaşan enjekte 

edilmiş atıksu üretim atıksuyunda seyrelme etkisi yapmaktadır (OGP, 2002).  
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Petrol ve gaz kuyusu açma işlemlerinde molekül ağırlıkları geniş bir aralıkta değişen 

ve oldukça karmaşık yapılara sahip poliakrilonitril (NH4-HPAN), kükürtlü fenol 

reçinesi (SMP), poli tuzu (PAC-141), silikon dengeleme aracı (SSA) ve akrilonitril-

akrilomid potasyum (FPK) gibi kimyasal maddeler, tabaka ve derinliğe bağlı olarak 

ilave edilmektedir. Ayrıca, sondajı kolaylaştırmak ve hidrokarbon akışının 

karakteristiğini değiştirmek üzere katkı maddesi olarak kullanılabilir. Örneğin, 

kayacın geçirgenliğini arttırmak üzere asit, zararlı bakterilerin gelişimini önlemek 

üzere ise biyositler kullanılmaktadır. Bunların haricinde doğal yollarla meydana 

gelen kimyasal maddeler de ortaya çıkmaktadır (US EPA, 2000). Tüm bu büyük 

moleküler bileşikler biyolojik olarak ayrışmaya karşı dayanıklıdır.  

Çizelge 3.3 : Üretim atıksuyunda aromatik hidrokarbonların ortalama 

konsantrasyonları (g/L). 

Kirletici 
Petrol 

ĠĢletmeleri 

Gaz 

ĠĢletmeleri 

TanımlanmamıĢ 

(Petrol/Doğal gaz) 

ĠĢletmeleri 

EPA listesindeki 16 

öncelikli PAH 
   

Naftalin 145 11 108 

Penantren 13,6 20,95 10,7 

Floren 8,3 13,1 6,7 

Asenaften 2 50,1 1,78 

Asenaftilen 0,86 12,6 2,35 

Floranten 0,26 35,4 0,29 

Antrasen 3,74 110 1,17 

Piren 0,63 8 0,47 

Benzo(a)piren 0,52 - 0,022 

Krisen 0,84 1 0,52 

Benz(a)antrasen 0,23 1 0,25 

Benzo(b)floranten 0,028 - 0,031 

Benzo(k)floranten 0,007 - 0,007 

Dibenz(a,h)antrasen 0,005 - 0,005 

Benzo(g,h,i)perilen 0,029 - 0,019 

İndeno(1,2,3,cd)piren 0,005 - 0,006 

Diğer aromatik 

bileşikler 
   

Bifenil (fenilbenzen) 163 55,2 18,5 

1-Metil Naftalin 94 71,4 68,8 

2-Etil Naftalin 13,9 10 12,3 

1,4-Dimetil Naftalin 34,9 31,3 31,2 

1,2-Dimetil Naftalin 11,9 6,7 10,3 

Dibenzotiofen 1 3 0,71 
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Çizelge 3.4 : Oseberg C Petrol Üretim Sahası üretim atıksularında aromatik 

hidrokarbon bileşiklerinin konsantrasyonu. 

 Konsantrasyon (mg/L) 

Yıl 1998 1999 2000 

BTEX 5.8±0.5 5.6±0.3 6.6±0.3 

NPD 1.6±0.08 1.1±0.03 1.3±0.04 

PAH 0.027±0.003 0.016±0.001 0.02±0.001 

 

Üretim atıksuyundaki yüksek KOİ içeriği ve 0,1‟in altındaki BOİ/KOİ oranı arıtma 

açısından önemli problemler oluşturmaktadır (Wang, 2004, Lu ve diğ. (2006)) üretim 

atıksuyunda KOİ parametresine en büyük katkının yağ ve gresten kaynaklandığını 

belirlemişlerdir. Kuzey Denizi‟nde üretim atıksularının yağ içeriğinin ve günlük 

atıksu hacimlerinin yıllara göre değişimi Şekil 3.7‟de verilmektedir.  

 

ġekil 3.7 : Kuzey Denizi‟nde üretim atıksuyu yağ içeriği ve miktarlarının yıllara göre 

değişimi. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda elde edilmiş, farklı üretim atıksularına ait 

karakterizasyon değerleri Çizelge 3.5‟te verilmektedir. 

Üretim atıksuyundaki iz elementler de rezervuarların farklı jeolojik özelliklerine göre 

değişiklik göstermektedir. Doğal gaz üretim atıksuyu petrol üretim atıksuyuna göre 

daha yüksek, ağır metal konsantrasyonlarına sahiptir. Çizelge 3.6‟da doğal gaz ve 

petrol üretim atıksularında ve deniz suyundaki iz element konsantrasyonları 

verilmektedir.  
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Çizelge 3.5 : Farklı üretim atıksularının karakterizasyonu 

arametre Birim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

pH - 7,3  7 7,7  7,5 6,3-7,2   7,3±0,2  

BOİ5 mg/L       695     

KOİ mg/L 2.517 285,5     1.300-2.900   431±25  

KOİsüzülmüş mg/L       900-2.200     

TOK mg/L 1.033  120 77,4   330-550  70-650  75 

Toplam Katı Madde (TKM) mg/L       78.000-82.000     

Askıda Katı Madde mg/L       120-220   85±12  

Toplam Hidrokarbon        40-60   126±30  

Yağ ve Gres mg/L 218,25 81,43 50  21,6  200-240   147±35  

TPH mg/L 49,25           

Fenol mg/L 4,51      4,1-4,5 5 1,049   

TÇM mg/L 80.470  6.000 6.554 1.372 4.435 77.800-81.700     

Amonyak mg/L 93,7 7,09 15        30 

Klorür mg/L 45.38 2.910 2.400  8,4  40.000-55.000   35.023 7.00 

Baryum mg/L >0,2           

Kadmiyum mg/L 0,6      0,6     

Kalsiyum mg/L 769,3  240 56  1 769     

Krom mg/L >0,2      <0,2     

Bor mg/L   20 28 0,06      25 

Demir mg/L 3,2 0,52          

Bakır mg/L       0,2     

Kurşun mg/L 1,5      1,5     

Magnezyum mg/L   70 9,1  1      

Civa mg/L 0,003      0,003     
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Çizelge 3.5 : Farklı üretim atıksularının karakterizasyonu (Devam). 

Parametre Birim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Çinko mg/L       0,4     

Silisyumoksit mg/L           225 

Nikel mg/L 1,3 0,03     1,3     

Sülfat mg/L   30 60 797,3 30      

Bikarbonat mg/L   800   763      

Sodyum mg/L    2.252  1.606      

Sertlik 325           325 

Naftalin mg/L       0,106 1,5 0,132   

(1) Bessa ve diğ., 2001, (2) Lu ve diğ.,2006, (3) Funston et ve diğ., 2002, (4) Gulde, 2003, (5) Ramirez, 2002, (6) Sirivedhin ve Dallbauman, 

2004, (7) Campos ve diğ., 2002, (8) Hansen ve Davies, 1994, (9) Stephenson, 1992, (10) Tellez ve diğ., 2002,(11) Ganesh, 2006. 
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Çizelge 3.6 : Üretim atıksuyu ve deniz suyundaki iz element konsantrasyonları. 

 Fe Hg Cd Pb Zn Cu Cr As Ni 

 Petrol Üretim Atıksuyu, (µg/L) 

Aralık  0,04-1.3 0,03-2,5 0,15-2,1 
0,07-
26,4 

0,25-9,5 0,18-5,3 0,5-3,1 
0,25-

34 

Ortalama  0,3 0,6 0,4 5,8 2 2,2 1,4 7,6 

 Doğal Gaz Üretim Atıksuyu, (µg/L) 

Aralık  1-8,9 0,07-5 0,19-9 0,37-145 0,14-0,6 0,07-1600 - - 

Ortalama  2,3 1,3 4,1 26 0,4 420 - 60 

 Petrol ve Doğal Gaz Üretim Atıksuları, (µg/L) 

Aralık 0,01-32 0,02-8,9 0,03-14 0,15-9 0,08-85 0,25-9,5 0,07-78 0,5-26 0,25-26 

Ortalama  0,9 1,8 2,1 12 1,6 8,2 11 8,5 

 Deniz Suyu, (µg/L) 

Ortalama 0,008-2 
0,00007-

0,006 

0,001-

0,1 

0,001-

0,1 
0,006-0,12 

0,03-

0,35 
0,1-0,55 0,1-1 1-3 

  

Üretim atıksuyunda bulunan spesifik kirleticiler aşağıda verilmektedir (Veil ve diğ., 

2004):  

Yayılı Petrol (Suda DağılmıĢ Halde Bulunan Petrol) 

Yayılı petrol su fazında asılı kalan küçük damlacıklardan oluşmaktadır. Yayılı petrol 

deniz dibine ulaşması durumunda, deniz sedimentinde kontaminasyona ve birikmeye 

neden olarak bentik yaşamı olumsuz etkilemektedir. Yayılı petrol deniz yüzeyine 

çıkıp dağılabilmekte ve bunun sonucunda biyolojik oksijen ihtiyacının artmasına 

sebep olmaktadır (Stephenson, 1992). Üretim atıksuyundaki yayılı petrol 

konsantrasyonunu etkileyen faktörler, petrolün özkütlesi, petrol ve su arasındaki 

arayüzey gerilimi, kimyasal arıtmanın türü ve verimliliği ve fiziksel arıtma 

ekipmanının türü, büyüklüğü ve verimliliğidir (Ali ve diğ., 1999). 

ÇözünmüĢ Organik BileĢenler: 

Dip suları, üretim atıksuyundaki çözünmüş hidrokarbon miktarını arttıran büyük 

polar bileşenlere sahiptir. Sıcaklık ve pH organik bileşiğin çözünürlüğünü 

etkilemektedir (McFarlane ve diğ., 2002). Üretim atıksuyunda doğal olarak bulunan 

hidrokarbonların yanı sıra organik asit, poliaromatik hidrokarbonlar (PAH), fenol ve 

uçucu organik maddeler de bulunmaktadır. Bu hidrokarbonlar üretim atıksuyu 

toksisitesine katkıda bulunmaktadır ve bu sebeple tekil etkileri ihmal edilebilecek 

düzeyde olduğu halde, bir araya geldiklerinde ortak etkiden dolayı suda önemli 

ölçüde toksisite oluşturabilmektedir (Glickman, 1998). 

Üretim atıksuyunda çözünürlüğü yüksek olan organik bileşikler, düşük moleküler 

ağırlıklı (C2-C5) karboksilik asit, ketonlar ve alkollerden oluşmaktadır. Ayrıca, 

asetik asit ve propiyonik asit, aseton ve metanol de içermektedir. Bazı üretim 
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atıksularında bu maddelerin konsantrasyonu 5.000 ppm‟i geçmektedir (Ali ve 

diğ.,1999). Çözünmüş organik bileşenler, üretim atıksuyundan kolay bir şekilde 

ayrıştırılamadığından, genellikle denize deşarj edilmekte veya kıyı bölgelere tekrar 

enjekte edilmektedir. Genel olarak, bir organik bileşiğin moleküler ağırlığı azaldığı 

zaman üretim atıksuyundaki organik bileşen konsantrasyonu artmaktadır. Daha 

düşük ağırlıklı bileşikler (BTEX ve naftalin) petrol/su ayırma prosesinde daha 

yüksek moleküler ağırlığa sahip PAH‟lara göre daha düşük verimle giderilmektedir 

(Utvik, 2003). 

Korozyon ve Birikinti Önleyici Kimyasallar: 

Kuyu içi üretim borularında, kuyubaşından petrol- atıksu ayırıcısına giden üretim 

hatlarında ve atıksu enjeksiyon kuyularındaki enjeksiyon hatlarında elektrokimyasal 

ve mikrobiyolojik korozyon ile birikinti oluşumunu azaltmak ve önlemek için çeşitli 

kimyasal ürünler kullanılmaktadır. Bunlar organik, inorganik fosfonat yapılı 

bileşikler, düz zincirli organik aminler ve formaldehit, gluteraldehit, sodyum 

hipoklorit, sodyum bisülfit ve benzeri kirleticiler içermektedir.  

Üretim Sonucu OluĢan Katı Maddeler: 

Üretim atıksuyu, çökelmiş katılar, kum ve silt, karbonat, kil, korozyon ürünleri ve 

üretim formasyonundan ve kuyu ağzında yapılan işlemlerden kaynaklanan diğer 

askıda katı maddeleri de içermektedir. Oluşan katı atık miktarları, gözle 

görülemeyecek değerlerden, konsantre çamur boyutuna kadar değişkenlik 

gösterebilmektedir. Bu yüksek miktarlar kuyunun ya da üretim atıksuyu arıtma 

sisteminin verimsiz hale gelmesine sebep olmaktadır. Katı maddeler üretim 

atıksuyunun arıtımını ve etkisini değiştirmekle beraber ince taneli katılar yağ/su 

ayırma işlemlerindeki giderme verimini düşürebilmekte, bu durum da üretim 

atıksuyu deşarj limitlerinin aşılmasına yol açmaktadır (Cline, 1998). Bu nedenle 

oluşan katı atıkların düzenli aralıklarla uzaklaştırılması ya da bertarafı 

gerekmektedir. 

Birikinti OluĢumu (Scale): 

Birikintiler, üretim sırasında tuzlu su sistemlerinde pH, sıcaklık basınç gibi denge 

şartları veya değişik kompozisyonda suların karışımı ve karışımların uyumsuzluğu, 

tuzlu suyun aşırı doymuş hale gelmesine ve buna bağlı olarak üretim atıksuyunda 

bulunan iyonların çökelmesi sonucu meydana gelmektedir (Patton,1981), 
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(Loyd,1992). En sık oluşan birikintiler, kalsiyum karbonat, kalsyum sülfat, baryum 

sülfat, stronsiyum sülfat, demir karbonat, demir sülfür, demir(II) hidroksit,demir (III) 

hidroksitdir. Bu maddeler yüzey ekipmanlarında, kuyu cidarlarında perforelerde tabii 

çatlaklarda meydana gelmektedir. Boru hatlarını tıkamakta, üretimin düşmesine, 

çökelti altlarında kabuk altı korozyonu oluşmasına, işletme giderlerinin artmasına 

neden olmakta, giderilmesi gerekli olan yağlı çamur ve emülsiyonlar meydana 

getirmektedir (Cline, 1998), (Patton,1981), (Loyd,1992). 

Mikroorganizmalar: 

Petrol ve doğalgaz üretimi işlemleri sırasında birçok mikroorganizma tipine 

rastlanmaktadır (Loyd, 1992), (Boivin,1997). Bu mikroorganizmaları oksijen 

ihtiyacına göre üç ana sınıfta toplamak mümkündür. Bunlar; aerobik 

mikroorganizmalar, anaeorobik mikroorganizmalar ve fakültatif 

mikroorganizmalardır.
 

Anaeorobik mikroorganizmalar varlıklarını sürdürebilmek 

için oksijene ihtiyaç duyarlar. Anaeorbik mikroorganizmalar oksijensiz ortamda 

yaşarlar. Fakültatif mikroorganizmalar ise oksijene ihtiyaç duymazlar fakat oksijenli 

ortamda da çoğalabilirler ve genellikle aerobik kabul edilirler. Çizelge 3.7‟de petrol 

ve gaz sahası sularında sık karşılaşılan mikroorganizma türleri özellikleri ile birlikte 

verilmiştir. 

Bu mikroorganizma türleri, çoğalmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri için bazı 

maddelere ihtiyaç duyarlar. Bunlar: azot kaynağı  (azot, aminler ve amonyum 

tuzları), fosfor, potasyum, düşük miktarlarda magnezyum, kalsiyum ve demirdir. Bu 

mikroorganizmalar enerji kaynağı olarak da metan ve benzeri hidrokarbonları 

kullanırlar.  

Petrol sahası su sistemlerinde mikroorganizma çoğalması sonucunda iki önemli 

problem ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki korozyon diğeri fouling olayıdır (Loyd, 

1992), (Boivin,1997). Su enjeksiyon sistemlerinde korozyona sebep olan 

mikroorganizma türlerinden en önemlisi SRB türü mikroorganizmalardır. Boru 

hatlarında ve kuyunun dış muhafaza borusunda korozyona sebep olurlar. Hava içeren 

tuzlu su içinde üreyen salgı üreten bakteriler basit oksijen konsantrasyon hücresi gibi 

davranarak metal yüzeyinde çukur korozyonu oluştururlar. Mikroorganizmaların ağır 

bir şekilde çoğalması olarak bilinen “fouling”, boru hattındaki su akış hızını azaltır 

ve enjeksiyon kuyularında tıkanmalara sebep olur. Bakteriyel yolla oluşan salgı ve 
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benzeri kombinasyonlar, korozyon ürünleri, birikinti, kil ve diğer maddeler karışık 

bir yapı oluşturarak enjeksiyonun yapıldığı formasyon yüzeyini tıkayabilirler.  

Çizelge 3.7 : Petrol ve gaz sahası sularında sık karşılaşılan mikroorganizma türleri. 

Mikroorganizma Özelliği Genel Türü 

Protozea 

Hayvan hücresi 

sınıfındandır.Açık sularda 

yaşar,mikroskopla kolay teşhis 

edilir,yüksek bir mikrobiyal 

aktiviteye sahiptir. 

- 

Algea ve Diatomlar 

Bitki hücresi 

sınıfındandır.Açık sularda 

yaşar,yeşil ve koyu yeşil renkte 

salgı üretir. 

- 

Demir Bakterileri 

Metabolik aktiviteleri sırasında 

Fe(OH)3 oluşturur.Jelatin 

şeklindedir,açık sularda yaşar. 

-Gallionella                                                                                                                                         

-Crenothrix 

Salgı Üreten Bakteri Aerobik ve fakültatif bakteri 

-Pseudomonas                                                                                                                                    

-

Flauobacterum 

Sülfür Üreten Bakteri 

( sülfat indirgeyici Bakteri(SRB)) 

Metabolik aktivitesi ile 

ortamdaki sülfatı hidrojen 

sülfüre çevirir; anaerobiktir. 

-Desulfovibrio 

desulfuricans                                                                                                                       

-Clostridium 

nigrificans 

Sülfür Oksitleyici Bakteriler 

Sülfürü oksitleyen aerobik 

bakteridir.Sülfürik asit 

oluşturur.Kükürt içeren 

bitkilerin yetiştiği toprak ve 

açık sularda yaşar. 

Beggiatoa 

Thgiobacillus 

Metaller: 

Üretim atıksuyunda bulunan metallerin konsantrasyonları, özellikle petrol ve gazın 

üretildiği formasyonun yaşı ve yapısına bağlı değişkenlik göstermektedir (Utvik, 

2003). Üretim atıksuyunda bulunan metaller çoğunlukla, çinko, kurşun, mangan, 

demir, stronsiyum ve baryumdan oluşmaktadır. Üretim atıksuyunda bulunan metal 

konsantrasyonu genellikle deniz suyundan daha fazladır. Bununla beraber, 

seyrelmenin konsantrasyonu azaltıcı etkisinden dolayı suda yaşayan organizmalar 

üzerindeki potansiyel etkileri daha düşük olabilmektedir (Stephenson, 1992). 

Toksisitenin haricinde, metaller üretimle ilgili problemler de oluşturmaktadır. 

Örneğin, üretim atıksuyu içinde bulunan demir havadaki oksijenle reaksiyona girerek 

katı madde oluşturabilmekte ve bu da hidrosiklonlar gibi proses ekipmanlarında 
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problemler meydana getirmekte veya enjeksiyon sırasında formasyonlar 

tıkanabilmektedir (Bansal ve Caudle, 1999). 

Doğal Radyoaktif Maddeler (NORM): 

NORM jeolojik formasyonlarda bulunmakta ve yeryüzüne üretim atıksuyu ile 

beraber gelmektedir. Üretim atıksuyunda en çok bulunan NORM bileşenleri radyum-

226 ve radyum-228‟dir. Bu iki bileşen uranyum ve toryumun bozunması sonucunda 

oluşmaktadır ve hidrokarbon rezervuarlarındaki belirli kayaçlar ve killerle ilişkilidir. 

Su yeraltından yüzeye doğru yaklaştıkça, sıcaklık değişimleri radyoaktif elementlerin 

çökelmesine neden olmaktadır (Utvik, 2003). Üretim atıksuyunun radyum 

kontaminasyonunun oluşturduğu potansiyel tehlike nedeniyle, ABD‟de bazı 

eyaletlerde deşarj edilebilecek radyum miktarını sınırlayan ilave şartlar getirilmiştir. 

Üretim atıksuyunda bulunan NORM, analitik ölçümler esnasında girişim yaparak 

negatif hataya neden olabilmektedir (Demorest ve Wallace, 1992). 

3.1.1. Petrol Üretiminden Kaynaklanan Üretim Atıksuyu 

Doğal bileşenlerin yanında, petrol üretimi sırasında, üretim atıksuyunda rezervuar 

basıncını arttırmak üzere kullanılan yeraltı suyu ya da deniz suyu da bulunabilir. 

Üretim atıksularının birçoğu deniz suyundan daha tuzludur (Cline, 1998). Sondaj ve 

üretim prosesi sırasında ya da petrol/su ayrıştırması yapılırken kullanılan kimyasallar 

da üretim atıksuyu içerisinde bulunmaktadır.  

Petrol üretiminde kullanılan kimyasallar çok çeşitli ve oldukça karmaşık molekül 

bileşenleri halinde bulunmaktadır. Bu bileşenler şu maddeleri içermektedir (Cline, 

1998): 

    Ekipmanda meydana gelebilecek korozyonu azaltmak üzere korozyon 

inhibitörleri (organik amin bileşikleri) ve oksijen absorblayıcılar (sodyum 

bisülfit,amonyum bisülfit), 

    Birikinti önleyici inhibitörler (fosfonatlar, poliakrilatlar), bakteriyel 

kirlenmeyi azaltmak için kullanılan dezenfektan olan biyositler 

(gluteraldehit, formaldehit, sodyum hipoklorit), 

    Su-yağ emisyonunu kırmak için emisyon kırıcılar ve durultucular, 

    Katı maddeleri tutmak üzere pıhtılaştırıcı, yumaklaştırıcı ve durultucular, 

    Parafin birikintilerini azaltacak çözücüler (ağır ve hafif nafta vb.). 
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Üretim atıksuyunda bulunan bu kimyasallar toksisite ve biyolojik ayrışabilirliği 

etkilemektedir (Brendehaug ve diğ., 1992). 

3.1.2. Gaz Üretiminden Kaynaklanan Üretim Atıksuyu 

Gaz üretimi sırasında ortaya çıkan üretim atıksuyu içerisinde petrol üretimine 

nazaran daha yüksek miktarda düşük moleküler ağırlıklı benzen, toluen, etilbenzen 

ve ksilen (BTEX) gibi aromatik hidrokarbon bileşenleri bulunmaktadır ve bu 

nedenle, petrol üretimi sonucu ortaya çıkan atıksulardan daha toksiktir. Gaz 

üretiminden kaynaklanan üretim atıksuyunda BTEX oranı (5,8 – 12,2 mg/L) petrol 

üretiminden kaynaklanan üretim atıksuyuna (1,3 – 8,7 mg/L) göre daha fazladır 

(Campos ve diğ., 2002; Tellez ve diğ., 2002). Yapılan çalışmalarda gaz/yoğuşturma 

platformlarından deşarj edilen üretim atıksularının petrol platformlarından deşarj 

edilenlerden on kat daha fazla toksik olduğu belirtilmiştir (Jacobs ve diğ., 1992). 

Buna rağmen, denizlerde gaz üretimi sonrası deşarj edilen üretim atıksuyu miktarının 

çok daha düşük olması sebebiyle oluşturduğu olumsuz etkiler daha düşük 

seviyededir.  

Gaz prosesi için kullanılan kimyasalların birçoğu dehidrasyon, hidrojensülfür 

uzaklaştırıcı ve hidrat inhibe edici kimyasallardan (MEG ve TEG) oluşmaktadır. 

Bunların yanı sıra, denizlerde gaz ve petrol üretim atıksuları arasında diğer bazı 

parametrelerde de farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Kuzey Denizi‟nde doğalgaz 

üretimi sonucu oluşan üretim atıksuyunda pH 8,1 ve klorür yaklaşık 19 g/L 

civarındadır Bu bölgede petrol platformlarından deşarj edilen üretim atıksuyunun pH 

değeri 6,0 – 7,7 arasında değişmekte ve daha asidik karakterdedir (Jacobs ve diğ., 

1992). 

3.2. Üretim Atıksuyu Miktarları 

Üretim atıksuyu, petrol ve doğalgaz çıkarım işlemleri sırasında oluşan sıvının 

hacimce en büyük kısmını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri‟nde karada 

bulunan gaz ve petrol endüstrisindeki arama ve üretim esnasında ortaya çıkan 

atıkların yaklaşık %98‟lik kısmını üretim atıksuyu oluşturmaktadır ve bu üretim 

atıksuları gaz/petrol üretiminde ortaya çıkan en büyük hacme sahiptir. 

Dünya genelinde oluşan yaklaşık toplam üretim atıksuyu miktarı 9 milyar m
3
/yıl‟dır. 

ABD‟de toplam 902.000 üretim kuyusu bulunmaktadır. Bunların 6.948 tanesi 
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kıyıdan uzakta, geri kalanları ise kıyıda yer almaktadır. ABD‟de kıyıdan uzak 

işletmelerde oluşan üretim atıksuyu miktarı 120 milyon m
3
/yıl iken, kıyıda bulunan 

işletmelerde oluşan üretim atıksuyu miktarı 1,64 milyar m
3
/yıl‟dır (Veil, 2006). 

Çin‟de yılda 50 milyon ton üretim atıksuyu oluşmaktadır (Qiao ve diğ., 2008). 

Doğalgaz üretiminin artmasına rağmen, doğalgaz kuyuları petrol kuyularından daha 

az su ihtiva etmektedir. 

Petrol ve doğalgaz işletmelerindeki ekonomik değerlendirmelerin gerçekçi 

yapılabilmesi açısından üretim atıksuyunu etkileyen faktörlerin incelenmesi 

önemlidir. Üretim atıksuyu, hidrokarbon geri kazanım prosesinin önemli bir 

parçasıdır (Khatib ve Verbeek, 2003). Bu nedenle su yönetiminin optimizasyonu 

özellikle hacim ve işletme maliyetlerinin kontrolü açısından önemlidir. Üretim 

atıksuyu yönetimi uygun şekilde yapılmazsa oldukça büyük çevresel etkilere sebep 

olabilmektedir. 

Kuyu ömrü süresince üretim atıksuyu hacmini etkileyen faktörler aşağıda verilmiştir 

(Reynolds ve Kiker, 2003): 

Sondaj kuyusunun tipi  

Rezervuar yapısındaki kuyunun yerleşimi 

Su ayırma ve arıtma işletmelerinin türü 

Zenginleşmiş geri kazanım için enjeksiyon 

Mekanik ekipmandaki arızalar 

3.3. Su-Petrol Oranı 

Dünya genelinde su/petrol oranı ortalama 2:1 – 3:1, ABD‟de bu değer 7:1‟dir. 

ABD‟deki çok eski kuyularda bu değer >50:1 oranına kadar yükselebilmektedir 

(Veil, 2006). Lee ve diğ. (2002) ABD‟deki kuyulardan, bir varil petrol başına 

ortalama 7 varilden fazla su çıktığını bildirmiştir. API‟nın 1985 ve 1995 yıllarında 

yapmış olduğu üretim atıksuyu araştırmalarına göre petrol üretilen bir kuyunun yaşı 

arttıkça ortaya çıkan üretim atıksuyu miktarının da arttığı kanıtlanmıştır. Bu 

araştırmalarda API, petrol-su oranını her 1 varil petrol başına yaklaşık olarak 7,5 

varil su olarak hesaplamıştır. Üretim hayatlarının sonuna gelmiş olan ham petrol 

kuyularında su miktarı bir varil ham petrol üretimi başına 10-20 varil üretim atıksuyu 

üretimine denk gelebilmektedir. Örneğin, Shell Firması‟nın işletme birimlerindeki 
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üretim atıksuyu miktarı 1990‟da günlük 2,1 milyon varil iken 2002 yılında bu miktar 

6 milyon varilin üzerine çıkmıştır. Su yönetiminin maliyeti çok yüksek olmaya 

başladığında, açılmış olan petrol kuyusu ekonomik kazanç getirmemeye 

başlamaktadır. 

3.4. Üretim Atıksuyunun Çevresel Etkileri 

3.4.1. Genel Çevresel Etkileri 

Petrol ve gaz üretiminden kaynaklanan üretim atıksularının arıtılmadan deşarj 

edilmesinin alıcı ortam üzerinde önemli çevresel problemlere neden olduğu 

bilinmektedir. Üretim atıksuyunun çevresel etkileri toplam atıksu bazında veya 

deşarj edilen sudaki tekil bileşikler ve madde grupları bazında 

değerlendirilebilmektedir. Bu konuda yapılan ilk çalışmalar toplam atıksu toksisitesi 

üzerine iken son yıllarda yapılan çalışmalar üretim atıksuyunda bulunan spesifik 

kirleticiler üzerine yoğunlaşmıştır. Bu açıdan üretim atıksuyunda bulunan başlıca 

kirletici etmenler; tuzluluk, alifatik bileşikler, BTEX, NPD, PAH‟lar, fenol 

bileşikleri, organik asitler ve iz elementlerdir.  

Bu bileşenler üretim atıksuyunun arıtılmasını ve arıtıldıktan sonra uygun şekilde 

deşarjını oldukça güçleştirmektedir. Aşağıda bu bileşenlerin etkileri ile ilgili yapılan 

ayrıntılı çalışmalar özetlenmektedir. Yüksek tuz konsantrasyonun biyolojik aktiviteyi 

önemli ölçüde azalttığı ile ilgili çalışmalar literatür özeti kısmında ayrıntılı olarak 

verilmiştir. Bunun yanısıra tuzluluk gideriminde kullanılan mevcut teknikler yüksek 

enerji yoğunluklu teknolojiler olduğundan arıtma maliyetleri yüksektir. Üretim 

atıksuyundaki hidrokarbon konsantrasyonunun, alıcı su ortamlarında, canlı türü 

çeşitliliğini olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 

Üretim atıksuyunda yüksek tuz konsantrasyonu toprakta kullanılabilir su miktarını 

azaltmakta, kök tarafından emilmeyi sınırlamakta ve ürün verimini azaltmaktadır. 

Tuz konsantrasyonu yüksek suların körfez sistemlerine etkilerinin araştırıldığı son 

çalışmalarda, tuzlu suların özellikle akıntının daha düşük olduğu yerlerde yoğunluk 

tabakalaşmasına sebep olduğu görülmüştür. Yağ ve klorür bileşikleri deşarjın 

yapıldığı yere yakın sedimentlerde birikmekte, bu durum da bentik faunanın 

çeşitliliğini olumsuz etkilemektedir. Yüksek tuzluluk ve petrol hidrokarbonları farklı 

su canlılarında değişen miktarda birikmektedir. Üretim atıksuyunun deşarjına yakın 
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yerlerde kış mevsimini geçiren göçmen kuşların bünyesinde normalin 24 katı daha 

fazla polinükleer aromatik hidrokarbon biriktiği saptanmıştır. 

Tuzluluğun bir göstergesi olan sodyum adsorpsiyon oranı (SAR) toprak açısından 

önemli bir parametredir. SAR, sodyumun toplam kalsiyum ve magnezyum 

katyonlarına oranını ifade etmekte ve aşağıdaki denklemde formüle edilmektedir. 

 
      2/22 






MgCa

Na
SAR

                                                                     (3.1) 

Konsantrasyonlar mek/L biriminde verilmiştir. 

Yüksek SAR değerine sahip sulama suları toprağın suyu geçirme özelliğini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Tavsiye edilen SAR değeri tuzlulukla değişmekle birlikte ürün 

ve toprak özelliklerine bağlıdır, 1,5 dS/m‟den düşük iletkenlik değerleri ve 6‟nın 

altında SAR değerlerine sahip sular güvenli bir şekilde kullanılabileceği 

belirtilmektedir. Özellikle kurak bölgelerde tuzluluk ve yüksek sodyum 

konsantrasyonu problem oluşturmaktadır, çünkü toprakta biriken tuz sulak alanlara 

göre kurak bölgelerde yağışlar ile daha az seyrelmektedir. Bu nedenle arıtılmış petrol 

üretim atıksuyunun sulama amaçlı kullanıldığı bölgelerde bu parametreler büyük 

önem taşımaktadır. (Dallbauman ve Sirivedhin, 2005). 

Oluşan üretim atıksuları ayrılabilir, filtre edilebilir, arıtılabilir veya rezervuar 

enerjisini arttırmak amaçlı rezervuara geri gönderilebilir. Oluşan atıksu düşük 

kalitede ise rezervuara geri gönderilmemekte, derin deniz deşarj uygulaması 

yapılmaktadır. Arıtma uygulanması durumunda üretim atıksuları tarımda sulama 

amaçlı ve endüstriyel su kaynağı olarak da kullanılmaktadır (IOGCC, 2005). Örneğin  

Teksas Eyaleti‟nde yılda yaklaşık 470.000 m
3
 üretim atıksuyu oluşmaktadır. Batı 

Teksas‟ta kullanma suyu kaynağı yetersiz ve üretim atıksuyu miktarı yüksek 

olduğundan dolayı, özellikle kurak bölgelerde üretim atıksuyunun uygun arıtımı 

sonrasında kullanma suyu olarak kullanılması gündeme gelmiştir. Bu konuda 

EPA‟nın çalışmaları mevcuttur (Patel, 2004). 

Neff ve diğ. (1989) kıyı sularındaki toplam petrol hidrokarbon (TPH) 

konsantrasyonunun, kıyı deşarjında deşarj noktasından 300 m mesafeye kadar,  

kıyıdan uzakta yapılan deşarjlarda ise 100 m öteye kadar etkili olduğunu belirtmiştir. 

Bu çalışmada, her iki deşarjdan 20 m uzaklıkta canlı su topluluklarının üretim 

atıksuyu deşarjından kaynaklanan sediment kirliliğinden etkilendiği sonucuna 
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varılmıştır. Su ortamı için, sığ sularla denizleri ayırt etmek oldukça önemlidir. 

Meksika Körfezi‟nde yapılan çok sayıdaki çalışma sonucunda üretim atıksuyunun 

sedimentleri kirlettiği ve bu kirliliğin üretim atıksuyu deşarj hacmiyle ve hidrokarbon 

konsantrasyonuyla doğrudan ilişkili olduğu belirtilmiştir (Rabalais ve diğ., 1992).  

Bilinen toksik etkilerinden dolayı, polinükleer aromatik hidrokarbonlar da (PAH) 

özel önem taşımaktadır. Fisher ve diğ. (2006) tarafından yapılan bir araştırmada bir 

baraj gölü sahiline yakın yerde depolanan havuzdan sızan üretim atıksuyunun göl 

tabanındaki canlılar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada hem üretim 

atıksuyunun hem de çok derinde olmayan yeraltı suyunun D.pulex‟e karşı akut 

toksisitesinin oldukça yüksek olduğu ve 48 saatlik akut toksisite testi sonucuna göre 

LC50 değerinin %3 olduğu belirtilmiştir. 

Çizelge 3.8‟de üretim atıksuyunda bulunan NDP (naftalin, dibenzotiofens ve 

fenantrens) ve EPA tarafından belirlenmiş 16 öncelikli PAH (Benzo(a)anthracene 

(BAA), Benzo(a)pyrene (BAP), Benzo(b)fluoranthene (BBF), Benzo(k)fluoranthene 

(BKF), Chrysene, Dibenz(a,h)anthracene, Indeno(1,2,3-cd)pyrene, Acenaphthene, 

Acenaphthlyne, Anthracene, Benzo(ghi)perylene, Fluoranthene, Fluorene, 

Naphthalene, Phenanthrene, Pyrene) için tipik konsantrasyon değerleri verilmektedir 

(Hawboldt ve Adams, 2005).  

PAH‟lar toksik ve özellikle su omurgasızlarında birikici etkisi olan kirleticilerdir 

(Patin, 1999). Ayrıca PAH‟ların kanserojen etkisi de bilinmektedir (ör: BAA, BBF, 

BAP ve Indeno(1,2,3-cd)pyrene). PAH‟lar fotokimyasal olarak parçalanabilmekte ve 

havada reaktif olmaktadır. Ağır olan PAH bileşikleri organik maddeyi bağlamakta ve 

parçalanmasına karşı direncini artırmaktadır (Davis, 1999).   

Çizelge 3.8 : Üretim atıksuyunda bulunan PAH konsantrasyonları (mg/L). 

Kirletici Norveç Petrolü Ġngiliz Petrolü Hollanda Petrolü 

NDP 0,8 – 10,8 0,007 – 0,74 0,22 – 0,436 

PAH (EPA 16, naftalin 

ve fenantrens hariç 

 

0,001 – 0,13 

 

0,002 – 0,12 

 

0,12 – 0,285 

 

Üretim atıksuyunun deşarj edildiği ortama bağlı olarak göstereceği çevresel etkiler 

de farklı olmaktadır. Örneğin, akarsulara yapılan deşarjlar sonucunda oluşacak 

çevresel etkiler, denizlere yapılandan oldukça fazladır. Sıcaklık, çözünmüş organik 



 
44 

maddeler, hümik asitler, diğer organik kirleticiler gibi birçok değişken üretim 

atıksuyu deşarjının olumsuz etkisine katkıda bulunmaktadır.  

Üretim atıksuyunda bulunan kirleticilerin deşarj edildiği deniz ortamında neden 

olduğu etkileri tam olarak belirleyebilmek için, bu kirleticilerin fiziksel ve kimyasal 

prosesler yoluyla taşınımının ve zamanla biyolojik değişimlerinin bilinmesi 

gerekmektedir. 

Üretim Atıksuyunun Seyrelmesi ve Dağılımı 

Tuzlu üretim atıksuyu denize deşarj edildiği anda hızla seyrelmeye başlamaktadır. 

Seyrelme, deşarjın yapıldığı birkaç dakika içinde türbülanslı olarak veya birkaç 

saat/gün içinde laminar olarak gerçekleşmektedir. Yapılan birçok arazi ve 

modellemesi sonucu deşarj yapılan noktadan sonraki ilk metreler içinde hızla 30 – 

100 kat seyrelmenin olduğu saptanmıştır Daha uzak mesafelerde ise seyrelme hızı 

daha yavaştır. Seyrelme hızlarını yüksek doğrulukta tespit etmek üzere geliştirilmiş 

bazı seyrelme modelleri mevcuttur (Neff, 2002). 

Uçuculuk 

Deşarj sonrasında, üretim atıksuyunda bulunan düşük ağırlıklı organik maddeler 

(özellikle alifatik ve aromatic hidrokarbonlar) uçarak havaya karışmakta ya da 

fotolitik veya biyolojik prosesler yoluyla parçalanmaktadır.  

Kimyasal Reaksiyonlar 

Üretim atıksuyunda bulunan kirleticiler deniz deşarjından sonra birtakım kimyasal 

proseslere maruz kalabilmektedir. Bu prosesler; çökelme, hidroliz ve oksidasyon 

olarak sayılabilir. Üretim atıksuyu genelde oksijenle temas haklinde olmadığından, 

içerdiği çoğu tür düşük oksidasyon seviyesine sahiptir. Bunlar suda hızla okside 

olmaktadır. Örneğin Fe
+2

 hızla Fe
+3

‟e okside olmakta ve sonrasında çökelebilen 

oksihidroksitleri oluşturmaktadır. Birçok katyonik metal bu şekilde bir değişime 

uğramaktadır. Üretim atıksuyunda bulunan hidrojen sülfür hızla elementel sülfüre 

okside olmakta ve çökelmektedir. Deniz ortamında üretim atıksuyundaki 

hidrokarbon bileşiklerini etkileyen az sayıda kimyasal reaksiyon gerçekleşmektedir 

(OGP, 2005). 
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Adsorpsiyon ve Çökelme  

Farklı fizikokimyasal sebeplerden dolayı, üretim atıksuyundaki inorganik ve organik 

maddeler, üretim atıksuyunda veya denizde bulunan askıda katı maddelere adsorbe 

olabilmektedir. Bu proses askıda katı madde miktarı ve tekil maddelerin adsorpsiyon 

davranışlarına göre sınırlanmaktadır.  

Biyolojik Parçalanma 

Organik maddelerin su ortamında başlıca bozunma yolu biyolojik parçalanmadır. 

Biyolojik parçalanma su kolonunda ve sedimentte gerçekleşebilmektedir. Su 

kolonunda genellikle aerobik parçalanma hakim iken, sedimentte ise aerobik veya 

anaerobik parçalanma gerçekleşmektedir. Organik maddelerin biyolojik 

parçalanmaya karşı dirençleri kimyasal yapılarına göre değişmektedir. Örneğin 

fonksiyonel gruba sahip düşük ağırlıklı bileşikler (karboksilik asitler gibi) kolay 

parçalanabilirken, çok halkalı aromatik hidrokarbonlar daha zor parçalanmaktadır 

(OGP, 2005).  

Deniz ortamında doğal olarak bulunan bakteriler üretim atıksuyunda bulunan 

maddelerin biyolojik parçalanmasını kontrol etmektedir. Tek hücreli 

mikroorganizmalar deniz ortamındaki biyokütlenin %50‟sinden fazlasını 

oluşturmaktadır (Melbye ve Brakstad, 2001). Biyolojik parçalanabilirlik, üretim 

atıksuyunda bulunan başlıca organik maddelerin parçalanmaya karşı direncine ve 

spesifik organik maddeleri parçalayabilecek mikroorganizma topluluğunun ortamda 

bulunmasına bağlıdır. Örneğin uzun yıllardır büyük miktarda üretim atıksuyunun 

deşarj edildiği Kuzey Denizi‟ndeki mikroorganizma toplulukları üretim atıksuyunda 

bulunan organik maddeleri parçalamaya alışmışlardır (Neff, 2002). 

Yapılan çalışmalar orta moleküler ağırlıktaki çoğu aromatik hidrokarbon ve fenol 

bileşiğinin deniz ortamındaki mikroorganizmalar tarafından parçalandığını 

göstermiştir. Bazı yüksek moleküler ağırlıktaki organik bileşikler (heterosiklik 

bileşikler) ise daha zor parçalanmakta ve suda uzun süre kalmaktadır.  

Kimyasal madde konsantrasyonuna maruz kalma sürelerine bağlı olarak, 

mikroorganizmalar üzerindeki etkiler değişebilmektedir. Üretim atıksuyu miktarını, 

deniz suyundaki konsantrasyonlarını ve su canlıları üzerindeki etkilerini belirleyen 

başlıca faktörler şunlardır (Georgie, 2001): 

-Deşarj etkisiyle alıcı ortamda meydana gelen seyrelme 
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-Ani ve uzun süreli yağışlar 

-Düşük molekül ağırlıklı hidrokarbonların uçuculuğu 

-Deniz suyu içerisinde bulunan ve üretim atıksuyu bileşenlerinin 

konsantrasyonunu etkileyecek diğer kimyasal türleriyle gerçekleşen fiziksel ve 

kimyasal reaksiyonlar 

-Partiküler madde adsorpsiyonu 

-Organik bileşiklerin bozunarak basit bileşiklere dönüşmesi 

Denizdeki işletmeler için, bileşenlerin konsantrasyonları, toksisite ve şekli gibi diğer 

karakteristik özellikleri önemlidir. Bu bileşiklerin etkileri yapılan deşarjın miktarına 

ve içeriğine; ayrıca deşarj yapılan alıcı ortamın hidrolojik ve fiziksel karakteristiğine 

göre değişkenlik göstermektedir (Rabalais ve diğ., 1992).  

Üretim suyunda bulunan 1 – 3 karbonlu alkilfenoller su canlılarında uyuşturucu 

zehirli etki gösterdiği düşünülmektedir. 8 ve 9 karbonlu oktil- ve nonil-fenolün 

östrojen hormonu salgısını biraz etkilediği görülmüştür. Yine üretim suyunda 

bulunan polar bileşiklerden olan organik asitlerden asetik asitin, deniz suyundaki 

yüksek çözünürlüğü ve yüksek bozunma hızı nedeniyle, çevresel bir risk teşkil 

etmediği düşünülmektedir.  

Üretim suyundaki iz elementler ya anakayanın çözünmesi ya da rezervuardaki 

akışkanla birlikte akan katı taneciklerin yapısından kaynaklanmaktadır. Birçoğu 

“ağır metal” olarak bilinen iz elementlerinin bir kaçının deniz canlılarında önemli 

oranda biriktiği görülmüştür (Neff, 2002). 

Üretim suyundaki doğal radyoaktif maddeler, rezervuarın jeolojik yapısından 

kaynaklanmaktadırlar. Burada temel izotop Ra-226‟dır. Brookhaven Ulusal 

Laboratuvarı (1992) tarafından yapılan çalışmada radyumun sudaki besin zincirinde 

birikimi incelenmiş ve balıklar, yumuşakçalar ve kabuklularda bir etkisinin 

gözlenmediği ve üretim suyu deşarjının etkisinin çok az olduğu belirtilmiştir.  

Avrupa Birliği‟nin finanse ettiği MARINA II adlı bir programda nükleer reaktör 

haricindeki sektörlerden denize yapılan deşarjların insan sağlığına etkileri 

araştırılmıştır. Araştırmacılar Kuzey Denizi‟nde yapılan radyoaktif alfa ışımalarının 

en büyük kaynağının açık denizlerdeki petrol işletmeleri olmasına rağmen yapılan 

deşarjlar deniz canlıları veya insan sağlığı üzerindeki riskinin önemsiz olduğu 

belirtilmiştir. 
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Kuzey Denizi‟nde faaliyet gösteren Norveç‟li petrol şirketlerinin petrol üretiminden 

kaynaklanan üretim atıksularının çevresel etkileri 1990‟ların ortasından beri çeşitli 

araştırmalarla takip edilmektedir. Bu araştırmalarda üretim suyu bileşenlerinin 

analizinde kullanılacak teknik ve numune alma yöntemlerinin belirlenmesi, seyrelme 

modellerinin doğruluğunun kanıtlanması, balıklarda petrol kaynaklı hidrokarbonların 

izlenmesi, üretim suyunun deniz canlıları üzerindeki etkilerinin belirlenmesi ve risk 

değerlendirme modellerinin geçerliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmalar 

sonucunda; 

     Mevcut seyrelme modelleri üretim suyunun deniz deşarjında çevresel 

etkilerinin tahmininde oldukça doğru sonuçlar vermektedir.  

    Mevcut bilgi ve verilere göre üretim suyu deniz ortamında çok az risk teşkil 

etmektedir. 

    Norveç sularında yaşayan balıklarda petrol hirokarbon birikimi 

gözlenmemiştir.  

Avustralya‟da Bass Strait bölgesine deşarj edilen üretim sularının çevresel etkileri 

dispersiyon modeli ve saha ölçümleri kullanılarak belirlenmiştir. Yapılan modelleme 

sonucunda deşarjdan on metre ötede toksisite limitlerinin aşıldığı hesaplanmıştır. 

Ancak yapılan ölçümlerde deşarjdan 20 metre ötede 20000 kat seyrelme meydana 

geldiği ve üretim suyu deşarjından kaynaklanan kirleticilerin etkilerinin 

modellemeden daha az olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bunların dışında, denizlerde tankerlerle taşınan petrol önemli bir çevresel risk 

oluşturmaktadır. Tanker kazaları sonucunda su ortamına yayılan petrol sudaki canlı 

türlerinin yok olmasına, dolayısıyla su ekosisteminin değişmesine neden olmaktadır. 

Örneğin; ABD‟nin Alaska Eyaleti‟nde 1989 yılında meydana gelen tanker kazasında 

40 milyon litre petrol okyanusta 28.000 km
2
‟lik alana yayılmıştır. Kaza sonucu  

250.000 - 500.000 civarında deniz kuşları, en az 1.000 su samuru, 312 fok, 250 

kelaynak, 22 balına ve milyarlarca somon ve balık yumurtası yok olmuştur. Dökülen 

petrol bir yıl sonra temizlenmesine rağmen deniz canlıları üzerindeki etkileri hala 

devam etmektedir. Pembe somon populasyonunda gelişme geriliği dahil olmak üzere 

tüm okyanus canlılarında populasyon azalması görülmektedir. Deniz foku ve 

ördeklerde dahi kirlenmiş toprak ve petrol kalıntılarıyla beslendikleri için kazayı 

takibeden yıllarda yüksek ölüm oranları görülmüştür (Url13). 
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Tanker kazaları sonucunda 1970‟lerde toplam 1.342.000 ton, 80‟lerde 1.176.000 ton, 

90‟larda 1.138.000 ton, 2000 – 2006 arasında 186.000 ton ham petrol su ortamına 

karışmıştır (ITOPF, 2007). Dünyada 1967 – 2007 yılları arasında yaşanan büyük 

petrol kazaları Çizelge 3.9‟da verilmiştir.  

Çizelge 3.9 : Dünyada 1967 – 2007 arasında yaşanan büyük petrol kazaları (ITOPF, 

2007). 

Sıra Gemi Adı Yıl Kaza Yeri Dökülen petrol (ton) 

1 Atlantic Empress 1979 Batı Hint Adaları 287,000 

2 ABTSummer 1991 Angola 260,000 

3 Castillo de Bellver 1983 Güney Afrika 252,000 

4 Amoco Cadiz 1978 Fransa 223,000 

5 Haven 1991 İtalya 144,000 

6 Odyssey 1988 Kanada 132,000 

7 Torrey Canyon 1967 İngiltere 119,000 

8 Sea Star 1972 Umman 115,000 

9 Irenes Serenade 1980 Yunanistan 100,000 

10 Urquiola 1976 İspanya 100,000 

11 Hawaiian Patriot 1977 Honolulu 95,000 

12 Independenta 1979 Türkiye 95,000 

13 Jakob Maersk 1975 Portekiz 88,000 

14 Braer 1993 İngiltere 85,000 

15 Khark 5 1989 Moroko 80,000 

16 Aegean Sea 1992 İspanya 74,000 

17 Sea Empress 1996 İngiltere 72,000 

18 Katina P, 1992 Mozambik 72,000 

19 Nova 1985 İran 70,000 

20 Prestige 2002 İspanya 63,000 

35 Exxon Valdez 1989 ABD 37,000 

Kanada‟da üç farklı petrol şirketinin kendi üretim atıksularının açık denizlerde 

deşarjı ile ilgili hazırladıkları çevresel etki değerlendirme raporları Fraser ve diğ. 

(2006) tarafından incelenmiştir. Bu raporlarda, deşarj noktasından 0,5 – 15 km. 

uzaklıklarda üretim atıksuyunun 1.000 kat seyreldiği belirtilmektedir. Raporların 

tümünde seyrelme etkisi göz önünde bulundurularak üretim atıksuyu deşarjının 

çevresel etkilerinin önemsiz olduğu belirtilmiştir. Bunlardan Husky petrol şirketi 

ciddi çevresel etkinin ancak “yüksek veya orta şiddete sahip, 100 km
2
‟den daha 

büyük bir alanı etkileyen ve bir yıldan  daha uzun süren etkiler” meydana geldiğinde 

sözkonusu olabileceğini belirtmiştir. Fraser ve diğ. (2006) ise bunların tümünün aynı 

anda meydana gelmesinin zor olduğunu, halbuki daha küçük çaplı (1 km
2
) 

durumlarda bile ciddi etkilerin sözkonusu olabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanı 

sıra hazırlanan çevresel etki değerlendirmelerinde belirli bir canlı türüne ait deneysel 

veriler bulunmadığından ve farklı türler değişik oranlarda etkilenebileciğinden, 

yapılan çevresel etki değerlendirme çalışmalarının bilimsel geçerliliğinin olabilmesi 
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için belirli bir türe özgü deneysel verilerin kullanılarak hazırlanması gerektiği 

belirtilmiştir.  

Yapılan çalışmalara göre, üretim atıksuyunda EPA listesinde yer alan 16 

poliaromatik hidrokarbon (PAH) için konsantrasyonlar 0,7 – 100 mg/L arasında 

değişmektedir (Sadiq ve diğ., 2002). Buna ilaveten, özellikle deniz işletmelerinde, 

mevcut ayırma ekipmanları, yasal limitleri sağlayacak şekilde yağ-gres giderimini 

tamamen karşılayamamaktadır. Bu tür durumlarda kimyasallar kullanılmakta; ancak 

bu kimyasalların bir kısmı toksik etkiye sebep olmaktadır.  

Çizelge 3.10‟da yapılan bir modelleme çalışması sonucu su ortamında toksik etkiye 

neden olabilecek minimum PAH konsantrasyonları verilmektedir (OGP, 2002).  

Çizelge 3.10 : Su ortamında toksik etkiye neden olabilecek minimum  PAH 

konsantrasyonları. 

BileĢikler Toksisite Birimi Trofik Seviye Konsantrasyon değeri 

(µg/L) 

Etki 

Faktörü 

PNEC 

(µg/L) 

BTEX 

Benzen 

Etilbenzen 
Toluen 

Ksilen 

 

NOEC (20 gün) 

LC50 (96 saat) 

 

Crustacea (M) 

Crustacea (M) 

 

170 

490 
1000 

1200 

 

10 

1000 
10 

1000 

 

17 

0,49 
100 

1,2 

Naftalin 

Naftalin 

NOEC (21 gün) 

LC50 (96 saat) 
 

NOEC (40 gün) 

Crustacea (F) 

Balık (F) 
 

Crustacea (M) 

 

21 

 

10 

 

2,1 

PAH (2-3 Halkalı) 

Fenantren 
Antrasin 

 

NOEC (60 gün) 
NOEC (21 gün) 

 

Balık (F) 
Crustacea (F) 

 

1,5 
0,63 

 

10 
50 

 

0,15 
0,013 

PAH (4+) 

Krizen 
Piren 

Benzo(a)piren 

 

NOEC (21 gün) 
- 

NOEC (42 gün) 

   

100 
- 

100 

 

0,014 
- 

0,063 

 

BTEX‟lerin ise deniz ortamında yaşayan organizmalara olan akut toksik etkisi polar 

olmayan narkoz ve özellikle solungaçların geçirimliliğinin artması şeklindedir. 

Genellikle artan moleküler ağırlıkla toksisite artmaktadır (OGP, 2005).  

3.4.3. Kronik Toksisite 

Üretim atıksuyu ile deşarj edilen PAH miktarları, üretim atıksuyunun hacim ve 

konsantrasyonun bir fonksiyonudur. Üretim atıksuyu miktarı oldukça değişkenlik 

göstermekle birlikte genellikle yüksektir. Örneğin 2003 yılında Kanada‟daki 

Newfoundland ve Labrador‟daki Hibernia platformundan 6700 m
3
/gün atıksu deşarjı 

yapılmıştır. Üretim atıksuyundaki PAH konsantrasyonu düşük olmakla birlikte 
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yüksek atıksu hacmi nedeniyle alıcı ortamda kronik etki oluşturmaktadır (Hawboldt 

ve Adams, 2005). 

EPA‟ya göre ABD‟deki petrol ve doğalgaz işletmelerinden çıkan üretim atıksularının 

alıcı ortamdaki etkilerini belirlemek üzere yapılan toksisite testi sonuçlarına göre 

ABD‟deki alıcı su ortamlarında önemli bir toksisite problemi olmadığı gözlenmiştir.  

Genellikle düşük moleküler ağırlıklı PAH‟lar yüksek moleküler ağırlıklı PAH‟lara 

göre su ortamında yaşayan organizmalara daha düşük toksik etki oluştururlar. Bu 

durum yüksek moleküler ağırlıklı PAH‟ların hücre membranından geçememesi 

sonucu organizma bünyesinde daha fazla birikmesi ile açıklanabilir. Bu aromatik 

bileşikler içerisinde en düşük toksisiteye sahip grup mono-aromatiklerdir. 

Aromatiklerin kronik toksisiteye neden olduğu minimum konsantrasyon 0.65 

μg/L‟dir.  

OGP (2002) üretim atıksuyunda bulunan birçok PAH bileşiği için akut ve kronik 

toksisite değerlerini belirlemiştir (Çizelge 3.11) 

Çizelge 3.11 : Aromatik hidrokarbonların akut ve kronik toksisite seviyeleri.  

BileĢikler  

 

Akut Toksisite 

(µg/L) 

Kronik Toksisite 

(µg/L) 

NDP 

Naftalin 

C1-Naftalin 

C2-Naftalin 

C3-Naftalin 

 

 

 

 

 

 

4872 

1422 

406 

83,4 

 

195 

569 

16,2 

3,3 

Fenantren 

C1- Fenantren 

C2- Fenantren 

C3- Fenantren 

Dibenzotiofen 

C1- Dibenzotiofen 

C2- Dibenzotiofen 

C3- Dibenzotiofen 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 

64,4 

25,6 

7,4 

352 

141 

27,2 

15,6 

11,0 

2,6 

1,0 

0,30 

14,1 

5,6 

1,1 

0,62 

DAF 

Asenaftilen 

Fluoren 

Antrasin 

Fluorantin 

Piren 

Benzantrasen 

Krizen 

Benza(b)fluoren 

Benzo(k)fluoren 

Benzo(a)piren 

Benzo(ghl)perilen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

898 

731 

298 

54,6 

60,7 

9,8 

11,2 

14,4 

8,6 

7,6 

2,4 

 

35,9 

29,3 

11,9 

2,2 

2,4 

0,39 

0,45 

0,57 

0,34 

0,30 

0,09 
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3.5. Üretim Atıksuyunun Yönetimi 

Üretim atıksuyu doğru teknik ve düşük maliyetle yönetilmelidir. Üretim atıksuyu 

yönetiminde bertaraf yöntemi olarak, genellikle alıcı ortama deşarj ve yeraltına 

enjeksiyon yöntemleri uygulanmaktadır. Karada oluşan üretim atıksuyunun büyük 

bir kısmına enjeksiyon uygulanırken, denizde oluşan üretim atıksuların büyük bir 

kısmı uluslararası sözleşme ve standartlara göre deşarj edilmektedir.   

API (1997)‟nin yaptığı bir çalışmaya göre ABD‟de karadaki üretim tesislerindeki 

üretim atıksularının bertarafı amacıyla kullanılan yöntemlerin dağılımı Çizelge 

3.12‟de verilmektedir. 

Çizelge 3.12 : ABD‟de 1995 yılında kara işletmelerindeki üretim atıksularının 

bertaraf yöntemleri. 

Yöntem Üretim atıksuyu Yüzdesi 

Üretimde Basınç Arttırma için Yapılan Enjeksiyon %57 

Bertaraf için Enjeksiyon %36 

Yararlı Kullanım %4 

Buharlaşma ve Sızma Havuzları %2 

Arıtma ve Deşarj %1 

Asfalt Zeminde Kullanımı %<1 

 

Petrol kuyularının aktif süresini ve verimliliğini arttırmak amaçlı kullanılan önemli 

yöntemlerden biri petrol yatağının altına veya yakın yerlerine su enjeksiyonu yapmak 

ve böylece petrolün yüzeye çıkışına desteğin sağlanmasıdır. Bu yöntem tüm dünyada 

karada ve denizde petrol çıkarma faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Yüzeyde enjekte 

edilmesi gerekenden daha fazla su oluştuğunda, bu atıksuyun arıtımı ve deşarjı önem 

kazanmaktadır (Arnold ve diğ., 2004). Enjeksiyon yapılan su, petrol oluşum 

katmanında oluşabilecek doğal su içeriğine yakın olmalı, gözenekli olan jeolojik 

formasyonu tıkayacak özellikte olmamalıdır. Enjeksiyon ile bertaraf yöntemi 

özellikle denizdeki üretim faaliyetlerinde oldukça yüksek maliyetlidir.   

Arıtma ve deşarj, kıyıdan uzak tesislerde, üretim atıksuyunu bertaraf etmek için 

tercih edilen başlıca yöntemdir. Her bir platformda ya da kuyuda üretim atıksuyu 

deşarjının ayrı ayrı yapılması pratik olarak uygulanması güç ve ekonomik açıdan 

yüksek maliyetlidir. Örneğin, Meksika Körfezi‟ndeki uygulamada, su arıtımı ve kuyu 

akımının ayrışması sadece önceden tasarlanmış alanda gerçekleşmektedir. 1992 

yılında yapılmış ve yıllık olarak EPA‟ya sunulmuş olan bir endüstri araştırmasına 
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göre kurulu platformların sadece %29‟unda arıtma tesislerinin olduğu ve deşarj 

yapıldığı belirtilmektedir (MMS, 1998). 

Kirliliği engellemek amacıyla ilk değerlendirilmesi gereken alternatif atıkların 

kaynağında azaltılmasıdır. Üretim sonrasında oluşan atıkların yönetimi, işletmeciler 

tarafından yasal ve finansal zorunlulukları sağlanarak, insan ve çevre sağlığına zarar 

vermeyecek şekilde kontrol altında tutulmalıdır. İşletmeciler çıkan atıkların tehlikeli 

atık sınıfında olup olmadıklarını da kontrol etmelidir. Atıklar tehlikeli atık sınıfında 

olmasalar bile, yapıları incelenerek buna uygun şekilde bir atık yönetimi 

uygulanmalıdır. Belirli durumlarda bu belirleme esnasında hatalar olabilmekte ve 

atık yönetimi konusunda uygun bir yöntem seçilememektedir.  

Arıtılan üretim atıksuyu, çeşitli şekillerde değerlendirilebilmektedir. Bunlar arasında, 

- Alıcı ortama deşarj 

- Yeraltı rezervuarlarına deşarj 

- Enjeksiyon kuyusuna deşarj 

- Tarımsal sulama suyu olarak kullanım  

sayılabilir (Şekil 3.8) (Arnold ve diğ., 2004). 

 

ġekil 3.8 : Arıtılan üretim atıksuyunun değerlendirilmesi (Arnold ve diğ., 2004). 
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3.6. Üretim Atıksuyu ile Ġlgili Standartlar 

3.6.1. Üretim Atıksuyunun DeĢarjı ile Ġlgili Standartlar 

Oluşan üretim atıksuları, gerekli deşarj limitlerini sağladıktan sonra alıcı ortama 

deşarj edilmesi gerekmektedir. Türkiye‟de “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 

11.03: Petrol Sanayii (Hidrokarbon Üretim Tesisleri)‟‟ndeki limit değerleri 

sağlayacak şekilde deşarj edilmelidir (Çizelge 3.13). 

Çizelge 3.13 :  SKKY Tablo 11.03 Petrol Sanayii (Hidrokarbon üretim tesisleri). 

ABD‟de petrol üretim tesislerinde oluşan atıksuların deşarjı için düzenlemeler EPA 

tarafından yapılmaktadır. EPA, petrol ve doğalgaz üretim tesisleri için üretim yerine 

bağlı olarak farklı deşarj standartları belirlemiştir. Bu kapsamda petrol ve doğalgaz 

üretim tesisleri; kara, deniz ve kıyı şeridi olmak üzere üç ana başlık altında 

toplamıştır. Okyanuslarda yer alan tesisler deniz kapsamına girmekte, kara üzerinde 

yer alan denizler kara kapsamına girmekte, kıyı şeridi dahilindeki su ve sulak 

alanlarda gerçekleştirilen çalışmalar ise kıyı şeridi kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

Parametre Birim Kompozit 

numune 

2 saatlik 

Kompozit 

Numune 

24 saatlik 

Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (mg/L) 300 250 

Askıda Katı Madde (mg/L) 200 100 

Yağ ve Gres (mg/L) 20 10 

Hidrokarbonlar (mg/L) 15 10 

Amonyum Azotu (mg/L) 20 10 

Sodyum (mg/L) 250 200 

Serbest Klor (mg/L) 0.3 - 

Sülfat (mg/L) 2000 1700 

Demir (mg/L) 10 8 

Fenol (mg/L) 2 1 

Toplam Siyanür (mg/L) 1 0.5 

Sülfür (mg/L) 2 1 

Civa (mg/L) - 0.05 

Kadmiyum (mg/L) 0.15 0.10 

Çinko (mg/L) 1 0.5 

KurĢun (mg/L) 1 0.5 

Krom (mg/L) 0.5 0.2 

Bakır (mg/L) 1 0.5 

Balık Biyodeneyi - 6 4 

pH - 6-9 6-9 
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ABD‟de denizde deşarj limiti için sadece yağ-gres parametresine sınırlama 

getirilmiştir (aylık ortalama = 29 mg/L, günlük maksimum = 42 mg/L). Bu 

yaklaşımda yapılan temel kabul, yağ ve gresin kontrol altında tutulması durumunda 

diğer kirleticilerin de kontrol edilebileceği görüşüdür. 

Brezilya‟da petrol üretim atıksularının arıtımı için yerel deşarj standartlarında yer 

alan limit değerler aşağıda verilmektedir (Campos ve diğ., 2002): 

 KOİ         = 250 mg/L 

 NH4-N     = 5 mg/L 

 Fenoller   = 0,2 mg/L 

Birçok ülke üretim atıksularının deşarjı için çok sıkı limitler getirmiştir. Örneğin Çin 

için verilmiş olan deşarj standartları Çizelge 3.14‟te verilmektedir (Delin ve diğ., 

2007): 

Çizelge 3.14 : Çin‟de belirli parametreler için uygulanan deşarj limitleri. 

Parametre DeĢarj Standardı 

pH 6 – 9 

KOĠ (mg/L) 150 

NH4
+
-N (mg/L) 25 

Toplam-P (mg/L) 1,0 

Yağ (mg/L) 10 

 

Yağ limitini belirlemek üzere yapılan bölgesel anlaşmalar ve belirlenmiş deşarj limit 

değerleri Çizelge 3.15‟te verilmiştir (Veil, 2006). 

Ülkeler bazında uyulan anlaşmalar ve yağ parametresi için limit değerler Tablo 

3.16‟da verilmiştir. 

Çizelge 3.15 : Farklı anlaşmalarda yağ parametresi için belirlenen deşarj limit 

değerleri. 

AnlaĢma Yağ parametresi için limit değer 

OSPAR (Kuzey Doğu Atlantik) 30 mg/L 

HELCOM (Baltık Denizi) 15 mg/L; BAT yaklaşımı ile 15 mg/L 

sağlanamazsa 40 mg/L 

Kuveyt Anlaşması (Kızıl Deniz 

Bölgesi) 

40 mg/L; mak. 100 mg/L 

Barselona Anlaşması (Akdeniz) 40 mg/L; mak. 100 mg/L 
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Çizelge 3.16 : Farklı ülkelerin yağ parametresi için belirlenen deşarj limit değerleri. 

Ülke Yasal Dayanak Yağ için Limit Değer 

ABD 40 CFR 435 
29 mg/L 

42 mg/L mak 

Arnavutluk Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Cezayir Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Avustralya (Batı)  
30 mg/L 

50 mg/L mak 

Bahreyn Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Belçika OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Brazilya  20 mg/L mak 

Kanada Act RSC, 1987 
40 mg/L ort 

80 mg/L mak 

Çin GB 4914-85 
30 – 50 mg/L ort 

75 mg/L mak 

Kolombiya SEPC %80 yağ giderimi 

Danimarka (Kuzey Denizi) OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Danimarka (Baltık Denizi) HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Mısır Decree No. 338/95 
15 mg/L mak 

40 mg/L mak (alternatif) 

Estonya HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Finlandiya (Kuzey Denizi) OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Finlandiya (Baltık Denizi) HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Fransa (Akdeniz) Barselona Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

Fransa (Kuzey Denizi) OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Almanya (Baltık Denizi) HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Almanya (Kuzey Denizi) OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Yunanistan Barselona Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

Endonezya MD KEP 3/91; 42/97 75 mg/L ort 

İran Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

Irak Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

İrlanda (Kuzey Denizi) 
Rules & Procedures for Offshore 

Petroleum Exploration Operations 
30 mg/L 

İsrail 
OSPAR Anlaşması 

Barselona Anlaşması 

40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

İtalya Dm 28.7.1994 40 mg/L ort 

Kuveyt Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

Lübnan Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Libya Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Litvanya HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Monako Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Morokko Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Hollanda 

Mining reg. 1996; Reg. 687/ 1224, 

1987 

OSPAR Anlaşması 

40 mg/L ort 

100 mg/L mak 
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Çizelge 3.16 : Farklı ülkelerin yağ parametresi için belirlenen deşarj limit değerleri 

(devam). 
Ülke Yasal Dayanak Yağ için Limit Değer 

Nijerya Act No. 34/68: Regs 1992 

40 mg/L ort 

72 mg/L mak 
 

Norveç OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Polonya HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Portekiz OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Katar Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 

Umman Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L ort 

100 mg/L mak 
Rusya Water Code 1995/ GOST 1977 0,05 mg/L MPC 

Rusya (Baltık Denizi) HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

Suudi Arabistan Kuveyt Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

İngiltere OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

İspanya (Akdeniz) Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

İspanya (Kuzey Denizi) OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

İsveç (Batlık Denizi) HELCOM Anlaşması 
15 mg/L mak 

40 mg/L (alternatif) 

İsveç (Kuzey Denizi) OSPAR Anlaşması 30 mg/L 

Suriye Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

Tayland NEQA 1992: Gov. Reg. 20/90 100 mg/L mak 
Tunus Order of 1989 10 mg/L mak 

Türkiye (Akdeniz) Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 
Venezuela Decree No. 833/1995 20 mg/L 

Vietnam Decision No. 333/QB 1990 40 mg/L 

Yugoslavya Barselona Anlaşması 
40 mg/L 

100 mg/L mak 

 

Uluslararası sözleşmelerde, deniz işletmelerinde hidrokarbon deşarjı için, belirlenen 

limit 40 ppm‟dir.  

Karadaki Üretim Tesisleri 

ABD‟deki Temiz Su Yasası‟nın çıkarılmasından sonra yapılan düzenlemelerde, 

ülkeden geçen 98. meridyenin batısı hariç, arıtılmış üretim atıksularının yüzeysel 

sulara deşarjı yasaklanmıştır. 98. meridyenin batısında yüzeysel sulara deşarj 

edilecek üretim atıksuyuna da ancak tarım ve yaban hayatı gelişiminde 

kullanılabilecek düzeyde arıtma sağlanması şartıyla izin verilmiştir (Ganesh ve diğ., 

2006) 

Kıyı ġeridi Üretim Tesisleri 

ABD‟de (Alaska dışında) kıyı şeridinde bulunan petrol ve doğalgaz işletmelerinde 

oluşan üretim atıksuları denize deşarj edilememektedir. ABD‟deki kıyı şeridi için 

deşarj limitleri Çizelge 3.17‟de verilmektedir. 
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Çizelge 3.17 : ABD‟de Kıyı Şeridi için Deşarj Limitleri (Veil ve diğ., 2004). 

Tesis tipi Kirletici Parametre Standart 

Kıyı şeridinde oluşan 

üretim atıksuyu 

- Deşarj yapılamaz 

Kıyı şeridinde oluşan 

üretim atıksuyu (Cook 

Inlet-Alaska) 

Yağ ve Gres 42 mg/L (günlük 

maksimum) 

29 mg/L (aylık ortalama) 

 

Denizdeki Üretim Tesisleri 

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz tesislerinin denizlere deşarjına uluslararası anlaşma 

ve standartlara uygun olarak izin verilmektedir. Deşarj standartları Çizelge 3.18‟de 

verilmektedir. 

Çizelge 3.18 : Denizdeki Petrol ve Doğalgaz Tesisleri için Deşarj Limitleri (Tellez 

ve diğ., 2002). 

Tesis tipi Kirletici Parametre Standart 

Denizde oluşan üretim 

atıksuyu 

Yağ ve Gres 42 mg/L (günlük 

maksimum) 

29 mg/L (aylık ortalama) 

 

3.6.2. Üretim Atıksuyunun Enjeksiyonu ile Ġlgili Standartlar  

Yeraltına enjeksiyon yöntemi, üretim atıksuları için en çok kullanılan bertaraf 

yöntemidir. Kıyıda bulunan üretim atıksularının %90‟dan fazlası enjeksiyon kuyuları 

ile bertaraf edilmektedir (API, 1997). ABD‟de üretim atıksularının enjeksiyonu için 

EPA‟nın “Yeraltına Enjeksiyon Kontrol Düzenlemeleri” dikkate alınmaktadır.  

Yeraltına enjeksiyon yöntemiyle üretim atıksuyunun bertarafı için iki yöntem 

uygulanmaktadır. Bu yöntemler; atıksuyun bertarafı amacıyla yeraltına 

rezervuarlarına ve üretimi arttırma amacıyla atıksu enjeksiyon kuyularına 

verilmesidir. Atıksu, farklı şekillerde bertaraf amaçlı enjekte edilmektedir. Örneğin; 

Appalachian eyaletinde (ABD), üretim atıksu kuyusuna enjeksiyon yöntemi (annular 

injection) uygulanmaktadır. Bu yöntemde sıvı, kuyu içinde bulunan üretim borusu ve 

sondaj muhafaza boruları arasındaki boşluktan pompalanmaktadır (US EPA, 1992). 

Üretimi arttırma amaçlı enjeksiyon da, formasyon basıncının oldukça düşük olduğu 

yerlerde uygulanmaktadır. Zenginleştirilmiş geri kazanım için kullanılan üretim 

atıksuyu, toplam üretim atıksuyunun yaklaşık %57‟sini oluşturmaktadır (API, 1997). 

Bu yöntem, formasyondaki basıncı arttırarak petrolü kuyu boyunca ötelemekte ve 

ikincil geri kazanıma katkıda bulunmakta olup, suyun enjeksiyondan önce tamamen 
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arıtılmasını, katı madde, mikroorganizma ve oksijen barındırmamasını 

gerektirmektedir. Tüm bu maddeler petrol kuyusunu kirletme potansiyeline sahiptir. 

Özellikle enjekte edilecek üretim atıksuyunda sülfat indirgeyici bakteri giderilmemiş 

ise ortamdaki hidrojen sülfür konsantrasyonu yükselmekte ve ekipmanlarda 

korozyona neden olmaktadır.  

Enjeksiyon suyunda genellikle yüksek kalite aranmakta ve bu amaçla da bir takım 

fiziksel ve kimyasal metodlara başvurulmaktadır. Enjeksiyon suyunun kalitesi 

aşağıda özetlenen yedi potansiyel problemin düzeltilmesi veya ortadan kaldırılması 

ile ayarlanır. Bu problemler aşağıda belirtilmiştir: 

        Korozyon                     

 Ekipmanın Korunması  

        Birikinti (Scale)         

     

        Su Uygunluğu     

        Su/Kil Etkileşimi Formasyonun Korunması  

        Askıda Katı Madde     

     

        Mikrobiyolojik Aktivite     

 Ekipman ve Formasyonun Korunması 

        Yağ     

 

Bu problemleri oluşturan su özellikleri enjektivitenin azalması; bir diğer değişle 

tıkanma ve korozyon oluşumunu etkileme yönünden Çizelge 3.19‟da verilmiştir. 

Bu problemlerin bir kısmı uzaklaştırma teknikleri uygulanarak; bir kısmı ise katkı 

maddesi ilavesi ile giderilmektedir. Bu problemlerden askıda katı madde, yağ ve 

korozif gazlar sırası ile ortam filtreleri, sıyırıcılar ve degazör gibi ekipmanların 

kullanıldığı uzaklaştırma tekniklerini gerektirmektedir. Birikinti veya korozyon 

oluşturma, su/kil etkileşme eğilimi ve mikrobiyal aktivite ise korozyon veya birikinti 

inhibitörleri, biyosit gibi kimyasal katkı maddelerinin kullanımı ile 

giderilebilmektedir. 
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Çizelge 3.19 : Tıkanma ve korozyon oluşturma yönünden su özelliklerinin önemi. 

Özellik Tıkanma Korozyon 

pH 
Demir oksit ve kalsiyum karbonat 

çözünürlüğünü etkiler 
Düşük pH asidik etki yapar 

Sıcaklık 

CaCO3, CaSO4 çözünürlüğünü 

düşürür. BaSO4 çözünürlüğünü 

arttırır. 

Korozyon hızını arttırır. 

Bulanıklık Koloidal madde artışına işaret eder.  

Askıda Katı Madde Tıkanma eğilimini arttırır.  

Mikroorganizma Tıkanma yaratır. Korozif H2S oluşturur. 

Ca+2 CO3
-2 ve SO4

-2 şeklinde çökelebilir.  

Mg+2 OH- ve CO3
-2 şeklinde çökelebilir.  

Ba+2 Çözünmeyen BaSO4 oluşturur.  

Na+ Birikinti çözünürlüğünü arttırır. Elektrolittir. 

Fe+2, Fe+3 
Bileşikleri tıkanmaya neden 

olabilir. 
Konsantrasyon hücreleri oluşturur. 

Cl- Birikinti çözünürlüğünü arttırır. Suyun korozifliğini arttırır. 

SO4
-2 

Ba+2 ve Ca+2 ile reaksiyona girerek 

birikinti oluşturur. 
 

HCO3
-, CO3

-2 Çözünmeyen birikinti oluşturur.  

O2 

Fe+2‟yi Fe+3‟e dönüştürerek 

çözünmeyen demiroksitler 

oluşturur. 

Çok koroziftir. 

CO2 CaCO3‟ün çözünürlüğünü arttırır. Asidik gazdır. Koroziftir. 

H2S FeS çöktürür.  

Yağ 
Filtreleri ve iyon değiştiricileri 

tıkar. 
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4.  MEMBRAN TEKNOLOJĠLERĠ 

4.1. Genel Bilgiler 

Membranlar ayırma ve saflaştırma işlemleri için kullanılırlar. Membran prosesleri de 

ayırma işlemleri olarak isimlendirilebilir. Membran prosesleri fiyat ve arıtma etkisi 

bakımından hızlı bir şekilde su ve atıksu endüstrisinde kendini kabul ettirmiştir. Bu 

gelişimde büyük ölçekli ticari amaçlarla kullanılan membran ayırmalarının, 

konvansiyonel ayırma işlemleriyle kıyaslandıklarında ekonomik ve enerji kullanımı 

açısından daha verimli olmaları da etkili olmuştur. Günümüzde hızla gelişmekte olan 

polimer endüstrisi membran teknolojilerini çok daha rekabetçi hale getirmektedir. 

Günümüzden 20 yıl öncesine kadar membran prosesleri az bilinmekteydi. Bugün ise 

Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından en iyi arıtma teknolojilerinden 

biri olarak tanımlanmaktadır. Membran prosesinin içme sularında geniş ve çeşitli 

uygulama alanları mevcuttur. İçme suları için yüksek kalitede ürün vermektedir. 

Membran prosesleri atıksu arıtımı, içme sularının uygun kaliteye getirilmesinin yanı 

sıra hafif tuzlu suların ve deniz sularının tuzsuzlaştırılmasında da kullanılır. Bu 

yöntem mecbur kalınmadıkça yani ucuz su kaynaklarının bulunmadığı hallerde 

kullanılır. Çünkü yüksek maliyetlidir. Son zamanlarda membran prosesleri 

yumuşatma ve organiklerin gideriminde de kullanılmaktadır. Sonuç olarak membran 

proseslerinin önemi anlaşılmaya başlanmış ve her geçen gün yeni uygulama alanları 

bulmuştur. 

Membran proseslerinin ana hatlarıyla çevre mühendisliğindeki uygulama alanları: 

• Su (ham su) arıtımı 

• Evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımı 

• Hafif tuzlu sulardan ve deniz sularından tuz giderilmesiyle içme suyu elde edilmesi 

• Yumuşatma ve organiklerin giderimi 

Membran proseslerinin kullanıldığı başlıca endüstri alanları ise şunlardır: Kimya, 

petrokimya, çevre, eczacılık, ilaç, gıda, günlük gıdalar, meyve konsantresi, kağıt, 



 
62 

tekstil, elektronik endüstrisi ve benzeri endüstriler. Mevcut uygulamalar arasında 

aşağıdaki alanlar ilk akla gelenler arasındadır: 

1)İnsan kanının saflaştırılması, yani temizlenmesi için diyaliz (yapay böbrek) 

2)İçme suyu üretmek için tuzlu sulardan suyun arıtılması olan elektrodiyaliz 

3)Deniz suyunun desalinasyonu için ters osmoz 

4)Peynir, kazein, peynir altı suyu ve sütten büyük protein moleküllerinin 

konsantre edilmesi için ultrafiltrasyon 

5)Eczacılık ve medikal ürünlerin, bira, şarap ve meşrubatların sterilizasyonu için 

mikrofiltrasyon 

Bu gelişmeler polimer sentezcilerini ve polimer fiziği kimyacılarını performansın 

daha ileri seviyede olduğu membranlar tasarlamaya yöneltmiştir. 

4.2. Membranın Tanımı 

Bir membran aynı zamanda diğer başka faktörlerde etkili olduğu halde maddelerin 

kabaca moleküler büyüklüklerinin baz alınarak ayrılmalarını sağlayan bir araçtır. 

Ayrıca yüklü parçacıkların üzerinden geçişini düzenler ve böylece bir elektrik 

potansiyelin oluşması için gerekli şartları oluşturur. 

Bir membran prosesinde iki fazı fiziksel olarak ayıran üçüncü bir faz olan membrana 

ihtiyaç vardır. Yani membran iki faz arasında bir ara fazdır. Bir membran prosesinde 

iki faz arasına yerleştirilen membran fazı, bu iki faz arasındaki kütle değişimini 

kontrol eder. Bir membran ayırma prosesindeki fazlar karışımlardır. Bu sebeple 

ayırma prosesinde karışımdaki bileşenlerden birisinin diğerlerine tercihen değişimine 

izin verilir. Yani membran diğer bileşenlere karsı seçici davranır. Bu yüzden bir faz 

bileşenlerden birisi bakımından zenginleşirken diğer fazda ise hızla azalır. Bu 

açıklamalar kapsamında membran prosesini, bir bileşenin membran tarafından 

ayrılan bir fazdan diğer faza seçici ve kontrollü olarak taşınması diyebiliriz. 

Herhangi bir türün membran üzerinden hareketine bir veya iki yürütücü kuvvet (itici 

güç) sebep olur. Bu yürütücü kuvvetler bir kimyasal potansiyel veya elektrik 

potansiyel değişiminden kaynaklanırlar. Kimyasal potansiyel gradyenti (değişimi), 

konsantrasyon veya basınç değişimi veya her ikisinden de kaynaklanabilir. 

Katı bir membran için birinci ve ikinci faz, karışabilen veya karışmayan sıvı ve gaz 

fazların herhangi bir kombinasyonu olabilir. Ticari uygulamalar arasında gaz ayırma, 
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pervaporasyon, diyaliz, elektrodiyaliz, ters osmoz, ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon 

sayılabilir. Sıvı bir membran için ise fazlar, gaz fazların ve karışmayan sıvı fazların 

ve bir katı fazın herhangi bir kombinasyonu olabilir. Burada sıvı fazlar, sıvı 

membran fazıyla karışmamalıdır. Öte yandan gaz bir membran için dökme fazlar, 

sıvı veya katı fazların herhangi bir bileşimi olabilir. Sıvı fazlar karışabilir veya 

karışmayabilir. 

4.3. Membran Hazırlanmasında Kullanılan Materyaller ve Bazı Üretim 

Metotları 

Ticari amaçlı kullanılan ilk membranlar homojen bir yapıya sahiptiler. 1950‟lerin 

sonunda Loeb ve Sourirajan, selüloz asetat membranların hazırlanması için faz 

dönüşümü (phase inversion) metodunu geliştirmişlerdir. Bu metotta esterin bir 

çözücüde çözünmesiyle elde edilen viskoz çözelti, ince bir tabaka halinde cam 

üzerine dökülmekte ve ester, filmin üst yüzeyinin soğuk suyla teması sonucu 

katılaşmaktaydı. Daha sonra sentezlenenen yapıyı sağlamlaştırmak üzere çeşitli 

gözenek oluşturucu maddeler ve şartlandırıcı ajanlar ilave edilmiş ve böylece farklı 

büyüklüklerdeki gözenekler elde etmek mümkün olmuştur. 1960‟ların basında 

Michaels asimetrik bir poliiyonik membran sentezlemiş ve simdi ise membran 

yapımında çok farklı yapıda ve özellikte polimerler kullanılmaktadır. Çizelge 4.1‟de 

membran yapımında kullanılan çeşitli maddeler verilmiştir. 

Çizelge 4.1 : Membran yapımında kullanılan çeşitli maddeler. 

Çeşitli Polimer Membran Maddeleri 

Silikon 

Polisüfon 

Polikarbonat 

Polivinilidendiflorid 

Poliakrilonitril 

Naylon 6 

Naylon 6,6 

Aromatik poliamid 

Alümina 

Polipropilen 

Selüloz asetat 

Selüloz nitrat 

Polieterimid 

Akrilikler 

Karbon 

Sülfolanmıs polisülfon 

Polistiren 

Zirkonya 

Polifuran 

Hidrofilik poliolefinler 

Polialkilsülfon 

Sülfolanmıs polistiren 

Polimetilmetaakriilat 

Polivinilklorid 

Polieteramid 

Polieterüre 

Paslanmaz çelik 

 

Membran hazırlamanın diğer bir metodu ise bir polimer tabakasının çift taraflı 

gerilmesiyle (stretch) üretilmesidir. Birinci gerdirme (stretch) işleminde gözenekler 

oluşurken birinciye dik açılarla gerilme sonucu bu gözeneklerin açılması sağlanır. 
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4.4. Membranların Sınıflandırılması 

Yapısı ve fonksiyonları farklı olan pek çok membran çeşidi vardır. Şekil 4.1‟de 

gözenek çapı, membran ayırma işlemi ve süzülen maddelerin büyüklüğü arasındaki 

ilişkilerin karşılaştırılması görülmektedir.  

 

ġekil 4.1 : Süzülen madde, gözenek çapı ve membran prosesleri arasındaki ilişki. 

Membran prosesler proses sırasında uygulanan kuvvetler bakımından incelenebilir. 

Genelde uygulanan kuvvetler basınç ve elektriksel potansiyel kuvvetlerdir. Bunun 

yanı sıra membran hava sıyırması ve pervaporasyon gibi kuvvetler de vardır. Ancak 

bu iki kuvvet ticari anlamda pek önemli değildir. 

4.4.1. Basınç Etkisiyle Yapılan Membran Prosesleri 

Membranlar seçici bariyer görevi yapmaktadırlar. Membran özelliğine göre, su 

içerisinde bulunan muhteviyattan bazısı geçerken bazısı da geçişini tamamlayamaz 

ve membran içinde bloke olur. Suyun membrandan geçişi için tahrik edici bir 

kuvvete ihtiyaç vardır. Su arıtımında tahrik edici kuvvet genelde basınçtır. Tahrik 

edici kuvvet olarak basıncı kullanan membran prosesleri aşağıdaki gibidir. 

•Mikro Filtrasyon (MF) 

•Ultra Filtrasyon (UF) 

•Nano Filtrasyon (NF) 
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•Ters Osmoz (TO) 

MF ve UF tipik olarak partiküller ve mikrobiyal içeriklerin giderilmesinde kullanılır. 

Bunlar düşük basınçla çalışan membranlardır. Ayrıca bu proseslerde negatif ya da 

pozitif basınçlarda kullanılabilir. 

NF ve TO ise içinde organik ve inorganik çözünmüş içeriği olan içme sularında 

kullanılır. Buradaki işletme basıncı MF ve UF‟ye göre daha yüksektir. Bu prosesleri 

biraz daha ayrıntılı incelemek istersek; 

Mikrofiltrasyon (MF) 

Uzaklaştırılan partiküller yaklaşık 0.1-1 mikron aralığındadır. Genelde askıda katı 

maddeler ve büyük kolloidler atılırken makro moleküller ve çözünmüş maddeler 

membrandan geçer. Mikrofiltrasyon uygulamaları arasında bakterilerin, flok 

maddelerin veya askıda katı maddelerin uzaklaştırılması sayılabilir. Trans membran 

basıncı 0.7 bardır (10 psi). 

Ultrafiltrasyon (UF) 

10-1000 A
o
 (0.1 mikron) aralığındaki partiküllerde makromoleküller ayırma 

gerçekleştirir. Bütün çözünmüş tuzlar ve küçük moleküller membrandan geçer. 

Uzaklaştırılan maddeler arasında kolloidler, proteinler, mikrobiyolojik 

kontaminantlar ve büyük organik moleküller vardır. Moleküler ağırlık cut-off 

değerleri 1000-100.000 arasındadır. Trans membran basıncı 1-7 bardır (15-100 psi). 

Nanofiltrasyon (NF) 

Yaklaşık 1 nm (10 A
o
) büyüklüğündeki partikülleri uzaklaştırır. Bu yüzden 

“nanofiltrasyon” olarak adlandırılır. Nanofiltrasyon, mikrofiltrasyon ve ters osmoz 

arasında çalışır. Molekül ağırlığı 200-400‟den büyük organik moleküller atılır. Aynı 

zamanda çözünmüş tuzların % 20-98‟i uzaklaştırılır. Tek değerlikli anyonları olan 

(monovalent) tuzlar (NaCl, CaCl2) %20-80 oranında uzaklaştırılırken çift değerlikli 

anyonları olan (divalent) tuzlar % 90-98 oranında atılır. Tipik uygulamalar arasında 

yüzey sularından renk ve toplam organik karbonun uzaklaştırılması, kuyu suyundan 

sertlik ve radyumun uzaklaştırılması, gıda ve atıksu uygulamalarında organik 

maddelerin anorganik kısımdan ayrılması sayılabilir. Trans membran basıncı 3,5-16 

bardır (50-225 psi). 
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Ters Osmoz (TO) 

Ters osmoz, mümkün olan en yüksek seviyede süzmedir. Ters osmoz membran, 

çözünmüş bütün tuzlara ve anorganik molekülleri ve molekül ağırlığı 100‟den büyük 

olan organik moleküllere bir engel-bariyer görevi yapar. Öte yandan su molekülleri 

membrandan serbestçe geçerek ürünü oluştururlar. Çözünmüş tuzların atılımı % 95- 

99 arasındadır. Ters osmozun çok çeşitli uygulamaları şunlardır: deniz suyunun veya 

kireçli suların içme suyu eldesi amacıyla desalinasyonu, atıksu geri kazanımı, gıda ve 

meyve suyu işleme, biyomedikal ayırmalar, evlerdeki içme suyunun ve endüstriyel 

proses suyunun saflaştırılması. Ayrıca ters osmoz, yarı iletken sektörü, güç üretimi 

(kazan besi suyu hazırlanması) endüstrisi ve laboratuar/medikal uygulamaları için 

ultra saf su üretiminde yaygın olarak kullanılır. Trans membran basıncı 14-69 bardır 

(200-1000 psi). 

Membran prosesinde MF ile UF arasındaki esas fark tuttukları molekül ağırlıkları 

veya membran gözenek boyutlarında ortaya çıkar. Tutulacak molekül ağırlığı 

membran üreticileri tarafından su özelliğine göre belirlenir. Üretici tarafından 

belirlenen bu şartnameye göre glikol ve protein gibi makro çözünebilir molekül 

kütlesinin % 90‟ının tutunması sağlanabilmelidir. Yani boyut membran yüzeyindeki 

mikro boşlukların çaplarını tanımlamakta kullanılır. 

Boşluk boyutundan başka performansı etkileyen diğer etkenlere örnek olarak 

filtrasyon süresi boyunca membran yüzeyinde kek katmanının oluşması da 

söylenebilir. Bu membran kullanımı açısından olumsuz bir etki yaratır. Bu yüzden 

membrana etki eden tüm faktörlerin izlenmesi gerekir. 

Farklı basınçlarla çalışarak istenen içeriğin ayrılmasında farklı sonuçlar elde 

edilebilir. Çünkü basıncın farklılaşmasıyla katılar ve daha küçük olan tuzlar 

giderilebilir. Giderilmesi istenen içerikler çok geniş bir yelpazede olduğundan 

basınçlar da çok farklı olabilmektedir. Aşağıda basınçla tahrik edilen membran 

prosesleri için tipik işletme basınçları Çizelge 4.2‟de verilmiştir. 

En çok bilinen çeşitleri TO ve NF olan basınç tahriki ile çalışan membran 

proseslerinin şematik olarak gösterimi Şekil 4.2‟de verilmiştir. 
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Çizelge 4.2 : Basınçla tahrik edilen membran prosesleri için tipik işletme basınçları. 

Membran Prosesi Tipik İşletme Basıncı Aralığı (psi) 

Ters Osmoz 

Deniz Suyu 

Az Tuzlu Su 

Düşük Basınç 

Standart Basınç 

Nanofiltrasyon 

Ultrafiltrasyon/Mikrofiltrasyon 

 

800-1200 

 

150-300 

350-600 

50-150 

3-40; vakum olarak 3-12 

 

 

ġekil 4.2 : Basınç tahrikiyle yapılan membran prosesinin şematik gösterimi. 

Ham su, besleme pompasıyla basınçlandırılır. Basınçlandırılmış su membran 

yüzeyinden işletme düzeni uyarınca çapraz akım ile geçer. Basınçlandırılmış giriş 

akımının bir kısmı membrandan geçer ve süzüntü (ürün) olarak ortaya çıkar. Kalan 

kısım ise konsantre hale geçer ve sistemden atılır. Membranın seçici özelliği; 

membrandan çıkan akımın giriş akımına göre çok düşük konsantrasyonlarda 

muhteviyat bulundurması olarak tanımlanabilir. Membran proseslerinin seçiciliği 

sayesinde, muhteviyatın ayrılması kolay olarak kontrol altına alınabilir. Yarı 

geçirgen özelliğe sahip membranlar (TO ve NF) için suda çözünürlüğü ve difüzyon 

oranı tuzlardan daha fazla olan muhteviyatlar ve diğer bileşikler besleme suyunda 

bulunur. UF ve MF‟de ise ayırma basit bir membrandan süzülme ile gerçekleştirilir. 

Bazı durumlarda membran yüzeyinde birikme meydana gelir. Bazı firmalar vakum 

ile tahrik edilen MF ve UF sistemlerini tavsiye eder. Bu sistemlerde süzüntü suyu 
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emilerek proses tankından alınır. Bu düzenlemede pozitif basınç yapmak için 

kullanılan pompa süzüntünün çıktığı akım boyuna taşınmış ve vakum sağlanmıştır. 

4.4.2. Elektrik Etkisiyle Yapılan Membran Prosesleri 

Bu proseste elektriksel potansiyel sayesinde çözünmüş iyonlar suyu geçirmeyen 

ancak iyonları geçirebilen membranlardan geçer ve proses tamamlanır. Bu proses 

aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterilmiştir. Şekil 4.3‟de görüldüğü gibi anyonlar 

(-) ve katyonlar (+) pozitif ve negatif yüklerin arasındaki alandan etkilenerek 

membranlardan geçerler. Elektrotlara akım verildiği zaman oluşan alan sebebiyle 

katyonlar negatif yüklü elektroda doğru hareket ederler. Katyonlar katyon 

membranından geçerler ancak anyon membranlarından geçemezler ve bu membran 

üzerinde tutunurlar. Sonuçta tuz konsantre olmuş akımda daha da yoğunlaşır. Sonuç 

itibariyle ürün olarak elde edilen su, başlangıçta alınan besleme suyundan daha 

seyreltilmiş ve konsantre akım ise daha yoğun olarak membran ünitesini terk eder. 

 

ġekil 4.3 : ED akım şematiği. 

4.5. Akım Türleri 

Mevcut çeşitli filtrasyon teknolojileri besi çözeltisinden uzaklaştırılan partiküllerin 

büyüklüğü baz alınarak iki kategoride sınıflandırılabilir. İlki askıda katı maddelerin 

konvansiyonel makrofiltrasyonu olan besi çözeltisinin filtre medyası üzerinden dik 

yönde geçirilmesidir. Bütün çözelti medyadan geçer ve sadece bir çıkış akısı 

oluşturur. Bu tür süzme elemanlarına örnek olarak kartuş filtre, torba filtreler, kum 

filtreleri ve multimedya filtrelerini verebiliriz. Makrofiltrasyon 1 mikrondan büyük 

partiküllerle sınırlıdır. 
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İkincisi ise küçük partiküller ve çözünmüş tuzların uzaklaştırılmasında kullanılan 

“teğet akış” olarak Türkçeye çevirebileceğimiz “crossflow” süzmedir. Bu metotta 

membran yüzeyine paralel olarak akan basınçlı bir besi vardır. Besi çözeltisinin bir 

kısmı membrandan süzülürken süzülmeden akan kısım arkadan gelen besi çözeltisi 

tarafından uzaklaştırılır. Membran yüzeyi üzerinden sürekli bir akış olduğu için 

atılan partiküller birikmez. Şekil 4.4‟de crossflow süzme görülebilir. 

 

ġekil 4.4 : Membran akım türleri şematik gösterimi. 

4.6. Membranların Yapısı 

Evsel atıksuların arıtımında kullanılan membran prosesleri uygulamalarının hemen 

hemen tümünde, membranlar sentetik organik polimerlerden yapılmıştır. Basınçla 

tahrik edilen proseslerde sıvının taşınmasında hem selülozik olan hem de selülozik 

olmayan membranlar kullanılır. Selülozik membranlar genelde asimetrik (membran 

tek bir maddeden yapılmıştır ancak yoğun bir bariyer tabakası ile gözenekli destek 

tabakası mevcuttur) olurlar. Selülozik olmayan membranlar ise hem asimetrik hem 

de kompozit (bariyer ve destek tabakası ayrı malzemelerden yapılmış olan) 

olabilmektedirler. Çizelge 4.3‟te en çok kullanılan TO ve NF membranlarının 

kompozisyonları ve formları verilmiştir. 

ED ve EDR proseslerinde sentetik polimerler kullanırlar. Bu sentetik polimerler vinil 

bileşiklerinin çapraz bağlı sülfonlanmış kopolimerleri (katyon transfer tipi) 



 
70 

olabileceği gibi kuaterner amonyum anyon değiştirici gruplar ile vinil 

monomerlerinin çapraz bağlı kopolimerleri (anyon transfer tipi) de olabilir. Bunlar 

düz tabaka formunda bir iyon değiştirici reçine gibi düşünülebilir. MF ve UF 

membranları malzemeleri bakımından çok çeşitlidir. Genelde polipropilen, polivinil 

diflorid (PVDF), polisülfon, polietersülfon ve selüloz asetat kullanılan malzemeler 

arasındadır. Membran malzemelerinin çeşitli olması farklı özellikler göstermelerine 

sebep olur. Bu farklı özellikler pH, oksidant duyarlılığı, yüzey yükü ve hidrofobiklik 

olarak sayılabilir. Bu materyal karakteristikleri membranın proseste kullanılıp 

kullanılmayacağını belirler. 

Çizelge 4.3 : Evsel su arıtımında TO ve NF proseslerinde kullanılan membranlar ve 

özellikleri. 

Proses 

 

Bariyer 

Kompozisyonu 

Membranın 

Formu 

Üretici Ticari Adı 

Ters Osmoz 

(TO) 

 

Selüloz Asetat 

(CA) 

Asimetrik, 

Düz tabakalı 

  

CA Blend Asimetrik, 

Düz tabakalı 

Hydranautics, 

Fluid Systems 

CAB, Roga 

 

Selüloz 

Triasetat 

Asimetrik, 

Hollow fiber 

Toyobo Hollosep 

Alifatik 

Poliamid 

Kompozit, 

Düz tabakalı 

TriSep A-15 

Aromatik 

Poliamid 

Kompozit, 

Düz tabakalı 

Dow FilmTec, 

Hydranautics, 

Koch Fluid 

BW-30, 

CPA2,T 

FCHR 

Aromatik 

Poliamid 

Asimetrik, 

Hollow Fine 

Fiber 

DuPont B-9/B-10 

Nanofiltrasyon 

(NF) 

 

Aromatik 

Poliamid 

Kompozit, 

Düz tabakalı 

FilmTec NF70/90 

Polypiperazid Kompozit, 

Düz tabakalı 

Dow FilmTec NF-55 

Polivinil Alkol 

Türevleri 

Kompozit, 

Düz tabakalı 

Hydranautics PVD 1 

Sülfonlanmıs 

Polietersülfon 

Kompozit, 

Düz tabakalı 

Nitto Denko 

 

NTR-

7410/50 

4.7. Yürütücü Kuvvetler 

4.7.1. Donnan Dengesi Modeli 

Yüklü bir membran bir tuz çözeltisi içine yerleştirildiği zaman dinamik bir denge 

meydana gelir. Membran fazındaki zıt iyon (membrandaki sabit yükle zıt yüklü iyon) 
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konsantrasyonu ko-iyon (membrandaki sabit yükle aynı yüklü iyon) konsantrasyonu 

ile karşılaştırıldığında çözeltiye göre daha yüksektir ve bu bir Donnan potansiyeli 

oluşturur. Bu potansiyel zıt iyonun membran fazından çözeltiye difüzlenmesine ve 

ko-iyonun çözeltiden membran fazına difüzlenmesine engel olur. Aynı zamanda 

uygulanan bir basınç farkı, suyu membrandan geçmeye zorlandığı zaman bir 

potansiyel oluşur. 

Donnan potansiyelinin etkisi ile ko-iyonlar membrana yaklaşamaz fakat 

elektronötralite yüzünden zıt iyonlarda uzaklaştırılır. Yüklü ters osmoz 

membranlarındaki sabit yüklü gruplar çoğunlukla karboksilik ve sülfonik gruplardır. 

Bu modelde uzaklaştırma; membran yük kapasitesinin, besinin tuz 

konsantrasyonunun ve iyon yükünün bir fonksiyonudur. Bu modelde, difüzyon ve 

konvansiyonel akış dikkate alınmaz. 

4.7.2. Elektriksel Alan 

Yüklü parçacıkları ayırmak için elektrik alanın uyguladığı elektrodiyaliz metodu 

kullanılır. Burada iyon değiştirme membranları isteğe göre anyonları veya katyonları 

uzaklaştırır. Eğer bu tür membranlar elektrik alanda birbirine paralel bir istif 

oluşturacak şekilde düzenlenirse anyonlar ve katyonlar, seçici geçirgen bir bariyer 

olan membrana gelinceye kadar göç ederler. Peynir altı suyundan tuzların 

uzaklaştırılması popüler bir uygulamadır. Bazı araştırmalar, membran prosesi için 

ana itici kuvvet basınç olduğu zaman elektrik alanın debiyi arttırmak üzere 

kullanılabileceğini göstermiştir. 

4.7.3. Basınç 

Basınç en yaygın yürütücü kuvvet olup pervaporasyon, ters osmoz ve 

mikrofiltrasyon tipi ayırmalarda rol oynar. Ters osmoz ve pervaporasyon kısmen 

basınç kısmen de konsantrasyon (kimyasal potansiyel) güdümlü oldukları halde 

ultrafiltrasyon ve mikrofiltrasyon tamamen basınç güdümlüdür. Yürütücü kuvvet; 

ozmotik basınç etkilerinin, çözücünün membran boyunca karsı koymasının, tıkanan 

tabakaların ve membran yüzeyi üzerinde biriken kalıntıların oluşturduğu direnci 

aşmalıdır. 

İlginçtir ki, basınç güdümlü ayırmaların çoğunda membran tarafından uzaklaştırılan 

tuzların konsantrasyonunun membran yüzeyinde artmasıyla oluşan ozmotik basınç 
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direncine (konsantrasyon polarizasyonu) bağlı olarak erişilebilecek etkin debi 

limitleri vardır. Aynı zamanda membranın üstündeki kalıntıların sıkıştırılabilirliği de 

debiyi sınırlayabilir. Bu durumda yüzeyde konsantrasyon arttıkça çözeltinin 

viskozitesi hızlı şekilde artar ve tuzların kütle halindeki besi akısına dönüşünü 

belirleyen kütle transfer katsayısı belirgin olarak değişmektedir. 

4.8. Membran Modül Konfigürasyonları 

4.8.1. Tübüler Membranlar 

Tübüler membranlar değişik sayılarda tüp içerirler ve uzunluk olarak 6m‟ye 

ulaşabilirler. Tübüler membran modülü gözenekli paslanmaz çelik veya plastik bir 

tübe direkt olarak polimer çözeltisinin döküm yapılmasıyla hazırlanır. Yani 

membranlar paslanmaz çelik tüpler ile desteklenmiş olurlar. Çoğu tasarımlarda tüpler 

seri bağlıdır. Bu sebeple besi kanallarının çapı büyük verildiği sürece geri kazanımı 

maksimuma çıkarmak için bir modül çoklu geçiş konfigürasyonu şeklinde çalışabilir. 

Bu modül sisteminin avantajları besi çözeltisi akış hızının kolayca ayarlanması ve 

besi kanalları ve daha da önemlisi ürün kanallarının mekanik olarak kolayca 

temizlenebilmesidir. Bu da sık temizliğin gerekli olduğu gıda ve günlük gıda 

uygulamaları için uygunluk sağlar. Tübüler konfigürasyon temizliğinin kolay 

olmasının yanında önemli bir avantajı da çoğu şartlar altında çok fazla basınç 

düşmesi olmadan türbülans akısı sağlayacak kadar büyük bir tüp çapına (ters osmoz 

uygulamaları için tipik olarak 0.5 inch) sahip olmasıdır. Bu özellik onu tıkanmaya 

karşı çok dirençli yapar. Fakat bu modülün iki dezavantajı vardır: 1) geniş besi 

kanallarından (ve modüller üzerinden çok miktarda suyu pompalamak için gerekli 

ekipmandan) dolayı yüksek enerji kullanımı ve 2) modüllerinin paketleme 

yoğunluğunun düşük olmasından kaynaklanan yüksek yatırım maliyeti. 

4.8.2. Hollow fiber modüller 

Silindirik geometrisi olan membranlar iç boşluk çapına göre sınıflandırılabilirler. 

1) Hollow fiberler: 0.5-2.5 mm 

2) İç çapı dar olan fiberler: 3-8 mm 

3) İç çapı geniş olan fiberler: 10-25 mm 

Ticari fiber modüller 3 farklı konfigürasyonda çalıştırılabilir. 
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Bunlar: 

1) Besinin fiberin dış kısmından verildiği süzücüler: besi ve ürün zıt yönde 

akar 

2) Besinin fiberin dış kısmından verildiği süzücüler: besi fibere teğet akar 

3) Besinin fiberin iç kısmından verildiği süzücüler. Besi ve ürün zıt yönlerde 

akar 

Aşağıda Şekil 4.5‟de hollow fiber membranların iki modu gösterilmiştir. 

 

ġekil 4.5 : Hollow fiber modüllerin işletim modları. 

Bütün bu akış şekillerinin hepsi için süzücüler (permeators) plakalı ve tüp ısı 

değiştiriciler (esanjörler) gibi yapılmışlardır. Çapları genelde 100-500 μm arasında 

olan fiberler birbirlerine paralel olarak düzenlenirler ve tüp boyunca cihazın başından 

veya sonundan veya her iki tarafından da geçer. Yüksek basınçlı besiyi düşük 

basınçlı üründen korumak için sızdırmazlık parçası olan salmastralar kullanılır. Şekil 

4.6‟da hollow fiber bir modülün ara kesiti görülmektedir. 

Besinin fiberin dış kısmından verildiği süzücülerde besi, membran fiberlerinin dış 

yüzeyi ile temas halindedir. Besi fiberin içine difüzlenir yani nüfuz eder ve daha 

sonra fiber iç boşluğuna kadar iner ve buradan basınç cihazının dışına çıkacağı 

tüpleri tutan halkadan geçerek dışarı çıkar. Kabuk kısmından beslenen ticari 

cihazlarda iki farklı akış konfigürasyonu olan zıt akım ve radyal teğet akış 

(crossflow) kullanılır. 
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ġekil 4.6 : Hollow fiber bir modülün ara kesiti. 

Zıt akışlı modüllerde besi ve ürün çıkışları zıt yönlerde fakat fibere paralel akar. Öte 

yandan, radyal bir teğet akış modülünde ise besi, fiberlerin boyuna dik olacak şekilde 

radyal yönde hareket eder. 

Besinin fiberin içindeki boşluğa verildiği süzücüler ise aynı zamanda ticari olarak ta 

kullanılmaktadır. Bu sistemde iki adet fiber tutucu halkaya ihtiyaç vardır. Bunlardan 

birinden besi girişi olurken diğerinden uzaklaştırılan maddeler çıkar. En etkili işlem 

şekli ürünün besiyle zıt yönde (counter current) uzaklaştırılması olduğu için bu 

metod kullanılır. 

Bu konfigürasyonda kullanılan hollow-fiber membranların su geçirgenliği, spiral 

sarım membranlarda kullanılan düz tabakalı ince film kompozit veya asimetrik 

membranlardan daha azdır. Fakat hollow-fiber membranların tuz giderme oranı daha 

yüksektir ve daha yüksek basınçlarda çalışabilirler. 

4.8.3. Plaka ve Çerçeve Modüller 

Bu modüllerde spiral sarım modüllerde olduğu gibi iki düz tabaka membranın aynı 

zamanda ürün kanalı olan bir destek tabakasıyla ayrıldığı sandviç türü bir membran 

kullanılır. Bazı dizaynlarda membranlar disk formundadır. Membran diskleri 

ayırıcılarla birbirlerinden ayrılmıştır. Bunlar besi çözeltisinin membran halkasının bir 

tarafından radyal olarak içeri girmesine ve yine radyal olarak dışarı çıkmasına imkan 
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verirler. Bu modül dizaynı yüksek geri kazanımları mümkün kılan uzun besi 

kanalları oluşturur. 

4.8.4. Spiral Sarım Süzücüler 

Düz membran filmlerinden oluşan spiral sarım bir süzücü Şekil 4.7‟de gösterildiği 

gibi yapılır. İki membran tabakası, arasında bir ayırıcı ile beraber delikli bir tübe 

sarılır. İşlem sırasında basınçlı besi membranın dış yüzüyle temas eder. Besi 

membran üzerinden difüzlenir ve sonra sarılmış membran boyunca besiden daha 

düşük basınçlı toplama tüpüne doğru akar. Ürünün membran boyunca yolculuğu 

spiral bir harekete benzer ve zarfın merkezi olan perforeli tübe kadar devam eder. 

Tuz ya da atıklar modülün öbür ucundan çıkarlar. 

Spiral sarım modüllerde besi ve ürün akışı birbiriyle ne aynı yönde ne de zıt yönde 

akarlar. Aksine, spiralin herhangi bir noktasındaki akış yaklaşık aynı düzlemdedir 

fakat birbirlerine diktir. Spiral sarım bir modül elde etmek için membranlar bir 

basınç cihazının içine yerleştirilmelidir. Uzun, tek bir yaprağın toplama tüpü etrafına 

sarılması yerine her biri toplama tüpüne bağlı birden fazla zarf içeren çok zarflı ya da 

yapraklı modüller olabilir. Üretimi kolaylaştırmak ve uzun ürün kanallarından 

kaynaklanan basınç düşmelerinden kurtulmak için spiral sarım modüllerin çoğu çok 

yapraklı tiptedir. 

 

ġekil 4.7 : Spiral sarım bir membran. 
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Genelde besi kanalı ayırıcıları gözenekli polipropilenden yapılırlar ve tasarımları 

uygulamaya bağlı olarak değişir. Mesela deniz suyu desalinasyonu için gözenek, 

türbülansı en yükseğe çıkarmak, basınç düşmesini en aza indirmek ve yüksek 

paketleme yoğunluğunu sağlamak üzere dizayn edilir. 

İki membran tabakası arasına yerleştirilen ürün kanalı ayırıcısı genellikle besi kanalı 

ayırıcısından daha küçük gözeneklerden yapılmıştır. Bu ayırıcılar membranın yüksek 

basınca karşı koymasını sağlayacak kadar ve yeterli desteği sağlayacak kadar küçük 

fakat ürünün toplama tüpüne yolculuğu için düşük dirençli bir yol sağlayacak kadar 

da açık olmalıdır. 

Genelde çok yapraklı spiral sarım modüller için endüstriyel standart 203 mm (8 inç) 

çap ve 1 m. uzunluktaki bir modül için yaklaşık 33.9 m
2
 membran kullanılmaktadır. 

Ne var ki, daha büyük çaplı modüller de yapılabilir. Çapı 279 mm (11 inç) ve 

yaklaşık 65 m
2
 membran içeren çok yapraklı modüller de mevcuttur.  

4.9. Uygulama Alanları 

TO ve ED‟nin geleneksel kullanım amacı TÇM giderimidir. TO hem deniz suyu hem 

de hafif tuzlu suların tuzsuzlaştırılmasında kullanılabilirken, ED sadece hafif tuzlu 

suların tuzsuzlaştırılmasında kullanılır. Son zamanlarda her ikisi de spesifik 

inorganik iyonların gideriminde kullanılmıştır. TO ve ED derin yeraltı sularından 

gelen yüksek konsantrasyondaki florürü gidermek için dizayn edilmekte ve 

isletilmektedir. Bu tesisler ham suyu toplayıp karıştırır ve arıtma işlemine tabi tutar 

böylece maliyet azaltılır. TO ayrıca nitrat ihtiva eden yeraltı sularının arıtımında da 

kullanılmaktadır. 

EPA, inorganik kirlilikleri ve radyonükleitleri içeren ve SDWA‟nın (Safe Drinking 

Water Act) 1986‟da değiştirilen düzenlemelerinde II, III ve IV bölümlerinde 

belirtilen kirleticiler için en iyi uygulanabilir teknolojiler olarak TO ve ED‟yi 

önermiştir. EPA‟nın finanse ettiği pilot ölçekli çalışmalarda TO‟nun yer altı suyunda 

bulunan herbisit ve pestisitler gibi spesifik inorganiklerin gideriminde etkili olduğu 

saptanmıştır. 

NF günümüzde toplam çözünmüş katıların giderimi birinci derecede amaçlandığı 

durumlarda ve sert sularda kalsiyum ve magnezyum iyonlarının kireçle giderilip 

suyun yumuşatılmasına alternatif olarak kullanılmaktadır. NF prosesinin, doğal 
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olarak oluşmuş renk ve DBP (Disinfection by Product) ve THM (Trihalometan) 

oluşturma ihtimali olan çözünmüş organik türlerin gideriminde kireç ile giderime 

oranla daha etkili olduğu bilinmektedir. Uygulanan birçok tesiste NF‟den elde edilen 

süzüntü suyu istenilen kalitenin üzerindedir. Bu süzüntü suyu ham su ile 

karıştırıldığında ileri arıtma proseslerinin maliyetlerini düşürdüğü gibi arıtma 

kapasitesini de arttırmıştır. Son yıllarda NF Avrupa‟da atrazin gibi pestisitlerin 

gideriminde uygulanmaktadır. Özel tasarlanmış bu membranlar sertlik ve alkalinite 

gideriminde kullanılmaktadır. 

MF ve UF gün geçtikçe SWTR (Surface Water Treatment Rule) ve arttırılmış SWTR 

kurallarına uyan su elde etmek için kullanılmaktadır. Bu prosesler maliyet 

bakımından konvansiyonel arıtmaları baz alan arıtma sistemleri ile yukarıdaki 

düzenlemeler uyarınca rekabet etmektedir. Ek olarak bazı avantajları da 

bulunmaktadır. 

• Çıkış suyunun bulanıklığı giriş suyunun kalitesinden bağımsızdır. 

• Bu prosesler daha az alan işgal eder. 

• Bu proseslerde atık miktarı ve işletme için gereken işgücü azdır. 

Uygulamalar Giardia ve Cryptosporidium kistlerinin gideriminde daha sağlam bir 

arıtma sağlamıştır (>5log). Ayrıca filtreden çıkış bulanıklık bakımından güvenlidir 

(<0.5 NTU). 

MF ve UF‟den önce ön arıtma uygulanabilir. Ön arıtma, çözünmüş inorganiklerin ve 

organiklerin membran filtre sisteminden çökeltim veya yardımcı çökeltim 

işlemleriyle atılmasında etkilidir. Örnek olarak arsenik talimatnamesine göre 

maksimum seviyede arsenik bulunan suda demir klorür koagülasyonu ile birlikte 

boru içinde flokülasyona ek olarak karbondioksit ile flokülasyon için uygun pH 

ayarlanmıştır. Bunu takiben arsenik için koagülasyon yardımcısı kullanılmıştır. Daha 

sonra membran ile giderim yapılmıştır. Bu proses arseniğin iyon değiştirici ile 

giderilmesine karşılık maliyet bakımından daha rekabet edebilir düzeydedir. Ayrıca 

tehlikeli atık sınıfına girecek miktardan çok daha az kalıntı bırakılmış olunur 

(Lakshminarayanaiah,1969; 1976; Howell,1990; Ho Winston ve Sirkar,1992; 

Yoshihito ve Tsutomu, 1992; Filmtec Membrane Elements; Membran Design 

Guide). 
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4.10. Membran Kirlenmesi / Tıkanması 

Çok küçük partiküllerin membran yüzeyinde birikmesiyle meydana gelir. Cross–flow 

hidrodinamiği nedeniyle besleme suyundaki partiküller membran yüzeyinde 

birikirler. Membran akı oranı, çapraz akım hızı ve partiküllerin yayılması 

konsantrasyon miktarına bağlı olarak değişir. Membran tıkanmasının temel belirtisi 

sabit basınç altında akımın azalmasıdır. Süzüntü suyunun kalitesi azalır ve modül 

basıncı düşer. 

4.10.1. Genel Kirleticiler / Tıkayıcılar 

MF/UF‟nin önünde konvansiyonel arıtma yöntemleri TO/NF‟nin kullanılması 

halinde membranın tıkanma oranı azalır. Tıkanma; demir, mangan, potasyum 

permanganat gibi oksidantların dikkatli şekilde kullanılmasıyla kontrol edilmelidir. 

Alüminyum oksidin neden olduğu tıkanma pH ayarlanması ve çözünürlüğün 

arttırılmasıyla kontrol altına alınır. Eğer demir ve mangan içeren ham su indirgeyici 

ise (yeraltı suyu gibi) bu indirgeyici durumun devam etmesi durumunda metal oksit 

tıkanması ön artıma ve membran prosesi boyunca devam eder. Demir ve mangan 

oksitlenmezse daha çözünür halde kalır ve metal sülfit durumunda korunur. 

0.5–1.0 mg/L serbest klor ile dezenfeksiyon bakteriyel tıkanmanın kontrolünde en 

etkili metottur. Bunun için selüloz asetat membranlar kullanılır. Poliamid (ince film) 

membranlar serbest klora izin vermezler. Bakteriyel kirlenmenin kontrolü için 

kloraminler özellikle monokloraminler kullanılarak kontrol sağlanır. Burada doz 1–3 

mg/L dir. Ham suyun amonyak içermediği durumlarda suya serbest klorla birlikte 

amonyak bileşikleri de eklenmelidir. Böylece kloraminler oluşur. Sisteme gereğinden 

fazla amonyak eklenmesi halinde klor eksikliği redoks probu ile izlenebilir. 

Amonyak yokluğunda ise fazla serbest klor verim düşüşüne neden olur. Mikrobiyal 

tıkanma kontrolünde klor kullanımı sınırlandırılmalıdır. 

Arıtma maksatları ve besleme suyu dizaynı bir kez tanımlandıktan sonra ve giriş 

suyu (atıksu) ön arıtma yöntemleri (varsa) belirlendikten sonra, membran prosesi için 

dizayn kriterleri geliştirilmiştir. 

• Ġnorganikler 

Genel inorganik kirleticiler ince dağılmış kil ve silt, oksitler, metallerin sülfitleridir. 

İnce dağılmış kil ve silt daha çok yüzeysel sularda bulunur. Oksitler ise metal içeren 
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malzemelerin korozyonundan, oksitlendirilmiş yeraltı veya yüzeysel sularında, atıksu 

ve su arıtmada kullanılan metal tuzlarından (özellikle alum) kaynaklanır. 

• Mikrobiyal 

Mikroorganizmalar özellikle de bakteriler membran yüzeyinde biyofilm oluştururlar 

ve selülozik membranlarda kendilerine zarar verirler. Mantar ve küfler sistem 

kapandığında depolanma sürecinde bile membran yüzeyinde koloni oluştururlar. 

• Organikler 

Büyük moleküler ağırlığa sahip organik muhteviyat (hümik asit, fulvik asit, taninler 

ve ligninler) membranın tıkanmasına neden olurlar. Besleme suyunun içinde bulunan 

katyonlar, kalsiyum, demir, kil ve kompleks oluşturabileceği muhteviyat tıkama 

yapma özelliğine sahiptir. 

4.11. Membran Proseslerinin Performansına Etkiyen BaĢlıca Dinamikler 

4.11.1. Su Kalitesi 

TO/NF geri kazanımının artmasıyla, besleme maddesinin ortalama konsantrasyonu 

artar. TO ve NF membranı içerisinde, çözünen akımı besleme sistemindeki 

konsantrasyonun direkt bir fonksiyonu olduğu için sızma kalitesi geriye kazanma 

arttıkça azalır. Tipik olarak MF/UF süzüntü kalitesi geriye kazanma arttıkça 

azalmamaktadır. Burada tıkanma oranı artar ve TMP (Transmembrane Pressure) 

artar. Buda kimyasal temizleme arasındaki çalışma zamanını azaltır. 

4.11.2. pH Kontrolü 

Besleme suyu pH‟ı kompozit elemanların giderim özelliklerini ve bazı iyonik 

elemanlar için giderim derecesini etkileyebilir. Genellikle kompozit membranlar 

giderimin maksimum olduğu optimum bir pH‟a sahiptir. Florür ve bikarbonat gibi 

bazı iyonların giderimi pH ile değişir. Baryum gibi bazı iyonlar yüksek pH‟da (>9) 

iyonize olur. 

4.11.3. Akı 

Akım bir membran içinden geçen su akış oranı olup membran birim alanının günde 

geçirdiği hacim miktarıdır. 
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TO/NF tipindeki gibi birden fazla aşamalı bir sistem için akı değeri sistemin 

ortalaması olarak veya her bir aşamanın değeri olarak ifade edilebilir. Bir sistem 

içindeki bireysel modül akı oranı başlangıçtan sona kadar azalır. Mesela bir TO/NF 

basınç kabında lider modül, onu takip eden modüllerden daha yüksek akım oranında 

isleyecektir. Çünkü sistemin sonunda besleme TÇM daha düşüktür ve sistemin 

besleme basıncı en yüksektir. Verilen bir ortalama TO/NF akısı için, gerekli modül 

sayısı hesaplanabilir. 

Akının üreticiler arasında tam bir mukayesesini yapmak için ani akım oranlarına 

bakılmalıdır. Aksi halde geri yıkama frekansındaki ve/veya süredeki değişikler 

membran hesaplarında yanlışlıklar doğurabilir. 

4.11.4. Sıcaklık 

Membrandan geçen su ve çözünecek maddenin oranı suyun sıcaklığı ile ilgilidir. 

Tipik kural sudaki sıcaklıktaki her bir °C değişim suda belirli bir yüzde değişime 

neden olur. Bu TO/NF sistemleri için çözünen maddeyi etkiler. Membran sistemi 

tasarlanırken sıcaklık değişimi önemlidir. Membran sistemi dizayn edilirken 

sıcaklığa etki eden faktörler aşağıdaki gibidir. 

• Yüksek sıcaklığa sahip suların kullanıldığı membranlar verilen akım değerine 

ulaşmak için daha düşük işletim basıncına ihtiyaç duyarlar. sıcaklığı 25 
o
C alırsak 

basınç azalmaları yaklaşık olarak en yüksek sıcaklıktaki TCF (temperature correction 

factor) değerine eşit olacaktır. 

• Su sıcaklığının çok düşük olduğu yerlerde akım azaltılmalıdır. Maksimum 

TMP‟nin 20 psig‟ten küçük olduğu durumlarda ve MF/UF sistemin su içinde 

bulunduğu hallerde bu uygulama yapılabilir 

• Akının sabit olduğu durumlarda (ki bu durum tipik bir tasarım kriteridir) 

maksimum sıcaklık en kötü süzüntü kalitesini beraberinde getirir. Çünkü yüksek 

sıcaklıkta çözünen madde geçişi çok daha yüksek olarak gerçekleşir (Membrane 

Design Guide). 

4.11.5. Ürün Basıncı 

Ürün basıncını, borularda ve modülde meydana gelen dinamik kayıpların önüne 

geçmek için gerekenden fazla arttırmak, mümkün olan net basıncı ve bunun yanında 
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süzüntü akımını azaltacaktır. Bazı membran üreticileri, modülün hasar görmesini 

önlemek için ürünlerde kullanılabilecek maksimum süzüntü basıncını belirlerler. 

4.12. Ticari Membran Ayırma Prosesleri 

Sıvı çözeltileri ayırma kabiliyetinde olmalarına rağmen gaz ayırma ve gazların 

mikrofiltrasyonu haricindeki ticari bütün membran ayırma proseslerinin hemen 

hemen tamamı prensip olarak sulu çözeltileri ayırmada kullanılırlar. Tuzlar; mikro 

tuzlar (organik ve ya anorganik), makro tuzlar, proteinler, polimerler, kolloidler, toz 

parçacıkları bütün hücreler, çökelekler vb. olabilir. Bir istisna olan pervaporasyonda 

ise alkol gibi organik sıvılardan az miktarda su uzaklaştırılır. Aynı zamanda 

ultrafiltrasyonda yüksek hacimlerde organik madde içeren atıksuları arıtmada 

kullanılabilmektedir. 

Ticari membran ayırma proseslerinin başlıca özellikleri şunlardır: ayırmanın amacı, 

tutulan bileşenlerin yapısı (büyüklük), taşınan bileşenlerin yapısı; elektrolit veya 

uçucu, besi çözeltisindeki membran üzerinden taşınan az (minör) ya da çok 

miktardaki (majör) bileşenler, itici güç, taşınma/seçicilik mekanizması, besi 

çözeltisinin ve ürünün fazı. 

Bazen bir ayırma problemini çözmede tek bir membran prosesi yetersiz kalır. Bu tür 

durumlar için hibrid prosesler geliştirilmiştir. Bir hibrid proses bir membran prosesi 

ile farklı bir prosesi birleştirebileceği gibi iki farklı membran prosesini de bir araya 

getirebilir. Ayrıca, hibrid proseslerde kullanılan herhangi bir prosesin tek başına 

kullanılmasından daha yüksek bir verim elde edilir. Örneğin pervaporasyon, 

distilasyon ile veya yoğunlaşma ve faz ayırma ile birlikte kullanılabileceği gibi ters 

osmoz-elektrodiyaliz, ultrafiltrasyon-sıvı membran çiftleri de diğer hibrid işlemler 

arasında sayılabilir (Lakshminarayanaiah,1969; 1976; Howell,1990; Ho Winston ve 

Sirkar,1992; Yoshihito ve Tsutomu, 1992; Filmtec Membrane Elements). 
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5.  HĠDROKARBON ĠÇEREN TUZLU ATIKSULARIN MEMBRAN 

PROSESLER ĠLE ARITIMI 

Hidrokarbon içeren tuzlu üretim atıksuları ile bugüne dek farklı çalışmalar yürütülüp 

çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.  

Campos ve diğ. (2002)‟nin yaptıkları bir çalışmada, kıyıdan uzakta bulunan Campos 

Basin‟de (Rio de Janerio, Brezilya) oluşan petrol üretim atıksularının kombine 

mikrofiltrasyon ve biyolojik olarak arıtılması sonucu elde edilen performans ve 

arıtılan suyun mevcut deşarj standartlarına uygunluğu değerlendirilmiştir. 

Mikrofiltrasyon prosesinde 0,1 μm gözenek çaplı, çapraz akışlı membran ünitesi 

kullanılmış ve sistem 50 kPa işletme basıncında, 8 L/gün yükleme ile ve 0,43 m/sn 

besleme hızında çalıştırılmıştır. Mikrofiltrasyondan çıkan suyun yukarı akışlı 

havalandırmalı bir biyofilm sistemi ile biyolojik arıtımı yapılmıştır. Mikrofiltrasyon 

prosesi ile sağlanan ortalama KOİ ve yağ – gres giderimi sırasıyla % 35 ve % 92‟dir. 

Giriş ham atıksuya göre n - C30, n - C25, n - C20, n - C16 ve antresen gibi yüksek 

molekül ağırlıklı hidrokarbon bileşikleri % 84‟den yüksek oranda mikrofiltasyon 

prosesiyle giderilmiştir. Şekil 5.1 – (a) ve 5.1 – (b)‟de bu çalışma sonucu elde edilen 

giriş ham atıksu ve mikrofiltrason sonucu permeattaki yüksek molekül ağırlıklı 

hidrokarbon bileşiklerini gösteren gaz kromotograf sonuçları verilmektedir.  

Çizelge 5.1‟de Campos ve diğ‟in 2002‟de yürüttüğü çalışmada üretim atıksuyunda ve 

mikrofiltrasyon sonucunda elde edilen permeatta organik bileşik konsantrasyonları 

ve reddetme oranları verilmektedir. 

Bilsad ve Espedal (1996)‟nin yaptıkları çalışmada Kuzey Denizi‟ndeki Snorre 

alanından alınan üretim atıksuyu ile yapılan mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon pilot 

denemeleri sonucunda ultrafiltrasyonun mikrofiltrasyona göre toplam hidrokarbon ve 

askıda katı madde parametreleri için çok daha sıkı atıksu standartlarını sağlayabildiği 

görülmüştür. Üretim atıksuyundaki toplam hidrokarbonlar ultrafiltrasyon ile 50 

mg/L‟den 2 mg/L‟ye inmiş ve %96 giderim sağlanmıştır. Benzen, toluen ve ksilen 

gibi aromatikler için %54, çinko, bakır gibi ağır metallerde için ise %95 giderim 

verimi sağlandığı görülmüştür. 
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ġekil 5.1 : (a). Kromotografi sonuçları: ham atıksu (Campos Basin‟de oluşan üretim 

atıksuyu). (b). Kromotografi sonuçları: mikrofiltrasyon sonucu elde edilen permeat 

(Campos ve diğ., 2002). 

Çizelge 5.1 : Üretim atıksuyunda ve mikrofiltrasyon sonucunda elde edilen 

permeatta organik bileşik konsantrasyonları ve reddetme oranları (Campos ve diğ., 

2002). 

Bileşik 
Konsantrasyon (mg/L) 

Reddetme (%) 
Üretim Atıksuyu Permeat 

Toluen 

n-oktan 

o-ksilen 

fenol 

n-C10 

Naftalen 

a-naftol 

b-naftol 

n-C16 

Antasen 

n-C20 

n-C25 

n-C30 

0,990 

0,323 

0,135 

0,297 

0,200 

0,106 

0,120 

0,135 

0,160 

0,824 

0,799 

1,904 

1,417 

0,253 

0,144 

0,087 

0,102 

0,101 

0,041 

0,059 

0,056 

0,020 

0,049 

0,045 

0,295 

0,177 

74,44 

55,45 

35,30 

65,66 

49,39 

61,52 

50,95 

58,71 

87,52 

94,09 

94,36 

84,50 

87,51 
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Al-Jeshi ve Neville (2008) yaptıkları çalışmada hacimce %50‟ye kadar yağ içeren 

üretim atıksuyunun arıtılmasında laboratuvar ölçekli TO membranların kullanımının 

uygunluğunu, özellikle TOK giderimi açısından araştırmıştır. Aynı çalışmada TO 

teknolojisinin organik madde gideriminde verimli bir şekilde kullanıldığı 

belirtilmiştir. Bu çalışmada İngiltere‟deki bir petrol şirketinden alınan, Priol 352 

isimli yağı içeren atıksu kullanılmıştır. Basıncın süzüntü TOK konsantrasyonuna 

etkisi incelendiğinde, 80 ve 160 MN/m
2
 giriş basıncı uygulanarak iki farklı 

membranın (Osmonics SG ve TriSep X20)  performansı değerlendirilmiştir. Basıncın 

80‟den 160 MN/m
2
‟ye çıkarılmasıyla her iki membranda da TOK giderimi açısından 

daha iyi süzüntü kalitesi elde edilmiştir. Giriş atıksuyunda pH‟ın süzüntü TOK 

konsantrasyonuna etkisi incelendiğinde, pH 4 ve 10,5 için her iki membranın 

performansı değerlendirilmiştir. pH‟ın 10,5‟ten 4‟e indirilmesi durumunda süzüntü 

kalitesinde %50‟ye varan artış saptanmıştır. Ayrıca, pH‟ın TOK giderimi açısından 

membran performansı üzerine etkisinin, farklı membranlara göre değişebildiği 

belirlenmiştir. Sıcaklığın süzüntü TOK konsantrasyonuna etkisi incelendiğinde, 30 

ve 40 C
o
 için her iki membranın performansı değerlendirilmiştir. Buna göre, giriş 

atıksuyunda 1.290 – 2.150 ppm TOK seviyelerinde sıcaklığın etkisinin oldukça az 

olduğu; giriş atıksuyunda TOK>5160 mg/L olduğunda ise sıcaklık artışının verim 

düşüşüne sebep olduğu saptanmıştır. Bunun nedeni olarak suyun ve yağın 

viskozitelerinin sıcaklıktan etkilenmesi gösterilmiştir. Giriş yağ konsantrasyonunun 

süzüntü TOK konsantrasyonuna etkisi incelendiğinde, daha yüksek akı değerine 

sahip olduğundan daha hızlı tıkanacağı düşünülerek, Osmonics SG membranı 

kullanılarak hacimce %0,25, %0,6, %30 ve % 50 yağ konsantrasyonlarında deneyler 

yürütülmüştür. Buna göre, tüm koşullarda %99 civarında TOK giderimi 

gerçekleşmekle birlikte, %50 yağ konsantrasyonu için ikinci bir ters osmoz ünitesi 

kullanılmasının süzüntü kalitesini daha da artıracağı belirtilmiştir. Ayrıca % 50 yağ 

oranında tuz gideriminin düştüğü ve süzüntü akım hızının arttığı görülmüştür. Yağın 

membran yüzey yüküne olan etkisinden dolayı tuz gideriminin düştüğü ve yağın 

membran yüzeyinde biriken tuzla karışıp, tuz konsantrasyonunu düşürdüğü ve 

süzüntü akım hızını arttırdığı belirtilmiştir. 

Qiao ve diğ. (2008) yaptıkları çalışmada, Daqing (Çin) petrol sahasında oluşan petrol 

üretim atıksuyunun kuyuya yeniden enjeksiyon amaçlı kullanımı için; havalandırma 

tankı, hava flotasyonu, kum filtresi ve ultrafiltrasyon ünitelerinden oluşan bir pilot 
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tesis ile arıtılması sonucu elde edilen arıtma performanslarını değerlendirmiştir. 

Sistemin arıtma kapasitesi 150 L/sa olup, kullanılan havalandırma tankı hacmi 2 

m
3
‟tür. Çalışmada kullanılan pilot ölçekli tesisin akım diyagramı Şekil 5.2‟de  

verilmektedir. 

 

ġekil 5.2 : Pilot Ölçekli Tesisin Akım Şeması. 

Serbest yağ damlalarını daha büyük olacak şekilde biraraya getirerek ince hava 

kabarcıklarıyla kolay giderimini sağlamak, indirgeyici maddeleri (sülfit) okside 

etmek amaçlı uygulanan havalandırma tankı aynı zamanda dengeleme tankı olarak 

görev yapmış, yağ konsantrasyonunda %50 giderim sağlandığı görülmüştür. 

Flotasyon biriminde yağ konsantrasyonunun 1 mg/L‟nin ve askıda katı madde 

konsantrasyonunun ise 10 mg/L‟nin altına düştüğü görülmüştür. Kum filtresinde 

ultrafiltrasyon giriş atıksu karakterizasyonunun dengelenmesi ve kalıntı maddelerin 

uzaklaştırması amaçlanmıştır. Ultrafiltrasyon ünitesinde yağ konsantrasyonu 0,5 

mg/L‟nin altına, askıda katı madde konsantrasyonu ise 1 mg/L seviyesine inmiştir. 

Lee ve diğ. (2005)‟nin Batı Teksas‟ta (ABD) yaptığı çalışmada, petrolün üretim 

atıksuyundan ayrılması amacıyla hidrofilik ultrafiltrasyon membran sisteminin 

performansı test edilmiştir. Çalışmada çapraz akışlı 0,01 mikronluk UF membranı 

kullanılmıştır. Bu sistem, ön arıtım için kum giderme ve petrol giderme 

hidrosiklonlarını içermektedir. Bu sistem ile membran tıkanmasını önlemek amacıyla 

ön arıtma yapılmış ve besleme suyu kalitesinin membran performansına etkisi 

araştırılmıştır. Bu teste dayandırılarak, tasarım kriterleri belirlenmiş ve tüm pilot tesis 

için işletme maliyeti tahmin edilmiştir. Membran tıkanmasını önlemek amacıyla ön 

arıtma yapılmıştır. Test boyunca, hidrosiklonların AKM ve yağ giderimi verimi 

sırasıyla ortalama %73 ve %54‟tür. Geri kazanım oranı % 98 olarak ölçülmüştür.  

Tipik ters osmoz sistemi iki öncül elemana ihtiyaç duyar; ön arıtma ünitesi ve esas 

ters osmoz ünitesi. Beslenen atıksuyun kalitesi, günümüzde birçok TO sistemi için en 
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büyük problem olan daha ekonomik işletim için gerekli ön arıtma miktarını ve tipini 

belirler (Morales and Barrufet, 2002).  

Mikrofiltrasyon konvansiyonel kireç çöktürmeye/filtrasyona göre TO için 

uygulanabilir, uygun maliyetli alternatif bir ön arıtmadır (AWWA, 2001). 

Çakmakçı ve diğ. (2008)‟nin yaptıkları çalışmada TO ve NF membranları için ön 

arıtma alternatifleri araştırmayı ve en uygun arıtma kombinasyonunu bulmayı 

hedeflemişleridir. Bu amaçla çözünmüş hava flotasyonu (DAF), asit kraking, kireçle 

koagülasyon ve çöktürme, kartuş filtre (5 ve 1 µm), mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon 

ön arıtma yöntemleri olarak, TO ve NF ise üretim atıksuyunun tuz içeriğini düşüren 

son arıtma olarak kullanılmışlardır.  

Mondal ve Wickramasinghe (2008), çalışmalarında Colorado Eyaleti‟nde üç farklı 

üretim atıksuyunun arıtılması amacıyla iki farklı nanofiltrasyon membran ve düşük 

basınçlı TO membran verimlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir. Bu 

amaçla oda sıcaklığında 500 mL hacimli bir sistemde farklı basınç değerlerinde 

çalışmalar yapılmıştır. 1,4 -7 bar arasında farklı basınçlar uygulanarak farklı 

membranlardaki akı değerleri karşılaştırıldığında; en yüksek akı değerlerinin tüm 

üretim atıksu tipleri için nanofiltrasyon membranda, en düşük akı değerlerinin ise 

düşük basınçlı TO sisteminde elde edildiği görülmüştür. 5,5 bar sabit basınç altında 

20 dakika süreyle toplanan süzüntü suyunda toplam çözünmüş katı madde, iletkenlik, 

toplam organik karbon değerlerine bakıldığında; en yüksek giderim verimlerinin 

düşük basınçlı TO membran tarafından sağlandığı görülmüştür. Sulama için önerilen 

toplam çözünmüş katı madde konsantrasyonu 1.000-2.000 ppm olduğu için, su bu 

amaçla kullanılacaksa düşük toplam katı madde konsantrasyonuna sahip atıksularda 

nanofiltrasyon membran kullanılarak yüksek geri kazanım oranları sağlanabileceği 

belirtilmiştir. Yüksek toplam çözünmüş katı madde konsantrasyonuna sahip 

atıksuların arıtılması için nanofiltrasyon membranın yeterli olmadığı, ancak düşük 

basınçlı TO sistemler ile oldukça düşük konsantrasyonların elde edildiği 

görülmektedir. En büyük gözenek çapı, en fazla hidrofilik olan nanofiltrasyon 

membranda en yüksek geri kazanım oranları sağlanırken, düşük basınçlı ters osmoz 

membranlarda en iyi çıkış suyu kaliteleri sağlanmıştır. Bu açıdan değerlendirilirse; 

membran seçiminde yararlı kullanım amacının dikkate alınması gerektiği ortaya 

çıkmaktadır. 
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Wu ve diğ. (2008) tarafından yapılan çalışmada, Polivinil Alkol (PVA)‟nın karışık 

selüloz ester mikrofiltrasyon membranın üzerine kaplanmasıyla elde edilen kompozit 

PVA UF membranının sentetik yağlı atıksu arıtımındaki performansı ve kirlenme 

direnci incelenmiştir. Besleme çözeltisi olarak, suyla karıştırılan benzinden elde 

edilen emülsiyon kullanılmıştır. Bu emülsiyonunun yağ konsantrasyonu 242,25 mg/L 

olarak belirlenmiştir. Yağlı suyun ultrafilrasyonu 135 dak boyunca sürdürülmüştür. 

Kirlenen membranlar sırasıyla, pH‟ı 10 olan %0,1‟lik deterjan çözeltisi, pH‟ı 2 olan 

sülfürik asit çözeltisi ve %0,1‟lik sitrik asit çözeltisiyle 20 dak boyunca yıkanmıştır. 

Her bir geri yıkama sonucunda akı %95 üzerinde ilk değerine yükselmiştir. Bu 

durum PVA UF membranın düşük yağ adsorpsiyon potansiyeli ile ilişkilendirilmiştir. 

Çalışmadaki şartlar çerçevesinde, PVA UF membranı oldukça yüksek bir akı (< 200 

L/m
2
.sa) ve yüksek bir yağ giderme verimi sağlamıştır.   

Ganesh ve diğ. (2006) tarafından yapılan çalışmada, 38 – 114 L/sa kapasiteli bir ters 

osmoz tesisi 9 ay boyunca çalıştırılmıştır. Çalışmada ABD‟nin Kaliforniya 

Eyaleti‟nde bir petrol üretim sahasının üretim atıksularının faydalı tekrar kullanımı 

araştırılmıştır. Çalışmada konvansiyonel membran ve düşük pH‟ta bor giderimi 

yapan bir membran kullanılmıştır. Çalışma sonunda Kaliforniya Eyaleti‟ndeki yer 

altı suyuna deşarj standartları, amonyak parametresi dışında sağlanmıştır. Amonyak 

ve bor giderimi birbirine zıt pH değeri gerektirdiğinden, amonyak giderimi için ayrı 

bir arıtma ünitesi uygulanmıştır. Düşük pH‟ta bor gideren membran daha yüksek bor 

giderimi sağlamasına rağmen, inorganik çökeltilerle daha hızlı kirlenmiştir.  

1998‟de Osmonics Firması Ultrafilik membranlarını geliştirmiştir (Şekil 5.3 ve Şekil 

5.4). Yağ ve diğer organik kirleticiler bu membran tarafından tutulabilmektedir. 

Ultrafilik membran, ultrafiltrasyon ve mikrofitrasyon arasına tekabül edip, 

polyakrilonitril (PAN) membranların modifiye edilmiş halidir. Birçok membran 

malzemesi 30 – 110 derecelik temas açısı sağlarken Ultrafilik membranlar sadece 4
 

derecelik temas açısına sahiptirler. Bu özellik de asimetrik gözenek yapısıyla birlikte 

Ultrafilik membranları, sulu çözeltilerden yağ, gres ve diğer organik maddeleri 

ayırmada son derece başarılı olmasını sağlamaktadır. Bu modifikasyon ayrıca 

membranın birçok organik çözücüye karşı direncini arttırmaktadır. Kıyı ve karadaki 

petrol üretim alanlarından çıkan üretim atıksularının arıtımında kullanılan ultrafilik 

membran iyi sonuçlar vermiştir. Ultrafilik membranların yanısıra üretilen spiral 

sargılı membranlar da, petrol üretimini arttırmak amacıyla tekrar enjekte edilen 
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suların petrol bileşimini kabul edilebilir düzeylere düşürmek ve kimyasal türleri 

azaltarak, karada elde edilen üretim atıksuyunun denize deşarjı için uygun hale 

getirmek amacıyla kullanılmıştır. Bu yöntemin ardışık olarak nanofiltrasyon ve ters 

osmoz ile birleştirilmesiyle kıyıda sulama ve diğer amaçlar için uygun bileşimlerde 

su elde edilmiştir (Nicolaisen, 2002). Gulde (2003) tarafından yapılan çalışmada, ters 

osmoz membranlarının toksisite hariç tüm fiziko-kimyasal parametreleri istenen 

seviyeye getirmede başarılı olduğu gösterilmiştir.  

 

ġekil 5.3 : Petrol üretim atıksuyuna ultrafilik UF uygulaması. 

 

ġekil 5.4 : Petrol üretim atıksuyuna ultrafilik UF-NF-TO uygulaması. 

Üretim atıksuyunun tuz içeriğini azaltmak amacıyla elektrodiyaliz yöntemi de 

kullanılmaktadır. Sirivedhin ve diğ. (2004) çalışmasında değişik toplam çözünmüş 



 
90 

madde konsantrasyonuna ve katyon-anyon dağılımına sahip beş farklı besleme 

suyunun arıtımında üç farklı voltaj uygulaması yapılmış ve arıtımda katyon ve anyon 

değiştirici membranların performansı değerlendirilmiştir. Bunun yanı sıra, içme suyu 

ve sulama suyu standartlarının sağlanması için gerekli olan arıtma dereceleri 

belirlenmiştir. Özellikle, voltaj, anyon konsantrasyonu ve toplam çözünmüş madde 

konsantrasyonunun elektrodiyaliz performansı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Beş 

farklı üretim atıksuyu için voltaj artışı ile birlikte toplam çözünmüş madde giderimi 

doğrusal olarak artmıştır. Aynı toplam çözünmüş madde konsantrasyonuna sahip 

fakat farklı anyon/katyon dağılımına sahip atıksularda aynı voltaj uygulamasında 

katyon/anyonun % 50 giderimi için gerekli olan süre büyüklük sırası ile aynı 

sıradadır. Katyon ve anyonların giderilme sırası Ca
+2

=Mg
2+

>K
+
>Na

+
 ve SO4

2-

>HCO3>Cl
-
 şeklinde olmuştur. Bu çalışmada konsantre üretim atıksularının 

tuzluluğunun giderilmesinde elektrodiyalizin, yüksek enerji maliyeti nedeniyle 

uygun bir seçenek olmadığı ancak temiz sularda bu yöntemin kullanılabileceği 

sonucuna varılmıştır (Bessa ve diğ., 2001). Ma ve Wang (2005) kurdukları 

laboratuvar ölçekli pilot tesiste elektrokimyasal yöntem ile petrol üretim atıksuyu 

arıtımının performansını incelemişlerdir. Çalışma sonucu, 6 dakikada BOİ ve KOİ 

gideriminin % 90‟nın üzerinde, AKM gideriminin % 99, Ca gideriminin % 22 

oranında ve bakterilerin 15V/120A akım ile üç dakikada % 99 oranında giderildiği 

saptanmış, elektrokimyasal arıtmanın etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Genel olarak elektrodiyaliz yöntemi toplam çözünmüş madde konsantrasyonu 10.000 

mg/L‟den az olan sularda tuzluluk gidermek veya çeşitli arıtma prosesleri için bir ön 

arıtma sağlamaktadır. Ancak konsantrasyon 10.000 mg/L‟den daha fazla olduğunda 

elektrik tüketimi üstel olarak artmaktadır. Bu durumda terz osmoz daha uygun bir 

seçenektir. Ters osmozda geri kazanım oranı %50„ye kadar düşmekle birlikte, genel 

olarak %50 ~ 85 arasındadır. Ters osmoz membranlarının giderim verimi kullanılan 

membran ile değişmekle beraber NaCl için %99, iki değerlikli tuzlar için yaklaşık 

%100 civarında, fakat bor için (yüksek pH‟da çalışılmadığında) %80 civarındadır 

(http://oilandgas.veoliawater.com). 

Batı Texas (ABD) temiz su sıkıntısı çeken bir bölge olduğundan dolayı petrol üretim 

sahalarında çıkan üretim atıksularının bir kısmının arıtılarak sulama ve çevre 

düzenlenmesinde kullanımını araştırmak amacıyla yapılan pilot ölçekli bir çalışmada 
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(Şekil 5.5), ön arıtmadan sonra organik kil uygulaması, nanofiltrasyon ve ters osmoz 

kullanılarak arıtılabilirlik incelenmiştir (Burnett, 2002). 

Çalışma sonunda üretim atıksuyunun %25‟inin ekonomik bir şekilde birinci kalite 

sulama suyu seviyesinde arıtımının gerçekleştirilebileceği ve bu amaçla kurulacak 

olan tesisin beş yıl içinde kendini amorte edebileceği sonucuna varılmıştır (Funston 

ve diğ., 2002). 

 

ġekil 5.5 : Tuzlu su arıtma denemeleri (Burnett,2002). 

Kaliforniya‟nın Los Angeles bölgesi petrol üretim sahalarından çıkan üretim 

atıksularının geri kazanılarak faydalı bir şekilde kullanımını araştırmak amacıyla bir 

pilot ölçekli çalışma yapılmıştır (Funston ve diğ., 2002). Geri kazanım 

seçeneklerinden ikisi endüstriyel amaçlı, biri tarımsal amaçlı, diğeri de içme suyu 

kullanımı için belirlenmiştir. Bu amaçla filtrasyon, ısı ile sertlik giderme, soğutma, 

damlatmalı filtre, basınçlı filtre, iyon değiştirme ve ters osmoz gibi biyolojik ve 

fiziko-kimyasal prosesler kullanılmıştır. Proses şeması Şekil 5.6‟da görülmektedir.  

Bu prosesler kullanılarak %95 çözünmüş madde, %90 bor, %80 amonyak ve %95 

sertlik ve kum giderimi sağlanarak istenilen geri kullanım seçeneğine uygun arıtma 

sağlanmıştır. Endüstriyel amaçlı tekrar kullanım seçeneğinin maliyeti 0,12 $/varil, 

içme suyu ve tarımsal amaçlı tekrar kullanım seçeneğinin maliyeti 50 $/varil olarak 

hesaplanmıştır. Buna karşılık üretim atıksuyunun ikincil kuyulara enjeksiyon 

maliyeti 0,01 $/barel, diğer içme suyu kaynaklarından içme suyu temin etmenin 

maliyeti 0,10 $/barel seviyesinde bulunmuştur. Üretim atıksuyunu arıtma maliyeti, 

içme suyu kaynaklarının arıtılmasından daha pahalı olmasına rağmen, üretim 

atıksuyunu arıtmanın diğer faydaları da mevcuttur. Üretim atıksuyunun arıtımı, kuyu 
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enjeksiyonunun kullanılmamasını, dolayısıyla petrolün seyreltilmesinin ve verimi 

arttırmak için çok yüksek basınç gereksinmesinin ortadan kaldırılmasını 

sağlamaktadır (Burnett, 2002).   

 

ġekil 5.6 : Pilot tesis şeması (Funston ve diğ., 2002). 

Gulde (2003) tarafından yapılan pilot ölçekli çalışmada üretim atıksuyunun arıtılarak 

tarımsal sulamada kullanılması veya yüzeysel sulara deşarj edilmesi konusunda bir 

araştırma yapılmıştır. Bu amaçla Şekil 5.7 ve Şekil 5.8‟de verilen ters osmoz ve 

sulak alan arıtma sistemlerinin birlikte kullanıldığı hibrit bir arıtma sistemi dizayn 

edilmiştir. Bu hibrit sistem ile üretim atıksuyunun tuzluluk ve toksisitesinin 

giderilmesi amaçlanmıştır. Burada kullanılan pilot ölçekli ters osmoz sistemiyle tuz 

ve organik madde giderimi sağlanmıştır. Ters osmoz öncesi partiküler ve kolloid 

maddelerin giderimini sağlamak için filtrasyon, yumuşatma ve dolayısıyla çökelmeyi 

önlemek için sodyum tipi iyon değiştirici ve kartuş filtre kullanılmıştır. Ters osmoz 

ile arıtılmış üretim atıksuyunun toksisite giderimini de sağlamak amacıyla, üretim 

atıksuyunun çıktığı petrol üretim sahasından alınan bitkiler kullanılarak bitkiler ile 

doğal arıtma uygulaması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda ters osmoz sisteminin % 

96 TÇM giderimi sağladığı belirtilmiştir. Ayrıca ıslak arazi uygulamasının toksisiteyi 

etkili bir şekilde azalttığı ve kullanılan hibrit sistem ile üretim atıksuyunun yüzeysel 

sulara deşarjında ve (bor giderimi ek bir arıtma ile sağlandıktan sonra) sulamada 

kullanılmaya uygun hale geleceği belirtilmiştir. 
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ġekil 5.7 : Pilot ölçekli ters osmoz sisteminin akış şeması (Gulde, 2003). 

 

 

ġekil 5.8 : Ters osmoz ve doğal arıtmadan oluşan hibrit bir sistem (Gulde, 2003). 
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6.   MATERYAL – METOD 

6.1.  Materyal 

6.1.1. Kullanılan Atıksular 

Basınçlı membran sistemi ile yürütülen laboratuvar ölçekli çalışmalarda petrol, 

doğalgaz ve petrol + doğalgaz üretimi yapan iki ayrı kuyudan atıksu temin edilmiştir. 

Sekiz aylık süreçte karakterizasyonu yürütülen bu atıksularda incelenen parametreler 

ve değerleri Çizelge 6.1, Çizelge 6.2 ve Çizelge 6.3‟te verilmektedir. 

Çizelge 6.1 : Petrol + doğalgaz üretim kuyusu atıksuyunun karakterizasyonu.      

Parametreler Birim 
Petrol + Doğalgaz Üretim Kuyusu atıksuyu 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Eylül Kasım Ortalama 

AKM mg/L 89 136 21 75 13 13 21 33 50 

KOİ mg/L 2256 1943 2382 1709 2908 3029 2311 1912 2306 

TPH mg/L 3257 1688 1153 7217 135 357 274 4000 2260 

pH   8,2 8,0 7,7 8,0 8,1 7,7 7,5 7,8 7,9 

Amonyak azotu mg/L 23 17 21 18 15 14 14 22 18 

Sodyum mg/L 2351 2349 3174 3031 3363 3588 3388 2906 3019 

İletkenlik mS/cm 9,5 16,5 14,8 11,8 13,2 15,0 13,9 10,8 13,2 

Klorür mg/L 3253 4547 5124 3274 3386 3583 4147 3502 3852 

Sülfat mg/L 252 252 229 191 87 216 20 390 205 

Balık biyodeneyi ZSF 12 13 - 13 - - - - 13 

Çinko mg/L < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 1,739 < 0,02 < 0,02 1,739 

Kadmiyum mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 < 0,001 < 0,001 0,01 

Kurşun  mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 

Civa mg/L 0,0013 0,0013 0,0009 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 0,0011 0,0012 

Kükürt mg/L 268 126 210 433 1019 203 408 85 344 

Krom mg/L < 0,004 0,0071 0,008 0,032 0,011 0,015 0,015 0,009 0,014 

Bakır mg/L 0,043 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011 < 0,01 < 0,01 0,027 

Siyanür  mg/L - 0,1 - < 0,1 - 0,1 - - 0,1 

Yağ-gres mg/L 342 170 50 186 59 31 411 101 169 

Fenol mg/L - - - - - - 2,803 0,330 1,567 

Demir mg/L 0,37 1,17 0,49 21,58 0,36 4,86 0,10 0,47 3,67 
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Çizelge 6.2 : Doğalgaz üretim kuyusu atıksuyunun karakterizasyonu. 

Parametreler Birim 
Doğalgaz Üretim Kuyusu atıksuyu 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Eylül Kasım Ortalama 

AKM mg/L 45 132 61 157 85 23 238 189 116 

KOİ mg/L 2475 2715 3084 2144 3008 9207 823 844 3038 

TPH mg/L 68 148 52 119 45 70 17261 16858 4328 

pH   7,5 7,2 6,9 8,1 6,6 6,9 7,4 7,4 7,3 

Amonyak azotu mg/L 46 24 21 31 23 25 65 54 36 

Sodyum mg/L 2415 2227 1714 2747 2500 2472 5577 5217 3109 

İletkenlik mS/cm 8,7 9,2 10,0 10,7 11,2 10,8 23,0 19,5 12,9 

Klorür mg/L 2984 3132 3209 3202 2983 2821 7864 7672 4233 

Sülfat mg/L 88 108 200 21 108 4 136 43 89 

Balık biyodeneyi ZSF 5 3 - 1 - - - - 3 

Çinko mg/L 0,023 0,033 < 0,02 < 0,02 0,069 0,098 < 0,02 < 0,02 0,056 

Kadmiyum mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 < 0,001 < 0,001 0,01 

Kurşun  mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Civa mg/L < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 < 0,0007 0,0058 < 0,0007 0,00074 0,00327 

Kükürt mg/L 46 45 87 11 48 4 47 3 36 

Krom mg/L 0,018 0,013 0,0114 0,0104 0,013 0,013 0,01 0,022 0,014 

Bakır mg/L 0,037 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 < 0,01 0,024 

Siyanür  mg/L - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - - < 0,1 

Yağ-gres mg/L 15 15 24 21 13 29 386 26 66 

Fenol mg/L - - - - - 3,315 4,050 - 3,683 

Demir mg/L 24 48 21 65 34 24 15 33 33 

 

Çizelge 6.3 : Petrol üretim kuyusu atıksuyunun karakterizasyonu.    

Parametreler Birim 
Petrol Üretim Kuyusu atıksuyu 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Eylül Kasım Ortalama 

AKM mg/L 47 76 26 9 64 18 145 26 51 

KOİ mg/L 191 148 773 180 124 166 580 120 285 

TPH mg/L 73 69   24 77 34 313 381 139 

pH   7,4 7,7 7,3 7,3 7,6 7,6 7,4 7,4 7,5 

Amonyak azotu mg/L 53 31 40 36 32 33 39 13 35 

Sodyum mg/L 6672 6965 5804 6840 7175 7174 6599 2742 6246 

İletkenlik mS/cm 27,8 31,7 25,3 30,4 31,4 34,4 28,7 12,4 27,8 

Klorür mg/L 14307 16323 13025 11630 14749 13306 12000 5619 12620 

Sülfat mg/L 51 29 32 5 15 36 24 21 27 

Balık biyodeneyi ZSF 8 6 - 7 - - - - 7 

Çinko mg/L 0,024 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,024 

Kadmiyum mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,01 < 0,001 < 0,001 0,01 

Kurşun  mg/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Civa mg/L 0,001 0,0024 < 0,0007 < 0,0007 0,005 < 0,0007 < 0,0007 0,011 0,0049 

Kükürt mg/L 47,5 23,7 18,6 12,4 6,7 5,3 14,3 3,4 16,5 

Krom mg/L 0,014 0,011 0,0145 0,0143 0,015 0,012 0,09 0,027 0,025 

Bakır mg/L 0,083 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,011 0,014 < 0,01 0,036 
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Çizelge 6.3 : Petrol üretim kuyusu atıksuyunun karakterizasyonu (devam).  

Parametreler Birim 
Petrol Üretim Kuyusu atıksuyu 

Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Eylül Kasım Ortalama 

Siyanür  mg/L - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - - < 0,1 

Yağ-gres mg/L 34 11 103 14 20 15 71 20 36 

Fenol mg/L             0,084 0,530 0,307 

Demir mg/L 1,23 0,42 1,03 0,26 3,32 3,56 1,58 6,49 2,24 

 

6.1.2. Kullanılan Membranlar 

Deneylerde nanofiltrasyon ve ters osmoz öncesi ön arıtma amaçlı iki adet 

mikrofiltrasyon membranı (MF 0,2 µm, MF 0,05 µm) ve bir adet ultrafiltrasyon 

membranı (UC 010T) kullanılmıştır. Çalışmalarda tuzluluk giderme amaçlı iki farklı 

tipte nanofiltrasyon membranı (NF 270, NF 90) ve ters osmoz (BW30, XLE) 

membranı kullanılmıştır.  

Deneylerde kullanılan mikrofiltrasyon (MF 0,2 ve MF 0,05), ultrafiltrasyon 

(UC010T), nanofiltrasyon (NF 90 ve NF 270) ve ters osmoz (BW30 ve XLE) 

membranlara ait özellikler sırasıyla Çizelge 6.4, Çizelge 6.5, Çizelge 6.6 ve Çizelge 

6.7‟de verilmiştir.  

Çizelge 6.4 : Deneylerde kullanılan MF membranların özellikleri. 

Parametreler Birim 0,2 µm MF 0,05 µm MF 

Membran tipi  MV 020T NP005P 

Saf su akısı L/m
2
.st  ≥ 200 

Basınç bar  0,7 

Tutma Yüzdesi %  90 – 97 

Çizelge 6.5 : Deneylerde kullanılan UF membranların özellikleri 

Parametreler Birim UC010T 

Membran malzemesi  Selüloz 

Maksimum işletme sıcaklığı 
o
C 55 

Maksimum işletme basıncı bar 3 

pH aralığı  1 – 12 

Akı L/m
2
.st 40 

Moleküler ağırlık engelleme 

sınırı (MWCO) 
Da 10 000 
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Çizelge 6.6 : Deneylerde kullanılan NF membranların özellikleri. 

Parametreler Birim NF90 NF270 

Membran malzemesi  Poliamid Poliamid 

Maksimum işletme 

sıcaklığı 
°C 35 45 

Maksimum işletme basıncı bar 41 35 

pH aralığı  4 – 11 3 – 10 

Moleküler ağırlık 

engelleme sınırı (MWCO) 
Da 200 200–300 

Giderim yüzdesi – NaCl  

çözeltisi için 
% 85 – 95 40 – 60 

 

Çizelge 6.7 : Deneylerde kullanılan TO membranların özellikleri. 

Parametreler Birim BW30 XLE 

Saf su geçirgenliği m/s.bar 6,7 x 10
-7

 1,9 x 10
-6

 

Temas açısı  41 ± 2 
o
 48 ±  3 

o
 

Tuz giderim yüzdesi % 99,5 (NaCl) 95 (MgSO4) 

Zeta potansiyeli mV -20 -3 ± 2 

 

Basınçlı membran sisteminde kullanılan membran alanı 155 cm
2
 olup, membranın 

boyutunu gösteren görüntü Şekil 6.1‟de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.1: Kullanılan membran boyutu (16,4 x 9,5 cm). 
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6.1.3. Deneysel ÇalıĢma Düzeni 

Laboratuvar ölçekli yürütülen basınçlı membran sistemi çalışmaları ile üretim 

atıksuyunun ön ve nihai arıtılmasının gerçekleştirilmesidir. Bunun için hem düşük 

basınçta (0-2 bar aralığı) hem de yüksek basınçta (40-50 bar) çalıştırılabilen bir 

deneysel çalışma sistemi kurulmuştur. Laboratuvar ölçekte işletilen bu basınçlı 

membran sistemi aşağıdaki kısımlardan oluşmaktadır: 

1- Atıksu besleme tankı 

2- Kartuş filtre 

3- Debi ölçer 

4- pH, sıcaklık, iletkenlik probları 

5- Besleme pompası 

6- Membran test hücresi 

7- Membran sistemi giriş-çıkış basınç ölçerler 

8- Vanalar 

9- Süzüntü suyu toplama kabı 

10- Terazi 

11- PLC ve pano ünitesi 

12- Bilgisayar ve scada 

13-  Hidrolik el pompası 

14-  Soğutma sistemi 

Basınçlı membran sisteminin görünümü ve bu sisteme ait akım şeması sırasıyla Şekil 

6.2‟te ve Şekil 6.3‟te verilmiştir. 

 

ġekil 6.2 : Laboratuvar ölçekli basınçlı membran sisteminin genel görünümü. 
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ġekil 6.3 : Basınçlı membran sistemine ait akım şeması. 

 

1. Atıksu besleme tankı 

2. Kartuş filtre 

3. Debi ölçer 

4. pH, sıcaklık, iletkenlik probları 

5. Besleme pompası 

6. Membran test hücresi 

7. Membran sistemi giriş-çıkış 

basınç ölçerler 

8. Vanalar 

9. Süzüntü suyu toplama kabı 

10. Terazi 

11. PLC ve pano ünitesi 

12. Bilgisayar ve scada 

13. Hidrolik el pompası 

14. Soğutma sistemi 
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Kullanılan membran test hücresi, membran üreticisi GE Infrastructure Water & 

Process Technologies Firması‟ndan temin edilmiştir. Paslanmaz çelikten imal 

edilmiş bu hücre CAT Pumps marka yüksek basınç pompası ile oluşturulan basınçla 

işletilmektedir. Bu basınç maksimum 70 bar‟dır.  

Membran hücresinin genişliği 21,6 cm, uzunluğu 16,5 cm ve yüksekliği 5,3 cm‟dir. 

Membran hücre muhafazasının genişliği 27,6 cm, uzunluğu 22,9 cm ve yüksekliği 

20,3 cm‟dir. Membran hücresi alttan basınç uygulanarak sıkıştırılmakta ve bu şekilde 

uygulanan besleme akımındaki basınca dayanıklı olması sağlanmaktadır. Membran 

hücre muhafazasında bulunan pistona uygulanan bu basıncın, besleme akımı 

basıncından büyük olması gerekmektedir. Membran hücre muhafazası piston 

sistemine uygulanan basınç, hidrolik el pompası ile gerçekleştirilmektedir. Hidrolik 

el pompasının markası CFTMAK olup, bu pompa ile uygulanabilecek maksimum 

basınç 700 bar‟dır. 

Paslanmaz çelikten imal edilmiş olan besleme tankının hacmi 10 L‟dir. Besleme 

tankının içerisinde işletme sıcaklığını 25 C
°
‟de (±1 C°) tutma amaçlı bir soğutma 

tertibatı mevcuttur. Bu tertibat spiral yapıda borulardan oluşmaktadır. Soğutucudan 

gelen soğuk su, besleme tankı içerisine yerleştirilmiş spiral yapıda borular yardımıyla 

atıksuyu istenilen sıcaklıkta tutmaktadır. Isınan su ise tekrar soğutucuya 

gönderilmektedir. Bu sirkülasyon sayesinde besleme tankının sıcaklığı istenilen 

değerde tutulmaktadır. 

Sistemin ĠĢletilmesi 

Tanktaki besleme suyu ilk olarak kartuş filtreye (Şekil 6.4-b) iletilmektedir. Kartuş 

filtrede 5-10 mikron boyutundaki partiküller, sisteme zarar vermemeleri için 

tutulmaktadır. Buradan çıkan atıksuda debi, pH, iletkenlik, sıcaklık değerleri online 

olarak (Şekil 6.4-c) ölçülmektedir. Besleme pompası (Şekil 6.4-d) ile çekilen 

atıksuyun frekans konvertörü ile debisi arttırılmaktadır. Konsantre üzerindeki vana 

ile basınç arttırılmakta, bunun sonucu olarak su membrandan süzülmektedir. 

Membran çıkışında ölçülen basınç değerleri ile membran öncesi basınç değerleri 

ortalamalarının farkı transmembran basıncı olmaktadır. Sistemde çıkış basıncı 

otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Giriş basıncını ayarlamak için vana durum 

(Şekil 6.4-e) ayarlaması yapılmaktadır. Basınç çok fazla yükselirse sistemde bulunan 

emniyet vanası devreye girmekte ve atıksuyu besleme tankına geri göndermektedir. 
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Membran test hücresinde akım, konsantre akımı ve süzüntü akımı olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Konsantre akımı, besleme tankına geri devir ettirilirken, süzüntü akımı 

akıyı belirleyebilmek amacıyla tartı üzerinde bulunan bir kapta toplanmaktadır. 

Ayrıca süzüntü akımı hattı üzerinde yer alan iletkenlik, sıcaklık ve pH prob 

haznesinde bu parametreler ölçülmektedir. Sistem Scada‟dan takip edilmekte ve 

veriler bilgisayarda depolanmaktadır.   

 
(a) Besleme tankı (1), Soğutucu borular 

(2) 

 
(b) Kartuş filtre (3), Debimetre(4) 

 
(c) İletkenlik,sıcaklık,pH problarının 

olduğu hazne (5), (6) 

 
(d) Motor (7), Besleme pompası (8) 

ġekil 6.4 : Laboratuvar ölçekli yüksek basınçlı membran sisteminin üniteleri. 
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 ġekil 6.4 : Laboratuvar ölçekli yüksek basınçlı membran sisteminin üniteleri 

(devamı). 

 
(e) Vanalar (9) 

 
(f) Kütlesel debi (10), Membran girişi (11) 

Membran çıkışı (12) basınç ölçerler, PLC 

ekranları (13) 

 
 

(g) Membran test hücresi (h) Tartı ve süzüntü toplama kabı 

 

 

(i)Soğutma sistemi 

 

(j) Hidrolik el pompası 

9 

9 

10 
     11     12             13                          
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6.2. Metot 

6.2.1. ÇalıĢma Sistematiği 

Deneylerde nanofiltrasyon (NF) ve ters osmoz (TO) öncesi ön arıtma amaçlı iki adet 

mikrofiltrasyon membranı (0,2 µm MF, 0,05 µm MF ) ve bir adet ultrafiltrasyon 

membranı (UC 010T) kullanılmıştır. Çalışmalarda iki farklı tipte NF membranı (NF 

270, NF 90) ve TO membranı (BW30, XLE) tuzluluk giderme amaçlı olarak 

kullanılmıştır.  

Çizelge 6.8, Çizelge 6.9 ve Çizelge 6.10‟da petrol + doğalgaz, doğalgaz ile petrol 

kuyuları üretim atıksuları için uygulanan farklı arıtma kombinasyonları özetlenmiştir. 

Şekil 6.5‟de ise arıtılabilirlik çalışmalarında uygulanan arıtma adımları 

gösterilmektedir. 

Çizelge 6.8 : Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksularının arıtımı için uygulanan 

deney planı. 

Deney no Uygulanan ön arıtma 
Uygulanan membran 

tipi 
Basınç değerleri (bar) 

1 
0,2 µm MF 

NF270 3 - 6 - 9 - 12 

2 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

3 

0,05 µm MF 

NF90 3 - 6 - 9 - 12 

4 NF270 3 - 6 - 9 - 12 

5 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

6 XLE 5 - 10 - 15 - 20 

7 
UF UC010T 

NF270 3 - 6 - 9 - 12 

8 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

Çizelge 6.9 : Doğalgaz kuyusu üretim atıksularının arıtımı için uygulanan deney 

planı.  

Deney no Uygulanan ön arıtma 
Uygulanan membran 

tipi 
Basınç değerleri (bar) 

1 0,2 µm MF NF90 3 - 6 - 9 - 12 

2 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

3 0,05 µm MF NF90 3 - 6 - 9 - 12 

4 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

Çizelge 6.10 : Petrol kuyusu üretim atıksularının arıtımı için uygulanan deney planı.  

Deney no Uygulanan ön arıtma Uygulanan membran tipi Basınç değerleri (bar) 

1 

0,2 µm MF 

NF90 3 - 6 - 9 - 12 

2 NF270 3 - 6 - 9 - 12 

3 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

4 XLE 5 - 10 - 15 - 20 

5 

0,05 µm MF 

NF90 3 - 6 - 9 - 12 

6 NF270 3 - 6 - 9 - 12 

7 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

8 XLE 5 - 10 - 15 - 20 

9 

UF UC010T 

NF90 3 - 6 - 9 - 12 

10 NF270 3 - 6 - 9 - 12 

11 BW30 5 - 10 - 15 - 20 

12 XLE 5 - 10 - 15 - 20 
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ġekil 6.5 : Petrol + doğalgaz,doğalgaz, petrol kuyularında oluşan üretim atıksularının 

arıtılabilirlik çalışmalarında uygulanan arıtma adımları. 

6.2.2. Analiz Yöntemleri 

Akı 

Akı ölçümü KERN marka tartı aracılığı ile yapılmıştır. Zamana bağlı olarak elde 

edilen süzüntü akımı terazi üzerinde bulunan kapta toplanmıştır. Ağırlık cinsinden 

okunan süzüntü akımı dönüştürücü yardımıyla dakikada bir bilgisayara aktarılmakta 

ve burada akı değeri Eşitlik 1‟de gösterildiği gibi hesaplanmaktadır.  

Akı (Jv) (L/m
2
.st)  =  1.6

0155.0

3600001.0

2m

st

sn
x

gr

lt
x

sn

gr
Y

 

Y: Süzüntü akımı (gr) 

Sıcaklık, pH ve iletkenlik 

Basınçlı membran sistemde sıcaklık, pH ve iletkenlik parametreleri online olarak 

ölçülmüştür. Ölçümlerde Crison 44 Multimeter marka cihaz kullanılmıştır. 

Yağ - Gres  

Karakterizasyon ve arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında yağ–gres parametresi, 

Standart Metodlar'da verilen 5520 D Soksilet Ekstraksiyon Metoduna göre 

gravimetrik olarak tayin edilmiştir (AWWA, 2005). 
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KOĠ 

Laboratuar ölçekli basınçlı membran sistemde kullanılan petrol + doğalgaz kuyusu 

üretim atıksuyunda KOİ parametresi, Standart Metodlar'da verilen 5220 B no‟lu 

metoda göre titrimetrik olarak tayin edilmiştir (AWWA, 2005). 

Yüksek klorür içeren petrol ve doğalgaz kuyusu üretim atıksu seyreltme yöntemiyle 

yapılan standart KOİ ölçümlerinde sonuçlar arasında paralellik gözlenememesi 

klorür girişimi ile ilişkilendirilmiştir. Bunun sonucunda, yüksek klorür içeren 

numuneler için önerilen “Modifiye Standart KOİ Yöntemi” ‟ nin uygulanmasına 

karar verilmiştir (Vyrides ve Stuckey, 2009; Freire ve Sant‟anna, 1998). Bu yönteme 

göre, klorür girişimi, 20/1 oranında civa sülfat/klorür (HgSO4/Cl
-
) ilavesi ve standart 

KOİ yönteminden farklı olarak 0,01 N dikromat çözeltisi kullanılarak ortadan 

kaldırılmıştır. 

TPH 

Üretim atıksularında TPH Tayininde “Water Quality: Determination of Hydrocarbon 

Oil Index- Part 2: Method using solvent extraction and gas chromatography 

(Hidrokarbonların Tayini - Bölüm 2: Çözücü ekstraksiyonu ve gaz kromatografi 

yöntemi) “ (TS EN ISO 9377-2, 2000)  isimli standart test metodu kullanılmaktadır. 

Bu analiz yönteminde yeraltı, yerüstü ve dağıtım sularından alınan örneklerdeki düz 

zincirli ve dallanmış alifatik, alisiklik, aromatik veya alkil değişkenli aromatik 

hidrokarbonlar ayrılmakta ve toplam petrol hidrokarbonlarının miktarı tayin 

edilmektedir.  

Atıksularda TPH tayini yönteminde numune alma işlemi önemli bir yer tutmaktadır.  

Sahalardan ya da kaynağından alınan su numunelerinde buharlaşma ya da 

biyodegradasyon gibi hidrokarbon miktarını etkileyebilecek olayları önlemek için bu 

numuneler asitlendirilerek saklanmaktadır. Numuneler eğer asitlendirme işlemi 

yapılmışsa 14 gün, yapılmamışsa 7 gün içinde analiz edilmekte ve analiz öncesinde 

5°C±3°C sıcaklık aralığında muhafaza edilmektedir. 
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7.   DENEYSEL ÇALIġMALARIN SONUÇLARI  

7.1. Petrol + Doğalgaz Kuyusu Üretim Atıksuyu ile Basınçlı Membran 

Sisteminde Yürütülen Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmalarında 

NF90 ile NF270 nanofiltrasyon membranları ve BW30 ile XLE ters osmoz 

membranları kullanılmıştır. Yüksek basınçlı membran sistemi öncesi ön arıtma 

amaçlı olarak, 0,2 µm ile 0,05 µm mikrofiltrasyon (MF) membranları ile UC010T 

ultrafiltrasyon (UF) membranları uygulanmıştır. Çizelge 7.1‟de petrol + doğalgaz 

kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmalarında kullanılan 

uygulanan membran türleri ve işletme koşulları özetlenmiştir. 

Çizelge 7.1 : Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan membran tipleri 

ve işletme koşulları. 

Ön arıtma 
Uygulanan NF/TO 

membran tipi 
ĠĢletme koĢulları (bar) 

0,2 µm MF 
NF-NF270 3 - 6 - 9 - 12 

TO-BW30 5 - 10 -15 - 20 

0,05 µm MF 

NF-NF90 3 - 6 - 9 - 12 

NF-NF270 3 - 6 - 9 - 12 

TO-BW30 5 - 10 -15 - 20 

TO-XLE 5 - 10 -15 - 20 

UC010T 
NF-NF270 3 - 6 - 9 - 12 

TO-BW30 5 - 10 -15 - 20 

7.1.1. 0,2 µm MF Ġle Ön Arıtma Sonrası Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.1.1.1. Akı Değerleri 

Nanofiltrasyon (NF270) ve ters osmoz (BW30) uygulamaları öncesi atıksu, 0.2 µm 

gözenek çaplı MF membranından süzülmüştür. MF membranı 1 bar‟da işletilmiştir. 

Şekil 7.1‟de, 0,2 µm MF membranında elde edilen akı değerleri verilmiştir.   
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ġekil 7.1: 0,2 µm MF membranında elde edilen akı değerleri. 

0,2 µm MF membranından süzülen akı miktarı 85 L/m
2
.st mertebelerinden, 60 

L/m
2
.st mertebelerine inmektedir. Akının zamanla azalmasının sebebi, membran 

gözeneklerinin atıksuda bulunan kirleticiler ile tıkanmasıdır.  

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna ön arıtma amaçlı uygulanan 0,2 µm MF 

membranının arıtma sonrasındaki fotoğrafı Şekil 7.2‟de görülmektedir. 

 

ġekil 7.2: 0,2 µm MF membranı üzerinde deney sonrası oluşan kek tabakası. 

0,2 µm MF ön arıtması sonrası uygulanan NF ve TO membranlarına ait akı değerleri, 

Şekil 7.3‟te verilmiştir. Şekil 7.3‟te görüldüğü üzere, basınç arttıkça membranların 

akı değerleri de artmaktadır. Her bir basınç değerinde 60 dakika işletilen NF270 ve 

BW30 membranlarının akı değerleri karşılaştırıldığında, NF270 membranına ait akı 

değerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. NF270 ve BW30 membranlarının 

deney sonrası görünümleri, Şekil 7.4‟te verilmiştir. 
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a) NF270 b) BW30 

ġekil 7.3: 0,2 µm MF ön arıtması sonrası uygulanan a) NF ve b) TO membranlarına 

ait akı değerleri. 

  

NF270 BW30 

ġekil 7.4: NF270 ve BW30 membranlarının deney sonrası görünümleri. 

7.1.1.2. Su Kalitesi Parametreleri 

0,2 µm MF ön arıtmasından geçirilmiş atıksuların nanofiltrasyon (NF270) ve ters 

osmoz (BW30) membranlarıyla arıtılmış süzüntü sularında iletkenlik, KOİ, yağ–gres 

ve TPH parametreleri ölçülmüştür. Aşağıda, deneyler sonucunda elde edilen sonuçlar 

verilmiştir.  

Ġletkenlik 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları 

kapsamında uygulanan ön arıtma ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön arıtmayı 

takiben uygulanan nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları için arıtma öncesi ve 

sonrası iletkenlik değerleri ve uygulanan işletme basınçları, Şekil 7.5 ve Şekil 7.6‟da 

verilmiştir. 
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NF270 - 3 bar NF270 - 6 bar 

  

NF270 - 9 bar NF270 - 12 bar 

ġekil 7.5: 0,2 µm MF ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon membranları 

için ham su ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

 

  

BW30 – 5 bar BW30 – 10 bar 

  

BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.6: 0,2 µm MF ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranları için 

ham su ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 
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KOĠ 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu hamsu ve 0,2 µm MF sonrası süzüntü 

suyuna ait KOİ konsantrasyonları Şekil 7.7‟de verilmiştir. Hamsu KOİ 

konsantrasyonu 1968 mg/L olarak ölçülmüştür. 0,2 µm MF sonrası KOİ 

konsantrasyonu 1630 mg/L mertebesine düşmüştür. KOİ giderme verimi, % 17 

olarak hesaplanmıştır. Çizelge 7.2‟de, 0,2 µm MF ile ön arıtması gerçekleştirilmiş 

atıksuyun, NF270 ve BW30 membranları ile arıtılması sonrasındaki KOİ 

konsantasyonları ve giderme verimleri verilmiştir. 

 

ġekil 7.7: Hamsuya ve uygulanan 0,2 µm MF sonrası süzüntü suyuna ait KOİ 

değerleri karşılaştırılması. 

Çizelge 7.2 : MF 0,2 sonrası KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran İşletme Basınçları  

(bar) 

KOİ (mg/L) Giderme 

Verimleri (%) Giriş Çıkış 

0,2 µm MF  1 1968 1630 17 

NF270 

3 1630 441 72 

6 1630 385 76 

9 1630 333 79 

12 1630 272 83 

 

TO BW30 

5 1630 308 82 

10 1630 276 84 

15 1630 75 96 

20 1630 34 98 
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0,2 µm MF ile ön arıtmanın ardından uygulanan NF270 membranı sonrasında, artan 

işletme basınçlarıyla birlikte KOİ konsantrasyonu 1630 mg/L‟den, 12 barda 272 

mg/L‟e kadar arıtılmıştır. BW30 membranı ile ise 1630 mg/L mertebelerinden, 34 

mg/L değerlerine indirilmiş ve BW30 membranı için giderme verimi % 98 olarak 

gerçekleşmiştir. Şekil 7.8‟de, 0,2 µm MF ile ön arıtma sonrası uygulanan NF ve TO 

membranlarında farklı basınçlarda elde edilen KOİ değerleri grafik olarak 

gösterilmiştir.  

 

ġekil 7.8: 0,2 µm MF ön arıtma ve NF ile TO membranları sonrası KOİ değerleri (I 

– 3/5 bar, II – 6/10 bar, III – 9/15 bar, IV – 12/20 bar). 

Yağ–Gres 

Ham suda yağ–gres konsantrasyonu 40 mg/L olarak ölçülmüştür. Uygulanan 0,2 µm 

MF sonrası atıksuda yağ–gres parametresi < 10 mg/L olarak tespit edilmiştir.  

7.1.2. 0,05 µm MF Ġle Ön Arıtma Sonrası Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.1.2.1. Akı Değerleri 

Çalışmanın bu bölümünde, nanofiltrasyon ve ters osmoz uygulamaları öncesi atıksu, 

0.05 µm gözenek çaplı MF membranından geçirilmiştir. 0,05 µm MF membranı 1 

bar‟da işletilmiştir. Şekil 7.9 ‟de 0,05 µm MF membranıyla zamana bağlı olarak elde 

edilen akı değerleri verilmiştir. Akı değeri zamanla azalmıştır. 
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ġekil 7.9: 0,05 µm MF membranıyla elde edilen akı değerleri. 

Şekil 7.10 ve Şekil 7.11‟de 0,05 µm MF ön arıtmasından geçirilmiş atıksuyun, NF 

(NF90, NF270) ve TO (BW30, XLE) membranları ile arıtılması sonucu elde edilen 

zaman-akı ile basınç-akı arasındaki ilişkiler verilmiştir. 

  

a) NF 90 b) NF 90 

  

a) NF270 b) NF270 

ġekil 7.10: 0,05 µm MF ön arıtması sonrasında uygulanan nanofiltrasyon membranı 

akı değerleri. 
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a) BW30 b) BW30 

  

a) XLE b) XLE 

ġekil 7.11: 0,05 µm MF ön arıtması sonrasında uygulanan ters osmoz membranı akı 

değerleri. 

Zamanla akıda gözlenen azalmalar membran gözeneklerinin tıkanmasıyla orantılıdır. 

Artan basınca bağlı olarak her bir membran için akı değerleri yükselmektedir. Şekil 

7.10‟dan de görüldüğü gibi, NF270 membranında diğer membranlara oranla daha 

yüksek akı elde edilmiştir. NF90, NF270, BW30 ve XLE membranlarının arıtma 

sonrasındaki görünümleri Şekil 7.12.‟de verilmiştir. 

  
NF90 NF270 

  
BW30 XLE 

ġekil 7.12: NF270 ve BW30 membranlarının arıtım sonrası görünümleri. 
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7.1.2.2. Su Kalitesi Parametreleri 

0,05 µm MF ile ön arıtma sonrası atıksuların nanofiltrasyon (NF90, NF270) ve ters 

osmoz (BW30, XLE) membranları ile arıtılması sonucu, süzüntü suyunda iletkenlik, 

KOİ, yağ – gres ve TPH parametreleri ölçülmüştür.  

Ġletkenlik 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları 

kapsamında uygulanan 0,05 µm MF ön arıtması ile iletkenlik giderimi 

gözlenmemiştir. Ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon ve ters osmoz 

membranları için ham su ve arıtma sonrası iletkenlik değerleri ve işletme basınç 

aralıkları Şekil 7.13, Şekil 7.14, Şekil 7.15 ve Şekil 7.16‟da verilmiştir. 

 
 

NF90 – 3 bar NF90 – 6 bar 

  

NF90 – 9 bar NF90 – 12 bar 

ġekil 7.13: Farklı işletme basınçlarında 0,05 µm MF ön arıtmalı NF90 membranına 

ait iletkenlik değerleri. 

NF90 membranı ile yürütülen çalışmalarda işletme basınçları arttıkça, iletkenlik 

(tuzluluk) giderme verimi de artmaktadır. Şekil 7.13‟ten de görüleceği gibi, ham su 
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iletkenlik değeri 14.000 µS/cm‟den, süzüntü akımında 12 bar basınç altında 2000 

µS/cm seviyelerine düşmüştür.  

  
NF270 – 3 bar NF270 – 6 bar 

  
NF270 – 9 bar NF270 – 12 bar 

ġekil 7.14: Farklı işletme basınçlarında 0,05 µm MF ön arıtmalı NF270 membranına 

ait iletkenlik değerleri. 

NF270 membranı ile yürütülen çalışmalarda işletme basınçları arttıkça, iletkenlik 

gidermeleri de artmaktadır. Şekil 7.14‟ten de görüleceği gibi ham su iletkenlik değeri 

13.000 µS/cm‟den, süzüntü akımında 12 bar basınç altında 8000 µS/cm 

kademelerine düşmektedir.  

  
BW30 – 5 bar BW – 10 bar 

  
BW30 – 15 bar BW – 20 bar 

ġekil 7.15: Farklı işletme basınçlarında 0,05 µm MF ön arıtmalı BW30 membranına 

ait iletkenlik değerleri. 
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BW30 membranı ile yürütülen çalışmalarda, işletme basınçları arttıkça iletkenlik 

(tuzluluk) giderme verimleri de artmaktadır. Şekil 7.15‟dan de görüleceği gibi ham 

su iletkenlik değeri 13.000 µS/cm‟den, süzüntü akımında 20 bar basınç altında 500 

µS/cm kademelerine düşmüştür.  

  
XLE – 5 bar XLE – 10 bar 

  
XLE – 15 bar XLE – 20 bar 

ġekil 7.16: Farklı işletme basınçlarında 0,05 µm MF ön arıtmalı XLE membranına 

ait iletkenlik değerleri. 

XLE membranı ile yürütülen çalışmalarda işletme basınçları arttıkça, iletkenlik 

(tuzluluk) giderme verimleri de artmıştır. Şekil 7.16‟dan da görüleceği üzere, ham su 

iletkenlik değeri 13.000 µS/cm‟den, süzüntü akımında 20 bar basınç altında 500 

µS/cm kademelerine düşmüştür.  

Şekil 7.13, Şekil 7.14, Şekil 7.15 ve Şekil 7.16 karşılaştırıldığında, 0,05 µm MF ön 

arıtmasından sonra uygulanan NF90, NF270, BW30 ve XLE membranları arasında 

en yüksek iletkenlik giderme veriminin XLE membranı ile, en düşük giderimin ise 

NF270 membranı ile sağlandığı görülmektedir. 

KOĠ 

Ham su ve 0,05 µm MF membranı sonrası süzüntü suyuna ait KOİ konsantrasyonları 

Şekil 7.17‟da verilmiştir. 0,05 µm MF membranı sonrasında KOİ kosantrasyonu, 

1936 mg/L‟den, 1626 mg/L‟ye inmiştir. KOİ giderme verimi % 16‟dır (Şekil 7.17). 
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Çizelge 7.3‟de 0,05 µm MF ön arıtma sonrası NF ve TO membranlarına ait KOİ 

konsantrasyonları ve giderme verimleri yer almaktadır. Çizelge 7.3 incelendiğinde 

0,05 µm MF sonrasında uygulan farklı NF ve TO membranları ile sağlanan en 

yüksek KOİ gideriminin XLE membranında (% 98 oranında) olduğu görülmektedir. 

İkinci en iyi giderme verimi ise yine bir ters osmoz membranı olan BW30 ile elde 

edilmiştir.  

 

ġekil 7.17: Hamsu ve 0,05 µm MF sonrası süzüntü suyuna ait KOİ değerleri. 

Çizelge 7.3 : 0,05 µm MF sonrası KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran İşletme basınçları  (bar) 

KOİ (mg/L) 

Giderme verimleri (%) 

Giriş Çıkış 

0,05 µm MF 1 1936 1626 16 

 

NF 90 

3 1626 1442 19 

6 1626 643 64 

9 1626 120 93 

12 1626 42 98 

 

NF 270 

3 1626 839 47 

6 1626 546 66 

9 1626 483 70 

12 1626 471 70 

 

TO BW30 

5 1626 458 72 

10 1626 122 93 

15 1626 47 97 

20 1626 39 98 

 

TO XLE 

5 1626 386 74 

10 1626 97 94 

15 1626 27 98 

20 1626 22 98 
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Şekil 7.18‟de, 0,05 µm MF ile ön arıtma sonrası uygulanan NF ve TO 

membranlarında farklı basınçlarda elde edilen KOİ değerleri grafik olarak 

gösterilmiştir.  

 

ġekil 7.18: 0,05 µm MF ön arıtma sonrası NF ve TO membranları KOİ 

konsantrasyonları (I – 3/5 bar, II – 6/10 bar, III – 9/15 bar, IV – 12/20 bar). 

Yağ–Gres 

Hamsuda yağ–gres 40 mg/L ölçülmüştür. Uygulanan 0,05 µm MF sonrası, atıksuda 

yağ–gres konsantrasyonu < 10 mg/L olarak tespit edilmiştir.  

7.1.3. UF UC 010T Ġle Ön Arıtma Sonrası Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.1.3.1. Akı değerleri 

Nanofiltrasyon ve ters osmoz uygulamaları öncesi atıksuya, UC 010T ultrafiltrasyon 

(UF) membranı uygulanmıştır. Bu membran 2 bar‟da işletilmiştir. Şekil 7.19‟te UC 

010T membranıyla elde edilen akı değerleri verilmiştir. Akı değeri, 44.5 L/m
2
.st 

civarında değişmiştir.  

 

ġekil 7.19: UC 010T membranı ile elde edilen akı değerleri. 
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7.1.3.2. Su kalitesi parametreleri 

UC 010T UF membranı ile ön arıtma uygulanmış atıksuda, nanofiltrasyon ve ters 

osmoz membranlarına ait süzüntü sularında iletkenlik, KOİ, yağ–gres ve TPH 

parametreleri ölçülmüştür.  

Ġletkenlik 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları 

kapsamında uygulanan ön arıtma ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön arıtmayı 

takiben uygulanan nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları için ham su ve arıtma 

sonrası iletkenlik değerleri ve işletme basınç aralıkları, Şekil 7.20 ve Şekil 7.21‟te 

verilmiştir. Uygulanan basınç artıkça iletkenlik giderimi de artmaktadır. NF270 

membranı için 12 bar sonrasında iletkenlik değeri 13.000 µS/cm mertebelerinden, 

8000 µS/cm mertebelerine düşmüştür. TO membranında ise artan işletme basıncının 

etkisiyle, 20 bar‟da iletkenlik değeri 13.000 µS/cm mertebelerinden 400 µS/cm 

mertebelerine inmiştir (Şekil 7.21).  

  

NF - 3 bar NF – 6 bar 

  

NF - 9 bar NF – 12 bar 

ġekil 7.20: Farklı işletme basınçlarında UC 010T ön arıtmalı NF270 membranına ait 

iletkenlik değerleri. 
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BW30 – 5 bar BW30 – 10 bar 

  

BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.21: Farklı işletme basınçlarında UC 010T ön arıtmalı BW30 membranına ait 

iletkenlik değerleri. 

KOĠ 

Hamsuya ve UC 010T sonrası süzüntü suyuna ait karşılaştırmalı KOİ 

konsantrasyonları Şekil 7.22‟da verilmiştir. Petrol + doğalgaz kuyusu üretim 

atıksuyu giriş KOİ konsantrasyonu 2162 mg/L‟dir. Ön arıtma amaçlı kullanılan UC 

010T membranı ile bu değer 1671 mg/L‟ye düşürülmüştür. KOİ giderme verimi % 

23 olarak gerçekleşmiştir. 

Çizelge 7.4‟te petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna farklı işletme 

basınçlarında uygulanan UC 010T ön arıtma sonrası NF ve TO membranları ile 

arıtma çıkışına ait KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri yer almaktadır. 

 

ġekil 7.22 : Hamsuya ve UC 010T sonrası süzüntü suyuna ait KOİ karşılaştırması. 
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Çizelge 7.4 : UC 010T sonrası KOİ değerleri ve giderme verimleri. 

Membran 
İşletme Basınçları  

(bar) 

KOİ (mg/L) Giderme verimleri 

(%) Giriş Çıkış 

UF 2 2162 1671 23 

 

NF 270 

3 1671 561 69 

6 1671 446 76 

9 1671 419 77 

12 1671 348 81 

 

RO BW30 

5 1671 555 63 

10 1671 256 83 

15 1671 86 94 

20 1671 49 97 

 

Çizelge 7.4‟ten de görüleceği üzere en yüksek KOİ giderme verimi 20 bar basınç 

altında % 97 ile BW30 membranında gözlenmiştir. Farklı basınç kademelerinde UC 

010T ön arıtma sonrası, NF ve TO membranları süzüntü suyuna ait KOİ 

konsantrasyonları, Şekil 7.23‟de verilmiştir. 

 

ġekil 7.23: UC 010T ön arıtma sonrası NF ve TO membranları KOİ değerleri (I – 

3/5 bar, II – 6/10 bar, III – 9/15 bar, IV – 12/20 bar). 

Yağ–Gres 

Hamsuda yağ–gres konsantrasyonu 40 mg/L ölçülmüştür. Uygulanan UC 010T 

sonrası ve NF ile TO süzüntü suyunda yağ–gres parametresi < 10 mg/L olarak tespit 

edilmiştir.  
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7.1.4. Petrol + Doğalgaz Kuyusu Üretim Atıksuyu ile Basınçlı Membran 

Sisteminde Yürütülen Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları için Genel Değerlendirme 

7.1.4.1. Akı Değerleri 

0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve UC010T Membranlarının KarĢılaĢtırılması 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları 

kapsamında ön arıtma maksatlı kullanılan 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve UC010T 

membranlarının zamanla akı değişimlerini gösteren grafik Şekil 7.24‟te verilmiştir. 

UF membranında zamanla bir değişim olmaz iken, MF membranlarında akı değerleri 

zamanla azalmıştır. 

 

ġekil 7.24: 0,2 µm MF, 0,05 µm MF  ve UC010T membranlarının zamanla akı 

değişimleri. 

NF90, NF270 ve BW30 membranlarının farklı ön arıtmalar sonucu sağladıkları akı 

değerleri sırasıyla Şekil 7.25, Şekil 7.26 ve Şekil 7.27‟da görülmektedir. 

NF90 membranı öncesinde uygulanan ön arıtmaların (0,05 µm MF membranı), NF90 

membranı performansı üzerinde hemen hemen aynı performansı gösterdiği 

belirlenmiştir (Şekil 7.25).  

NF270 membranından önce hamsuya uygulanan 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve 

UC010T ön arıtma sistemleri karşılaştırıldığında, NF270 öncesi en yüksek akı 

değerinin UC010T ile sağlandığı görülmektedir (Şekil 7.26). 

BW30 membranı öncesi uygulanan ön arıtmaların membrandaki akı miktarını bir 

miktar değiştirdiği görülmektedir. En yüksek akı değerleri ise ön arıtma olarak 0,2 

µm MF  ile UC010T sistemlerinin kullanıldığı durumda elde edilmiştir (Şekil 7.27). 



 
124 

 

ġekil 7.25: NF90 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen akı 

değerleri. 

 

ġekil 7.26: NF270 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

akı değerleri. 

 

ġekil 7.27: BW30 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

akı değerleri. 
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Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda yürütülen arıtılabilirlik çalışmalarında 

NF90, NF270, BW30 ve XLE membranlarındaki akı değişimleri, Çizelge 7.5‟de 

özetlenmiştir. 

Çizelge 7.5 : Farklı ön arıtmalar sonrası membranlardaki akı değişimleri. 

Parametre 
İşletme 

Basıncı 
0,2 µm MF  ile Ön Arıtma 

0,05 µm MF  ile  

Ön Arıtma UC 010T ile Ön Arıtma 

NF 270 RO BW30 NF 90 NF 270 RO BW30 RO XLE NF 270 RO BW30 

Akı 

(L/m2st) 

3/5 bar 14 2 1 10 2 0 22 2 

6/10 bar 43 11 5 37 10 22 42 13 

9/15 bar 74 22 18 70 20 48 75 24 

12/20 bar 90 35 23 102 29 68 102 35 

 

Çizelge 7.5 incelendiğinde, en yüksek akı değerleri NF270 membranı ile elde 

edilmiştir. Daha sonra ise sırasıyla, XLE, BW30 ve NF90 membranları gelmektedir.  

7.1.4.2. Su Kalitesi Parametreleri 

Ġletkenlik 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda gerçekleştirilen arıtılabilirlik 

çalışmalarında ön arıtma maksatlı olarak iki adet MF (0,2 µm ve 0,05 µm) 

membranı, bir adet UF (UC 010T) membranı kullanılmıştır. Ön arıtmalarda belirgin 

bir iletkenlik giderimi gözlenmemiştir.  Petrol  + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna 

uygulanan NF (NF90 ve NF270) ile TO (BW30 ve XLE) membranlarının farklı 

basınç kademelerinde iletkenlik giderme verimleri karşılaştırma olarak Şekil 7.28, 

Şekil 7.29,  Şekil 7.30 ve Şekil 7.31‟de verilmiştir. 

Şekil 7.28‟den de görüldüğü üzere, NF90 membranı öncesi 0,05 µm MF membranı 

arıtımına tabi tutulan hamsuda en yüksek iletkenlik giderimi, 0,05 µm MF ön 

arıtması sonrası 12 bar basınç değerinde gerçekleşmiştir. 0,2 µm MF, 0,05 µm MF, 

UC010T sonrası uygulanan NF270 membranı ile her işletme basıncında hemen 

hemen aynı mertebelerde iletkenlik giderimi elde edilmiştir (Şekil 7.29). BW30 

membranı ile en yüksek iletkenlik giderimi 0,2 µm MF ön arıtma sonrasında elde 

edilmiştir (Şekil 7.30). XLE membranı sadece 0,05 µm MF ön arıtması sonrası 

uygulanmıştır.  
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ġekil 7.28: NF90 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonrası elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

 

ġekil 7.29: NF270 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

 

ġekil 7.30: BW30 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 
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ġekil 7.31: XLE membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan NF90, NF270, BW30 ve 

XLE membranlarının farklı ön arıtmalarda ve işletme basınçlarında sağladıkları 

iletkenlik giderimi Çizelge 7.6‟de yer almaktadır. En yüksek giderme verimleri, XLE 

ve BW30 membranları sonrasında elde edilmiştir.  

Çizelge 7.6 : Farklı ön arıtmalar sonrası membranlardaki iletkenlik değerleri. 

Parametre 
İşletme 

Basıncı 

0,2 µm MF  ile Ön Arıtma 
0,05 µm MF  ile 

Ön Arıtma 
UC 010T ile Ön Arıtma 

NF 270 TO BW30 NF 90 NF 270 TO BW30 TO XLE NF 270 TO BW30 

İletkenlik 

(µS/cm) 

3/5 bar 12279 9596 11582 9760 4826 3804 10643 9294 

6/10 bar 10995 4364 10871 9370 2594 808 9596 2569 

9/15 bar 9988 1408 6244 8720 784 367 8877 784 

12/20 bar 2752 942 1440 8570 481 273 8510 511 

 

KOĠ 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu kullanılarak yürütülen laboratuvar ölçekli 

çalışmalarda NF90, NF270 ve BW30 membranları öncesinde uygulanan farklı ön 

arıtmalar için KOİ giderme verimleri, karşılaştırmalı olarak Şekil 7.32, Şekil 7.33 ve 

Şekil 7.34‟te verilmiştir.  

NF90 membranı ile en yüksek KOİ giderme verimi, 12 bar basınç altında 0,05 µm 

MF  ön arıtma sonrası elde edilmiştir. NF270 membranında ise 9 ve 12 bar işletme 

basınçları altında en yüksek KOİ giderme verimleri ise 0,2 µm MF ile ön arıtma 

sonrası NF270 membranı ile elde edilmiştir.  BW30 membranı için ise 0,2 µm MF 

membranı ön arıtma sonrası, daha yüksek KOİ giderme verimleri elde edilmiştir.    
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ġekil 7.32: NF90 membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 

 

ġekil 7.33: NF270 membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 

 

ġekil 7.34: BW30 membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 

TPH Analizi Sonuçları 

Petrol  + doğalgaz kuyusu‟ndan alınan üretim atıksuyunun yüksek basınçlı membran 

sisteminde yapılan arıtılabilirlik çalışmaları sonucunda, 0,2 µm MF sonrasında 

belirgin bir miktarda TPH dağılımı mevcut iken 0,2 µm MF ön arıtmanın ardından 
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uygulanan NF270‟te tüm hidrokarbon dağılım piklerinin azaldığı, BW30‟da ise 

NF270‟e nazaran piklerin bir miktar daha yüksek olmakla birlikte ham su ile 

kıyaslandığı takdirde sıfıra yakın bir değerde olduğu görülmektedir. 

TPH dağılımı bazında, 0,2 µm MF ön arıtma ve UF UC010T ön arıtmaları 

karşılaştırıldığında, UF membranından daha yüksek giderme verimi elde edildiği 

gözlenirken, MF ve UF ön arıtmalarının ardından uygulanan NF270 ve BW30 

membranlarında,  MF  ile yapılan ön arıtma sonucununda TPH dağılımlarının daha 

da düşük olduğu belirlenmiştir.    

Şekil 7.35‟te petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunun basınçlı membran 

sisteminde arıtılması sonucu elde edilen TPH kromotogramları görülmektedir  

 

ġekil 7.35: Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunun basınçlı membran 

sisteminde  arıtılması sonucu elde edilen TPH kromotogramları. 
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7.2. Doğalgaz Kuyusu Üretim Atıksu ile Basınçlı Membran Sisteminde 

Yürütülen Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

Hamsu olarak doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunun kullanıldığı bu çalışmalarda ön 

arıtma maksatlı olarak 0,2 µm MF ve 0,05 µm MF membranları kullanılmıştır. Ön 

arıtmayı takiben, NF (NF90) ve TO (BW30) membranları kullanılmıştır. Çizelge 

7.7‟te kullanılan membran türleri ve işletme koşulları özetlenmiştir. 

Çizelge 7.7 : Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan membran tipleri ve 

işletme koşulları 

Ön arıtma Uygulanan NF/TO membran tipi İşletme koşulları 

0,2 µm MF  

NF - NF90 

3 bar 

6 bar 

9 bar 

12 bar 

TO - BW30 

5 bar 

10 bar 

15 bar 

20 bar 

0,05 µm MF  

NF - NF90 

3 bar 

6 bar 

9 bar 

12 bar 

TO - BW30 

5 bar 

10 bar 

15 bar 

20 bar 

7.2.1. 0,2 µm MF Ön Arıtma Sonrası Yüksek Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.2.1.1. Akı Değerleri 

Nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları öncesinde, atıksuya 0,2 µm gözenek çaplı 

MF membranı uygulanmıştır. MF membranı 1 bar‟da işletilmiştir. Şekil 7.36‟da 0,2 

µm MF membran arıtması uygulanması sonucu elde edilen akı değerleri verilmiştir. 

Akı değeri zamanla azalmamıştır. Bu durum, membran üzerinde zamanla meydana 

gelen tıkanmanın bir göstergesidir.    

0,2 µm MF ön arıtma sonrası atıksu,  nanofiltrasyon ve ters osmoz membranlarında 

arıtılmış ve elde edilen ait akı değerleri, Şekil 7.37‟de verilmiştir. Buna göre, akı 

değerleri uygulanan basınç ile artmış, BW30 membranında daha yüksek akı değerleri 

elde edilmiştir. 
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ġekil 7.36 : 0,2 µm MF membranıyla doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda elde 

edilen akı değerlerinin zamanla değişimi. 

  

a) NF90 

 
 

b) BW30 

ġekil 7.37 : 0,2 µm MF ön arıtması sonrası uygulanan NF ve TO membranlarına ait 

akı değerlerinin zaman ve basınç ile değişimi. 
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7.2.1.2. Su Kalitesi Parametreleri 

0,2 µm MF ön arıtılmasından geçirilmiş doğalgaz kuyusu üretim atıksuları,  

nanofiltrasyon ve ters osmoz membranlarıyla arıtılmış süzüntü sularında iletkenlik, 

KOİ, yağ–gres ve TPH parametreleri ölçülmüştür.  

Ġletkenlik 

Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında 

uygulanan ön arıtma ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön arıtmayı takiben 

uygulanan nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları için arıtma öncesi ve sonrası 

iletkenlik değerleri ve işletme basınç aralıkları Şekil 7.38 ve Şekil 7.39‟da 

verilmiştir. 

  

NF90 – 3 bar NF90 – 6 bar 

  

NF90 – 9 bar NF90 – 12 bar 

ġekil 7.38 : 0,2 µm MF  ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon membranı 

için arıtma öncesi ve sonrası iletkenlik değerleri. 



 
133 

 
 

BW30 – 5 bar BW30 – 10 bar 

 
 

BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.39 : 0,2 µm MF ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranı için 

arıtma öncesi ve sonrası iletkenlik değerleri. 

Şekil 7.38 ve Şekil 7.39‟da görüldüğü üzere, uygulanan basınç artıkça iletkenlik 

giderimi de artmaktadır. NF90 membranı ile 12 bar‟da iletkenlik değeri 18000 µS/cm 

mertebelerinden 2000 µS/cm mertebelerine düşmüştür. Ters osmoz membranı olan 

BW30 kullanılarak ise iletkenlik değeri, 1000 µS/cm mertebelerine düşürülmüştür. 

KOĠ 

0,2 µm MF öncesi ve sonrası KOİ konsantasyonlarını gösteren grafik, Şekil 7.40‟da 

verilmiştir. Buna göre, hamsuyun KOİ konsantrasyonu 792 mg/L olup, MF arıtma 

sonrası bu değer, 548 mg/L‟ye düşmüştür. 0,2 µm MF membranı ile % 31 civarında 

bir KOİ giderme verimi sağlanmıştır. Ön arıtma maksatlı kullanılan 0,2 µm MF 

membranından sonra uygulanan NF ve TO membranlarının değişik işletme 

basınçlarındaki KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri, Çizelge 7.8‟de 

verilmiştir. En yüksek KOİ giderme verimi, TO–BW30 membranı ile % 87 

mertebelerinde sağlanmıştır. 5 bar‟da KOİ verilerinin olmamasının sebebi, bu 
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basınçta süzüntü akımının çıkmamasından kaynaklanmaktadır.  Şekil 7.41‟de 0,2 µm 

MF ön arıtma sonrası NF ve TO membranları çıkışında, farklı basınç 

kademelerindeki KOİ konsantrasyonları verilmiştir. Buna göre, artan basınç ile 

süzüntü suyundaki KOİ konsantrasyonları azalmıştır.  

 

ġekil 7.40 : 0,2 µm MF öncesi (ham atıksu) ve sonrası KOİ konsantrasyonları. 

Çizelge 7.8 : 0,2 µm MF ön arıtma sonrası NF ve TO membranlarının değişik 

işletme basınçlarındaki KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran İşletme basınçları  

(bar) 

KOİ (mg/L) Giderme verimleri 

(%) Giriş Çıkış 

0,2 µm MF  1 792 548 31 

 

NF 90 

3 548 366 32 

6 548 318 41 

9 548 104 81 

12 548 78 85 

 

TO BW30 

5 548 - - 

10 548 281 50 

15 548 72 87 

20 548 70 87 
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ġekil 7.41 : 0,2 µm MF  ön arıtımı sonrası farklı membranlar için KOİ 

konsantrasyonları (I – 3/5 bar, II – 6/10 bar, III – 9/15 bar, IV – 12/20 bar). 

Yağ–Gres 

Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda yağ–gres konsantrasyonu 26 mg/L olarak 

ölçülmüştür. MF ile ön arıtımın ardından bu değer < 10 mg/L tespit edilmiştir. 

7.2.2. 0,05 µm MF Ön Arıtma Sonrası Yüksek Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.2.2.1. Akı değerleri 

Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu, nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları 

öncesinde, 0.05 µm gözenek çaplı MF membranı ile arıtılmıştır. MF membranı 1 

bar‟da işletilmiştir. Şekil 7.42‟de 0,05 µm MF membranıyla elde edilen akı değerleri 

verilmiştir. Akı değeri, 130 L/m
2
.st değerinden, 90 130 L/m

2
.st degerlerine kadar 

düşmüştür. Zamanla akının azalmasının, membran yüzeyinin tıkanması ile orantılı 

olduğu düşünülmektedir.   

 

ġekil 7.42 : 0,05 µm MF membranıyla elde edilen akı değerleri. 
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0,05 µm MF ön arıtma sonrası nanofiltrasyon ve ters osmoz membranlarına ait akı 

değerlerinin zaman ve basınç ile değişimi, Şekil 7.43‟te verilmiştir. Buna göre, NF90 

ve BW30 membranlarında, zamanla akı değerinde bir değişme görülmez iken, akı 

değerleri artan basınç ile birlikte lineer olarak artmıştır. 

  
a) NF90 

 
 

b) BW30 

ġekil 7.43 : MF ön arıtması sonrası uygulanan NF ve TO membranlarına ait akı 

değerlerinin zaman ve basınç ile değişimi. 

7.2.2.2. Su Kalitesi Parametreleri  

0,05 µm MF ön arıtılmasından geçirilmiş atıksuların nanofiltrasyon ve ters osmoz 

membranlarıyla arıtılması sonrası süzüntü suyunda iletkenlik, KOİ, yağ–gres ve TPH 

parametreleri ölçülmüştür.  

Ġletkenlik 

Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında 

uygulanan ön arıtma ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön arıtmayı takiben 
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uygulanan nanofiltrasyon ve ters osmoz membranları için ham su ve süzüntü akımı 

iletkenlik değerleri ile uygulanan işletme basınç değerleri Şekil 7.44 ve Şekil 7.45‟te 

verilmiştir. 

 
NF90 – 6 bar 

 
 

NF90 – 9 bar NF90 – 12 bar 

ġekil 7.44 : 0,05 µm MF ön arıtmasını müteakip uygulanan nanofiltrasyon membranı için ham 

su ve süzüntü akımı iletkenlik değerleri. 

 
 

BW30 – 5 bar BW30 – 10 bar 

 
 

BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.45 : 0,05 µm MF ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranları 

için ham su ve süzüntü akımı iletkenlik değerleri. 
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0,05 µm MF ön arıtmasını takiben uygulanan NF90 membranının iletkenlik değerleri 

19000 µS/cm mertebelerinden, 12 bar basınç değerinde 2000 µS/cm mertebelerine 

düşmektedir. BW30 membranının iletkenlik değeri ise 20 bar basınçta, 1000 µS/cm 

mertebelerine inmektedir.  

KOĠ 

0,05 µm MF öncesi ve sonrası KOİ konsantasyonları Şekil 7.46‟da verilmiştir. Şekil 

7.46‟ya göre, 0,05 µm MF membranı ile % 24 dolaylarında KOİ giderme verimi 

sağlanmıştır. Ön arıtma maksatlı kullanılan 0,05 µm MF membranından sonra 

uygulanan NF ve TO membranları süzüntü akımında, değişik işletme basınçlarındaki 

KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri Çizelge 7.9 ve Şekil 7.47‟de verilmiştir. 

Buna göre, basınç artıkça süzüntü suyundaki KOİ konsnatrasyonu azalmaktadır. 

NF90 membranı ile BW30 membranına göre daha iyi bir giderme verimi elde 

edilmiştir.  

 

ġekil 7.46 : 0,05 µm MF öncesi ve sonrası KOİ konsantrasyonları. 

Çizelge 7.9 : 0,05 µm MF ön arıtmalı NF ve TO membranlarının değişik işletme 

basınçlarındaki KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran 

ĠĢletme 

Basınçları  

(bar) 

KOĠ (mg/L) Giderme 

verimleri (%) 
GiriĢ ÇıkıĢ 

0,2 µm MF 1 604 462 31 

 

NF 90 

3 462 322 40 

6 462 263 51 

9 462 67 87 

12 462 25 95 

 

TO BW30 

5 462 - - 

10 462 385 16 

15 462 150 67 

20 462 40 91 
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ġekil 7.47 : 0,05 µm MF ön arıtma sonrası farklı membranlar için KOİ 

konsantrasyonları (I – 3/5 bar, II – 6/10 bar, III – 9/15 bar, IV – 12/20 bar). 

Yağ–Gres 

Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda yağ–gres konsantrasyonu 26 mg/L olarak 

ölçülmüştür. MF ile ön arıtımın ardından bu değer < 10 mg/L tespit edilmiştir. 

7.2.3. Doğalgaz Kuyusu Üretim Atıksuyu ile Yürütülen Basınçlı Membran 

Sisteminde Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları için Genel Değerlendirme 

7.2.3.1. Akı Değerleri 

0,2 µm MF ve 0,05 µm MF Membranlarının KarĢılaĢtırılması 

Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan 0,2 µm MF ve 0,05 µm MF 

membranlarının 1 bar işletme basıncındaki akı değişimleri Şekil 7.48‟de verilmiştir. 

Gözenek boyutu daha büyük olan 0,2 µm MF membranın geçirgenliği daha fazla 

olduğundan zamanla membran alanından geçen akı miktarının daha yüksek olduğu 

Şekil 7.48‟den görülmektedir. Zamanla membran yüzeyinde kirleticilerin 

birikmesiyle birlikte, süzüntü miktarı da azalmaktadır. 

 

ġekil 7.48 : 0,2 µm MF ve 0,05 µm MF membranlarının akı değerlerinin 

karşılaştırılması. 
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Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan NF90 ve BW30 membranları öncesi 

kullanılan 0,2 µm MF ve 0,05 µm MF membranlarının, NF90 ve BW30‟dan süzülen 

akı değerleri üzerindeki etkisi sırasıyla, Şekil 7.49 ve Şekil 7.50‟de verilmiştir. Şekil 

7.49 ve Şekil 7.50 incelendiğinde, ön arıtma amaçlı kullanılan 0,2 µm MF membranı, 

0,05 µm MF membranına göre daha yüksek akı değerleri sağlamaktadır. 

 

ġekil 7.49 : NF90 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

akı değerleri. 

 

ġekil 7.50 : BW30 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

akı değerleri. 

Çizelge 7.10‟da, ön arıtma amaçlı kullanılan 0,2 µm MF ve 0,05 µm MF 

membranları sonrasında uygulanan NF90 ve BW30 membranlarındaki akı 

değişimleri özetlenmiştir. BW30 membranında, NF90 membranına göre daha yüksek 

akı değerleri elde edilmiştir.  
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Çizelge 7.10 : Farklı ön arıtmalarda NF90 ve BW30 membranlarındaki akı 

değerlerinin basınç ile değişimi. 

Parametre 
İşletme 

Basıncı 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 0,05 µm MF ile Ön Arıtma 

NF 90 TO BW30 NF 90 TO BW30 

Akı (L/m
2
st) 

3/5 bar 1 0 0 0 

6/10 bar 4 3 3 9 

9/15 bar 14 20 10 18 

12/20 bar 22 35 18 33 

7.2.3.2. Su Kalitesi Parametreleri 

Ġletkenlik 

Uygulanan ön arıtmalar sonucu önemli bir iletkenlik giderimi gözlenmeyen doğalgaz 

kuyusu üretim atıksuyunda NF90 membranı sonrasında farklı basınç değerlerindeki 

iletkenlik değerleri Şekil 7.51‟de verilmiştir. 3, 6 ve 9 bar basınç değerlerinde 0,05 

µm MF ön arıtma sonrası NF90 membranında, 12 bar‟da ise 0,2 µm MF ön arıtma 

sonrası NF90 membranında yüksek iletkenlik giderimi elde edilmiştir (Şekil 7.51).  

BW30 membranı öncesi uygulanan MF membranlarına ve farklı işletme basınçlarına 

bağlı olarak iletkenlik değerlerindeki değişim, Şekil 7.52‟de yer almaktadır. Buna 

göre, 0,2 µm MF ön arıtması sonrasında uygulanan BW30 membranında 5, 10 ve 15 

barda, 0,05 µm MF ön arıtması sonrasında uygulanan BW30 membranında ise 20 

barda daha yüksek iletkenlik giderimi elde edilmiştir (Şekil 7.52). 

 

ġekil 7.51 : NF90 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 
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ġekil 7.52 : BW30 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

Çizelge 7.11‟de farklı MF ön arıtmaları sonrasında uygulanan BW30 ile NF90 

membranlarının farklı işletme basınçlarındaki iletkenlik değişimleri özetlenmiştir. 

Çizelge 7.11 : Farklı MF ön arıtmaları sonrasında BW30 ile NF90 membranlarındaki 

iletkenlik değerleri. 

Parametre İşletme Basıncı 
0,2 µm MF ile Ön Arıtma 0,05 µm MF ile Ön Arıtma 

NF 90 TO BW30 NF 90 TO BW30 

İletkenlik 

(µS/cm) 

3/5 bar 11407 9220 11582 16495 

6/10 bar 11307 5753 10871 15444 

9/15 bar 10831 1408 6244 1820 

12/20 bar 2752 942 2827 917 

 

KOĠ 

0,2 µm MF ve 0,05 µm MF ön arıtmaları ardından, NF90 ile BW30 

membranlarındaki KOİ değerlerinin karşılaştırılması, Şekil 7.53 ve Şekil 7.54‟te 

verilmiştir. Buna göre, BW30 membranı ile daha yüksek KOİ giderme verimleri elde 

edilmiştir. 0,05 µm MF ön arıtmasından sonra KOİ giderme verimlerinin daha 

yüksek olduğu, Şekil 7.53 ve Şekil 7.54 karşılaştırıldığında görülmektedir. En 

yüksek KOİ giderimi NF90 membranı ile sağlanmıştır.  
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ġekil 7.53 : 0,2 µm MF ön arıtması sonrasında KOİ giderme verimleri. 

 

ġekil 7.54 : 0,05 µm MF ön arıtması sonrasında KOİ değerleri. 

7.3. Petrol Kuyusu Üretim Atıksuyu ile Basınçlı Membran Sisteminde 

Yürütülen Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

Hamsu olarak petrol kuyusu üretim atıksuyunun kullanıldığı bu çalışmalarda ön 

arıtma maksatlı olarak 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ile UF UC010T membranları 

kullanılmıştır. Ön arıtmayı takiben NF (NF90, NF270) ve TO (BW30, XLE) 

membranları kullanılmıştır. Çizelge 7.12‟de kullanılan membran türleri ve işletme 

koşulları özetlenmiştir. 
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Çizelge 7.12 : Petrol kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan membran tipleri ve 

işletme koşulları 

Ön Arıtma 
Uygulanan NF/TO 

membranı 
ĠĢletme KoĢulları (bar) 

MF 0,2 µm NF – NF90 3 – 6 – 9 – 12 

 NF – NF270 3 – 6 – 9 – 12 

 TO – BW30 5 – 10 – 15 – 20 

 TO - XLE 5 – 10 – 15 – 20 

MF 0,2 µm NF – NF90 3 – 6 – 9 – 12 

 NF – NF270 3 – 6 – 9 – 12 

 TO – BW30 5 – 10 – 15 – 20 

 TO - XLE 5 – 10 – 15 – 20 

UF UC010T NF – NF90 3 – 6 – 9 – 12 

 NF – NF270 3 – 6 – 9 – 12 

 TO – BW30 5 – 10 – 15 – 20 

 TO - XLE 5 – 10 – 15 – 20 

7.3.1. 0,2 µm MF Ġle Ön Arıtma Sonrası Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.3.1.1. Akı Değerleri 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında 

nanofiltrasyon (NF90 ve NF270)  ve ters osmoz (BW30 ve XLE) membranları 

öncesinde uygulanan MF 0,2 µm membranı 1 bar‟da işletilmiştir. Şekil 7.55‟te MF 

0,2 µm membranında elde edilen akı değerlerinin zamanla değişimi verilmiştir. 

 

ġekil 7.55 : MF 0,2 µm membranında elde edilen akı değerlerinin zamanla değişimi. 

Akı değeri, atıksuda bulunan kirleticilerin membran gözeneklerini tıkaması 

sebebiyle, başlangıçta 800 L/m
2
st mertebelerinde iken zamanla 200 L/m

2
st 

mertebelerine düşmektedir (Şekil 7.55). 
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MF 0,2 µm ön arıtmasını takiben uygulanmış olan NF ve TO membranlarına ait akı 

değerleri Şekil 7.56‟da verilmiştir. Şekil 7.56 incelendiğinde, basınç arttıkça 

membranların akı değerlerinin de arttığı görülmektedir.  

  
a) NF90 b) NF270 

  
c) BW30 d) XLE 

ġekil 7.56 : MF 0,2 µm ön arıtmasını takiben uygulanmış olan NF ve TO 

membranlarına ait akı değerleri. 

Şekil 7.56‟dan da görüldüğü üzere, en yüksek akı değerleri NF270 membranı ile elde 

edilmiştir. Nanofiltrasyon membranı olan NF90 membranı ile 3 bar ve 6 bar, ters 

osmoz membranı olan BW30 membranı ile ise 5 bar ve 10 bar işletme basınçlarında 

akı elde edilmemiştir. İkinci en yüksek akı değerleri, 5 bar işletme basıncında akı 

elde edilmemesine rağmen, XLE ters osmoz membranı ile sağlanmıştır. 

7.3.1.2. Su Kalitesi Parametreleri 

MF 0,2 µm ön arıtma membranını takiben uygulanan NF ve TO membranlarıyla 

arıtılmış süzüntü sularında iletkenlik, KOİ, TPH parametreleri ölçülmüştür. Deneysel 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

Ġletkenlik 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalar kapsamında atıksuyu 

uygulanan MF 0,2 µm ön arıtması ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön 
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arıtmayı takiben uygulanan NF ve TO membranlarına ait giriş ve çıkış iletkenlik 

değerleri Şekil 7.57, Şekil 7.58, Şekil 7.59 ve Şekil7.60‟da verilmiştir.  

  
NF90 – 9 bar NF90 – 12 bar 

ġekil 7.57 : MF 0,2 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon 

membranları (NF90) için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

Şekil 7.57‟den de görüldüğü üzere, NF90 membranı ile yürütülen çalışmalarda 

iletkenlik değerleri 25000 µS/cm mertebelerinden en fazla 15000 µS/cm 

mertebelerine kadar azalmıştır. 

  

NF270 – 3 bar NF270 – 6 bar 

  

NF270 – 9 bar NF270 – 12 bar 

ġekil 7.58 : MF 0,2 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon 

membranları için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 
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NF270 membranı ile yürütülen çalışmalarda önemli bir iletkenlik giderimi 

gözlenmemiştir. İletkenlik değeri en fazla 25000 µS/cm mertebelerinden, 12 bar 

işletme basıncı altında, 20000 µS/cm mertebelerine kadar azalmıştır (Şekil 7.58). 

  

BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.59 : MF 0,2 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membrnaları 

için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

BW30 membranı ile yürütülen çalışmalarda iletkenlik değeri 25000 µS/cm 

mertebelerinden, 10 bar işletme basıncı altında 10000 µS/cm mertebelerine, 20 bar 

işletme basıncı altında ise 5000 µS/cm mertebelerine kadar azalmıştır (Şekil 7.59). 

 
XLE – 10 bar 

  
XLE – 15 bar XLE – 20 bar 

ġekil 7.60 : MF 0,2 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranları 

için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 
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Şekil 7.60 incelendiğinde, XLE membranı ile yürütülen çalışmalarda en yüksek akı 

giderimi elde edilmiştir. İletkenlik değeri 25000 µS/cm mertebelerinden, 20 bar 

işletme basıncı altında, 2000 µS/cm mertebelerine azalmıştır. 

KOĠ 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu hamsu ve MF 0,2 µm sonrası süzüntü suyuna ait KOİ 

konsantrasyonları Şekil 7.61‟de verilmiştir. Hamsu KOİ konsantrasyonu 230 mg/L 

olarak ölçülmüştür. MF 0,2 µm ön arıtmasını takiben KOİ konsantrasyonu 195 mg/L 

olarak tayin edilmiştir, KOİ giderim verimi % 12 olmuştur.  

 

ġekil 7.61 : Hamsuya ve MF 0,2 µm sonrası süzüntü suyuna ait KOİ değerleri 

karşılaştırılması. 

Çizelge 7. 13‟te, MF 0,2 µm ile ön arıtması gerçekleştirilmiş atıksuyun, NF ve TO 

membranları ile arıtılması sonrasındaki KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri 

verilmiştir. Nanofiltrasyon membranlarından en yüksek KOİ giderim verimi NF90 

membranı ile 12 bar işletme basıncında sağlanmıştır. KOİ konsantrasyonu 195 

mg/L‟den 159 mg/L‟e azalmıştır. Ters osmoz membranlarından en yüksek KOİ 

giderim verimi XLE membranı ile 20 bar işletme basıncında elde edilmiştir. KOİ 

konsantrasyonu 195 mg/L‟den 70 mg/L‟e azalmıştır. 
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Çizelge 7.13 : MF 0,2 µm sonrası KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran 

İşletme 

Basınçları 

(bar) 

KOİ (mg/L) 
Giderme 

Verimleri (%) Giriş Çıkış 

MF 0,2 µm 1 221 195 12 

NF90 

3 - - - 

6 - - - 

9 195 159 18 

12 195 95 51 

NF270 

3 195 159 18 

6 195 155 21 

9 195 139 29 

12 195 128 34 

BW30 

5 - - - 

10 - - - 

15 195 170 13 

20 195 82 58 

XLE 

5 - - - 

10 - - - 

15 195 118 39 

20 195 70 64 

 

TPH 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda MF 0,2 µm ön arıtması 

sonrasında etkin bir TPH giderimi gözlenmiştir ( > % 99 oranında giderim verimi). 

7.3.2. MF 0,05 µm Ġle Ön Arıtma Sonrası Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.3.2.1. Akı Değerleri 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında 

nanofiltrasyon (NF90 ve NF270)  ve ters osmoz (BW30 ve XLE) membranları 

öncesinde uygulanan MF 0,2 µm membranı 1 bar‟da işletilmiştir. Şekil 7.62‟de MF 

0,2 µm membranında elde edilen akı değerlerinin zamanla değişimi verilmiştir. 

Akı değeri 300 L/m
2
st mertebelerinden zamanla 120 L/m

2
st mertebelerine azalmıştır 

(Şekil 7.62). Zamanla akı değerinin azalmasının nedeni, kirleticilerin membran 

gözeneklerini tıkaması olarak gösterilebilir.   
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ġekil 7.62 : MF 0,05 µm membranında elde edilen akı değerlerinin zamanla 

değişimi. 

MF 0,05 µm ön arıtmasını takiben uygulanmış olan NF ve TO membranlarına ait akı 

değerleri Şekil 7.63‟te verilmiştir. Şekil 7.63 incelendiğinde, basınç arttıkça 

membranların akı değerlerinin de arttığı görülmektedir.  

  

a) NF90 b) NF270 

  
c) BW30 d) XLE 

ġekil 7.63 : MF 0,05 µm ön arıtmasını takiben uygulanmış olan NF ve TO 

membranlarına ait akı değerleri. 
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Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda, MF 0,05 µm membranı ön 

arıtmasını takiben uygulanan NF ve TO membranlarından en yüksek akı değeri 

NF270 membranıyla elde edilmiştir. NF90 membranı ile yürütülen çalışmalarda 3, 6 

ve 9 barlarda, BW30 ile XLE membranları ile yürütülen çalışmalarda ise 5 ve 10 

barlarda akı elde edilmemiştir. 

7.3.2.2. Su Kalitesi Parametreleri 

MF 0,05 µm ön arıtma membranını takiben uygulanan NF ve TO membranlarıyla 

arıtılmış süzüntü sularında iletkenlik, KOİ, TPH parametreleri ölçülmüştür. Deneysel 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

Ġletkenlik 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalar kapsamında atıksuyu 

uygulanan MF 0,05 µm ön arıtması ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön 

arıtmayı takiben uygulanan NF ve TO membranlarına ait giriş ve çıkış iletkenlik 

değerleri Şekil 7.64, Şekil 7.65, Şekil 7.66 ve Şekil7.67‟de verilmiştir.  

 

NF90 – 12 bar 

ġekil 7.64 : MF 0,05 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon 

membranları için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

NF90 membranı ile yürütülen çalışmalarda iletkenlik değeri 29000 µS/cm 

mertebelerinden 22000 µS/cm mertebelerine düşmektedir. 
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NF270 – 3 bar NF270 – 6 bar 

  
NF270 – 9 bar NF270 – 12 bar 

ġekil 7.65 : MF 0,05 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon 

membranları için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

NF270 membranı ile yürütülen çalışmalarda çok düşük bir iletkenlik giderimi elde 

edilmiştir. 12 bar işletme basıncı altında giriş iletkenlik değeri 29000 µS/cm 

mertebelerinden 25000 µS/cm mertebelerine azalmıştır.  

  

BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.66 : MF 0,05 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranları 

için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 
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Şekil 7.66‟dan de görüldüğü gibi, 0,05 µm MF ön arıtmasını takiben uygulanmış 

olan BW30 membranı ile 20 bar basınç altında iletkenlik değeri 30000 µS/cm 

mertebelerinden 5000 µS/cm mertebelerine azalmıştır. 

  
XLE -15 bar XLE – 20 bar 

ġekil 7.67 : MF 0,05 µm ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranları 

için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

XLE membranı ile yürütülen çalışmalarda, Şekil 7.67‟den de görüldüğü üzere, 

iletkenlik değeri 30000 µS/cm mertebelerinden 5000 µS/cm mertebelerine azalmıştır. 

KOĠ 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu hamsu ve MF 0,05 µm sonrası süzüntü suyuna ait KOİ 

konsantrasyonları Şekil 7.68‟de verilmiştir. Hamsu KOİ konsantrasyonu 248 mg/L 

olarak ölçülmüştür. MF 0,2 µm ön arıtmasını takiben KOİ konsantrasyonu 210 mg/L 

olarak tayin edilmiştir, KOİ giderim verimi % 15 olmuştur. Çizelge 7. 14‟te, MF 

0,05 µm ile ön arıtması gerçekleştirilmiş atıksuyun, NF ve TO membranları ile 

arıtılması sonrasındaki KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri verilmiştir. En 

yüksek KOİ giderim verimleri ters osmoz membranları ile sağlanmıştır. 

 

ġekil 7.68 : Hamsuya ve MF 0,05 µm sonrası süzüntü suyuna ait KOİ değerleri 

karşılaştırılması. 
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Çizelge 7.14 : MF 0,05 µm sonrası KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran 
İşletme 

Basınçları 
(bar) 

KOİ (mg/L) 
Giderme Verimleri 

(%) Giriş Çıkış 

MF 0,05 µm 1 248 210 15 

NF90 

3 - - - 
6 - - - 
9 - - - 

12 210 165 22 

NF270 

3 210 195 7 
6 210 186 12 
9 210 162 23 

12 210 158 25 

BW30 

5 - - - 
10 - - - 
15 210 189 10 
20 210 123 41 

XLE 

5 - - - 
10 - - - 
15 210 160 24 
20 210 118 44 

 

TPH 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda MF 0,2 µm ön arıtması 

sonrasında etkin bir TPH giderimi gözlenmiştir ( > % 99 oranında giderim verimi). 

7.3.3. UF UC010T Ġle Ön Arıtma Sonrası Basınçlı Membran Sisteminde 

Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları 

7.3.3.1. Akı Değerleri 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında 

nanofiltrasyon (NF90 ve NF270)  ve ters osmoz (BW30 ve XLE) membranları 

öncesinde uygulanan UF UC010T membranı 2 bar basınç altında işletilmiştir. Şekil 

7.69‟da UF UC010T membranında elde edilen akı değerlerinin zamanla değişimi 

verilmiştir.  
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ġekil 7.69 :  UF UC010T membranında elde edilen akı değerlerinin zamanla 

değişimi. 

UF UC010T membranı çalışmalarında akı değerinin 300 L/m
2
st mertebelerinden 100 

L/m
2
st mertebelerine düştüğü Şekil 7.69‟dan görülmektedir. Zamanla akı değerinin 

azalmasının nedeni, kirleticilerin membran gözeneklerini tıkaması olarak 

gösterilebilir.   

UF UC010T ön arıtmasını takiben uygulanmış olan NF ve TO membranlarına ait akı 

değerleri Şekil 7.70‟te verilmiştir. Şekil 7.70 incelendiğinde, basınç arttıkça 

membranların akı değerlerinin de arttığı görülmektedir.  

  
a) NF90 b) NF270 

  

c) BW30 d) XLE 

ġekil 7.70 : UF UC010T ön arıtmasını takiben uygulanmış olan NF ve TO 

membranlarına ait akı değerleri. 
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Şekil 7.70‟ten de görüldüğü üzere en yüksek akı değerleri NF270 membranı ile elde 

edilmiştir. NF90 membranı ile 3, 6 ve 9 bar işletme basınçlarında, BW30 ile XLE 

membranlarıyla ise 5 ve 10 bar işletme basınçlarında akı elde edilmemiştir. NF270 

membranından sonra en yüksek ikinci akı değerlerine ters osmoz membranı olan 

XLE membranı ile elde edilmiştir.  

7.3.3.2. Su Kalitesi Parametreleri 

UF UC010T ön arıtma membranını takiben uygulanan NF ve TO membranlarıyla 

arıtılmış süzüntü sularında iletkenlik, KOİ, TPH parametreleri ölçülmüştür. Deneysel 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 

Ġletkenlik 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalar kapsamında atıksuyu 

uygulanan UF UC010T ön arıtması ile iletkenlik giderimi gözlenmemiştir. Ön 

arıtmayı takiben uygulanan NF ve TO membranlarına ait giriş ve çıkış iletkenlik 

değerleri Şekil 7.71, Şekil 7.72, Şekil 7.73 ve Şekil7.74‟te verilmiştir.  

 

NF90 – 12 bar 

ġekil 7.71 : UF UC010T ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon 

membranları için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

NF90 membranı ile yürütülen çalışmalarda iletkenlik değeri 28000 µS/cm 

mertebelerinden 25000 µS/cm mertebelerine azaldığı Şekil 7.71‟den görülmektedir. 
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NF270 – 3 bar NF270 – 6 bar 

 
 

NF270 – 9 bar NF270 – 12 bar 

ġekil 7.72 : UF UC010T ile ön arıtmayı takiben uygulanan nanofiltrasyon 

membranları için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

Şekil 7.72‟den de görüldüğü üzere, NF270 membranı ile belirgin bir giderim 

gözlenmemiştir. İletkenlik değerleri 31000 µS/cm mertebelerinden 29000 µS/cm 

mertebelerine düşmüştür.  

  
BW30 – 15 bar BW30 – 20 bar 

ġekil 7.73 : UF UC010T ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membrnaları 

için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 
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BW30 membranı ile yürütülen çalışmalarda, Şekil 7.73‟ten de görüldüğü gibi, 

iletkenlik değeri 30000 µS/cm mertebelerinden 20 bar basınç altında 10000 µS/cm 

mertebelerine kadar azalmıştır. 

  
XLE – 15 bar XLE – 20 bar 

ġekil 7.74 : UF UC010T ile ön arıtmayı takiben uygulanan ters osmoz membranları 

için hamsu ve süzüntü suyundaki iletkenlik değerleri. 

Şekil 7.74‟ten de görüldüğü üzere 30000 µS/cm mertebelerinde olan hamsu 

iletkenlik değeri, 20 bar basınç altında uygulanan XLE membranı ile 5000 µS/cm 

mertebelerine kadar giderilmiştir. 

KOĠ 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu hamsu ve UF UC010T sonrası süzüntü suyuna ait KOİ 

konsantrasyonları Şekil 7.75‟te verilmiştir. Hamsu KOİ konsantrasyonu 207 mg/L 

olarak ölçülmüştür. UF UC010T ön arıtmasını takiben KOİ konsantrasyonu 169 

mg/L olarak tayin edilmiştir, KOİ giderim verimi % 18 olmuştur. Çizelge 7. 15‟te, 

UF UC010T ile ön arıtması gerçekleştirilmiş atıksuyun, NF ve TO membranları ile 

arıtılması sonrasındaki KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri verilmiştir. En 

yüksek KOİ giderim verimleri ters osmoz membranları ile sağlanmıştır. 

 

ġekil 7.75 : Hamsuya ve UF UC010T sonrası süzüntü suyuna ait KOİ değerleri 

karşılaştırılması. 
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Çizelge 7.15 : UF UC010T sonrası KOİ konsantrasyonları ve giderme verimleri. 

Membran İşletme Basınçları 

(bar) 

KOİ (mg/L) 
Giderme Verimleri 

(%) Giriş Çıkış 

MF 0,05 µm 1 207 169 18 

NF90 

3 - - - 

6 - - - 

9 - - - 

12 169 160 5 

NF270 

3 169 132 22 

6 169 131 23 

9 169 117 31 

12 169 111 35 

BW30 

5 - - - 

10 - - - 

15 169 137 19 

20 169 130 23 

XLE 

5 - - - 

10 - - - 

15 169 120 29 

20 169 84 51 

 

TPH 

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda MF 0,2 µm ön arıtması 

sonrasında etkin bir TPH giderimi gözlenmiştir ( > % 99 oranında giderim verimi). 

7.3.4. Petrol Kuyusu Üretim Atıksuyu ile Basınçlı Membran Sisteminde 

Yürütülen Arıtılabilirlik ÇalıĢmaları için Genel Değerlendirme 

7.3.4.1. Akı Değerleri 

0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve UC010T Membranlarının KarĢılaĢtırılması 

Petrol kuyusu üretim atıksuyunda yürütülen arıtılabilirlik çalışmaları kapsamında ön 

arıtma maksatlı kullanılan 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve UC010T membranlarının 

zamanla akı değişimlerini gösteren grafik Şekil 7.76‟da verilmiştir. En yüksek akı 

değeri 0,2 µm MF membranı ile elde edilmiştir. MF, 0,05 µm MF ve UC010T 

membranlarınınakı değerleri birbirine çok yakın ölçülmüştür.  

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda NF90, NF270, BW30 ve 

XLE membranlarının farklı ön arıtmalar sonucu sağladıkları akı değerleri sırasıyla 

Şekil 7.77, Şekil 7.78, Şekil 7.79 ve Şekil 7.80‟de görülmektedir. 
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ġekil 7.76 : 0,2 µm MF, 0,05 µm MF  ve UC010T membranlarının zamanla akı 

değişimleri. 

NF90 membranı öncesinde hamsuya uygulanan 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve 

UC010T ön arıtmaları karşılaştırıldığında, NF90 membranında en yüksek akı 

değerlerine 0,2 µm MF ön arıtması sonrası sağlandığı Şekil 7.77‟den görülmektedir. 

NF270 membranından önce hamsuya uygulanan 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve 

UC010T ön arıtma sistemleri karşılaştırıldığında, NF270 membranı performansı 

üzerinde hemen hemen aynı performansı gösterdikleri belirlenmiştir (Şekil 7.78). 

BW30 membranı öncesi uygulanan ön arıtmaların membrandaki akı miktarını bir 

miktar değiştirdiği görülmektedir. En yüksek akı değerleri ise ön arıtma olarak 0,2 

µm MF sisteminin kullanıldığı durumda elde edilmiştir (Şekil 7.79). 

XLE membranı öncesinde hamsuya uygulanan 0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve UC010T 

ön arıtmaları karşılaştırıldığında, XLE membranında en yüksek akı değerlerine 0,2 

µm MF ön arıtması sonrası sağlandığı Şekil 7.80‟den görülmektedir. 

 

ġekil 7.77 : NF90 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonrası elde edilen 

iletkenlik değerleri. 



 
161 

 

ġekil 7.78 : NF270 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

 

ġekil 7.79 : BW30 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

 

ġekil 7.80 : XLE membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonucu elde edilen 

iletkenlik değerleri. 
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Petrol kuyusu üretim atıksuyunda yürütülen arıtılabilirlik çalışmalarında NF90, 

NF270, BW30 ve XLE membranlarındaki akı değişimleri, Çizelge 7.16‟da 

özetlenmiştir. 

Çizelge 7.16 : Farklı ön arıtmalar sonrası membranlardaki akı değişimleri. 

Parametre 
İşletme 

Basıncı 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 0,05 µm MF ile Ön Arıtma UC010T ile Ön Arıtma 

NF90 NF270 BW30 XLE NF90 NF270 BW30 XLE NF90 NF270 BW30 XLE 

Akı (L/m2st) 

3/5 bar - 25 - - - 25 - - - 21 - - 

6/10 bar - 52 - 2 - 54 - - - 48 - - 

9/15 bar 1 77 5 10 - 83 3 4 - 80 5 5 

12/20 bar 6 98 9 21 2 88 9 11 3 96 8 16 

 

Çizelge 7.16 incelendiğinde, düşük işletme basınçlarında NF270 membranı haricinde 

akı elde edilmediği görülmektedir. En yüksek akı değerleri NF270 membranı ile elde 

edilmiştir. Daha sonra sırasıyla; XLE, BW30 ve NF90 membranları gelmektedir 

(Çizelge 7.16). 

7.3.4.2. Su Kalitesi Parametreleri 

Ġletkenlik 

Petrol kuyusu üretim atıksuyunda gerçekleştirilen arıtılabilirlik çalışmalarında ön 

arıtma maksatlı olarak iki adet MF (0,2 µm ve 0,05 µm) membranı, bir adet UF (UC 

010T) membranı kullanılmıştır. Ön arıtmalarda belirgin bir iletkenlik giderimi 

gözlenmemiştir. Petrol kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan NF (NF90 ve NF270) 

ile TO (BW30 ve XLE) membranlarının farklı basınç kademelerinde iletkenlik 

giderme verimleri karşılaştırma olarak Şekil 7.81, Şekil 7.82,  Şekil 7.83 ve Şekil 

7.84‟te verilmiştir. 

Şekil 7.81, Şekil 7.82,  Şekil 7.83 ve Şekil 7.84‟ten de görüldüğü gibi, en yüksek 

iletkenlik giderimleri XLE membranı ile sağlanmıştır. İkinci en yüksek giderim 

BW30 membranı ile elde edilmiştir. XLE ve BW30 öncesi uygulanmış ön 

arıtmalardan ise söz konusu membranların etkinliğini artıran ön arıtma ise MF 0,2 

µm membranı olmuştur. NF270 membranı ile ise en düşük giderim verimleri elde 

edilmiştir. 
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ġekil 7.81 : NF90 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonrası elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

 

ġekil 7.82 : NF270 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonrası elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

 

ġekil 7.83 : BW30 membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonrası elde edilen 

iletkenlik değerleri. 
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ġekil 7.84 : XLE membranı için değişik ön arıtma çalışmaları sonrası elde edilen 

iletkenlik değerleri. 

Petrol kuyusu üretim atıksuyuna uygulanan NF90, NF270, BW30 ve XLE 

membranlarının farklı ön arıtmalarda ve işletme basınçlarında sağladıkları iletkenlik 

giderimi Çizelge 7.17‟de yer almaktadır. En yüksek giderme verimleri, XLE ve 

BW30 membranları sonrasında elde edilmiştir.  

Çizelge 7.17 : Farklı ön arıtmalar sonrası membranlardaki iletkenlik değerleri. 

Parametre 
İşletme 

Basıncı 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 0,05 µm MF ile Ön Arıtma UC010T ile Ön Arıtma 

NF90 NF270 BW30 XLE NF90 NF270 BW30 XLE NF90 NF270 BW30 XLE 

İletkenlik 

(µS/cm) 

3/5 bar - 24594 - - - 26677 - - - 30728 - - 

6/10 bar - 23205 - 14764 - 25343 - - - 29806 - - 

9/15 bar 16783 22774 8451 6611 - 24490 12508 17958 - 29556 19818 10792 

12/20 bar 13876 21995 3690 2326 22089 24038 4756 6338 24212 28564 11764 3645 

KOĠ 

Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu kullanılarak yürütülen laboratuvar ölçekli 

çalışmalarda NF90, NF270 ve BW30 membranları öncesinde uygulanan farklı ön 

arıtmalar için KOİ giderme verimleri, karşılaştırmalı olarak Şekil 7.85, Şekil 7.86, 

Şekil 7.87 ve Şekil 7.88‟de verilmiştir.  

NF90 membranı ile en yüksek KOİ giderme verimi, 12 bar basınç altında 0,2 µm MF  

ön arıtma sonrası elde edilmiştir. NF270 membranında ise bar işletme basınçları 

altında en yüksek KOİ giderme verimleri ise UC010T ön arıtma membranı sonrası 

NF270 membranı ile elde edilmiştir.  BW30 membranı için ise 0,2 µm MF membranı 

ön arıtma sonrası, 20 bar basınç altında, daha yüksek KOİ giderme verimleri elde 

edilmiştir. XLE membranı ile en yüksek KOİ giderme verimi, 0,2 µm MF membranı 
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ile sağlanan ön arıtmanın ardından XLE membranına 20 bar basınç uygulanması ile 

elde edilmiştir. 

 

ġekil 7.85 : NF90 membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 

 

ġekil 7.86 : NF270 membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 

 

ġekil 7.87 : BW30 membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 
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ġekil 7.88 : XLE membranı için farklı ön arıtmalardaki KOİ giderme verimleri. 

TPH  

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda TPH parametresinin 

uygulanan ön arıtmalar (0,2 µm MF, 0,05 µm MF ve UC010T) sonrasında > 99 

oranında giderildiği tespit edilmiştir. 
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8.  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Petrol ve doğal gaz atıksuları, yüksek tuzluluk ve yüksek çözünmüş petrol 

hidrokarbonu içeren kuvvetli bir endüstriyel atıksudur. Yüksek tuzluluktan dolayı 

biyolojik arıtmada önemli sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle çeşitli membran 

konfigürasyonları ile bu atıksuların arıtılabilirliğinin incelenmesi gereksinimi vardır. 

Petrol, doğal gaz, petrol + doğal gaz atıksularının MF veya UF ile ön arıtmından 

sonra nanofiltrasyon veya ters osmoz ile arıtılabilirliği deneysel olarak araştırılmıştır. 

Basınçlı membran sistemleri ile yürütülen deneyler sonucunda, petrol, doğalgaz ile 

petrol + doğalgaz kuyuları üretim atıksularında çalışılan su kalite parametresi 

analizlerinde elde edilen değerlerin tamamının karşılaştırılması yapılmıştır.  

Çizelge 8.1, Çizelge 8.2 ve Çizelge 8.3‟te sırayla petrol + doğalgaz,doğalgaz ve 

petrol kuyuları üretim atıksuları kullanılarak yürütülen deneylerden elde edilen 

süzüntü akımlarında gerçekleştirilen analizlerin ve akı değerlerinin sonuçları 

verilmiştir.  

Çizelge 8.1: Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda kullanılan bütün   

membranlara ait analiz sonuçları (Nanofiltrasyon membranları için basınç: 12 bar,  

Ters osmoz membranlar için basınç: 20 bar). 

Kullanılan membran Akı (L/m
2
st) İletkenlik (µS/cm) KOİ (mg/L) 

NF90 
0,05 µm MF ile 

Ön Arıtma 
23 1440 42 

NF270 

0,05 µm MF ile 

Ön Arıtma 
102 8570 471 

0,2 µm MF ile Ön 

Arıtma 
107 2752 272 

UC 010T ile Ön 

Arıtma 
102 8510 348 

BW30 

0,05 µm MF ile 

Ön Arıtma 
29 481 39 

0,2 µm MF ile Ön 

Arıtma 
35 942 34 

UC 010T ile Ön 

Arıtma 
35 511 49 

XLE 
0,05 µm MF ile 

Ön Arıtma 
68 273 22 
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Petrol + doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda, akı değerleri 

karşılaştırıldığında en yüksek akı değeri 107 L/m
2
st ile 0,2 µm MF ön arıtması 

sonrası uygulanan NF270 membranında olduğu, Çizelge 8.1‟de görülmektedir. 

İletkenlik değerlerine bakıldığında, en iyi iletkenlik gideriminin ise 273 µS/cm ile 

0,05 µm MF ön arıtmalı XLE membranında olduğu tespit edilmiştir. NF90, BW30 ve 

XLE arıtmalarını takiben ölçülen KOİ konsantrasyonları, 250 mg/L olan SKKY 24 

saatlik kompozit numune deşarj standardını sağlamaktadır. NF270 membranı ile 

yürütülen arıtılabilirlik çalışmalarıyla ise bu Standard sağlanamamıştır. En yüksek 

KOİ giderim veriminin, %99 oranıyla, 0,05 µm MF ön arıtmalı XLE membranına ait 

olduğu Çizelge 8.1‟den görülmektedir. 

Çizelge 8.2 : Doğalgaz kuyusu üretim atıksuyunda kullanılan bütün membranlara ait 

analiz sonuçları (Nanofiltrasyon membranlar için basınç: 12 bar, Ters osmoz 

membranlar için basınç: 20 bar). 

Kullanılan membran Akı (L/m
2
st) İletkenlik (µS/cm) KOİ (mg/L) 

NF90 
0,2 µm MF ile Ön Arıtma 21 2752 78 

0,05 µm MF ile Ön Arıtma 16 2827 40 

BW30 
0,2 µm MF ile Ön Arıtma 36 942 70 

0,05 µm MF ile Ön Arıtma 30 917 25 

Çizelge 8.2‟de görüldüğü gibi doğalgaz kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen 

çalışmalarda en yüksek akı değerinin 36 L/m
2
st ile 0,2 µm MF ön arıtma sonrası 

BW30 membranındadır. 0,05 µm MF ön arıtma sonrası BW30 membranı ile 

iletkenlik değeri 917 µS/cm ve KOİ değeri ise 25 mg/L elde edilmiştir.  

Petrol kuyusu üretim atıksuyu ile yürütülen çalışmalarda elde edilen sonuçlar Çizelge 

8.3‟te özetlenmiştir. Buna göre, en yüksek akı değerlerine NF270 membranı ile 

ulaşılmaktadır.  0,2 µm MF ön arıtma sonrası NF270 membranı 98 L/m
2
st ile en 

yüksek akı değerini vermiştir. En etkili KOİ giderimi 0,2 µm MF ön arıtma sonrası 

uygulanmış membranlarla elde edilmektedir. Ancak petrol kuyusu üretim atıksuyuna 

ait hamsu KOİ değerleri SKKY standardının altında olduğundan, KOİ parametresini 

gidermek için harici bir arıtmaya gereksinim yoktur. Burada en büyük sorun tuzluluk 

giderimidir. İletkenlik parametresinde en yüksek giderim verimliliğine ters osmoz 

membranı olan XLE membranı ile erişilmiştir. 0,2 µm MF ön arıtma sonrası XLE ile 

iletkenlik değeri 29000 µS/cm dolaylarında 2326 µS/cm‟e azalmıştır. 
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Çizelge 8.3 : Petrol kuyusu üretim atıksuyunda kullanılan bütün membranlara ait 

analiz sonuçları (Nanofiltrasyon membranlar için basınç: 12 bar, Ters osmoz 

membranlar için basınç: 20 bar). 

Kullanılan membran Akı (L/m
2
st) İletkenlik (µS/cm) KOİ (mg/L) 

NF 90 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 6 13876 95 

0,05 µm MF ile Ön Arıtma 3 22089 165 

UC010T ile Ön Arıtma 2 24212 160 

NF270 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 98 21995 128 

0,05 µm MF ile Ön Arıtma 88 24038 158 

UC010T ile Ön Arıtma 96 28564 111 

BW30 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 9 3690 82 

0,05 µm MF ile Ön Arıtma 9 4756 123 

UC010T ile Ön Arıtma 8 11764 130 

XLE 

0,2 µm MF ile Ön Arıtma 21 2326 70 

0,05 µm MF ile Ön Arıtma 11 6338 118 

UC010T ile Ön Arıtma 16 3645 84 

Elde edilen tüm bu sonuçların ışığında atıksu tipine göre seçilen en uygun membran 

türleri, Çizelge 8.4‟te gösterilmiştir.  

Çizelge 8.4: Arıtılabilirlik çalışmaları sonucu elde edilen en uygun membran türleri. 

Parametre 
Atıksu türü 

Petrol + Doğalgaz Doğalgaz Petrol 

Akı (L/m
2
sa) 0,2 µm MF + NF270 0,2 µm MF  + BW30 0,2 µm MF + NF270 

İletkenlik (µS/cm) 0,05 µm MF  + XLE 0,05 µm MF  + BW30 0,2 µm MF  + XLE 

KOİ (mg/L) 0,05 µm MF  + XLE 0,05 µm MF  + BW30 0,2 µm MF  + XLE 

 

Çizelge 8.4 incelendiğinde, NF270 membranın yüksek akı değerleri sağladığı 

görülmektedir. Ters osmoz membranlarında (BW30 ve XLE) ise düşük akı değerleri 

elde edilirken, iletkenlik giderme verimlerinin yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. 

KOİ ise ters osmoz membranları (XLE ve BW30) ile yüksek verimde 

giderilebilmektedir. 
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