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Özet
Bu çal›ﬂmada, kuramsal bir bas›nçl› su reaktörü (PWR) nükleer güç tesisinin ›s›l verimine so¤utma suyu s›cakl›¤›n›n etkisi irdelenmiﬂtir. Belirli bir yerde kurulu bir tesis için kullan›labilecek so¤utma suyunun (örne¤in, deniz suyunun) s›cakl›¤›n›n de¤iﬂimi meteorolojik koﬂullar›n mevsimlik de¤iﬂimlerine
ba¤l›d›r ve tesisin ›s›l verimini etkiler. So¤utma suyu s›cakl›¤› de¤iﬂiminin tesisin ›s›l verimine etkisinin irdelenmesi problemi, ayn› zamanda bir nükleer
güç tesisinin dizayn› aﬂamas›nda, kurulabilece¤i yerin seçiminde de önemlidir.
Bu araﬂt›rman›n ana bulgusu, çevreden çekilen so¤utma suyu s›cakl›¤›ndaki 1o C’lik bir azalman›n PWR nükleer güç tesisinin ›s›l veriminde öngörülen
varsay›mlar çerçevesinde yaklaﬂ›k olarak %0,12’lik bir art›ﬂa neden olabilece¤inin tahmin edilmiﬂ olmas›d›r.
1. G i r i ﬂ
Nükleer güç tesisleri, hedeflenen güç talebi, kullan›lan malzemelerin metallurjik s›n›rlar›, çevresel koﬂullara iliﬂkin istatistikî veriler ve benzeri baz› etkenler dikkate al›narak önceden belirlenen tasar›m koﬂullar› için inﬂaa edilirler. Tasar›m koﬂullar›n›n belirlenmesi aﬂamas›nda, uzun süreli iklimsel koﬂullar gözönüne al›narak her bir tesis yeri için bir so¤utucu ak›ﬂkan s›cakl›¤› seçilir. Öte yandan, pratikte karﬂ›laﬂ›lan çal›ﬂma koﬂullar› genellikle tasar›m için
öngörülen nominal çal›ﬂma koﬂullar›ndan sapma gösterir. Bu nedenle, yo¤uﬂturucudan atmosfere at›lan ›s›y› transfer etmek için kullan›lan ve tesisin çevresinden temin edilen (deniz suyu, nehir suyu, hava gibi) so¤utucu ortam›n anî
iﬂletme koﬂulu s›cakl›¤›n›n tasar›m için öngörülen s›cakl›k de¤erinden sapmas› tesisin elektrik üretimindeki verimini de etkiler.
Literatürde, nükleer güç tesislerinin enerji analizleri ve çevresel parametrelerin referans olarak kabul edilmesi varsay›m›yla, enerjinin belirli bir for*‹stanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Maslak, 34469, ‹stanbul durmayaz@itu.edu.tr
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mundan elde edilen maksimum teorik iﬂ olarak tan›mlanabilecek olan ekserji
analizleri için baz› yay›nlar yer almakta olup (Rosen ve Scott, 1986; Dunbar
ve di¤erleri, 1995; Durmayaz ve Yavuz, 2001) bu yay›nlara örnek teﬂkil etmektedir. Ancak, bu çal›ﬂmalarda so¤utucu ortam s›cakl›¤› de¤iﬂiminin tesisin
performans›na etkisi irdelenmemektedir. Ganan ve di¤erleri (2005), bir bas›nçl› su reaktörüne (PWR) sahip Almaraz Nükleer Güç Tesisinin performans›n›n (›s›l veriminin) yaz›n hava koﬂullar›ndan kuvvetle etkilendi¤ini ve yo¤uﬂturucuda oluﬂan vakum kayb› sonucunda tesis gücünün s›n›rland›¤›n› rapor
etmiﬂler, en kötü hava koﬂullar›nda yani yaz›n en s›cak günlerinde tesisin verimini artt›rabilmek amac›yla mevcut so¤utma suyu dolaﬂ›m› sistemine iki so¤utma kulesi ilave edilebilirli¤inin fizibilite etüdünü yapm›ﬂlard›r. Chuang ve
Sue (2005) ise kombine çevrimli güç tesislerinde çevre s›cakl›¤› ve yo¤uﬂturucu bas›nc›n›n tesisin güç ç›kt›s› kapasitesini önemli ölçüde etkiledi¤ini belirtmiﬂler; de¤iﬂken yo¤uﬂturucu bas›nc›n›n ve yük faktörünün bir kombine
çevrimli güç tesisinin performans›na etkilerini incelemek üzere, iﬂletimde olan
bir kombine çevrimli güç tesisinde üç farkl› yo¤uﬂturucu bas›nc›nda testler
yapm›ﬂlar ve önceden belirlenmiﬂ azalt›lm›ﬂ güç taleplerinin farkl› gaz türbini-buhar türbini kombinasyonlar› ile karﬂ›lanmas›ndaki çal›ﬂma koﬂullar›n› teyit amac›yla farkl› güç ç›kt›lar› ölçmüﬂlerdir.
Bu çal›ﬂmada, so¤utma suyu s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂimin kuramsal bir bas›nçl› su reaktörü nükleer güç tesisinin ›s›l verimine etkisini belirlemek üzere bir
enerji analizi yap›lm›ﬂt›r. Bu analizin amac›, kurulu bir nükleer güç tesisi için
farkl› iklim koﬂullar›ndaki tesis performans›n› hesaplamaya yönelik teorik bir
hesaplama yöntemi oluﬂturmak ve ayr›ca elde edilen sonuçlar›n de¤erlendirilmesiyle çevreden temin edilecek so¤utma suyu s›cakl›¤› aç›s›ndan tesis için
yer seçiminin önemini vurgulamakt›r. Çal›ﬂmada, so¤utma suyu s›cakl›¤› ile
yo¤uﬂturucu bas›nc› aras›ndaki fonksiyonel iliﬂkiyi belirlemek üzere bir yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeli geliﬂtirilmiﬂtir. Modelde türbinden ç›k›p yo¤uﬂturucuya giren çürük buhar›n yo¤uﬂturucuda doyma koﬂullar›nda oldu¤u ve bu
çürük buhar›n yo¤uﬂturucudaki doyma s›cakl›¤› ile ›s› geçiﬂiyle ›s›nan so¤utma suyunun yo¤uﬂturucu ç›k›ﬂ›ndaki s›cakl›¤› aras›nda sonlu bir fark oldu¤u
da göz önünde bulundurulmuﬂtur. Bu yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeli kullan›larak yap›lan çevrim analiziyle, önceden belirlenmiﬂ 10-30o C’lik so¤utma suyu s›cakl›¤› aral›¤›ndaki tesisin so¤utma suyu s›cakl›¤› de¤iﬂimine ba¤l› dizayn harici iﬂletimindeki ›s› dengesi koﬂullar›nda güç ç›kt›s› ve ›s›l verimi belirlenmiﬂtir.
2. Teorik model
Bir PWR nükleer güç tesisi birinci ve ikinci çevrimler olarak adland›r›lan
iki çevrimden oluﬂmaktad›r. ﬁekil 1’de görüldü¤ü gibi bu çal›ﬂmada gözönü-
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ne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisinin birinci çevrimi bir bas›nçl› su reaktörü,
bir buhar üretici ve bir so¤utucu pompas›ndan, ikinci çevrimi ise bir yüksek
bas›nç türbini (HPT), bir alçak bas›nç türbini (LPT), bir nem ay›r›c›, bir k›zd›r›c›, bir besi suyu tank›, bir yo¤uﬂturucu, bir ana pompa, bir besi suyu pompas› ve üç adet besi suyu ›s›t›c›s›ndan oluﬂmaktad›r.
ﬁekil 1. Kuramsal PWR Nükleer Güç Tesisi için ›s› dengesi diyagram›.

Reaktörde atom çekirdeklerinin bölünmesi esnas›nda aç›¤a ç›kan nükleer
enerjinin önemli bir bölümü ›s› geçiﬂi ile birinci çevrimdeki so¤utucu ak›ﬂkana (yüksek bas›nçl› suya) aktar›l›r. Reaktör so¤utucu pompalar› vas›tas›yla
pompalanarak reaktörden ve buhar üreticilerinden geçen so¤utucu ak›ﬂkan reaktörden çekilen ›s›l enerjiyi buhar üreticiye taﬂ›r. Bu enerji buhar üreticide,
ikinci çevrimde dolaﬂan daha alçak bas›nçl› besi suyuna aktar›l›r ve besi suyunun buharlaﬂmas› sa¤lan›r. Bu buhar buhar türbinlerinde geniﬂlerken türbinlerin rötorunu döndürür ve ona ba¤l› olan elektrik üreticide elektrik üretilmesi
sa¤lan›r. Türbinleri terkeden çürük buhar yo¤uﬂturucuda çevreden çekilen bir
so¤utucu ak›ﬂkan ile so¤utularak yo¤uﬂturulup besi suyuna dönüﬂtürülür, yeniden pompalanarak buhar üreticiye gönderilir, dolaﬂ›m tamamlan›r.
Böylesi bir tesisin nükleer reaktör, türbinler, pompalar, buhar üreticileri,
›s›t›c›lar, besi suyu tank›, nem ay›r›c›, ara ›s›t›c›lar ve yo¤uﬂturucular gibi birden fazla kütle giriﬂ ve ç›k›ﬂ› olan herhangi bir birimi bir kontrol hacmi olarak
dikkate al›nabilir ve birden fazla kütle giriﬂ ve ç›k›ﬂ› olan bir kontrol hacminde daimi (sürekli) ak›ﬂta hal de¤iﬂimi için Termodinami¤in Birinci Yasas›
birim zamandaki enerji dengesi göz önüne al›narak
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Q˙ − W˙ kh = ∑ m˙ ç ( hç + Vç2 / 2 + gzç ) − ∑ m˙ g ( hg + Vg2 / 2 + gzg )
ç

g

(1)

ﬂeklinde ifade edilebilir. Eﬂitlik (1)’de yer alan Q̇ birim zamandaki net ›s›
geçiﬂi, Ẇ kh kontrol hacmi için birim zamandaki net iﬂ geçiﬂi, ṁ kütlesel debi,
ṁ entalpi, h ak›ﬂ h›z›, V yerçekimi ivmesi ve z yüksekliktir. ç ve g alt indisleri ise kontrol hacminin ç›k›ﬂ› ve giriﬂi anlam›na kullan›lmaktad›r.
Kontrol hacmi giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› aras›ndaki potansiyel ve kinetik enerji de¤iﬂimleri ile ad› geçen cihazlardaki ›s› kay›plar›n›n ihmal edilebilece¤i kabulü
ile Eﬂitlik (1)’le ifade edilen Termodinami¤in Birinci Yasas›n›n uygulanmas›ndan, R, s, t, p alt indisleri s›ras›yla reaktör, birinci çevrimde dolaﬂan so¤utucu,
türbin ve pompay› ifade etmek üzere, bas›nçl› su reaktöründe atom çekirdeklerinin bölünmesiyle elde edilen ve so¤utucuya transfer edilen fisyon gücü
˙ s ( hç − hg )
Q˙ R ≅ m

,

(2)

bir adyabatik türbinde geniﬂleme prosesi esnas›ndaki gerçek iﬂ
W˙ t = m˙ g hg − ∑ m˙ ç hç
ç

(3)

ve pompaya birim zamanda giren iç enerji
˙ ( hg − hç )
W˙ p = m

.

(4)

olarak elde edilir.
ﬁekil 1’de numaraland›r›lm›ﬂ olarak görülen her konumdaki ak›ﬂkan ak›m›
üzerinde birim zamandaki toplam enerji ak›ﬂ›
E˙ = m˙ ( h − h0 ) .

(5)

ile hesaplanmakta olup burada h0 suyun 20o C s›cakl›k ve 0,3 MPa bas›nçtaki referans entalpi de¤eridir.
Bu çal›ﬂmada gözönüne al›nan kuramsal PWR Nükleer Güç Tesisine iliﬂkin temel varsay›mlar:
(i) Buhar üretici ç›k›ﬂ›nda buhar›n termodinamik koﬂullar› de¤iﬂmez.
(ii) So¤utma suyu s›cakl›¤›ndaki de¤iﬂim mevsimlik ve çok yavaﬂ olaca¤›
için buhar üretici ç›k›ﬂ›nda sabit termodinamik koﬂullar› sa¤lamak üzere reaktörün ›s›l gücü çok yavaﬂ bir ﬂekilde de¤iﬂtirilebilir.
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(iii) Yo¤uﬂturucudaki vakum çevreden sabit debiyle çekilen so¤utma suyunun (deniz suyunun) s›cakl›¤›yla de¤iﬂmektedir.
Bu çal›ﬂmada so¤utma suyu s›cakl›¤› ile yo¤uﬂturucudaki vakum aras›ndaki fonksiyonel iliﬂkiyi belirlemek amac›yla yeni bir yo¤uﬂturucu ›s› dengesi
modeli geliﬂtirilmiﬂtir. Literatürde benzerî yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modelleri
mevcut olmas›na ra¤men (Eyice, 1975; Dietzel, 1980) bu modellerde yo¤uﬂturucu giriﬂi ve ç›k›ﬂ› aras›ndaki entalpi fark› sabit kabul edildi¤i için literatürdeki mevcut modeller ile do¤ru sonuçlar elde edilememektedir. Çürük buhar›n
bas›nc› ve bas›nc›na karﬂ›l›k gelen entalpisinin belirlenmesinde karﬂ›laﬂ›lan bu
problem bu çal›ﬂmada geliﬂtirilen “öngörüde bulunma - deneme - yan›lma halinde düzeltme” döngülü bir algoritma ile çözümlenmiﬂtir.
Geliﬂtirilen yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeli için varsay›mlar:
(i) Çürük buhar ve so¤utma suyunun debileri sabittir.
(ii) Çürük buhar›n yo¤uﬂturucudan geçmesi esnas›ndaki bas›nç kay›plar›
ihmal edilebilir, ancak so¤utma suyunun bas›nç kayb› sabit de¤erli olarak gözönüne al›nmaktad›r.
(iii) Yo¤uﬂturucuda çürük buhar›n doyma s›cakl›¤› ve so¤utma suyunun ç›k›ﬂ s›cakl›¤› aras›ndaki fark bir parametre olarak gözönüne al›nmakta olup ayr›ca, çürük buhar›n yo¤uﬂturucu ç›k›ﬂ›nda daima doymuﬂ s›v› faz›nda besi suyuna dönüﬂmüﬂ oldu¤u gerçe¤i de dikkate al›nmaktad›r.
Geliﬂtirilen yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modelinin algoritmas›:
(i) So¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤› Tss,g için bir de¤er ata ve so¤utma suyu giriﬂ entalpisini belirle.
(ii) So¤utma suyu ç›k›ﬂ s›cakl›¤› Tss,ç için bir varsay›mda bulun ve so¤utma suyu ç›k›ﬂ entalpisini belirle.
(iii) So¤utma suyuna transfer edilen ›s›y› hesapla.
(iv) Çürük buhar doyma s›cakl›¤› Tdoy için Tss,ç + ΔTsic de¤erini ata ve buna
karﬂ›l›k gelen doyma bas›nc›n› Pdoy belirle.
(v) Yo¤uﬂturucu ç›k›ﬂ›ndaki doyma entalpisini, düﬂük bas›nçl› besi suyu
›s›t›c›s›ndan doyma bas›nc›nda yo¤uﬂturucuya dönen besi suyunun entalpisini,
çürük buhar›n entalpisini s›ras›yla belirle.
(vi) Çürük buhardan transfer edilen ›s›y› hesapla.
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(vii) (iii) ile (vi)’y› karﬂ›laﬂt›r ve hatay› hesapla.
(viii) (vii)’deki mutlak hata de¤eri daha önce öngörülen küçük bir de¤erden daha büyük ise (ii)-(vii) ad›mlar›n› tekrar et.
3.

Hesaplama sonuçlar› ve tart›ﬂma

Yukar›da belirtilen varsay›mlar ile Eﬂitlikler (2)-(4), literatürde yer alan ilgili denklemler (Durmayaz ve Yavuz, 2001; Bejan ve di¤erleri, 1996) ve geliﬂtirilen yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeli algoritmas› kullan›larak bu çal›ﬂmada gözönüne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisi için bir enerji analizi yap›lm›ﬂt›r. Tesisin ›s› dengesi diyagram› ak›ﬂkana iliﬂkin termodinamik verileri hesaplamalarda kullan›lan 1’den 33’e kadar çeﬂitli konumlar› belirtilerek ﬁekil 1’de
gösterilmektedir.
Bu çal›ﬂmada, çevreden al›nan so¤utma suyunun tesise (yo¤uﬂturucuya)
giriﬂ s›cakl›¤› için, tesis çevresindeki mevsimlik su s›cakl›¤› de¤iﬂiminin 1030o C aral›¤›nda olabilece¤i veya tesisin farkl› yerlerde kurulmas› olas›l›klar›n›n irdelenmesi halinde ise gözönüne al›nan yerlerdeki çevreden al›nabilecek
su için y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n bu aral›kta yer alabilece¤i öngörüsünde bulunularak bu s›cakl›k aral›¤› için inceleme yap›lm›ﬂt›r. Ayr›ca, yo¤uﬂturucuda
çürük buhar›n doyma s›cakl›¤› ile so¤utma suyunun ç›k›ﬂ s›cakl›¤› aras›ndaki
fark ΔTsic = 2, 4 ve 6o C de¤erlerine sahip bir parametre olarak gözönüne al›nmaktad›r. Dizayn koﬂullar›ndaki referans de¤erler olarak, so¤utma suyu giriﬂ
s›cakl›¤› Tss,g =20o C ve buhar›n doyma s›cakl›¤› ile so¤utma suyunun ç›k›ﬂ s›cakl›¤› aras›ndaki fark ΔTsic = 4o C olarak varsay›lm›ﬂt›r. Kuramsal PWR Nükleer Güç Tesisi için dizayn koﬂullar›na iliﬂkin ›s› dengesini sa¤layan termodinamik veriler Tablo 1’de özet halde sunulmaktad›r.
Öncelikle, so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤› Tss,g =10, 15, 20, 25 ve 30o C de¤erleri ile çürük buhar›n doyma s›cakl›¤› ve so¤utma suyunun ç›k›ﬂ s›cakl›¤› aras›ndaki fark ΔTsic = 2, 4 ve 6o C de¤erleri için parametrik olarak so¤utma suyu
ç›k›ﬂ s›cakl›¤› Tss,ç ve çürük buhar›n doyma s›cakl›¤› Tdoy ile buna karﬂ›l›k gelen yo¤uﬂturucudaki doyma bas›nc› Pdoy de¤erleri yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeli kullan›larak belirlenmiﬂtir. Hesaplama sonuçlar› ﬁekil 2 ve 3’de sunulmaktad›r. Tss,g ve Tss,ç aras›nda do¤rusal orant›l› bir iliﬂki (örne¤in, Tss,g =10o C
iken Tss,ç =20,1o C ve Tss,g =30o C iken Tss,ç =40,2o C) oldu¤u ve ΔTsic ’›n ald›¤› de¤erlerin bu iliﬂki üzerinde bir etkisinin bulunmad›¤› ﬁekil 2’den görülmektedir. Herhangi bir sabit Tss,g de¤erinde her bir ΔTsic de¤erindeki 2o C’lik
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art›ﬂta Tdoy de¤erinde de yaklaﬂ›k 2o C’lik art›ﬂ oldu¤u, ayr›ca Tdoy ’nin Tss,g ile
de¤iﬂiminin de do¤rusal oldu¤u yine ﬁekil 2’den görülmektedir.
Yo¤uﬂturucudaki doyma s›cakl›¤› Tdoy ’a karﬂ›l›k gelen mutlak doyma bas›nc› Pdoy ’un so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤› Tss,g ’ye ba¤l› de¤iﬂiminin ise ard›ﬂ›k
olarak artan ΔTsic ve artan Tss,g de¤erleri için parabolik karakteristikli art›ﬂa sahip oldu¤u ﬁekil 3’den görülmektedir.
Tss,g

, Tss,ç , Tdoy ve Pdoy aras›ndaki iliﬂkiler böylece belirlendikten sonra, bu
de¤erleri sa¤layan tesisin dizayn harici iﬂletme koﬂullar›na iliﬂkin termodinamik özelikleri ve ›s›l verimleri tesisin tümündeki ›s›l dengeyi sa¤layacak ﬂekilde, so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤› Tss,g =10, 15, 20, 25 ve 30o C de¤erleri ile
ΔTsic

= 2, 4 ve 6o C de¤erleri için ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r.
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Tablo 1. Kuramsal PWR Nükleer Güç Tesisi için termodinamik veriler.

Ayr›ca, bu çal›ﬂmada gözönüne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisini temsil
etmek üzere bilgisayar destekli ak›ll› bir yaz›l›m paketi olan CyclePad (Wu,

Nükleer Güç Tesisinin Is›l Verimine Etkisi 83
1999) ile ﬁekil 4’de gösterilen ›s› dengesi diyagram› oluﬂturulmuﬂtur. Yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeliyle belirlenen Tss,g , Tss,ç , Tdoy ve Pdoy aras›ndaki iliﬂkiler yard›m›yla, CyclePad ›s› dengesi diyagram› ve modeli kullan›larak tesiste
sürekli halde ›s› dengesini sa¤layan hesaplamalar teyit edilmiﬂtir. CyclePad
modelinde kullan›lan bileﬂenlerin listesi Tablo 2’de sunulmaktad›r.
Bu çal›ﬂmada öngörülen temel varsay›mlar dahilinde, tesisin dizayn harici
iﬂletme koﬂullar›na iliﬂkin hesaplamalar›n sonuçlar›na göre, Tss,g ’nin 10o C’den
30o C’ye artmas› halinde yo¤uﬂturucuda so¤utucu ak›ﬂkana birim zamanda
transfer edilen ›s›da ( Q̇Y ) çok küçük do¤rusal bir art›ﬂ, reaktörden birinci çevrimdeki so¤utucuya birim zamanda transfer edilen ›s›da ve dolay›s›yla reaktör
gücünde ( Q̇R ) ise %2,9’luk bir azalma tahmin edilmektedir.
ﬁekil 2. So¤utma suyu ç›k›ﬂ s›cakl›¤›n›n ( Tss,ç ) ve yo¤uﬂturucudaki doyma
s›cakl›¤›n›n ( Tdoy ) so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤›na ( Tss,g ) ba¤l› de¤iﬂimleri.
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ﬁekil 3. Yo¤uﬂturucudaki doyma s›cakl›¤›na ( Tdoy ) karﬂ›l›k gelen doyma
bas›nc›n›n ( Pdoy ) so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤›na ( Tss,g ) ba¤l› de¤iﬂimi.

ﬁekil 4. Kuramsal PWR Nükleer Güç Tesisine eﬂde¤er CyclePad modeli.
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Tablo 2. ﬁekil 4’deki CyclePad modelinde kullan›lan bileﬂenlerin listesi

Çal›ﬂman›n ana bulgular› ﬁekil 5 ve 6’da sunulmaktad›r. ﬁekil 5’den görüldü¤ü gibi Tss,g ’nin 10o C’den 30o C’ye artmas› halinde, alçak bas›nç türbini ç›k›ﬂ›ndaki buhar koﬂullar›n›n yani Tdoy ve Pdoy ’un Tss,g ile de¤iﬂimi, tesisin
net güç ç›kt›s› Ẇ net ’de önemli bir azalmaya neden olmaktad›r. Is›l verim ηth
’n›n so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤› Tss,g ile de¤iﬂimi ﬁekil 6’da gösterilmektedir. Çevreden al›nan so¤utma suyu s›cakl›¤›n›n 20o C’den 30o C’ye artmas›
halinde gözönüne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisinin ›s›l veriminin
%35,96’dan %34,78 de¤erine azalaca¤› (yani %1,18’lik bir azalma olaca¤›)
ﬁekil 6’dan görülmektedir ki bu Tss,g ’deki 1o C’lik art›ﬂ›n ηth ’da %0,118’lik
(~%0,12’lik) bir azalmaya neden olmas› anlam›na gelmektedir.
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ﬁekil 5. Net güç ç›kt›s›n›n ( Ẇ net ) so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤›na (
l› de¤iﬂimi.

Tss,g

) ba¤-

Bu çal›ﬂmada gözönüne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisinde birim zamandaki toplam enerji ak›ﬂlar› için karﬂ›laﬂt›rmal› olarak bir fikir verebilmek amac›yla, Tss,g =20o C’lik dizayn koﬂullar›nda ve parantez içinde verilen Tss,g
=30o C’lik çal›ﬂma koﬂullar›ndaki de¤erlerle belirlenen basitleﬂtirilmiﬂ güç
dengesi diyagram› ﬁekil 7’de sunulmaktad›r.
4. Sonuç
Bu çal›ﬂmada, so¤utma suyu s›cakl›¤› ile yo¤uﬂturucu bas›nc› aras›ndaki
fonksiyonel iliﬂkiyi belirlemek üzere bir yo¤uﬂturucu ›s› dengesi modeli geliﬂtirilmiﬂtir. Gözönüne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisi için çevreden sa¤lanan
so¤utma suyunun s›cakl›¤›n›n de¤iﬂiminden kaynaklanan tesisin dizayn d›ﬂ›
iﬂletme koﬂullar› bu model kullan›larak belirlenmiﬂtir.
Gözönüne al›nan PWR Nükleer Güç Tesisinde, “buhar üretici ç›k›ﬂ›nda
buhar›n termodinamik koﬂullar› de¤iﬂmez” ve “so¤utma suyu s›cakl›¤›ndaki
de¤iﬂim mevsimlik ve çok yavaﬂ olaca¤› için buhar üretici ç›k›ﬂ›nda sabit termodinamik koﬂullar› sa¤lamak üzere reaktörün ›s›l gücü çok yavaﬂ bir ﬂekilde
de¤iﬂtirilebilir” temel varsay›mlar›n›n bu çal›ﬂmada hesaplama kolayl›¤› sa¤lad›¤› için kullan›lm›ﬂ oldu¤unu, buna karﬂ›l›k “çal›ﬂan nükleer güç reaktörlerinde gerçekte güç de¤iﬂiminin, reaktörün kontrolünü zorlaﬂt›rmas› nedeniyle
pek tercih edilmedi¤ini” dikkate alarak ﬁekil 5 ve 7’deki gücün so¤utma suyu
s›cakl›¤› ile de¤iﬂimine iliﬂkin sonuçlar›n sadece gözönüne al›nan nükleer güç
tesisi için geçerli oldu¤una dikkat edilmelidir. Öte yandan, ﬁekil 6’da sunulan
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›s›l verimin so¤utma suyu s›cakl›¤› ile de¤iﬂiminin ise çok büyük olas›l›kla çal›ﬂan nükleer güç reaktörü tesislerinde de yaklaﬂ›k olarak geçerli olaca¤› beklenebilir..
ﬁekil 6. Is›l verimin ( ηth ) so¤utma suyu giriﬂ s›cakl›¤›na ( Tss,g ) ba¤l› de¤iﬂimi.

ﬁekil 7. Kuramsal PWR Nükleer Güç Tesisi için Tss,g =20oC’lik dizayn koﬂullar›nda ve parantez içinde verilen Tss,g =30o C’lik çal›ﬂma koﬂullar›nda basitleﬂtirilmiﬂ güç dengesi (birimler MWth).
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Bu çal›ﬂmada hesaplanan “sso¤utma suyu s›cakl›¤›ndaki 1o C’lik art›ﬂ›n
tesis ›s›l veriminde yaklaﬂ›k %0,12’lik bir azalmaya neden olmas›” sonucu, bir kombine çevrimli ›s›l güç tesisindeki termodinamik özeliklerin deneysel ölçümlenmelerine dayanan ve literatürde yer alan (Chuang ve Sue, 2005)
“sso¤utucu ak›ﬂkan s›cakl›¤›ndaki 1o C’lik art›ﬂ›n tesis ›s›l veriminde yaklaﬂ›k %0,1’lik bir azalmaya neden oldu¤u” ﬂeklindeki sonucu ile bir hayli
uyumludur.
Bu çal›ﬂmada elde edilen tesis ›s›l verimi de¤iﬂimine ait hesaplama sonuçlar›na göre, e¤er daha önce Türkiye’de kurulmas› önerilmiﬂ ve literatürde
(Durmayaz ve Yavuz, 2001) ayr›nt›l› bir biçimde termodinamik analizi sunulmuﬂ olan bir PWR 1500 MWe (net gücü 1568,113 MWth) Nükleer Güç Tesisi Türkiye’de inﬂa edilir ve so¤utucu ak›ﬂkan olarak deniz suyu kullan›l›rsa,
Karadeniz suyu y›ll›k ortalama s›cakl›¤›n›n Akdeniz suyu y›ll›k ortalama s›cakl›¤›ndan 6,5-7o C daha so¤uk olmas› nedeniyle tesisin Karadeniz sahilinde
kurulmas› halinde Akdeniz sahilinde kurulmas›na nazaran ›s›l veriminde
%0,78-0,84 aral›¤›nda bir art›ﬂ, yani tesis ›s›l veriminin literatürde verilen
%36,75 de¤erinden %37,53-37,59 de¤erine artmas› beklenebilir. Bu verim art›ﬂ›, ›s›l verimin tan›m›ndan (i) tesis net gücünün sabit tutulmas› halinde reaktörden çekilecek ›s›l güçte 88,7-95,4 (ortalama 92,05) MW t h ’ l › k b i r
a z a l m a y a (dolay›s›yla nükleer reaktör yak›tlar›ndan tasarruf edilmesine), veya reaktör iﬂletmecili¤i aç›s›ndan daha gerçekçi olarak (ii) re a k t ö r ›s›l gücünün sabit tutulmas› halinde tesisin net gücünde 33,3-35,9 (ortalama 34,6)
M Wt h’l›k bir a r t › ﬂ a karﬂ›l›k gelmektedir.
1500 MWe nominal güce (net gücü 1568,113 MWth) sahip bir PWR Nükleer Güç Tesisinin kuruluﬂ maliyetinin 2,5 ile 3 milyar ABD dolar› civar›nda
olabilece¤i varsay›l›rsa tesisin gücü ile kuruluﬂ maliyetinin do¤rusal de¤iﬂebilece¤i öngörüsü ve basit bir oranlama ile böylesi bir nükleer güç tesisinin Karadeniz sahilinde kurulmas› halinde “sadece deniz suyu s›cakl›¤›n›n daha
so¤uk olmas› nedeniyle tesisin net gücünden sa¤lanabilecek yaklaﬂ›k 35
M Wt h’l›k bir art›ﬂ›n tesisin kuruluﬂ maliyetine iliﬂkin olarak ülke ekonomisine parasal katk›s›n›n ise yaklaﬂ›k 55,8 ile 67 milyon A B D d o l a r › a r a s›nda olaca¤› tahmin edilebilir” ( Lütfen, bu sonucu burada varsay›lan tesisinin kuruluﬂ maliyeti ile de¤il, gerçek de¤erlerle hesaplayarak yorumlay›n›z).
Tüm bu de¤erlendirmelerden, kurulmas› öngörülen nükleer güç tesisinin t e rmodinamik verimlilik aç›s›ndan öncelikli olarak Karadeniz sahilinde kurulmas›n›n daha uygun olaca¤› anlaﬂ›lmaktad›r. Ancak, bu de¤erlendirmeler Akdeniz sahillerinde nükleer güç reaktörü tesisleri kurulmas› uygun de¤ildir an-
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lam›na gelmedi¤i gibi, nükleer güç tesislerinin yer seçiminde so¤utucu ak›ﬂkan s›cakl›¤› haricinde di¤er faktörlerin oldu¤u da göz ard› edilmemelidir.
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