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ÖNSÖZ
Jeotermal enerji olarak çok büyük kaynaklara sahip ülkemizde, giderek tükenen ve bu yüzden de maliyetleri artan ve
dolaylı (çevresel) maliyetleri büyük, geleneksel kaynaklar göz önüne alındığında, jeotermal enerjinin daha büyük ölçüde,
doğrudan veya dolaylı olarak toplumumuzun hizmetine sunulması kaçınılmazdır. Birçok yerleşim merkezinde yapılan
uygulamalar ve başlatılan projeler bu gelişmenin ciddi bir göstergesidir. Sadece İzmir ve yakın civarında pek çok proje
yürütülmektedir: Balçova ve Narlıdere’de 5.000 civarında konut, işyeri, hastane, termal tedavi merkezi jeotermal
enerjiden faydalanmaktadır. Çeşme de termal turizme yönelik, içinde pek çok otelin ısıl enerji ve termal su gereksinimini
karşılayacak bir proje başlatılmıştır. Salihli’de bir bölge ısıtma sistemi uygulamasının yapımına başlanılmıştır. Benzeri
projeler Aliağa ve Bergama’da başlatılma aşamasındadır.
Jeotermal enerjinin kullanılması toplumumuzun yeni bir konfor sistemiyle tanışmasını sağlamıştır. Bu yeni sistem enerji
kaynağı jeotermal rezervuar olan bölge ısıtma sistemidir. Kurulduğu bölgelerde soba ile ısıl konfor gereksinimini
karşılayan pek çok konut, bölge ısıtma sistemi içindeki kaloriferli bir ısıtma sistemine geçmektedir. Yine bu sistemlere
katılan merkezi ısıtma sistemli binalarda, bir öncekine göre tesisatı çok daha basit, enerji üretimi ve bu sisteme ait
işletme sorunları doğrudan yaşanmayan bir sisteme entegre olmaktadırlar. Böylelikle ısıl konfor gereksinimin
karşılanmasında bireysel çözümlerden toplumsal çözüme bir geçiş olmuştur. Ancak bu değişimin kültürel alt yapısının
oluşup oluşmadığı tartışma konusudur. Kurulan sistemlerdeki tüketici ücretlerinin tüketim ölçekli olmaması kültürel
eksiklikle birleşince önemli sorunlar doğabilmektedir.
Jeotermal Enerji Bölge Isıtma sistemlerinin, yukarıda verilen değişimin getirdiği sorunlar dışında idari, teknik ve
ekonomik sorunları da vardır. İdari ve teknik alt yapısı (kanun, yönetmelik, standartlar, kodlar, teknik şartnameler)
eksiktir. Bu yüzden uygulamalar jeotermal enerji alanında çalışan çok az sayıda ki firmanın bilgi, deneyim ve
önderliğinde, ülkemiz koşullarının belirlediği çerçeve içinde, ve genellikle kamu finansmanı ile kamu denetimi altında
gerçekleştirilmektedir. Jeotermal enerji alanında ülke stratejisinin ve buna bağlı aktivite planının olmaması uygulamaların
toplum yararı açısından değerlendirilmesini ve gözetilmesini mümkün kılmamakta, jeotermal enerji kullanımının sağlıklı
gelişmesini de önlemektedir. İdari ve teknik alt yapının gelişmesinde son yıllarda önemli bazı adımlar atılmıştır. Bu
adımlardan ilki, bir önceki İzmir Valisi, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Sayın Kemal Nehrozoğlu ve İzmir İl Genel
Meclisi üyelerinin desteği ve kararı ile kurulan, çalışmaları İzmir Valisi Sayın Alaaddin Yüksel tarafından da desteklenen
İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Danışma Kurulu’nun, İzmir Balçova- Narlıdere jeotermal alanındaki
çalışmalara bilimsel ve teknik katkı sağlamak üzere, kurulmasıdır. Yüksek Danışma Kurulu Dokuz Eylül, Ege
Üniversitelerinden, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesinden, MTA ve
Bayındırlık Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanlardan oluşmuştur. Yaklaşık iki yıldır çalışmalarını sürdüren kurul,
Balçova-Narlıdere Jeotermal sahasında birçok projeyi başlatmış, Çeşme, Aliağa ve Bergama jeotermal alanlarını
incelemiş ve bu sahalardaki jeotermal proje gelişimi üzerine raporlar hazırlamıştır. Balçova-Narlıdere sahasında
başlattığı projelerden bir tanesi, ülkemizde ilk defa yapılan rezervuar analizlerini içermektedir. Proje, Istanbul Teknik
Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından yürütülmektedir ve 2001 yılı ekim ayında tamamlanacaktır. Balçova
– Narlıdere jeotermal enerji bölge ısıtma sisteminde otomasyon, sahanın kuzey bölümünün jeolojik-jeofizik etüdü (MTA
tarafından yürütülmektedir), işletme reel maliyet analizleri, saha ve işletme gözlemi projeleri yapılan diğer çalışmalardan
bir kaçıdır. Danışma Kurulu’nun en önemli hedeflerinden bir tanesi de İzmir içinde var olan jeotermal kaynakların,
İzmir’de Doğal Gaz uygulamasına geçilmeden önce incelenmesi, teknik ve ekonomik anlamda projelendirilmesi ve bölge
ısıtma sistemleriyle İzmir halkının hizmetine sunulmasıdır.
Danışma Kurulunun önderlik ettiği en önemli çalışmalardan bir tanesi de Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve
Danışma Kurulu Üyelerinin katkılarıyla Istanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından hazırlanan
İzmir İli Jeotermal Enerji Yönetmeliği taslağıdır. Bu yönetmelik bir ana metin ve 10 adet ekinden oluşmakta, jeotermal
sahaların tanımlanmasından bölge ısıtma sistemlerinin kurulmasına kadar tüm idari ve teknik yapıyı, bir teknik standard
ve şartname anlayışı içinde tüm detaylarıyla, jeotermal enerji alanındaki modern teknoloji ve bilgiyi kapsamak üzere
düzenlemektedir. Yönetmeliğin 2001 yılında İzmir Valisi Sayın Alaaddin Yüksel tarafından yayınlanarak yürürlüğe
girmesi söz konusudur. Benzeri çok olumlu bir gelişme jeotermal enerji yatırımları ile görevlendirilen İller Bankası
tarafından gerçekleştirilmiştir. Taslağı yine Istanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz Bölümü tarafından
hazırlanan bir yönetmelik ve ekleri şartnameler, İller Bankasın tarafından yayınlanarak yürürlüğe sokulmuştur. Bu
yönetmelikler ülkemizdeki jeotermal enerji projelerine büyük bir katkı sağlayacak, jeotermal enerjinin gelişmiş ülkeler
düzeyinde daha sağlıklı olarak toplumumuzun hizmetine girmesine olanak tanıyacaktır.
İzmir ili jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu, jeotermal enerji alanındaki modern bilginin aktarılması ve
yaygınlaşması amacıyla bir seminerin yapılmasını V. Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kuruluna sunmuş ve öneri
kabul edilmiştir. Gelecek kongrelerde gelişerek devam edeceğini öngördüğümüz bu ilk seminerin, jeotermal enerjinin çok
disiplinli yapısını anlamada, bu disiplinlerdeki uygulamalar için uzmanların yetiştirilmesinde katkılar koyacağını, özgün
bildirilerden oluşan seminer notlarının seminere katılanlara olduğu kadar, bu imkanı bulamayanlar için de bir referans el
kitabı olacağını ümit ediyoruz.
Seminerin yapılmasına olanak sağlayan Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’ne, V. Tesisat Mühendisliği Kongresi
Yürütme Kurulu’na, seminer fikrini geliştiren İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu’na, seminere davetli
konuşmacı olarak katılmayı kabul eden, özverili çalışmalarıyla ilgili metinleri hazırlayan değerli bildiri yazarlarına,
seminerin katılımcılara faydalı olmasını ümit ederek saygılarımı sunuyorum.
Bu kitabın basılmasına destek veren başta İzmir Valisi Sayın Alaaddin YÜKSEL olmak üzere Balçova Jeotermal San.
Tic. Ltd. Şti. Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Macit TOKSOY
Ekim 2001
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JEOTERMAL ENERJİNİN DOĞASI
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Jeotermal enerjinin varlığında yerin derinliklerinden gelen ısı, akışkan ve maddeden insanoğlunun
yararlanması gerçeği yatmaktadır. Tarihin ilk dönemlerinde bugünkü sağlık turizminin temelini
oluşturan kullanım yönteminin yaygınlaşmasının yanı sıra son yüzyıldaki artan enerji gereksinimi ile
birlikte doğrudan kullanım yöntemlerindeki ve elektrik üretme teknolojisindeki gelişmeler, ısının
akışkanla yüzeye taşınması durumunda ise akışkanın içerdiği çözünmüş ve/veya askıda madde ve
minerallerden (örneğin CO 2 , tuz, v.b.) yararlanma jeotermal enerjinin bir uzmanlık dalı ve dünya için
vazgeçilemez bir alternatif enerji kaynağı olmasını sağlamış durumdadır.
Yeraltındaki ısının yeryüzüne iletimle ve doğal kaçaklarla taşınımla ulaştırılması ihmal edilirse,
günümüzde jeotermal enerji olarak yararlanılan ısının tümü teknolojileri hızla gelişen kuyu ve
üretim/enjeksiyon yöntemleri aracılığıyla taşınımla sağlanmaktadır. Taşınım, akışkan içeren gözenekli
ve geçirgen jeotermal rezervuarlardan üretimle doğal olarak veya araştırma/geliştirme aşamasında
olan sıcak kuru kayaçlardan yapay olarak gerçekleşmektedir.
Jeotermal enerjinin doğasının anlaşılmasında temel bilimlerin, araştırılmasında yerbilimlerinin ve
geliştirilmesi ve işletilmesinde ise farklı disiplinlerdeki mühendislik bilimlerinin kullanılması esastır. İlgili
kayaç ve akışkanların özellikleri, basınç-sıcaklık-hacim ilişkileri, jeotermal rezervuarların doğal ve
homojen olmayan yapısı, kullanılan üretim/enjeksiyon yöntemleri ve delinen kuyuların özellikleri,
üretilen enerjinin kullanım alanları, tüm bunlar bir jeotermal sahanın optimum ve verimli işletilmesini
etkileyen ve belirleyen parametrelerdir. Jeotermal enerji içeren sahanın sürdürülebilir bir üretim
yöntemiyle, çevreye saygılı ve verimli işletilmesi amaçlanmalıdır.
Bu bildiride, jeotermal enerjinin doğasındaki özellikler incelenecek, Türkiye’de bilinen jeotermal
sahaların ortak yönleri ağırlıklı olarak tartışılacaktır.

1. GİRİŞ
Bilinen tarihi kayıtlar Türklerin, Romalıların, Japonların, İzlandalıların ve Merkezi Avrupalıların
jeotermal enerjiyi yıkanma, ısınma ve pişirme amaçlı olarak kullandıklarını göstermektedir. Roma
İmparatorluğundaki banyolar, Osmanlılar dönemindeki Türk hamamları, ılıca ve kaplıcalar toplumların
sosyal yaşamlarında sağlık ve yıkanmaya yönelik geleneklerde jeotermal enerjinin etkisini
açıklamaktadır.
Jeotermal kaynaklar dünyada birçok yerde vardır. Jeotermal sistemler ve jeotermal enerji çoğunlukla
yerküredeki levha sınırlarıyla ilişkilendirilmektedir. Jeotermal enerji volkanik bölgelerde bulunmakla
beraber, sedimanter formasyonlar içinde ılık yeraltı suları olarak ta görülmektedir. Doğal çıkışı olan
jeotermal sistemler olduğu gibi herhangi bir yeryüzü etkinliği göstermeyen sistemlerde vardır.
Jeotermal saha, sistem ve rezervuarları birbirlerinden ayırmak üzere aşağıdaki tanımlar yapılabilir:
Jeotermal Enerji Semineri
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Jeotermal Saha: Yeryüzünde bir jeotermal etkinliği gösteren coğrafik bir tanımdır. Eğer yeryüzünde
herhangi bir etkinlik yoksa, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üstündeki alanı tanımlamakta kullanılır.
Jeotermal Sistem: Yeraltındaki hidrolik sistemi bütün parçalarıyla birlikte (beslenme zonu, yeryüzüne
çıkış noktaları ve yeraltındaki kısımları gibi) tanımlamakta kullanılır.
Jeotermal Rezervuar: Doğrudan işletilen jeotermal sistemin sıcak ve geçirgen kısmını tanımlar.
Jeotermal sistemler ve rezervuarlar; rezervuar sıcaklığı, akışkan entalpisi, fiziksel durumu, doğası ve
jeolojik yerleşimi gibi özelliklerine göre sınıflandırılırlar. Örneğin jeotermal rezervuarda 1 km
derinlikteki sıcaklığa bağlı olarak sistemleri 2 gruba ayırmak olasıdır[1]:
1) Rezervuar sıcaklığının 150 C’dan düşük olduğu düşük sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler
genelde yeryüzüne ulaşmış doğal sıcak su veya kaynar çıkışlar gösterirler.
o
2) Rezervuar sıcaklığının 200 C’dan yüksek olduğu yüksek sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler ise
buhar, kaynayan çamur göletleri ve altere olmuş yeraltı formasyonlarıyla bilinirler.
o

Türkiye’de Kızıldere ve Germencik jeotermal rezervuarlarının sıcaklığı 200-220 C arasında olup,
Balçova-İzmir’in de içinde bulunduğu diğerleri ise genelde düşük sıcaklıklı sistemlerdir.
o

Sistemleri sıcaklıklarına göre olduğu gibi entalpilerine göre de düşük entalpili ve yüksek entalpili
o
sistemler diye iki gruba ayırmak olasıdır. 190 C’daki entalpi olan 800 kJ/kg’dan düşük entalpili
sistemler “düşük entalpili sistemler” olarak, entalpisi 800 kJ/kg’dan daha yüksek olanlar ise “yüksek
entalpili sistemler” olarak tanımlanabilirler.
Jeotermal sistemler sınıflandırılırken sistemin fiziksel durumuna bağlı olarak yapılan sınıflandırma
literatürde daha fazla rağbet görmektedir. Bu yaklaşıma göre 3 farklı rezervuar durumu
tanımlanmaktadır:
1) Sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarlar: Rezervuardaki basınç koşullarında su sıcaklığının
buharlaşma sıcaklığından daha düşük olduğu rezervuarları tanımlamakta kullanılır. Rezervuar
basıncını sıvı su fazı kontrol etmektedir. Bu tür rezervuarlarda, özellikle basıncın düşük olduğu
üretim kuyuları civarında su buharına rastlamak olasıdır.
2) İki fazlı jeotermal rezervuarlar: Rezervuarda sıvı su ve su buharı birlikte bulunmaktadır ve
rezervuar basıncı ve sıcaklığı suyun buhar basıncı eğrisini izler.
3) Buharın etken olduğu jeotermal rezervuarlar: Rezervuar basıncındaki akışkan sıcaklığının suyun
buhar basıncı eğrisi sıcaklığından daha yüksek olması durumunda bu tür rezervuarlar oluşurlar.
Rezervuardaki basıncı su buharı fazı kontrol etmektedir.
Jeotermal sistemlerin ve rezervuarların içinde fiziksel durum yere bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve
rezervuarlar zamanla durum değişikliği de gösterebilirler. Örneğin sıvının etken olduğu bir rezervuar,
üretim sonucu oluşan basınç düşümünden dolayı, zamanla iki fazlı bir jeotermal rezervuar durumuna
dönüşebilir. Rezervuar içinde buhar (veya rezervuardaki suyun yeterli oranda çözünmüş CO 2 içermesi
durumunda gaz) başlığı oluşabilir. Düşük sıcaklıklı sistemler genelde sıvının etken olduğu sistemler
tanımına girerken, yüksek sıcaklıklı sistemler ise üç gruba da girebilir.
Türkiye’de buharın etken olduğu rezervuar keşfedilmemiştir. Tümü sıvının etken olduğu rezervuarlar
grubundandır. Kütlesel olarak %1.5 kadar CO 2 içeren Kızıldere jeotermal rezervuarı başlangıçta
sıvının etken olduğu bir rezervuar davranışı gösterirken, yapılan üretim sonucu oluşan rezervuar
basıncının sıvı su-CO 2 sistemi için geçerli buharlaşma (veya gazlaşma) basıncından daha düşük
düzeylere inmesinden dolayı, rezervuar şu anda iki fazlı jeotermal rezervuar davranışı göstermektedir.
Dünyada buharın etken olduğu jeotermal rezervuarlar olarak A.B.D.’deki Geysers sahası ve İtalya’daki
Larderello sahası örnek olarak verilebilir.

Jeotermal Enerji Semineri

____________________________________________________________________________________________ 5 _______

Jeotermal sistemler ayrıca
sınıflandırılmaktadırlar[2]:

doğal

durumuna

ve

jeolojik

konumuna

bağlı

olarak

da

1) Volkanik sistemler: Volkanik etkinlikle ilişkilendirilen sistemlerdir. Isı kaynağı magma veya sıcak
yükseltilerdir. Geçirgen çatlaklar ve fay zonları volkanik sistemlerde suyun akışını kontrol ederler.
2) Taşınım sistemleri: Düşey ısı akışı değerlerinin yüksek olduğu tektonik olarak aktif bölgelerde
sıcak kabuğun ısı kaynağı olduğu sistemlerdir. Düşey çatlak ve fayların bulunduğu ortamlarda
jeotermal su 1 km’den daha derinlere indikten sonra aşağıdaki kayaçlardan ısı almakta ve daha
sonra yükselerek taşınım sistemlerini oluşturmaktadır.
3) Sedimanter sistemler: 1 km’den daha derin yerlerde geçirgen sedimanter tabakalarda oluşan, ısı
taşınımından çok iletimin doğal olarak etken olduğu ve bazı durumlarda fayları da içeren
sistemlerdir.
4) Yüksek-basınçlı sistemler: Yüksek basınçlı petrol ve gaz rezervuarlarına benzer olarak, basıncın
normal basınçlardan yüksek olduğu tabakaların bulunduğu sistemlerdir. Genelde oldukça
derindirler.
5) Sıcak kuru kayaç sistemleri: Volkanizma veya anormal yüksek ısı akışı sonucu oluşmuş kayaç
hacimleridir ve fakat geçirimsiz özelliği olan sistemlerdir. Geçirgen olmadığından ve akışkan
içermediğinden normal jeotermal rezervuarlar gibi işletilemezler. Yapay çatlaklar açılarak yine
yapay bir rezervuar yaratma yöntemiyle işletilmesi henüz araştırma aşamasındadır.
Türkiye’de bilinen ve işletilen sahaların tektonik olarak aktif bölgelerdeki taşınım sistemleri olduğu
söylenebilir. Batı Anadolu bölgesindeki birçok jeotermal saha (Kızıldere ve Balçova gibi) bölgedeki
graben yapıları içinde yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinde volkanik sistemlerin varlığı tahmin
edilmekte beraber, bugüne kadar yapılan araştırmalar sonucunda henüz ekonomik olarak işletilebilir
bir saha bulunmamıştır.
Jeotermal enerji yerin ısısıdır. Enerji olarak konutların ve binaların ısıtılmasında ve soğutulmasında
kullanıldığı gibi, sıcak su temininde ve ayrıca endüstrinin ısı gereksiniminin karşılanmasında doğrudan
kullanılır. Dünyada 2000 yılı itibariyle elektrik-dışı kullanım (seralar, havuzlar, merkezi ısıtma,
endüstriyel işlemler) 15 133 MWt olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’de Balçova-Narlıdere, Afyon,
Gönen, Simav, Kızılcahamam, Kırşehir gibi yerlerdeki jeotermal merkezi ısıtma projeleri on binlerce
konutun ısıtılmasını gerçekleştirmektedir ve jeotermal ısıtma kapasitesinin 350 MWt’a çıktığı
belirtilmektedir. [4] Jeotermal enerji elektrik üretiminde de dolaylı olarak kullanılmaktadır. Kızıldere
jeotermal santralı 20.4 MWe kurulu gücüyle jeotermal enerjiden elektrik eldesi için ülkemizdeki tek
önemli örnektir. A.B.D.’de kurulu gücü 2850 MWe olan jeotermal güç sektörü gelişmiş durumdadır.
Dünyada 2000 yılı itibariyle jeotermal elektrik santrallarının kurulu gücü 7974 MWe’e ulaşmıştır.
Filipinler’de elektriğin %18’i, Nikaragua’da %17’si, El Salvador’da %12’si ve Kosta Rika’da %11’i
jeotermal buharından elde edilmektedir. Ülkemizde henüz yeteri kadar gelişmemiş olmakla beraber,
jeotermal ısı pompaları dünyada birçok ülkede jeotermal enerjiden verimli yararlanmak üzere yaygın
olarak kullanılmaktadır. Örneğin A.B.D.’de 200 000 kadar jeotermal ısı pompası konutları ve binaları
jeotermal enerjiyle ısıtmak amacıyla kullanılmaktadır. [3]

2. YERİN ISISI VE AKIŞKANLAR
Yerin Isısı: Jeotermal enerji yerkürenin iç ısısıdır. İç ısı merkezdeki sıcak bölgeden yeryüzüne doğru
o
soğuk bölgelere doğru yayılır. Sıcaklığın derinlikle arttığı bilinmektedir (ortalama 1 C/33m). Dünya
2
genelinde yeryüzüne ısı akışı ortalama 82 milliwatt/m olarak varsayılır. Yerkürenin yaklaşık 10 km
derinliği içindeki kayaçların içerdiği ısının dünya enerji gereksinimini 6 milyon yıl karşılayacak
büyüklükte olduğu tahmin edilmektedir. [3]
Jeotermal kaynakların üç önemli bileşeni vardır: (1) ısı kaynağı, (2) ısıyı yeraltından yüzeye taşıyan
akışkan, (3) suyun dolaşımını sağlamaya yeterli kayaç geçirgenliği.
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Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ
yerlerde bulunur. Bunun başlıca nedenleri arasında:
•
•
•

Magmanın kabuğa doğru yükselmesi ve dolayısıyla ısıyı taşıması,
Kabuğun inceldiği yerlerde yüksek sıcaklık gradyanı sonucunda oluşan yeryüzüne ısı akışı,
Yeraltı suyunun birkaç km derine inip ısındıktan sonra yüzeye doğru yükselmesi.

Elektrik güç üretiminde kullanılan yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynakların çoğunun yukarıda verilen
birinci mekanizmayla oluştuğu düşünülürken, düşük ve orta sıcaklıklı kaynakların ise ikinci ve üçüncü
mekanizmalarla oluştuğu düşünülmektedir.
Dünyanın belirli bölgelerinde yüzeye doğru yükselen magmanın soğuması sırasında verdiği ısı o
bölgelerdeki jeotermal sahaların oluşumunu açıklarken, magmatik etkinliklerin olmadığı yerlerde
yerküre mantosunun yüzeye yakın olduğu kısım olan kabuğun jeolojik koşullarındaki değişmeden
kaynaklanan ısı birikimi diğer jeotermal sahaların oluşumunu açıklamaktadır.
Yerkürenin yaklaşık 100 km derinliğe kadar olan katı tabakası litosfer olarak bilinir. Litosferin
yeryüzüne yakın olan tabakası kabuk ve derin kısmı üst manto olarak tanımlanmaktadır.
Levha tektoniği teorisine göre litosfer “litosferik levha” olarak tanımlanan birkaç blok veya levhaya
bölünmüştür. Levha hareketinin normalden sığ derinliklerde magmatik ısı kaynakları oluşturduğu
bilinmektedir. Magmanın manto içinde yükselmesi ve daha sonra soğuyup tekrar derine inmesi
şeklinde tanımlanan taşınım hareketlerinin litosferdeki kırıkların nedeni olduğu tahmin edilmektedir.
Litosferin kırılması sonucu oluşan 12 büyük levhanın varlığı bilinen bir gerçektir. Levhalar kıtaları ve
deniz tabanlarını kapsarken, teoriye göre kıtalar ve deniz tabanları hareket etmekte, mantonun plastik
parçası (astenosfer) üzerinde kaymaktadır. Levhalar birbirinden uzaklaşıyor, birbirine yaklaşıyor veya
birbirlerine göre yer değiştirerek kayıyor olabilirler. En yüksek enerji potansiyeli olan jeotermal
kaynaklar levhalar arasındaki sınırlarda yer almaktadır. Levhalar her yıl birkaç cm’lik hızda hareket
etmekte ve levhalar arasındaki sınırlar, alttaki magma hareketi sonucunda, ısının biriktiği sığ kaynaklar
içeren bölgeler oluşturmaktadır. Bazı levhaların dalma zonu gibi hareketi, levhaların birbirine
sürtünmesinden kaynaklanan, ısı üretmektedir.
Isı geçişi derinlerde iletimle ve yeryüzüne yakın yerlerde taşınımla gerçekleşir. Isı iletimi kayaç
ortamında oluşurken, ısı taşınımında taşıyıcı jeotermal akışkandır. Beslenme havzalarından derine
inen (genelde) yağmur sularının derindeki sıcak kayaçlarla teması ile ısınması ve daha sonra
akiferlerde toplanması sonucu jeotermal rezervuar oluşur. Rezervuarlar, çoğunlukla, geçirimsiz kayaç
içeren tabakalarla örtülmüştür. Geçirimsiz örtü tabakası jeotermal akışkanın yeryüzüne kolayca
ulaşmasını engeller ve aynı zamanda rezervuar basıncının korunmasını sağlar.
Akışkanlar: Jeotermal kaynakların ekonomik olarak işletilmesi için, yerin derinliğindeki ısının
yeryüzüne taşınması gerekmektedir. Yeraltındaki formasyonların gözeneklerindeki su bu görevi görür.
Suyun ısı kapasitesi ve buharlaşma ısısı doğada rastlanan diğer akışkanlara göre yüksektir.
Dolayısıyla su iyi bir ısı taşıma akışkanıdır.
Sıcaklık artarken suyun yoğunluğu ve akmazlığı azalır. Derinlerde ısınan su hafifler ve yukarıya doğru
hareket eder. Eğer suyun kayaç içinde akışında gösterilen direnci yenecek bir ısınma sonucu kaldırma
kuvveti varsa, ısınan su yeryüzüne ulaşacaktır. Sıcak su yukarıya doğru yükselirken, sığ derinliklerdeki
soğuk su onun boşalttığı hacimleri (gözenekleri) doldurur. Bu durumda, daha derindeki ısı kaynağının
üstündeki yeraltı suyu içinde doğal bir taşınım ve dolaşım olayı gerçekleşmiş olur. Sıcaklığın
buharlaşma noktasına ulaşması durumunda ise su buharı oluşur ve sistem iki faza geçer.
Suyun etken olduğu bir rezervuar sistemi için, suyun toplam ısı içeriği suyun yoğunluğuna ve ısı
kapasitesine, rezervuarın toplam ısı içeriği ise su ve rezervuar kayacının yoğunluğuna ve ısı
kapasitesine bağlıdır. Suyun ısısının toplam rezervuar ısısına oranı,
Jeotermal Enerji Semineri
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Suyun Isısı
Re zervuar Isısı

=

ρ wC wφ
ρ wC wφ + ρ r C r (1 − φ )

olarak verilebilir. Kayaç yoğunluğu için
yaklaşık ilişkileri varsayılırsa, Denklem 1:

Suyun Isısı
Re zervuar Isısı

=

r r = 2.65 r w

(1)
ve kayaç ısı kapasitesi için

φ

Cr = C w / 4
(2)

φ + 0.66(1 − φ )

olur. Gözeneklilik için tipik değerler olan %5-20 alınırsa, rezervuardaki ısının çoğunluğunun (%92.672.5) rezervuar kayacı tarafından tutulduğu kolaylıkla anlaşılır.

3. DÜŞÜK SICAKLIKLI SİSTEMLERİN DOĞASI
Türkiye’de keşfedilmiş jeotermal sistemlerinin çoğunluğunun düşük sıcaklıklı sistemler olduğu bir
gerçektir. Düşük sıcaklıklı sistemler için ısı kaynağı normalden yüksek sıcaklıktaki yer kabuğudur.
Süregelen tektonik aktiviteler neticesinde akışa açık olan çatlak, kırık ve faylar, yeraltından ısı taşıyan
ve sistem içinde dolaşan su için kanallar oluşturur.
Düşük sıcaklıklı sistem için basitleştirilmiş bir model Şekil 1’de gösterilmektedir. Bir toplanma havzası
özelliğine sahip yüksek rakımlı yerlerde oluşan yağış süzülerek birkaç km derindeki ana kayaca kadar
iner. Orada sıcak kayaçtan ısı alır, yoğunluğu azaldığından dolayı tekrar yeryüzüne doğru yükselmeye
başlar. Toplanma havzası ile sıcak akışkanın yeryüzüne çıkış noktası olan düşük rakımlı yer
arasındaki uzaklık değişebilir, ancak ortak özellik ısının derinden sığ formasyonlara su ile
taşınmasıdır. Isıtma zonu ile yeryüzü arasındaki bağlantı doğal olabileceği gibi delinmiş kuyularla da
sağlanabilir. Isıtma zonu içindeki ve yüzeye kadar uzanabilen çatlak, kırık ve faylar akışkanın ısıtma
zonu içindeki hareketini ve yüzeye olan hareketini belirleyen akış kanallarıdır.

Şekil 1. Düşük sıcaklıklı sistemler için ısı kaynağı mekanizması modeli
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Isı taşınımının etken olduğu jeotermal sistemler, jeolojik faylanma ve kıvrımlanmanın aktif olduğu,
bölgesel ısı akışının normalden yüksek olduğu yerlerde görülür. Daha önce de vurgulandığı gibi,
Türkiye’nin Batı Anadolu bölgesinde bilinen jeotermal sistemler ısı taşınımının etken olduğu jeotermal
sistemlere örnek olarak verilebilir.
Taşınımın etken olduğu kaynaklar için bazı basit modeller Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekil 2 (a)’da
bir fay zonu boyunca yer alan bir kaynak gösterilmektedir. Fay zonunun bir tarafından su derine iner
ve ısındıktan sonra aynı fayın diğer tarafından yeryüzüne yükselir. Kaynağın işletilmesi için delinen
kuyunun fay zonunu derinde kesmesi yeterli olacaktır. Şekil 2 (b)’de ise dağlarla sınırlanmış bir fay
bloğu vadisi içindeki bir olası taşınım sistemini göstermektedir. Vadinin bir kenarındaki fay zonu
boyunca su derine iner, derinde yatay bir akifer içinde akarken ısınır, ve daha sonra da vadinin diğer
kenarındaki bir ikinci fay zonu içinde yükselerek yeryüzüne ulaşır. Şekil 2 (c)’de ise bir fay zonu
boyunca yükselen sıcak suyun bir bölümünün yeryüzüne ulaşmadan önce bir yeraltı akiferine girmesi
olasılığını şematik olarak gösteren bir model yer almaktadır. Fay zonu boyunca yüzeye ulaşan sıcak
su jeotermal sistemin bir parçasını oluştururken, vadi içindeki gözenekli ve geçirgen tabakalı akifer
içerdiği sıcak su ile jeotermal sistemin ikinci parçası olmaktadır. Jeotermal akışkanın soğuk yeraltı
suyu ile karışması durumunda akışkanın sıcaklığı da düşecektir.

4. JEOTERMAL REZERVUAR
Rezervuar, yararlı bir sıcaklıkta akışkan içeren hacim olarak tanımlanabilir. Rezervuar kayacının
gözenekliliği ne kadar akışkan içerdiğini gösterirken, geçirgenlik ise üretilen akışkanın hızını belirler.
Gözeneklilik ve geçirgenlik rezervuar içinde yere bağlı olarak değişim gösterebilir. Bir üretim kuyusu
tamamlandığında genelde geçirimsiz kayaç delinirken sıcak akışkan kuyuya doğru çatlaklardan veya
sınırlı bir geçirgen zondan hareket eder. Çatlak aralıkları birkaç mm’den birkaç cm’ye kadar değişen
ölçülerde olabilir. Çatlakların sıkça bulunduğu geçirgen kayaç birimleri önemli miktarda akışkan
üretiminde özellikle aranan birimlerdir. Üretim zonları, yerel veya rezervuar ölçeğinde gözeneklilik
ağlarını bulunduran zonlardır. Eğer zonlar arasındaki geçirgenlik düşükse akışkan üretimi de düşük
düzeyde gerçekleşir. Eğer kuyu önemli bir fay veya çatlak sistemini keserse üretilen hacimler sürekli
olarak doldurulur ve akışkan üretimi uzun süre devam eder.
Jeotermal kaynaklar “yenilenebilir enerji kaynakları” olarak bilinirler. Yerkürenin içinden yeryüzüne
doğru sürekli ısı akışı bu tür bir tanım için en önemli nedendir. Çok miktarda akışkan ve ısı üretimine
rağmen rezervuar basıncında veya rezervuar statik su seviyesinde herhangi bir düşme görülmemesi,
söz konusu saha için üretimle beslenme arasındaki dengenin varlığını gösterir. Dolayısıyla bu tür
dengenin korunduğu, üretimin doğal beslenmeden büyük olmadığı, jeotermal kaynak yenilenebilir bir
kaynaktır.
Ancak çoğu kez, doğal beslenmeden düşük üretim miktarı sahanın işletilmesinde ekonomik
olmayabilir. Artan yıllık üretimin yıllık doğal beslenmeyi aşması durumu, rezervuarın ısı içeriğinde
önemli bir değişiklik yaratmamakla beraber rezervuarın akışkan içeriğinde ve basıncında azalmaya
neden olur. Yüksek üretimin sürdürülmesi, rezervuarın ısı içeriği hissedilir oranda değişmese bile,
rezervuar basıncının veya su seviyesinin azalması sorununu gündeme getirir. Sorunun çözümü tekrarbasmadır; basılan su rezervuarın akışkan içeriğini yeniler ve rezervuar basıncını veya statik su
seviyesini korumaya yardımcı olur, sahanın ticari ömrünün uzamasını sağlar. Bu durumda jeotermal
sahanın “sürdürülebilir” üretimi ve işletilmesi gerçekleşir.
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5. REZERVUARIN İZLENMESİ VE İŞLETİLMESİ
Herhangi bir jeotermal kaynağın işletilmesi sırasında yapılması gereken işlemler hakkında karar
vermek, söz konusu jeotermal kaynağın işletilmesinde büyük önem taşımaktadır. Kararlar genelde
jeotermal rezervuarın işletme koşullarını geliştirme amacıyla alınır. İşletmede izlenecek yöntemin olası
sonuçları hakkında yöneticilerin bilgili olması gerekir. Bu nedenle, dikkatli izleme işletim programının
en temel gereklerinden biridir.

( a )(a)

(b)

(c)
(c)

Şekil 2. Taşınımın etken olduğu kaynaklar için basit modeller
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Jeotermal kaynak yönetimi farklı amaçlara yönelik olarak sahayı işletiyor olabilir:
•
•
•
•
•
•

Jeotermal rezervuarın işletme maliyetini en aza indirme,
Jeotermal rezervuardan en yüksek üretimi sağlama,
Sürekli ve güvenilir enerji üretimi sağlama,
Çevre sorunlarını en aza indirme,
Mineral çökelmesi ve korozyon gibi sorunlardan kaçma,
İlgili ülkenin enerji politikasına bağlı kalma.

Gerçek amaç, yukarıda listelenen iki veya daha çok amaca yönelik de olabilir. Bu durumda amaçların
önem sırasına göre yer alması gerekir. Önemli olan doğru amaca doğru zamanda ulaşmaktır. Bir
rezervuarı hızla üretmek ve işletmek ekonomik olarak çekici olabilir. Ancak bu yaklaşım, politik ve
sosyal açıdan kabul edilmeyebilir. Herhangi bir sahanın işletilme süresi genelde 30-40 yılı kapsayan
yüzey donanımları ömrüyle belirlenir.
Jeotermal kaynak işletilirken uygulanan işletme seçenekleri arasında:
• Üretim stratejisinde değişme,
• Enjeksiyona başlama veya enjeksiyon stratejisini değiştirme,
• Yeni kuyuların delinmesi,
• Kuyu tamamlama programında değişiklik,
• Kuyuiçi pompalarının yerleştirilmesi,
• Yeni üretim alanlarının veya sondaj yerlerinin araştırılması,
• Yeni jeotermal sistemlerinin araştırılması,
yer almaktadır.
Jeotermal rezervuarın yönetiminde söz konusu jeotermal sistemine ait güvenilir bilgilere gereksinim
vardır. Yönetimin başarılı olması için gerekli bilgiler arasında ise:
1) Rezervuarın hacmi, geometrisi ve sınır koşulları,
2) Geçirgenlik, gözeneklilik, yoğunluk, ısı kapasitesi ve ısıl iletkenlik gibi rezervuar kayacı özellikleri,
3) Basınç ve sıcaklık dağılımına bağlı olarak bulunan rezervuarın fiziksel koşulları,
sayılabilir.
Yukarda sıralanan bilgiler bir jeotermal rezervuarın araştırılması ve işletilmesi aşamalarında toplanır.
İlk bilgiler jeolojik, jeofizik ve kimyasal verilerin elde edildiği başlangıç dönemlerinde toplanır. Sondajlar
sırasında yapılan kuyu logları ve kuyu testleri ek bilgileri sağlarlar. Tüm bu bilgilerden yararlanarak
rezervuarın ilk modeli oluşturulur. Jeotermal sistemlerin doğası ve özellikleri ile ilgili en önemli veriler
ise uzun dönemli üretim davranışının izlenmesinden elde edilir. Son olarak bu verilere dayanarak
matematiksel modeller geliştirilir ve sahanın farklı işletim senaryoları için rezervuarın davranışını
tahmine yönelik gelecek projeksiyonları yapılır.
Jeotermal Saha Geliştirilmesinde Üretim ve Rezervuar Mühendisliği Çalışmalarının Önemi
Yeraltı akışkanlarının üretimiyle ilgilenen kuruluşlar arama ve üretim konularında çalışmalar yürütürler.
Arama işlemi uygun bir kaynak alanının bulunması ve kanıtlanması etkinliklerini kapsar. Jeoloji ve
jeofizik araştırmalar kaynağın bulunması aşamasındaki, sondaj ve formasyon değerlendirmesi ise
keşif kuyusunun sondajı ve üretime geçişteki çalışmaları kapsar. Şekil 3, jeotermal enerji kaynağı
sistem şemasını gösterirken, Şekil 4 ise, jeotermal rezervuar (veya kaynak) değerlendirme akış
şemasını göstermektedir.
Şekil 3, yeraltı jeotermal rezervuarını başlıca yüzey donanımlarıyla gösteren basit bir şemadır.
Jeotermal enerjinin ısıtmada kullanılması durumunda üretim ve enjeksiyon donanımları, toplama
istasyonu ve ısı değiştirici bir arada olmakta ve kısaca “ısı merkezi” olarak adlandırılmaktadır. Şekil 3;
jeotermal enerji kaynağının yeraltı rezervuarı ve yerüstü donanımlarıyla birlikte düşünülmesi
Jeotermal Enerji Semineri
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gerektiğini ve jeotermal sistem işletilirken üretim, dağıtım ve tekrar-basma veya basma işlemlerinin bir
bütün olarak tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Burada tekrar-basma işlemi olarak artık
jeotermal akışkanın üretildiği formasyona basılması ve basma işlemi olarak ise atık jeotermal
akışkanın üretildiği formasyonun dışında bir başka formasyona basılması işlemi olarak
tanımlanmaktadır.
Dağıtıma

Toplama
İstasyonu,
Isı Değiştirici

Üretim Donanımları

Enjeksiyon Donanımları

Üretim
Kuyuları

Enjeksiyon
Kuyuları

REZERVUAR

Tekrar-Basma
(Reenjeksiyon)

Basma
(Enjeksiyon)
Şekil 3. Jeotermal enerji kaynağı sistem şeması.
Jeotermal enerji kaynağı işletilirken, enerji kaynağının kullanımı için gerekli yüzey donanımlarının ve
enerjinin kullanıcıya dağıtımı söz konusu ise gerekli merkezi ısıtma ve dağıtım sisteminin tasarımı,
yeraltındaki jeotermal rezervuarın ısı kapasitesine, üretilebilirliğine ve ömrüne bağlı olarak
yapılmalıdır. Rezervuarın ne kadar ısı içerdiği bilinmeden, bu ısının ne kadarının üretileceği ve ne
kadar bir süre işletilebileceği belirlenmeden, yüzey donanımlarının ve merkezi ısıtma sistemleriyle
konutlara dağıtım için hatların yapılması, sahanın işletiminde kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir.
Jeotermal sahalar işletilirken üretilen artık jeotermal akışkanın geldiği yere basılması veya üretilen atık
jeotermal akışkanının üretildiği formasyon dışında bir başka formasyona basılması işlemi, tüm
jeotermal saha işletimlerinde olmazsa olmaz koşullardan birisidir. Tekrar-basma işleminde genel
yaklaşım; basılan akışkanın mümkün olduğunca üretilen akışkanın sıcaklığını etkilemeyecek kadar
uzaklara basılması, rezervuardaki orijinal akışkana göre yoğunluğu daha yüksek olan artık akışkanın
formasyon içinde daha derinlere basılması ve daha sonra ısındıktan sonra yükselerek üretim
kuyularına varması şeklindedir. Bu nedenle, tekrar-basma işleminde kullanılan kuyuların yerlerinin
seçimi ve derinlikleri oldukça önemlidir.
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Saha Etkinliği

Analiz Yöntemi

Değerlendirme Durumu

Jeolojik/Jeokimyasal
Araştırma

Veri Analizi

Uygun Alanın
Ön Seçimi

Jeofizik Araştırma

Veri Analizi

Uygun Alanın
Tanımı

Arama Kuyu Sondajı,
Kuyu Logları, Karotlar,
Kuyu Testleri,
Ek Jeofizik

Log/Karot Analizi
Kuyu Testi Analizi
Diğer Veri Analizleri

Ön Rezervuar Analizi

Geliştirme Sondajı,
Log /Karot Alımı,
Kuyu Testleri,
Jeofizik Gözlem

Yüzey Donanımları ve
Üretim/Enjeksiyon
Tasarımı ve İşlemleri

Ek Sondajlar, Kuyu
Testleri, Rezervuar
Performansının
İzlenmesi

Kaynak Kalite,
Rezerv
ve
Ekonomisinin
Ön Tahmini

Geliştirme
Planlaması

Log/Karot Analizi
Kuyu Testi Analizi
Diğer Veri Analizleri

Ayrıntılı Rezervuar
Tanımı, Kaynak
Kalite ve Rezerv
Tanımı

Rezervuar Performans Tahmini
Kuyuiçi Mühendisliği

Enerji Üretimi ve
Ekonominin Ayrıntılı
Projeksiyonu

Rezervuar Modellemesi
Formasyon Değerlendirme
Kuyuiçi Mühendisliği

Ayrıntılı Kaynak
Değerlendirme, ve
Rezervuar
İşletilmesi

Şekil 4. Jeotermal rezervuar (kaynak) değerlendirme akış şeması.
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Uygun kaynak alanı bulunduktan sonra, üretim çalışmaları gündeme gelir. Geliştirme kuyularının
sondajı başlar, rezervuar mühendisliğinin planlamasında ve gözetiminde kuyular işletilir ve üretilen
kaynak tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılır. Şekil 4’te kaynağın bulunmasından terk edilmesine kadar
geçen sürede başvurulan yaklaşım rezervuar kaynağının verimli değerlendirilmesinde esastır. Şekil
4’te adı geçen farklı disiplinlerin birbirini izleyen çalışmalarının yanı sıra, yüzey donanımlarının ve
dağıtım hatlarının tasarımında ve işletilmesinde makina, elektrik ve kimya mühendisliği gibi ilgili
disiplinlerle ortak çalışmalar sahanın işletilmesinde katkıda bulunurlar. Şekil 4’te verilen tüm etkinlik ve
değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi jeotermal kaynağın teknik ve ekonomik olarak işletilmesinde
gereken en önemli koşuldur.
Şekil 4’te gösterildiği gibi, sahanın geliştirilmesi ve işletilmesi birbirini izleyen aşamaların ve
etkinliklerin gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Her aşamada sahada etkinlikler yapılmakta, etkinlikler
sonucu elde edilen veriler analiz edilmekte, yapılan değerlendirmeler sonucunda bir sonraki aşama
için planlama yapılmaktadır. Kuyular için jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal verilerin yanı sıra, delinen her
kuyudan elde edilen karot, kuyu logları ve kuyu testleri verileri saha içinde kuyuların deldiği noktalarda
rezervuarın özelliklerini belirlemesi yönünden önemlidir. Rezervuarın ortalama özelliklerinin
belirlenmesi için ise, delinen kuyular arası akış ve formasyon özelliklerini belirleyen çok-kuyulu
testlerin (girişim testleri ve izleyici testleri gibi) yapılması kesinlikle gereklidir. Rezervuarın ve rezervin
tanımı ile rezervuarın verimli işletilmesinde kuyuiçi mühendisliğinin, rezervuar performans tahmininin
ve rezervuar modellemesinin önemi Şekil 4’te açıkça görülmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan kolayca anlaşılabileceği gibi, bir jeotermal rezervuarın işletilmesi boyunca
yapılan dikkatli izleme yaklaşımı, başarılı bir işletme programının ayrılmaz bir parçasıdır. Eğer
jeotermal sistem iyi anlaşılırsa, gelecekte rezervuarda olabilecek değişiklikler izleme sırasında tahmin
edilebilecektir. Örneğin kuyular içerisinde ve yüzey donanımlarında mineral çökelmesi veya korozyon
gibi sorunlar bu tür değişiklikler olarak önceden tahmin edilebilir. Jeotermal rezervuar için uygun bir
izleme programının önemi hafife alınmamalıdır.
Üretim sırasında rezervuarın tepkisini belirlemek amacıyla izlenmesi gerekli parametreler bir rezervuar
sisteminden diğerine değişebilir. Normal bir jeotermal izleme programında incelenmesi gerekli
parametrelerin listesi aşağıda sıralanmaktadır:
•
•
•
•
•
•

Üretim kuyularından yapılan üretim debisi ve toplam üretimin zamanla değişimi,
Üretilen akışkanın sıcaklığı ve/veya entalpisi,
Üretim kuyularının kuyu başı basınçları (veya kuyuiçi su seviyeleri),
Üretilen akışkanın kimyasal bileşimi,
Gözlem kuyularında rezervuar basıncı (veya kuyuiçi su seviyeleri),
Gözlem kuyularında kuyuiçi sıcaklık profilleri.

6. ÜRETİMİN REZERVUARA ETKİLERİ
Bir jeotermal rezervuardan su, buhar veya gaz üretimi yapılırsa rezervuar basıncında düşme görülür.
Eğer rezervuardan üretim rezervuara doğal beslenme ile giren akışkan miktarından az ise düşüş
görülmez. Jeotermal sistemin doğasına ve özelliklerine bağlı olarak basınç düşüşü az veya çok, hızlı
veya yavaş olabilir. Üretim sürecinde rezervuarda görülen bazı önemli değişiklikler:
1.
•
•
•

Rezervuarda basınç düşümüyle olan değişiklikler:
Kuyu üretiminde azalma,
Kuyuların su seviyelerinde düşüş,
Uygun rezervuarlarda veya üretim kuyuları yakınında buharlaşma veya gazlaşma.
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2.
•
•
•

Rezervuara (doğal veya yapay yolla sıcak veya soğuk) su girişi olması durumunda değişiklikler:
Rezervuar akışkanının kimyasal bileşiminde değişme,
Rezervuar akışkanının sıcaklık veya entalpisinde değişme,
Kuyuların sıcaklık profillerinde değişme.

3. Yeryüzünde çökme.
olarak sıralanabilir.
Basınç düşümünün büyüklüğü ve hızı, rezervuardan yapılan üretime ve ayrıca jeotermal sistemin
ölçüsüne ve özelliklerine bağlı olarak oluşur. Sisteme beslenmenin yetersiz olması durumunda basınç
üretime bağlı olarak hızla düşer. Basınç düşüşü, sisteme sıcak veya soğuk doğal beslenme suyu
girişini sağlar. Eğer soğuk su girişi gerçekleşirse, üretilen suyun sıcaklığı ve entalpisi azalır. Basınç
düşümü ve sıcaklık azalması jeotermal sistemin potansiyelini sınırlayan iki önemli faktördür.

7. REZERVUAR MODELLEMESİ
Jeotermal rezervuarların davranışları çeşitli şekillerde modellenebilmektedir. Rezervuarın 3 boyutlu
olarak alındığı sayısal modellerde rezervuara ait her türlü akışkan, kayaç ve kuyu özellikleri ile modele
girilmekte, yerel, bölgesel ve rezervuar genelinde geçerli tüm parametrelerin dağılımı göz önüne
alınarak rezervuar performansı incelenmektedir. Ancak bu tür modellerin doğruluğu, giren verilerin
doğruluğuyla olduğu kadar çokluğuyla da ilişkilidir. Genelde bu tür sayısal modelleme çalışmaları,
rezervuarla ilgili verilerin yeterli duruma ulaştığı ve belirli bir üretim ve rezervuar performansı
geçmişinin olduğu aşamalarda tercih edilmektedir.
Rezervuarın işletilmesinin henüz başlangıç aşamalarında belirli jeolojik, jeofizik, saha, akışkan ve
kayaç özelliklerini gerektiren hacimsel modelleme yöntemi kullanılabilir. Bir ilk modelleme çalışması
olarak rezervuarın alanı, kalınlığı, gözenekliliği ve akışkan özellikleri veri olarak alınıp rezervuarın
hacmi ve içerdiği akışkan miktarı bu tür bir modelleme çalışmasıyla tahmin edilebilir.
Bir diğer tür modelleme çalışması, kuyuların ve rezervuarın üretim verilerinden ve bu verilerin zamanla
değişimini modelleyen üretim debisi azalma analizi yöntemi kullanarak yapılabilir. Geleceğe yönelik
üretim debisinin değişimi ve toplam üretilebilir akışkan miktarı tahminleri bu yaklaşımın amacıdır.
Ancak, yaklaşımın kullanılabilmesi için yeterli üretim verisinin varolması gereklidir.
Literatürde sıkça başvurulan bir diğer modelleme yöntemi ise “Lumped Parameter Model” olarak
bilinen hacimsel modelleme yöntemine benzer özellikler taşıyan fakat rezervuarı boyutsuz olarak alan
yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, rezervuar bir bütün olarak alınıp, rezervuardan giren ve çıkanlar
gözetilerek ve akışkan ve kayaç özellikleri kullanılarak rezervuar basıncı ve sıcaklığının zamana veya
rezervuardan yapılan üretime karşın davranışını belirlemeyi amaçlayan bir modelleme şeklidir.
Kullanımı basit olduğundan dolayı tercih edilen bu modelleme yönteminde gerekli giriş verileri olarak
rezervuar hacmi, doğal beslenme, toplam ısı ve akışkan üretimi, rezervuardan doğal ısı ve akışkan
kaçakları alınır. Şekil 5 boyutsuz rezervuar modellemesinde göz önüne alınan parametreleri
göstermektedir. Kaynak [6] ve [7] boyutsuz rezervuar modellemesinin kullanımıyla ilgili çalışmaları
içermektedir.
Jeotermal rezervuarlar içinde akışkan akışı incelenirken dikkate alınması gereken en önemli
özelliklerden birisi gözenekli ortamda akış sırasında sıcaklığın ve basıncın değişiyor olmasıdır.
Özellikle rezervuara tekrar-basma işlemi sırasında oluşan akış izotermal(eşsıcaklık)-olmayan akıştır.
Bilindiği gibi tekrar-basma işleminin 3 önemli amacı vardır:
1) Yeryüzünde üretildikten sonra kalan artık sudan kurtulmak.
2) Rezervuar basıncını korumak.
3) Rezervuardan daha fazla ısı üretimini sağlamak.
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Özellikle suyun etken olduğu jeotermal rezervuarlardan çok yüksek miktarlarda sıcak su üretimi
yapılır. Üretilen sıcak suyun bir kısmı sıcak su olarak doğrudan kullanılırken geri kalan önemli bir kısmı
ise merkezi jeotermal ısıtma sistemlerinde ısısı alındıktan sonra artık su olarak kalır. Artık su saha
yakınındaki deniz, göl ve akarsu gibi yerlere verilebilirsede, her jeotermal sahanın yakınında bu tür
olanaklar bulunmayabilir. Kaldı ki olsa bile hem en doğru çözüm değildir ve hemde bazı çevre
sorunları kaçınılmazdır. Dolayısıyla doğru olanı, suyu geldiği yere veya uygun yeraltı formasyonlarına
basmaktır.

AKIŞKAN KAYBI, W L (kg)
NET ISI KAYBI, Q L (kcal)

TOPLAM AKIŞKAN ÜRETİMİ, W p (kg)
TOPLAM ISI ÜRETİMİ,
Q p (kcal)
ÜRETİM

DOĞAL KAÇAK
REZERVUAR SİSTEMİ

İLETİMLE ISI KAYBI
Q (kcal)
DOĞAL ISI KAYBI

REZERVUA
Kayaç, Su, Su Buharı,
CO2,..
Kaba Hacim = V
İlk Akışkan Kütlesi = W
Gözeneklilik = φ

DOĞAL
BESLENME

SU GİRİŞİ, W e (kg)
TOPLAM ENTALPİ, h e (kcal/kg)
Şekil 5. Boyutsuz rezervuar modeli.
Suyun geldiği yere yani jeotermal rezervuara basılması durumunda önemli yararlar sağlanabilir.
Bilindiği gibi üretimden dolayı boşaltılan rezervuar hacminin bir kısmı doğal beslenme yoluyla
doldurulur. Ancak doğal beslenme ile rezervuara giren su miktarı, üretim yoluyla rezervuardan ayrılan
su miktarını karşılamayabilir ve bu durumda rezervuar basıncı düşer. Özellikle suyun etken olduğu
jeotermal sistemlerde bu sorun oluşur. Bu sorunun çözümü artık suyun geldiği yere basılmasıdır.
Böylece rezervuar basıncı korunmuş olur.
Basılan su formasyonda ilerlerken sıcak kayaçtan ısı alarak ısınır ve daha sonra üretim kuyularına
varıp üretilebilir. Bu işlem rezervuarın işletilmesi sırasında tekrarlanan bir işlemdir. Üretilen artık su
rezervuara basılır, basılan su rezervuarda ilerlerken ısınır, ısınan su tekrar üretilir, vb. Dolayısıyla bu
tür bir basma işlemi tekrar-basma işlemi olarak adlandırılmaktadır.
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Sıvıyla dolu bir jeotermal sisteme soğuk su basılması durumunda Denklem 1 rezervuarda soğuk su
cephesinin hareketini tanımlamakta da önem kazanmaktadır. Basılan su cephesi (kimyasal cephe)
rezervuarda belirli bir uzaklığa ulaştığında, soğuk su cephesi (sıcaklık cephesi) daha küçük bir
uzaklığa ulaşmış olacaktır ve iki farklı cepheye olan uzaklık oranı Denklem 1 ile tahmin edilebilir.
Basılan artık akışkanın gözenekli ortamda akışı dikkatle incelenmesi gereken önemli konulardan
birisidir. Gözenekli ortam homojen, doğal çatlaklı, bir tek düşey veya yatay çatlaklı olabilir. Akış
doğrusal, çevrel veya yarıküresel olarak gelişebileceği gibi laminer veya türbülans olabilir. Akışkan tek
veya iki fazlı olarak akabilir. Kaynak [8], [9] ve [10] bu konularda yapılmış bazı çalışmaları
tartışmaktadır.

ÜLKEMİZDE İŞLETİLEN JEOTERMAL SAHALARLA İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER
(1) Türkiye’de özellikle Batı Anadolu bölgesinde bugüne kadar bulunmuş olan jeotermal
rezervuarların çoğunluğu içinde çözünmüş CO 2 bulunan sıcak su sistemleridir. Rezervuar
koşullarında su içinde çözünmüş olarak bulunan CO 2 sahanın işletilmesi sırasında yarattığı
sorunlarıyla ve yararlarıyla ihmal edilmemesi gereken bir gazdır. Yarattığı en önemli sorun,
rezervuardan akışkan üretimi sırasında kuyu içinde ve yüzey donanımlarında kalsit çökelmesidir.
Oluşturduğu kalsit sorununa karşın CO 2 ’in rezervuarda bulunmasının yararları da vardır.
Rezervuar içinde CO 2 ’in kısmi basıncı, üretim sırasında oluşan basınç düşümüne olumlu katkıda
bulunur ve rezervuar basıncının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca CO 2 endüstriyel bir maddedir
ve halen bazı sahalardan ticari amaçlı olarak üretilmektedir.
(2) Bazı jeotermal kaynaklarımızdan üretilen su, Kızıldere jeotermal sahasında olduğu gibi, bor
içermektedir. Üretilen artık sudan kurtulmak amacıyla artık suyun saha yakınındaki akarsulara
verilmesi tarımsal açıdan sorunlar yaratmaktadır. Bu tür çevre sorunlarının da olası çözümü
tekrar-basma uygulaması olabilir.
(3) Ülkemizde jeotermal merkezi ısıtma projelerinin kapasitesi daha öncede değinildiği gibi 350 MWt’a
ve ısıtılan konut sayısı yaklaşık 50 bin konuta ulaşmış durumdadır. Kapasitenin çok daha yüksek
rakamlara çıkarılabileceği ve ısıtılan konut sayısının 500 bine ulaştırılabileceği iddia edilmektedir.
Enerji darboğazı içindeki ülkemiz için jeotermal enerji kullanımının yaygınlaştırılması doğal olarak
arzu edilir. Ancak yadsınamayacak bir başka gerçeği burada vurgulamakta yarar vardır.
Gerçekleştirilen jeotermal merkezi ısıtma projelerinde yüzey donanımları ve tesisatları genelde
kabul edilebilir bir düzeyde ve kalitede yapılmış durumda olmasına rağmen, bu tür projelerin
olmazsa olmaz parçası olan üretim ve rezervuar mühendisliği konuları, rezervuar modelleme
çalışmaları, tekrar-basma uygulamaları, işletilen sahaların izlenmesi programları genelde ihmal
edilmektedir. Bu önemli bir eksikliktir, ve varolan jeotermal merkezi ısıtma projelerinin
sürdürülebilir olması için yukarda bahsedilen çalışmaların tamamlanması gerekmektedir.
(4) Jeotermal sahalar yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik koşullarına bakılmadan işletilmektedir.
Sahalarda dileyen dilediği yerde kuyu delmekte ve günlük enerji sorunları çözülmektedir. Bu
durum jeotermal enerjinin yenilenebilirliği ve uygulamaların sürdürülebilirliği konusunu tartışmaya
açmaktadır. [11] Jeotermal projeler geliştirilirken, jeotermal enerjinin yenilenebilir ve sürdürülebilir
olduğunu, uygulamaların büyüklüğü ve teknolojisi göz önüne alınarak, göstermek gerekmektedir.

SONUÇ
Jeotermal enerji yerin ısısı olarak önemli bir enerji kaynağıdır. Hava kirliliği yaratmayan ve dikkatli
kullanıldığında çevre sorunlarını en aza indirgeme özelliği olan bir kaynaktır. Özellikle tektonik
yapısının uygunluğundan dolayı ülkemizin Batı Anadolu bölgesi jeotermal enerji kaynaklarının
zenginliğiyle bilinen bir bölgedir.
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Her jeotermal saha ayrı bir yaşayan varlık gibi değerlendirilmeli ve incelenmelidir. Sahalar özellikleri
itibariyle farklılıklar gösterebilirler. Ancak jeotermal enerji mühendisliği gelişmiş bir disiplindir ve
varolan teknoloji yerin binlerce metre derinliğinde bulunan yer ısısının üretilmesi ve insanlığa
kazandırılması için yeterlidir.
Jeotermal enerji kaynağının sürdürülebilir projelerde kullanılması amaçlanmalıdır. Projelerin
sürdürülebilir olması için jeotermal sistemlerin ve rezervuarların iyi bilinmesi ve varolan yeraltı
özelliklerinin projelerin avantajına olacak şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Projelerde üretim ve
rezervuar mühendisliği konularının, rezervuar modelleme çalışmalarının, tekrar-basma
uygulamalarının ve işletilen sahaların izlenme ve gözlenme programlarının eksiksiz olarak
gerçekleştirilmesi doğru olacaktır.
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TÜRKİYE’NİN JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ
Sinan ARSLAN
Mustafa DARICI
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ÖZET
Türkiye zengin jeotermal kaynaklara sahip olup, potansiyel olarak dünyanın 7. ülkesi konumundadır.
Ülkemizde jeotermal enerji araştırma çalışmaları 1962 yılından beri MTA Genel Müdürlüğü tarafından
0
yürütülmekte olup, bugüne kadar sıcaklıkları 35-40 C’nin üzerinde olan 170 jeotermal sahanın varlığı
ortaya konulmuştur. Bu sahaların büyük bir bölümü Batı Anadolu’da bulunup yüksek sıcaklıklara
sahiptir.
Türkiye’nin muhtemel jeotermal ısı potansiyeli 31 500 MWt olarak tahmin edilmektedir. 2000 yılı sonu
itibariyle MTA tarafından yapılan 304 jeotermal sondaja göre muhtemel potansiyelin 2046 MWt’ı
ısıtmaya yönelik görünür potansiyel olarak kesinleştirilmiştir. Türkiye’deki doğal sıcak su çıkışlarının
600 MWt olan potansiyeli de bu rakama dahil edildiğinde toplam görünür jeotermal potansiyel 2646
MWt ulaşmaktadır.
Jeotermal enerji sıcaklığına bağlı olarak başta elektrik üretimi olmak üzere konut ısıtması, sera
ısıtması, termal turizm-tedavi ve endüstride bir çok alanda kullanılmaktadır. Türkiye’nin elektrik
üretimine yönelik kurulu güç kapasitesi 20.4 MWe olup, tek başına Kızıldere jeotermal santrali
tarafından karşılanmaktadır. Elektrik dışı jeotermal kullanım kapasitesi, 493 MWt konut ısıtması ve
327 MWt kaplıca kullanımı olmak üzere toplam 820 MWt ‘dır. 2000 yılı sonunda dünyada elektrik dışı
kullanım kapasitesi 17174 MWt, elektrik üretim kapasitesi 7974 MWe olmuştur. Ülkemiz yüksek
jeotermal potansiyele sahip olmasına rağmen jeotermal enerjiye yeterince önem verilmemekte ve
kullanılmamaktadır. Muhtemel potansiyelimizin sadece %3’ü değerlendirilmektedir. Bu nedenle
jeotermal enerji kullanımının teşvik edilmesi ve jeotermal
yasanın biran önce çıkarılması
gerekmektedir. Giderek artan enerji ihtiyacımızın bir bölümünün öz kaynağımız olan jeotermal enerji
ile karşılanması ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

GİRİŞ
Ülkelerin kalkınma ve büyüme hızına bağlı olarak enerji ihtiyaçları da sürekli olarak artmaktadır.
Günümüzde enerji tüketimi gelişmişlik düzeyi ile eş tutulmaktadır. Dünyadaki enerji tüketiminin
yaklaşık %90’nı fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğal gazdan karşılanmaktadır. Fosil
enerji kaynaklarının yakın gelecekte tükenecek olması ve yakıldığında havaya verdiği yüksek orandaki
karbondioksit nedeniyle kirlilik yaratması, alternatif enerji kaynaklarının devreye girmesini zorunlu hale
getirmektedir. Bu nedenle son yıllarda fosil yakıtların yerine geçebilecek alternatif enerji kaynaklarının
araştırılması ve yararlanılması konusunda çalışmalar hızlanmıştır.
Jeotermal enerji hem düşük karbondioksit emisyon oranı ile hava kirliliği yaratmaması ve hem de
yenilenebilir olması nedeniyle önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir
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enerji kaynakları ile kıyaslandığında jeotermal enerji kesintisiz olmasından dolayı avantajlı bir konuma
sahiptir.
Jeotermal enerji; yerkabuğunun, çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları
bölgesel atmosferik sıcaklıkların üzerinde olan, normal yer altı ve yer üstü sularına göre daha fazla
erimiş mineral, tuzlar, gazlar içeren sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Bazı alanlarda bulunan
sıcak kuru kayalar da akışkan içermemesine rağmen jeotermal enerji kaynağı olarak kabul edilirler.
Jeotermal akışkanı oluşturan sular genelde meteorik kökenli olduğu için atmosferik koşullar devam
ettiği sürece jeotermal kaynaklar yenilenmektedir. Bir jeotermal sistemin oluşabilmesi için gerekli olan
parametreler; yer kabuğunun derinliklerindeki ısı kaynağı, ısıyı taşıyan akışkan (beslenme), akışkanı
bünyesinde barındıran rezervuar kayaç ve ısının kaybını önleyen örtü kayaçtır. Dünyanın merkezinde
0
sıcaklığı 4200 C’yi bulan magma adı verilen eriyik kütle bulunmaktadır. Tektonizmanın yarattığı kırık
ve zayıflık zonlarından kabuk içerisinde sığ derinliklere ve/veya yer yüzüne kadar ulaşan magma
faaliyetleri jeotermal sistemin ısı kaynağını oluşturur. Yeryüzünden kırık ve çatlaklar boyunca süzülen
meteorik sular derinlerde ısındıktan sonra gözenekli ve geçirimli olan rezervuar kayaç içinde birikir. Bu
suların bir kısmı fay hatları boyunca yükselerek yeryüzüne ulaşırlar ve jeotermal kaynakları
oluştururlar. Üzeri geçirimsiz bir örtü kaya ile kuşatılan ve çoğu zaman yer yüzüne ulaşamayan
rezervuar kaya içerisindeki jeotermal akışkan sondaj çalışmalarıyla yüzeye çıkarılır. Jeotermal
sistemin oluşum modeli aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;

Şekil 1. Jeotermal sistemin oluşum modeli
Jeotermal araştırmalarda jeoloji, jeofizik ve jeokimya çalışmaları birlikte yürütülür ve elde edilen veriler
değerlendirilerek uygun sondaj lokasyonları belirlenir. Yapılan sondaj çalışmaları ve testler sonucunda
jeotermal akışkanın sıcaklığı, debisi ve kimyasal özellikleri tespit edilir. Bu özellikler elde edildikten
sonra jeotermal enerjinin kullanımına yönelik proje ve tesisler yapılır.
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JEOTERMAL ENERJİ KULLANIM ALANLARI VE DÜNYADAKİ UYGULAMALAR
Jeotermal enerji, sıcaklığına bağlı olarak, başta elektrik üretimi, ısıtma ve tedavi amaçlı olmak üzere
endüstride çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıkta bir jeotermal akışkandan entegre olarak
bir çok alanda faydalanmak mümkündür.
Tablo 1. Jeotermal enerjinin sıcaklığa göre kullanım alanları (Lindal Diyagramı).
SICAKLIK ( ºC)
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

KULLANIM ALANLARI
Yüksek konsantrasyonlu solüsyonların buharlaştırılması,Elektrik
üretimi, amonyum absorbsiyonu ile soğutma
Diatomitlerin kurutulması, ağır su ve hidrojen sülfit eldesi
Kereste kurutmacılığı, balık kurutmacılığı
Bayer’s metodu ile alüminyum eldesi
Konservecilik, çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması
Şeker endüstrisi, tuz endüstrisi,
Distilasyonla temiz su elde edilmesi
Çimento kurutmacılığı
Organik maddeleri kurutma (Deniz yosunu, çimen, sebze), yün yıkama
ve kurutma
Balık kurutma (stok balık)
Yer ve sera ısıtmacılığı
Soğutma (Alt Sıcaklık Limiti)
Sera,ahır ve kümes ısıtmacılığı
Mantar yetiştirme, balneolojik hamamlar
Toprak ısıtma
Yüzme havuzları, fermantasyonlar, damıtma
Balık çiftlikleri

Dünyadaki jeotermal sistemler, levhaların çarpışması sonucu aktif kıta kenarlarında, okyanus ortası
sırtlarda, aktif kıta yarıklarında (riftlerde) ve volkanik adalar üzerinde bulunurlar. Zayıflık zonlarına
bağlı olarak oluşan tektonik ve aktif volkanik kuşaklar boyunca kuzey ve güney Amerika kıtasının batı
kıyılarında (Amerika, Meksika, El Salvador, Nikaragua, Kostarika, Arjantin) Akdeniz ülkelerinde
(Türkiye, Yunanistan, İtalya) doğu ve güneydoğu Asya ülkelerinde (Çin, Tayland, Filipinler,
Endonezya), Yeni Zelanda, Japonya, Portekiz’in Azor adalarında, Afrika kıtasında (Kenya, Etopya) ve
İzlanda da jeotermal kaynaklar bulunmaktadır.

Şekil 2. Dünyadaki önemli jeotermal kuşaklar ve levha (plaka) sınırları
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Jeotermal kaynaklar, dünyada eski çağlardan buyana tedavi ve ilkel yollarla ısıtma amaçlı
kullanılmıştır. Endüstriyel kullanım ise ilk olarak 1904 yılında İtalya’da jeotermalden elektrik elde
edilmesiyle başlamıştır. 2000 yılı itibariyle dünyada jeotermal kaynaklı elektrik üretim kapasitesi 7974
MWe’e ulaşmıştır.Dünyada 2000 yılı verilerine göre, toplam elektrik üretimin %1.6’sı jeotermal
enerjiden sağlanmaktadır. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının dünya elektrik üretimdeki payı
rüzgarda %0.6, güneşte %0.05’tir. jeotermalden elektrik üreten ülkeler arasında 2228 MWe ile ABD,
1909 MWe ile Flipinler, 785 MWe ile İtalya, 755 MWe ile Meksika, 590 MWe ile Endonezya, 547 MWe
ile Japonya ilk sıralarda yer almaktadır. Türkiye ise 20.4 MWe kurulu güç kapasitesi ile dünyada 15.
sırada yer almaktadır.
Son yıllarda çevre bilincinin gelişmesi, temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjinin
elektrik üretimi dışında özellikle kent ısıtmasında kullanımını artırmıştır. Günümüzde İzlanda’da
binaların %86’sı jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Dünyada jeotermal enerjinin, ısıtma, soğutma
termalizm gibi doğrudan kullanım kapasitesi 2000 yılı itibariyle 17174 MWt’e ulaşmıştır. Türkiye 820
MWt doğrudan kullanım kapasitesi ile dünyanın 5. ülkesi konumuna gelmiştir.
Tablo 2. Dünyada jeotermal enerjinin doğrudan kullanımı (Dünya jeotermal kongresi 2000)
ÜLKELER
ÇİN
JAPONYA
ABD
İZLANDA
TÜRKİYE
YENİ ZELANDA
GÜRCİSTAN
RUSYA
FRANSA
MACARİSTAN
İSVEÇ
MEKSİKA
İTALYA
ROMANYA
İSVİÇRE

KURULU GÜÇ
MWt
2814
1159
5366
1469
820
308
250
307
326
391
377
164
326
152
547

ÜRETİM
GWh/yıl
8724
7500
5640
5603
4377
1967
1752
1703
1360
1328
1147
1089
1048
797
663

TÜRKİYE’DEKİ JEOTERMAL ALANLAR VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Türkiye, Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunmasıyla bağlantılı olarak, orojenik magmatik ve
volkanik aktivitelerin çok olması nedeni ile jeotermal açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde
aktif faylara ve volkanizmaya bağlı olarak başta Ege Bölgesi olmak üzere, Kuzeybatı, Orta Anadolu,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 600’ün üzerinde jeotermal kaynak bulunmaktadır.
Batı Anadolu’daki jeotermal sistemler genelde yüksek sıcaklığa sahip olup, açılma tektoniğine bağlı
olarak grabenlerde yer alırlar. Doğu-batı ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu genç grabenlerde yer
alan jeotermal sistemlerin en önemlileri Menderes ve Gediz grabeni içinde gelişmiştir. Bu grabenleri
oluşturan diri faylar hem jeotermal yönden, hem de depremsellik yönünden aktiftirler. Menders grabeni
0
içinde, Türkiye’nin en yüksek sıcaklığa sahip Denizli-Kızıldere jeotermal sahası (242 C), Aydın0
0
Germencik jeotermal sahası (232 C), Aydın-Salavatlı jeotermal sahası (171 C), Aydın-Yılmazköy0
İmamköy jeotermal sahası (142 C) bulunmaktadır. Gediz Grabenin’deki jeotermal alanlar; Manisa0
0
Salihli Caferbeyli sahası (155 C), Manisa-Salihli-Kurşunlu sahası (96 C), Manisa-Alaşehir0
0
Kavaklıdere sahası (116 C) ve Manisa-Turgutlu-Urganlı sahası (86 C) dir. Benzer graben sisteminde
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gelişen Kütahya-Simav jeotermal sahası (162 C) ve Kütahya-Gediz –Abide jeotermal sahası (97
0
C)’da yüksek sıcaklıklı sahalar arasındadır. Çürüksu Garbeni içindeki, Gölemezli jeotermal alanı (65
0
0
0
C), Karahayıt sahası (55 C) ve Pamukkale (35 C) sahası genelde düşük sıcaklıklara sahiptir. Ancak
Gölemezli sahasında MTA tarafından sürdürülen sondaj çalışmasında yüksek sıcaklık beklenmektedir.
0

Şekil 3. Türkiye’nin neotektoniği-volkanik etkinliği ve jeotermal alanlar
Batı Anadolu’daki diğer jeotermal sistemler kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu grabenler ve volkanik
0
aktivitelerin bulunduğu alanlarda yer alırlar. Bu jeotermal alanlar İzmir-Seferihisar sahası (153 C),
0
0
0
İzmir-Balçova sahası (130 C), İzmir-Dikili sahası (130 C), İzmir-Aliağa sahası (96 C) ve İzmir0
Çeşme jeotermal sahası (62 C)’dır. Bu sahaların dışında Batı Anadolu’nun kuzey kısmındaki
0
0
Çanakkale-Tuzla jeotermal sahası (174 C), Balıkesir-Bigadiç sahası (95 C), Balıkesir-Hisaralan
0
0
sahası (100 C) ve Balıkesir-Gönen sahası (80 C) önemli jeotermal alanlardır. Ege bölgesinde
0
sıkışma tektoniği ve genç volkanizmaya bağlı olarak daha düşük sıcaklıklı Manisa-Saraycık (74 C) ve
0
Manisa-Kula-Emir jeotermal alanları da (63 C) bulunmaktadır.
Orta Anadolu’daki jeotermal sistemler genelde volkanik aktivitelere bağlı olup, Batı Anadolu’ya göre
daha düşük sıcaklıklara sahiptir. Bu bölgedeki önemli jeotermal alanlar; Ankara-Kızılcahamam sahası
0
0
0
(86 C), Kırşehir Terme sahası (57 C), Afyon-Ömer-Gecek sahası (98 C), Afyon-Sandıklı sahası (70
0
0
0
0
C), Nevşehir Kozaklı sahası (93 C), Aksaray-Ziga sahası (65 C), Sivas-Sıcak Çermik sahası (49 C)
0
ve Yozgat-Sorgun sahası (75 C)’dır.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da volkanik ve tektonik aktivitelere bağlı olarak gelişen önemli jeotermal
0
0
0
alanlar; Van-Erçiş sahası (80 C), Ağrı-Diyadin sahası (78 C), Bitlis-Nemrut sahası (59 C),
0
0
Diyarbakır-Çermik sahası (51 C) ve Urfa-Karaali (49 C) sahalarıdır.
Kuzey Anadolu’da doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı boyunca gelişen önemli jeotermal alanlar;
0
0
0
Sakarya-Akyazı sahası (84 C), Bursa-Çekirge sahası (82 C), Yalova-Armutlu sahası (77 C), Yalova0
0
0
Terme sahası (66 C), Çankırı-Kurşunlu sahası (54 C), Tokat-Reşadiye sahası (47 C), Bolu-kaplıca
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sahası (45 C) dır. Bu sahaların dışında Doğu Karadeniz’de Rize-Ayder jeotermal sahası (56 C)
bulunmaktadır.
0

0

Türkiye’de jeotermal enerji araştırma ve geliştirme çalışmaları 1962 yılından beri MTA tarafından
yürütülmektedir. Bu tarihten günümüze kadar MTA’nın jeotermale yönelik yaptığı jeolojik, jeofizik,
0
jeokimya ve sondaj çalışmaları sonucunda sıcaklığı 35 C’nin üzerinde olan 170 jeotermal sahanın
varlığı ortaya konulmuştur. Bu sahalardan 161 tanesi orta ve düşük sıcaklıklı olup, ısıtma, endüstriyel
proses ısı kullanımına ve kaplıca turizmine uygundur. Batı bölgemizde bulunan diğer 9 jeotermal saha
ise yüksek sıcaklıklı olup, yeni teknolojilerin kullanılması ile elektrik üretimine uygundur.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından 38 yıllık süre içinde 304 jeotermal kuyuda 120.556 metre sondaj
yapılmış ve ısıtmaya baz olarak yaklaşık 2046 MWt jeotermal potansiyel görünür hale getirilmiştir.
Ülkemizin doğal olarak kendiliğinden boşalan sıcak su kaynaklarının yaklaşık 600 MWt olan
potansiyeli de bu rakama eklendiğinde toplam görünür (kullanılabilir) jeotermal potansiyelimiz 2646
MWt’a ulaşmaktadır. Jeotermal potansiyel hesaplamalarında jeotermal enerjinin kullanılabileceği en
0
düşük sıcaklık 35 C olarak alınmıştır. Görünür potansiyel değerleri yeni yapılan sondajlara bağlı
olarak sürekli olarak artmaktadır. MTA’nın 2001 yılı içerisinde Denizli-Gölemezli, Manisa-TurgutluUrganlı jeotermal projeleri, Balıkesir-Edremit ve Balıkesir-Bigadiç jeotermal sahalarında ücretli olarak
yaptığı sondajlı çalışmalar devam etmektedir. Bu sondajlardan alınacak sonuçlara göre görünür
jeotermal potansiyelimiz daha da artabilecektir.
Türkiye’deki 600 jeotermal kaynak alanı dikkate alındığında teorik olarak muhtemel jeotermal
potansiyelimiz 31500 MWt tahmin edilmektedir. Bu güne kadar 600 kaynak alanından
sadece124’ünde sondajlı çalışmalar yapılmıştır. Bu durum ülkemizdeki jeotermal arama çalışmalarının
yetersiz olduğunu ve muhtemel jeotermal rezervin görünür hale getirilmesi için daha fazla sondajlı
çalışmalar yapılması gerektiğini göstermektedir.

TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMALARI
Türkiye’de jeotermal enerji uygulamaları; daha çok konut ısıtması, sera ısıtması ve kaplıca amaçlı
olarak yapılmaktadır. Elektrik üretimine yönelik yüksek sıcaklıklı sahalar bulunmasına rağmen üretim
düşük seviyede kalmıştır. Halen 20.4 MWe kurulu güce sahip olan Denizli-Kızıldere santrali ortalama
12 MWe elektrik üretmektedir. Kızıldere sondaj çalışmalarına 1968 yılında başlanmış, santral 1984
yılında işletmeye alınmıştır. Bu tarihten günümüze kadar jeotermal enerjiden elektrik üretimi amaçlı
herhangi bir yatırım yapılamamıştır. Aydın-Germencik sahasında MTA tarafından 9 adet jeotermal
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kuyu açılmış, maksimum 232 C’de toplam 725 lt/sn debide jeotermal akışkan bulunmuştur. Elektrik
üretimine uygun olan bu sahada , “Yap-İşlet” modeline göre 100 MWe kapasiteli santral kurulması
0
çalışmaları devam etmektedir. 171 C sıcaklığa sahip Aydın-Salavatlı jeotermal sahasında da elektrik
üretimi planlanmaktadır. Elektrik üretimine uygun diğer sahalarında devreye girmesiyle Türkiye’deki
toplam elektrik gücünün 2010 yılında 500 MWe’e ulaşması hedeflenmektedir.
Türkiye’de son yıllarda özellikle kent ısıtmacılığı ve termal turizm-tedavi uygulamalarına yönelik
jeotermal enerji kullanımı artmıştır. Bunun dışında sera ısıtması, karbondioksit üretimi gibi
uygulamalarda bulunmaktadır. 2000 yılı itibari ile Türkiye’nin ısıtma kapasitesi 52.000 konut eşdeğeri
olarak 493 MWt’dır. Isıtmaya ilave olarak 327 MWt kapasitede jeotermal akışkan 194 kaplıcada termal
turizm ve tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu değerlere göre 2000 yılı sonunda Türkiye’nin
jeotermal enerji doğrudan kullanım kapasitesi 820 MWt’a ulaşmıştır.
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Tablo 3. Türkiye’de merkezi olarak jeotermal enerji ile ısıtılan yerler.
Bölge
Gönen (Balıkesir)
Simav (Kütahya)
Kızılcahamam
(Ankara)
Balçova (İzmir)
Narlıdere (İzmir)
Sandıklı (Afyon)
Kırşehir
Afyon
Kozaklı (Nevşehir)
Diyadin (Ağrı)

Kurulu Kapasite
(Konut)
4500
6500

Mevcut Isıtma
(Konut)
3000
2700

Akışkan
0
Sıcaklığı ( C)
80
120

2250

2000

80

15000
5000
5000
1800
10000
1000
1500

6500
700
1000
1800
4000
1000
1500

125
98
70
57
95
90
78

Kızıldere’de kurulu santrale entegre olarak, karbondioksit ikincil ürün olarak değerlendirilmekte ve
yılda ortalama 120.000 ton sıvı karbondioksit ve kuru buz üretimi yapılmaktadır. Ağrı-Diyadin’de de
karbondioksit üretim tesisi kurulmuş olup yakında üretime geçmesi beklenmektedir.
Türkiye’nin 2010 yılında jeotermal enerjiye dayalı ısıtma hedefi 500.000 konut eşdeğeri 3500 MWt,
kaplıca kullanımı ise 895 MWt’dır. Bu hedeflere ulaşmak için jeotermal enerji kullanımı teşvik edilmeli
ve halka tanıtımı iyi yapılmalıdır.

SONUÇ
Jeotermal enerjinin diğer enerji kaynaklarına göre avantajlı olan yönleri, yenilenebilir ve kesintisiz
olması, fosil enerji kaynaklarına göre düşük maliyetli olması ve çevre kirlenmesinin yok denecek kadar
az olması, aranması ve işletilmesinde ileri teknoloji gerektirmemesi ve en önemlisi yerli enerji kaynağı
olmasıdır.
Ülkemizde jeotermal enerjinin aranması ve kullanımı ile ilgili geniş kapsamlı bir yasa
bulunmamaktadır.Yürürlükteki tek yasal düzenleme olan 1923 yılındaki 927 sayılı kanunla Özel
İdarelere yetki verilmiş olup bu yasa sadece kaplıca amaçlı kullanılan suları kapsamaktadır.
Günümüzde jeotermal akışkanın ısıtma, elektrik üretimi, endüstriyel kullanım alanlarında aranması ve
işletilmesine yönelik kuralları belirleyen geniş kapsamlı bir yasa olmadığından mevcut kaynaklar yeteri
kadar değerlendirilememekte ve bu alana fazla yatırım yapılmamaktadır. Bu nedenle jeotermal
enerjinin aranması ve işletilmesini düzenleyecek çağdaş bir jeotermal yasasının bir an önce yürürlüğe
girmesi gerekmektedir.
Ülkemizin giderek artan enerji ihtiyacının karşılanmasında, kendi öz kaynağımız olan jeotermal
enerjiden daha fazla yararlanılması ekonomimize önemli katkı sağlayacaktır. Jeotermal enerjinin
kullanımını yaygınlaştırmak için;
1. Jeotermal enerjinin aranması ve işletilmesi ile ilgili yasal boşluk giderilmeli ve jeotermal yasası bir
an önce yürürlüğe konulmalıdır.
2. Jeotermal enerji politikası oluşturulmalı ve jeotermal kullanım teşvik edilmelidir. Yapılacak
yatırımlar, jeotermal enerjinin her aşamada kullanılacağı entegre tesisler şeklinde planlanmalıdır.
3. Muhtemel jeotermal potansiyelimizi görünür hale getirmek için, bugüne kadar arama çalışmalarını
sürdüren MTA desteklenmeli, bütçeden daha fazla pay ayrılarak çalışmalar hızlandırılmalıdır.
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4. Jeotermal akışkanın içinde bulunan minerallerin toprağa ve yer altı sularına zarar vermemesi ve
rezervuarın yeniden beslenmesini sağlamak için reenjeksiyon uygulaması mutlaka yapılmalıdır.
5. Jeotermal enerjinin halka tanıtımı konusunda çalışmalar yapılmalı, yapılacak yatırımlar
özendirilmelidir.
6. MTA tarafından sondajları yapılmış, atıl durumdaki Aydın-Germencik, İzmir-Seferihisar gibi
yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkana sahip sahalarda bir an önce entegre tesisler kurularak işletmeye
geçilmelidir.
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JEOTERMAL SAHALARDA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE
YENİLENEBİLİR REZERVUAR POTANSİYELİ
Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada; yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kapasite kavramlarının tanımları
yapılıp, birbirleriyle ilişkisi jeotermal enerji bağlamında tartışılıyor. Jeotermal rezervuar potansiyelinin
sürdürülebilir olarak kullanımının yolları anlatılıyor. Dünyanın Ahuachapan, Momotombo, Miravalles,
Geyser, Cerro-Prieto, ve Wairakei gibi tanınmış jeotermal sahalarının yanında ülkemizde Kızıldere,
Afyon sahalarının da potansiyellerinin sürdürülebilir olarak kullanılma durumları tartışılarak sonuçlar
sunulmaktadır.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji yerkabuğunda depolanmış ısı enerji olarak da tanımlanabilir. Bu enerjinin kaynağı
olan ısı kaynağı ise yerkürenin merkezinden itibaren yayılan ve yerkürenin merkezindeki çekirdek
tepkimeleridir. Bu ısı enerjisi, bazen enerji, bazen de maddenin taşınımı ile bir yandan atmosfere
deşarj edilirken, diğer yandan da yerkabuğunun uygun yerlerinde depolanarak, oluşturduğu ısı
anomalileri ve dolayısıyla jeotermal kaynakları yaratır. Jeotermal enerji kaynakları, tüm enerji
kaynakları sınıflandırmalarında yenilenebilir enerji kaynakları sınıfına sokulur. Bunun da nedeni,
yerküre merkezinden itibaren yayılan ısı akısından kaynaklanması ve bunun da zaman ölçeğinde
6
sonsuz kabul edilmesidir. Bu ısı akısı tüm yerküre yüzeyinde yaklaşık toplam 40x10 MW t [1] olmasına
rağmen, bunun ancak küçük bir kısmı insanların yaşadıkları yerlerden erişilebilir ve kullanılabilir
durumdadır. Jeolojik devirler boyunca çok büyük miktarlarda ısıl enerji uygun yerlerdeki gözenekler,
çatlaklar içindeki sularda ve kayaçların matrikslerinde depolanmıştır. Bilindiği gibi termal kaplıcalar
dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de binlerce yıldır varolup, büyük miktarlarda akışkan ve
ısıyı deşarj etmektedirler. Doğal durumda (natural state) olan jeotermal sistemlerin dışa boşalan bu
kısımları, eğer insan eli değmezse, akışlarının ne zaman sona ereceği, endüstriyel zaman ölçeğinde
belli değildir. Bu çalışmada jeotermal enerjinin yenilenebilirliği ve sürdürülebilirliği tartışılacak ve
sonuçlar sunulacaktır.

2. ENERJİ KAYNAKLARI ÜRETİM SÜREÇLERİ
Değişik fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim yaşamları Şekil 1’de verilmektedir. Maden
modelinde yatırımcı önce yatağın sınırlarını belirler altyapısını oluşturur ve belli bir üretim
kapasitesinde proje ömrünce üretime devam eder. Yatak tükenince üretim hızla düşer ve maden
kapanır.
Petrol sahası için üretim modeli değişiktir. Petrol sahası gelişirken sürekli üretim artar. Sahada üretime
başlayan ilk kuyuların debi azalımına geçmesine rağmen, yeni yapılan kuyularla üretim artmaya
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Üretim

Üretim

Üretim

devam eder. Belli bir zaman sonunda üretim kuyusu yapılacak drenaj alanı kalmayınca, saha üretimi
düşmeye başlar ve petrol fiyatları uygunsa, tükenme süreci yavaş olup uzun yıllar boyunca çok düşük
debiyle (stripper wells) devam eder. Burada madenden (optimum üretim kapasitesi) farklı olarak,
tükenme sürecini rezervuar koşulları ile petrol fiyatları belirler. Doğal gaz da tükenme sürecini
rezervuar belirlemekle birlikte, üretici belli bir gaz debisi için kontratla bağımlı olduğu için, üretim
sürecinde sürdürülebilir bir periyot bulunmaktadır. Bunun sonunda gaz basıncının düşmesiyle
depolanan miktar da düştüğü için, tükenme petrol kaynağına göre çok daha hızlı olur.

Zama

Made

Zama
Petrol ve D. Gaz

Zaman

Yenilenebilir

Şekil 1. Çeşitli kaynakların yaşam devreleri.
Aslında ideal yenilenebilir enerjinin hiçbir düşüm göstermeden aynı enerji üretimiyle sürekli devam
etmesi gerekir. Ancak, hidrolik enerjide olduğu gibi erozyon nedeniyle barajın dolması bu süreci sona
erdirebilir. Jeotermal enerjinin Şekil 1’deki üretim sürecinden de görüldüğü gibi, sürdürülebilir bir
periyodu olması gerekir. Bunun da nedeni, üretilen jeotermal enerjinin doğrudan veya dolaylı
kullanımında bir güç üreten üniteye bağlanması gerekir. Bu bakımdan jeotermal sahalar doğal gaz
sahalarına benzemekle birlikte, azalım periyodu üretim ünite karakteristiklerine bağlı olarak daha uzun
zaman alır. Sürdürülebilir periyod da sahaya yeni delinen kuyularla sağlanır.

3. JEOTERMAL KAYNAKLARIN YENİLENEBİLİRLİĞİ
Bilindiği gibi bir jeotermal kaynakta, bir anomali oluşturan büyük ölçekte ısı enerjisi kayaç ve
gözenekli-çatlaklı ortamda depolanmış olmaktadır. Bu kaynak doğal durumda difüzif ve konduktif
olarak yeryüzü ve atmosfere ısı boşalımı yapmakla beraber, jeolojik devirler boyunca jeotermal kaynak
olma niteliğini sürdürebilir. Bu doğal durum, zamanla ısı deşarjı dolayısıyla çok yavaş olarak
tükenmekle birlikte, zaman ölçeğinde on binler hatta yüz binlerce yıl devam edebilir.
Bir jeotermal kaynaktan doğrudan veya dolaylı kullanım için ısı üretilmeye başlanıldığı zaman,
kaynağın doğal durumu bozulur. Ancak öyle bir ısı üretim debisi vardır ki, beslenme üretimi
karşılayabilir ve jeotermal kaynaktan üretim sürdürülebilir olarak nitelendirilebilir. Böyle bir üretim
debisinin ekonomik, ticari bir üretim sistemi kurmaya yeterli olması olasılığı oldukça zordur. Daha açık
anlatılması gerekirse, jeotermal kaynaktan güç üreten bir sistem için gerekli olan yüksek üretim
debileri doğal beslenmeyi aşar. Bu durum, kaynağın hidrolik olarak tükenmesini (depletion) gündeme
getirir. Tükenme olayı, kaynağın özellikle akışkan içeriğini öncelikle etkilemekle beraber, jeotermal
rezervuardaki basınç düşümü nedeniyle yaratılan negatif basınç gradyeni dolayısıyla, rezervuar
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etrafındaki göreli olarak daha soğuk akiferlerden jeotermal rezervuara akış başlatır. Dış akiferlerden
gelen daha soğuk akışkan rezervuar içinde akarken, rezervuardaki daha sıcak kayaçtan aldığı ısı ile
başlangıçta ısınarak, rezervuar sıcaklığına erişir. Ortamda bulunan ısının yaklaşık % 10’u suda iken,
%90’ı kayaçta muhafaza edilmektedir. Ancak akışkan üretimine devam edilirse, bir süre sonra
rezervuarda soğumalar başlar ve üretilen akışkan da soğur. Eğer jeotermal rezervuarlar, büyük ölçüde
petrol rezervuarları gibi gözenekli ortamda oluşsaydılar, soğuma süreci göreli olarak daha uzun olacak
ve rezervuar kayacından ısı soğurulması daha etken bir şekilde gerçekleşebilecekti. Jeotermal
rezervuarların çatlak sistemlerinde oluşması, kayaçtan ısı soğurulmasının gözenekli ortam kadar etkin
olmaması nedeniyle, ısı taşınımı yoluyla akışkan ısıtılması sürecinin daha kısa sürmesi sonucunu
getirir. Akışkanların soğumasına rağmen kayaç büyük ölçüde sıcaklığını korur ve ısı iletimi yoluyla ısı
yaymaya devam eder. Tekrar-basma işlemi de iyi tasarımlanmazsa, aynı nedenlerle, aynı sonuçları
doğurabilir. İyi tasarımlanmış bir tekrar-basma işlemi sonunda, rezervuardan üretilebilecek ısı miktarı
artar.
Öte yandan, soğumanın olduğu rezervuarlardan ısı üretimi durdurulursa, kayaçtan ısı iletimi nedeniyle,
rezervuar orijinal durumdaki sıcaklığına zamanla döner. Bu dönüş sürecinin zaman ölçeğindeki
durumu önemlidir. Bu konuda (1) yüksek entalpili iki fazlı, (2) suyun hakim olduğu ve ısı iletimi ile ısı
soğurulan üç model rezervuardan örnekler verilecektir.
Yüksek Entalpili ve İki-Fazlı Rezervuar
Yüksek entalpili ve iki fazlı hipotetik bir rezervuar üzerinde model çalışması Pritchett[2] tarafından
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, elli yıllık bir zaman sürecinde belli bir kapasitede elektrik üretimini ve
üretimin durdurulmasını takiben ısınma sürecini modellemektedir. Tablo 1’de çalışmanın sonuçları
verilmektedir.
Tablo 1. Elli yıl üretim sonrası iki fazlı rezervuarın eski durumuna dönmesi[2].
Rezervuar Parametreleri
Basınç, %
Sıcaklık, %
Buhar Hacmı, %

Üretim Durdurulduktan Sonra Geçen Yıllar
50 yıl
100 yıl
250 yıl
68
88
98
9
21
77
5
55

Tablo 1’den de görüleceği gibi, böyle bir rezervuarda basınç, üretim durduktan 50 yıl sonra eski
seviyesinin %68’ne, 250 yıl sonra %98’ne erişmektedir. Sıcaklıkta durum daha kritik olup üretim
durduktan sonraki elli yılda sıcaklık eski seviyesinin %9’una, 250 yıl sonra ise ancak %77’ne
erişmektedir.
Sıcak Suyun Hakim Olduğu Rezervuar
Suyun hakim olduğu bir hidrotermal rezervuardan üretilen suyun bir ısı değiştiricisinden geçirildikten
sonra yeteri kadar uzaklıktaki bir kuyuya tekrar-basıldığı bir ikili sistem üzerinde model çalışması
Megel[3] tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu model üzerindeki nümerik simülasyon çalışmasında, 10,
20, 40 yıllık üretim sonrası yine aynı zaman uzunluğunda üretimin durdurulduğu devrelerde de
rezervuarın eski durumuna dönüşü incelenmişitr. Bu çalışmanın bir özeti Tablo 2’de[3]
gösterilmektedir.
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Tablo 2. 10, 20, 40 yıllık üretim ve durma devrelerinde rezervuarın eski durumuna dönüşü[3].
İşlem Tipi
Sürekli Üretim ve Sıcaklık
Düşümü
2x40 yıl Üretim ve Durma
Devreleri
4x20 yıl Üretim ve Durma
Devreleri
8x10 yıl Üretim ve Durma
Devreleri
Isıl düşümün Olmadığı
İdeal Sistem

Toplam
Zamanı,
(yıl)
80

İşlem

(GWh)
424

Rezervuarın
Eski
Durumuna Dönüşü,
(%)
0

160

429

20.8

160

433

36.5

160

436

48.7

80

448

100

Enerji Üretimi,

Tablo 2’den de görüleceği gibi ısıl geriye dönüş (thermal recovery) 160 yıl içinde 10 yıllık üretim ve
durma devrelerinde % 48.7, 20 yıllık devrelerde %36.5 ve 40 yıllık devrelerde % 20.8’dir. Kısa üretimdurma devrelerinde daha fazla enerji elde edildiği ve jeotermal kullanım açısından daha kullanışlı
olduğu gözlenmektedir.
Isı Pompaları
Rybach[4] tarafından yapılan çalışmada sığ bir seviyeden ısı soğuran ısı pompalı bir sistemde eski
seviyeye dönüş zamanı kabaca üretim periyodu kadar olmaktadır.
Yukarıdaki örnekleri incelediğimiz zaman, ısıl açıdan orijinal duruma dönüşün, yüksek entalpili
sahalarda birkaç yüz yıl, suyun hakim olduğu sitemlerde bir kuyu çifti dikkate alındığından yüz ile
ikiyüz yıl arasında, sığ yerel termal iletim yapısından yapılan üretimde ise yaklaşık olarak otuz yıl
gerektirdiği ortaya çıkmaktadır.

4. JEOTERMAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAPASİTESİ
Genelde fosil enerji kaynakları ve madenler gibi tükenebilir doğal kaynaklar rezerv miktarlarıyla
tanımlanabilirler[5]. Aslında gerçekçi olmamakla birlikte, Muffler ve Cataldi de[6] jeotermal kaynaklar
için rezerv terimini kullanmış ve bunu “yasal olarak diğer enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek”
şeklinde tanımlamışlardı. Ayrıca, jeotermal enerjinin orijinal durumuna dönmesi için geçecek zamanı
endüstriyel zaman çevresi (10-100 yıl) içinde kabul etmişlerdi.
Enerji kaynaklarının değerlendirilmesinde kullanılan diğer bir terim kaynağın kapasitesi olup, üretilen
güç(MW) olarak ifade edilir.[5]. Ancak, ne rezerv, ne de kapasite tek başlarına bir jeotermal kaynağın
yaşam süresinin uzunluğunu ifade edemez. Jeotermal kaynağı geliştiren kişi veya kurum, kuracağı
üretim ünitesinin büyüklüğünü ve üretim sürecini (endüstriyel yatırımın süresi, 25-30 yıl) bilmek
zorundadır. Bunu “sürdürülebilir kapasite“ olarak tanımlamak mümkün olup, bu da rezervuar, tekrarbasma ve model çalışmalarından ortaya çıkarılır.
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5. JEOTERMAL SAHA ÖRNEKLERİ
Aşağıda verilecek saha örnekleri uzun dönemlerde çeşitli nedenlerle kurulu güç kadar üretim
yapamamışlardır. Bu sahalarda üretim önemli ölçülerde düşmüş ve sürdürülebilir üretim ya kurulu
gücün çok altına çekilerek sağlanmış, ya da sağlanamayarak, saha üretimi düşmeye devam etmiştir.
Gayser Jeotermal Sahası
Bu sahada 60’lı yılların başında başlayan jeotermal üretim 1985 yılına kadar kurulu güçle aynı
seviyede artmış, ancak 1985–1990 yılları arasında kurulu güç 1500 MW e ’tan 2000 MW e ’a çıkarken
net üretim 1350 MW e ’a düşmüştür. Bu nedenle, bazı santraller kapatılarak kurulu güç 1700 MW e
seviyesine indirilirken, sahadan net üretim 900 MW e seviyesine inmiş ve açık 800 MW e ’a ulaşmıştır.
1985 1995 yılları arasındaki net üretimdeki düşüm, arttırılan tekrar-basma işlemleriyle 1995’ten beri
bugünkü seviyesinde korunmaktadır[7]. Statik rezervuar basıncı da 1985’ten günümüze 500 psi’dan,
250 psi’a düşmüştür[7]. Sahanın aşırı gelişmesi, %10’luk yatırım ve % 15’lik alternatif enerji vergi
indirimleri yanında, büyük olan sahanın değişik girişimciler tarafından geliştirilmesi ve bu girişimcilerin
birbirlerinin performansı hakkında bilgi sahibi olmamalarına bağlanmaktadır[7].
Cerro-Prieto Jeotermal Sahası
Bu sahanın şu anki kurulu gücü 620 MW e ’tır. Geçmişte yapılan 25 yıllık üretim sonucu sığ rezervuar
o
basıncı 1 bar/yıl hızla düşmektedir. Sıcaklık ise 25 yılda 25 C düşmüştür. Derin rezervuardan daha
çok üretim yapıldığı için soğuk akiferlerden gelen sular orada daha ciddi sıcaklık düşümü
yaratmışlardır. Cerro-Prieto sahasının kurulu gücünü sürdürebilir tutabilmek ve azalımı telafi
edebilmek için her yıl 1000 t/st debide buhar üretecek kuyuların delinmesi gerekmektedir[8].
Wairakei Jeotermal Sahası
Kurulu gücü 165 MW e olan bu sahadan, ortalama 140 MW e güç üretilmektedir. Geçmiş 40 yıl içinde
o
o
rezervuar sıcaklığı 260 C’tan 230 C seviyesine, sıvı zondaki basınç ise 50 bar’dan 25 bar seviyesine
inmiştir. Üretilen sıvının %30’unun 1970 yılından itibaren tekrar-basılması, basınç düşümünü
azaltmıştır. Bu nedenle, tekrar-basma miktarının %50’ye çıkarılması planlanmaktadır. Rezervuar
model çalışmaları, sahanın 2050 yılına kadar sürdürülebilir üretim yapabileceğine işaret etmektedir[9].
Miravalles Jeotermal Sahası
Kosta Rika’daki bu sahada 150 MW e kurulu güç bulunmaktadır. Sahadan 7 yılda 215x10 ton akışkan
üretilmiştir. İlk aşamada kurulan 55+15 MW e ’lık ünitenin çalışması sırasında rezervuarda basınç
düşümü 1.5 bar/yıl iken, bu güç 120 MW e ’a çıktığında basınç düşümü 2.1 bar/yıla yükselmiş ve en son
9 ay boyunca 150 MW e üretim yapılırken de 2.7 bar/yıl olmuştur. Aslında, sahadaki basınç düşümü
endişe vericidir. Halbuki, modelleme çalışmaları, sahadaki basınç düşümünün 0.73-1 bar/yıl olacağını
tahmin etmişti[10]. Bu sahada gelişmenin çok hızlı gerçekleştirildiği ve sahanın sürdürülebilir üretimin
kapasitesinin bu değerlerin altında olabileceği düşünülebilir. Sahanın üretim ve injeksiyon yapılan
bölgelerinin ayrı tutulması da basınç düşümünün engellenememesine neden olabilir.
6

Ahuacahapan Jeotermal Sahası
El Salvador’daki bu sahada ilk 35 MW e ’lık ünite 1976 yılında üretime başlamıştır. Bundan üç yıl sonra
çalışmaya başlayan ikinci 35 MW e ’lık ünitenin arkasından “double flash” üçücü 30 MW e ’lık ünite
devreye alınmıştır. Ancak bir müddet sonra, saha bu üç üniteyi besleyememiş ve sürdürülebilir üretim
45 MW e olarak devam etmektedir.
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Momotombo Jeotermal Sahası
Nikaragua’daki bu sahada iki adet toplam kurulu gücü 75 MW e olan bir santral ile üretime 1983 yılında
başlanmıştır. Yaklaşık 10 yıl sonunda üretim 40 MW e ’a düşmüştür. Daha sonraki 7 yılda üretim 7
MW e ’a kadar düşmüş, yapılan kuyu tamamlama işlemleriyle üretim 30 MW e seviyesine geçen yıl
çıkarılmıştır. Bu sahanın üretiminin işletme sorunları nedeniyle çok düşmesine rağmen, sürdürülebilir
kapasitesinin kurulu güç kadar olmadığı kesindir.
Kızıldere Jeotermal Sahası
Ülkemizdeki jeotermal enerjiden elektrik elde edilen bu ilk sahada geçen 17 yılda ortalama brüt 10
MW e , net 7.5 MW e güç üretilmiştir. Santralın kurulu gücü 17.5 MW e ’tır. Sahada 17 yıl boyunca
yaklaşık 10 bar’lık bir basınç düşümü gözlenmiştir. Sahada tekrar-basma işlemi hiç uygulanmaması
basınç düşümünün başlıca nedenidir. Bu sahanın sürdürülebilir gücünün üretilenden daha fazla
olduğu konusunda önemli veriler bulunmaktadır. Sahanın üretiminin düşük kalmasında ülkemizin idari
yapısındaki bazı sorunlardan kaynaklanmaktadır.
Afyon-Gecek Jeotermal Sahası
Dörtbin konutun ısıtılmasının yapıldığı bu sahada son 5 yılda rezervuar basıncının 4.5 bar azaldığı
gözlenmiştir. Bu sahada hiç tekrar-basma işlemi yapılmamış ancak son yılda sahanın dış
kenarlarından yapılmaya başlanan tekrar-basma işlemi saha yerine başka bölgelerde etkili olmuştur.
Bugünlerde basıncı hızla düşen ve alarm veren bu sahadan 4000 konutun daha ısıtılması
planlanmaktadır.

SONUÇ
Yapılan çalışmalardan[1,2,3] jeotermal kaynakların, teknolojik/toplum hayatı sistemlerinin zaman
ölçeğinde(birkaç yüz yıl) yenilenebilir olarak kabul edilebileceği ve fosil yakıt rezervlerinde olduğu gibi
oluşumlarının jeolojik devirler gerektirmediği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında, ısı pompalı
sistemlerde sürdürülebilir üretimin yapılabileceği kabul edilebilir[1].
Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliği mümkün görülmekle birlikte, anlatılan saha örneklerinden de
anlaşılabileceği gibi tartışmalıdır. Başlangıçta jeotermal kaynaklar, Muffler ve Cataldi’nin de öne
sürdüğü gibi statik maden ve petrol yatakları olarak düşünülmüş ve modellenmeye çalışılmıştır[6].
Ancak, jeotermal kaynakları statik bir rezerv olarak düşünmek gerçekle örtüşmemektedir. Jeotermal
rezervuarlar dinamik bir durum arz etmektedirler, çünkü doğal beslenmeleri bulunmaktadır. Zaman
içinde civardaki akiferlerden yapılan bu beslenme jeotermal rezervuarı yalnız hidrolik açıdan değil ısıl
açıdan da beslediği, hatta gerçekleştirilen sağlıklı tekrar-basma işlemlerinin de bu rezervuarlardan ısı
üretimine önemli katkılarda bulunduğu bilinmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan sürdürülebilirliğin üretimin sadece doğal beslenmeye eşit yapıldığı zaman
ortaya çıkabileceği gibi anlam ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durum bazı jeotermal kaynakların
ekonomik olarak geliştirilmesinin zor olacağını gösterebilir. Sürdürülebilir kapasite kavramının
geliştirilmesi[5] jeotermal rezervuarların geliştirilmesi konusunda bazı hususların netlik kazanmasında
yardımcı olmuştur. Kurulu işletme güç kapasitesi, işin ekonomisini ve yatırımcının kararını etkileyeceği
için, detaylı jeotermal rezervuar çalışmalarının yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki
örneklerden de görüleceği gibi bazen başlangıçta modelleme ile yapılan kapasite çalışmaları sağlıklı
sonuçlar vermeyebilir. Bundan ötürü, rezervuar izleme ve çalışmaları sürekli olmalı(dinamik) ve bunlar
güncelleştirilmelidir. Bunlarla birlikte, kapasite modüler olarak geliştirilir ve her modülden sonra
rezervuar yeterli bir zaman gözlenirse, yanlış kapasite tahminlerinin önüne geçilebilir.
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Sürdürülebilir kapasite tahminlerindeki yanılmalar, yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı gibi, bazan
sistemden kaynaklanmakta (gayser), bazen idari sorunlardan oluşmakta (Kızıldere), bazen de
modellemedeki hatalar ve o ülkenin enerji gereksinimlerin acele karşılanması sorunlarından
kaynaklanmaktadır. Bizdeki Kızıldere dışındaki uygulamalarda ise bilgisizlik ve aymazlık hakim
gözükmektedir.

KAYNAKLAR
[1] RYBACH, L., MEGEL, T., EUGSTER, W.J.,”How Renewable Are Geothermal Resources”, GRC
Transactions Vol. 23, Oct. 17-20, 1999, pp. 563-566.
[2] PRITCHETT, J.W.,”Modelling Post-Abondonment Electrical Capacity Recovery for a Two-Phase
Geothermal Reservoir”, GRC Transactions Vol. 22, 1998, pp. 521-528.
[3] MEGEL, Th., RYBACH L., ”Long-Term Performance and Sustainability of Geothermal Doublets”,
Proc. European Geothermal Conference Basel’99, Basel, 1999.
[4] RYBACH, L.,”Market Penetration of BHE Coupled Heat Pumps-Swiss Success Story”, GRC
Transactions, Vol. 22, 1998, pp. 451-455.
[5] LOVEKİN, J.W.,”Sustainable Geothermal Power: The Life Cycle of a Geothermal Field”, GRC
Transactions, Vol. 22, 1998, pp. 515-519.
[6] MUFFLER, P. and CATALDİ, R.,”Methods For Regional Assessment of Geothermal Resources”,
Geothermics, Vol. 7, 1978, pp. 53-89.
[7] SANYAL, S.,”Forthy Years of Production History at Geysers Geothermal Field-The Lessons
Learned”, GRC Transactions, Vol. 24, 2000, pp. 317-323.
[8] GUTIERREZ, H., RODRIGEZ, M.H.,”Development History of Cerro Prieto”, GRC Transactions,
Vol. 24, 2000, pp. 427-432.
[9] CLOTWORTHY, B.S., CAREY, B.S., ALLIS, R.G.,”Forthy Years Sustained Production From the
Wairakei-Tauhara System”, GRC Transactions, Vol. 23, 1999, pp. 535-540.
[10] MOYA, P., YOCK, A.,”First Seven Years of Exploitation at the Miravalles geothermal Field”,
Preprints, Twenty-Sixth Annual Workshop Geothermal Reservoir Engineering, Jan. 29-31, 2001.

ÖZGEÇMİŞ
Umran SERPEN
1945 yılı İzmir doğumludur. 1967 yılında İTÜ Petrol Müh. Böl.’den mezun olduktan sonra 1974 yılına
kadar TPAO ve MTA’da petrol ve jeotermal sahalarda çalışmıştır. 1974 yılından 1987 yılına kadar
ELECTROCONSULT adlı bir İtalyan mühendislik ve danışmanlık şirketinde El Salvador, Guatemala,
Meksika, Nikaragua, Kosta Rika, Arjantin, Şili, Etiyopya, Kenya, Filipinler, Rusya ve İtalya gibi ülkelerin
çeşitli jeotermal projelerin çeşitli aşamalarında danışmanlık yapmıştır. 1987 yılından itibaren İTÜ
Petrol ve Doğal Gaz Müh. Böl.’de Öğr. Gör. Dr. olarak çalışmaktadır.

Jeotermal Enerji Semineri

JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Bu bir MMO
yayınıdır
MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Jeotermal Akışkan Üretim ve
Re-enjeksiyon Kuyuları

SÜLEYMAN ÖZÜDOĞRU
MTA Ege Bölge Müdürlüğü

EMRE BABÜR
Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü
Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SEMİNER BİLDİRİSİ

___________________________________________________________________________________________ 41 _______

JEOTERMAL AKIŞKAN ÜRETİM VE
RE-ENJEKSİYON KUYULARI
Süleyman ÖZÜDOĞRU
Emre BABÜR

ÖZET
Sondaj; eski çağlardan beri insanoğlunun özellikle hammadde üretimine yönelik bir araçtır. Sondaj
işlemlerinin tarih boyunca gelişmesi gereksinmeler ve teknolojinin itici gücüyle günümüzde de devam
etmektedir.
Her sondaj için değişmeyenler bilgili, deneyimli insanlar ve ekipmandır. Bunları kazılacak kuyunun
nitelikleri belirler.
Sondaj işlemini bir bünyeye benzetirsek, mekanik bölümü bünyenin iskelet kas sistemine karşılık
geliyorsa, pompa kalbe, sirkülasyon akışkanı da kana karşılık gelir. Amacına uygun bir sondaj işlemini
ancak bunların uyumlu birlikteliği garanti eder.
Jeotermal sondajlar; yüksek sıcaklığa sahip ve genellikle jeolojik olarak yakın geçmişte veya
günümüzde de devam eder şekilde hareketli, paralanmış formasyonlarda yapıldığından diğer
sondajlara oranla bazı ek zorluklar içerirler.
Jeotermal bir sondajın bitirilmesinin anlamı, kuyunun kazılması, borulanması ve kuyu bitirme
testlerinin yapılması demektir.

1. GİRİŞ
Sondajcılığı diğer pek çok işlemden ayıran en önemli özellik görünmeyen bir derinlikte; ancak ağırlık,
basınç ve diğer algılama tekniklerinin verdiği bilgilerle yapılıyor olmasıdır.
Bir jeotermal projede sondaj, başlangıçtan son aşamaya kadar ve işletme boyunca kullanılan bir
araçtır. Bu tip projelerde sondaj başlangıçta bilgilenme, ardından bilgilenme ve üretim sonrasında
bilgilenme, üretilen akışkanı yer altına verme gibi stratejik ve olmazsa olmaz işlevler üstlenir.
Sondajın temelinin anlatımıyla başlanılan bu çalışmada, arada ve özel bir başlıkta jeotermal
sondajların özel sorunlarından söz edilmiştir.
Anlatımda; özet bir kitap hazırlama düşüncesiyle, konuların aktarılmasına mümkün olduğunca temel
bilgilerden başlanmış ve potansiyel okuyucular mühendis olacağı için formüllere yer verilmiştir, ancak
çalışmanın çok boyutlu olacağı kaygısıyla örneklerden kaçınılmıştır.
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2. SONDAJIN TARİHÇESİ
Dört bin yıl kadar önce Çin’de içme suyu ve tuz amaçlı tuzlu su kuyuları deliniyordu. İlerleme, bir
halatla askıya alınmış ve ucunda metal bir başlık olan, bambudan yapılma boru dizisinin yukarı
kaldırılıp aşağıya hızla bırakılmasıyla sağlanıyordu. Zaman zaman çalışanlar kuyuya birkaç kova su
dökerek formasyonu yumuşatmaya çalışıyorlardı. Kırıntıları çıkartmak için aşağıya kova indiriliyordu.
Böylece sondajlarda ilk sondaj sıvısı (çamur) kullanımı gündeme gelmiştir (Şekil 1) [13].

Şekil 1. Eski çin sondajı.

Şekil 2. Yakın çağda sondaj.

Çin’liler çamurun iki kullanım amacını biliyorlardı.
a) Formasyonu yumuşatmak,
b) Kırıntıların yukarı taşınmasına yardım etmek.
Sondajcılıkta 1845 yılına kadar çamur açısından bir ilerleme olmamıştır. Mekanik ekipmandaki hızlı
ilerlemeye karşın sondaj sırasında yapılan, delinen kuyuya su dökmekten ibaretti (Şekil 2)[13].
Fransız mühendis Fauvelle 1833’te, standart darbeli yöntemle yapılan bir sondaj izlerken, kuyu
basınçlı akifere girmiş ve kuyubaşından su fışkırmaya başlamıştır [13].
Bu arada formasyon parçacıkları da suyla beraber yüzeye taşınmaya başlamış ve Fauvelle, bu olayın
kazı sırasında istenerek yaratılmasının sondaj işlemini kolaylaştıracağını düşünmüştür. 1845 yılında
Fauvelle borular içinden su akıtarak başarılı bir sondaj yapmıştır. İzleyen yıllarda pompanın da
devreye girmesiyle, uçları vidalı içi boş dövme borularla sondaj yapmak kolaylaşmıştır. İlk önceleri
delmeye ara verilerek borular içinden su verilmiş, sonraları sondaj sırasında su devamlı olarak
verilmiştir [13].
Bu arada; motor ve aktarmalardaki gelişmeler, rotary (dönen) sondaj yönteminin darbeli yöntemin
yerini almasıyla sondajcılıkta hızlı bir ilerleme yaşanmıştır (1882). Bu dönemde, sondajda, akışkan
olarak hala su kullanılmaktaydı. Petrolcüler delmede su kullanımına karşıydılar. Çünkü su, sondaj
sırasında petrolün fışkırmasını önleyemiyor ve formasyona sızarak rezervuardan petrol alınmasını
engelliyordu [13].
1880’lerde sondajcılar sondaj sıvısı olarak çamurun değerinin farkına vardılar. 1887’de M.T.Chapman
“plastik bir malzemeyle ve bol suyla” sondaj yapılırken kuyu duvarında geçirimsiz, ince bir yapının
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oluştuğunu söyledi. 1889’da ABD’de çamur patenti alınmış ve petrol bazlı çamurların kullanımından ilk
defa söz edilmiştir. Bu, modern çamur mühendisliğinin başlangıcı olmuştur [13].
Günümüzde sondajlarda sirkülasyon akışkanı olarak hava, su, petrol, sentetik bazlı sıvılar ve bunların
karışımları, çeşitli kil mineralleri ve kimyasallarla bunların karışımları kullanılmaktadır. Sondaj işlemleri
mekanik olarak metalürjinin gelişmesi, matkapların gelişmesiyle çok ilerlemiş hatta mekanik delmeden
lazer enerjisiyle sondaja doğru çalışmalar devam etmektedir [13].

3. SONDAJ MAKİNESi VE EKİPMANLAR
Klasik bir jeotermal rotary sondaj makinesi ve yardımcı ekipmanları Şekil 3’ de görülmektedir.
Burada ana parçalar;
a) Kule
•
•
•

Drawworks
Vinç sistemi
Motorlar

b) Çamur sistemi
• Pompa
• Havalı çalışılacaksa kompresör,
vb.
• Çamur hattı
• Çamur soğutma sistemi
• Katı madde ayırıcılar
• Su tankları
c) Sondaj sistemi
• Kelly
• Drill pipe
• Drill collar
• Matkap
• Tahlisiye (fishing) ekipmanları
d) Kuyubaşı vana ve yardımcı ekipmanları

Şekil 3. Derin sondaj makinesi.

Sondaj lokasyonu hazırlanırken kuyu
yerinde, kuyu başının içinde yer alacağı
cellar çukuru denilen prizmatik bir boşluk
oluşturulur. Bu boşluğun derinliği, kuyu başı
ana vanasının alt flanşının yer yüzüne
gelecek, ve genişliği içinde çalışmaya
olanak verecek boyutlarda seçilmelidir.

Sondaj kulesi alışılmış (klasik) veya hareketli, bindirilmiş (mobil) olabilir. Klasik sondaj makinesinin
kulesi demonte vaziyette lokasyona getirilir ve yerinde monte edilir. Belli bir zaman kaybına neden
olan bu tip kuleler eski tiptir. Günümüzde modern makineler treylere bindirilmiş olarak hızla, bir çekici
yardımıyla sondaj yerine getirilmekte ve az bir zaman harcanmasıyla kule sondaja hazır hale
getirilebilmektedir. Hangi tip olursa olsun kule kurulduktan sonra teraziye alınır. Sondaj makinesinin
kule yapısı sondaj ve boru dizisini statik ve hareketli olarak taşıyabilecek ve aynı zamanda belli bir
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rüzgar gücüne de dayanabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Kulenin yüksekliği arttıkça bir defada
alabileceği boru uzunluğu artar, dolayısıyla sondaj işlemi daha hızlı olur. Yaklaşık kapasitesi 2500 m
olan bir makinenin kule yüksekliği 30 m kadardır.
Sondaj makinesinin boru dizisini taşıması, halatlı vinç sistemiyle sağlanmaktadır. Vinç sisteminde
halatı çeken düzeneğin bulunduğu yapıya draw works denir. Draw works tambur, frenler, aktarmalar
ve kedibaşları gibi ana parçalardan oluşur (Şekil 4).

Kule Donanım Halatı

Swivel
Hareketli Makara
(Traveling Block)

Deve Boynu
(Goose Neck)
Hook
(Kanca)

Kedi Başı
(Cat Head)

Kelly

Kelly Bushing
Draw Works
Master Bushing

Rotary Masası
(Rotary Table)

Şekil 4. Rotary sondaj makinesinin ana parçaları.
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Tamburun çapı inilebilecek derinlikle doğru orantılıdır. Daha derinlere sondaj yapabilecek
donanımlarda tambur çapı daha büyüktür. Bu büyüklük yaklaşık olarak, 1000-1500 m lik bir kapasite
için 50 cm, 4000-6000 m lik kapasite için 80 cm dir. Tamburun çapı manevra sırasında üzerine
sarılacak halatı alabilecek kadar olmalıdır. Halat tambur üzerine sarılırken sarımların düzgün ve yan
yana gelerek birbirlerini yaralamamalarına özen gösterilir.
Ayrıca draw worksta boruların sıkılıp açılmasını sağlayan tong anahtarlarını çeken kedibaşları
(cathead) bulunur. Borular hidrolik veya havayla çalışan otomatik tong anahtarlarıyla da sıkılıp
açılabilir.
Tambur ağır takım dizisini yukarı çekmenin yanında aşağıya da indirecektir. Yani tamburun frenlemesi
de güçlü olmalıdır. Bu frenleme klasik balatalı sistemle sağlanır. Yardımcı olarak özellikle büyük
makinelerde yardımcı fren de vardır. Bunlar hidrodinamik veya elektromanyetik tipte olurlar.
Draw workslar mekanik, hidrolik veya elektrikli olabilirler. Tambur çekme kapasitesi vites küçültülerek
(devir sayısını çeşitli oranlardaki dişli kutusu aracılığıyla arttırarak) ve/veya halat üzerinde palanga
sistemi kullanılarak arttırılabilir.
Makaralar: Sondaj makinelerinde sondaj dizisini ve bunu taşıyan çelik halatı taşıyan, yönlendiren ve
tamburun çekme kapasitesini arttırmak için kullanılan makaraları bünyesinde toplayan iki adet blok
vardır. Makaraların sayısının artmasıyla tamburun yani kulenin çekme kapasitesi artacak fakat hız
azalacaktır. Kulenin tepesinde bulunan ve hareketsiz olan makara bloğuna taç makara (crown block)
denir. Crown bloğun içerdiği kadar makara içeren ve ucunda kanca (hook) bulunan hareketli makara
(traveling block) palanga sisteminin diğer bileşenidir. Halat bu iki blok arasında sarılıdır ve bir ucu ile
draw works tamburuna diğer ucu ile rezerv halat tamburuna bağlıdır. Halat, rezerv tamburundan önce
kancaya binen yükü ölçmeye yarayan düzenekten geçer (Şekil 5).
Tambur, halatı üzerine sarmak için döndüğünde
hareketli makara dolayısıyla kanca ve ona takılı
olan dizi yukarı çıkacaktır veya aşağıya doğru
hareket edecektir.
Makaralar arasında sarılı olan çelik halat kule
yapımcısı tarafından belirlenen çap ve özellikte
olmalıdır. Halatın, yükte çalışması nedeniyle
zarar görerek kopması sonucu bir kaza olmaması
ve halatı ekonomik kullanmak için zaman zaman
kaydırmak gerekir. Yani belli bir dönem çalışan
halat, rezerv tanktan kaydırılarak sisteme
yorulmamış halat katılmasıyla tazelenir ve halatın
aynı noktalarının ezilmesi önlenir.

Şekil 5. Sondaj makinesinin şematik görünümü

Akışkanla sirkülasyonun birinci fonksiyonu,
sondaj
sırasında
kırıntıları
kuyudan
uzaklaştırmaktır. Sirkülasyon akışkanına sondajın
kanı diyebiliriz. Şekil 6 da şematik bir sondaj
sirkülasyon sistemi görülmektedir. Sondaj sıvısı
olarak genelde su içinde kil ve diğer maddelerin
süspansiyonları kullanıldığından, bu akışkana
genel olarak sondaj çamuru adı verilir.

Sondaj çamuru; tanklardan pompaya ve buradan da yüksek basınçlı yüzey bağlantıları aracılığıyla
sondaj dizisine ve matkaba, buradan da sondaj dizisiyle kazılan kuyu arasındaki boşluktan (anülüs)
yüzeye gelir. Yüzeye gelen çamur bünyesindeki kırıntı v.b. maddeleri çeşitli ekipmanlar yardımıyla
bırakarak tekrar başa, pompa tarafından emilmek üzere emme tankına gider.
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Sondaj sirkülasyon sisteminin birincil bileşenleri; pompalar, tanklar, çamur hazırlama ve karıştırma
ekipmanları ve çamur temizleyici donanımlardır.

Kelly Hortumu
(Hose)

Swivel

Kelly

Pompa

Hopper
T
a
k
ı
m

Çamur Tankları

Elek DP

DC

Atık Çamur Havuzu

A
n
ü
l
ü
s

D
i
z
i
s
i

Matkap

Şekil 6. Sondaj sirkülasyon sistemi
Sondaj sektöründe kullanılan çamur pompaları pistonlu tip pompalardır. Bu pompalar genelde iki
(duplex) ve üç (triplex) silindirli olurlar. Duplex pompalar olarak iki etkili, triplex pompalar ise tek etkili
olurlar (Şekil 7). Genelde kulelerde iki adet sirkülasyon pompası bulunur. Daha çok debinin gerektiği
geniş kuyuların kazılmasında (kuyuların başlangıcı) iki pompa paralel olarak çalıştırılır. Kuyu
derinleştikçe sondaj tek pompayla yapılır, diğer pompa yedekte bekletilir.
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Şekil 7. Çamur pompası tipleri
Çamur tankları; çamurun hazırlanması, depolanması ve sirkülasyonda pompanın çamuru emmesini
sağlar. Kuyudan çıkan çamurun içindeki kırıntılar ve varsa gaz; elek, kum ayırıcı, silt ayırıcı, santrifüj
ve gaz ayırıcılar yardımıyla temizlenir. Kuyudan çıkan sıcak çamurun pompa emmeden soğutulması
amacıyla, gerekiyorsa soğutma kulesi de kullanılır.
Sirkülasyon akışkanı olarak hava kullanılması durumunda normal diziyle sondaj yapılabileceği gibi
kuyu dibi tabancası da kullanılabilir.
Dönerek yapılan klasik sondajın ana parçaları Şekil 4 ve şekil 6’da görülmektedir. Bunlar; swivel, kelly,
rotary masası, drill pipe ve drill collardır.
Swivel, sondaj dizisi dönerken içinden basınçlı sirkülasyon akışkanının geçmesine izin verir ve dizinin
tüm ağırlığını taşır. Swivel kanca aracılığıyla hareketli makaraya ve deve boynuyla (gooseneck) da
hortum (rotary hose) aracılığıyla pompa hattına bağlıdır. Swiveller taşıma kapasiteleriyle anılırlar.
Kelly; swivelin altındaki boruların ilk bölümünü oluşturur. Kellylerin kesitlerinin dış görünüşü kare veya
altıgen olabilir. Görevi, rotary masası tarafından verilen dönme momentini diziye iletmektir. Tork, rotary
masasından master bushing ve içindeki kelly bushing aracılığıyla kellye iletilir. Kellynin düzgün olması
çok önemlidir. Biraz eğik olması bile büyük zararlara neden olabilir.
Rotary masasının orta açıklığı kuyuda kullanılacak en büyük matkabın geçebileceği çapta olmalıdır.
Rotary bushingin içi, sondaj sırasında DP ve DC leri söküp takarken boruların düşmemesi için
kullanılan slipleri taşıyabilecek formda olmalıdır. Rotary masasının güç kaynağına bağlantısı mekanik
olabileceği gibi hidrolik de olabilir.
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Konvansiyonel swiveller yerine hidrolik motorla çalışan power swivel veya power sublar
kullanılmasıyla kelly, kelly bushing ve rotary masası ortadan kalkmaktadır.
Kellynin altında, sondaj dizisinin ana parçasını oluşturan drill pipelar yer alır. DP lerin görevi; sondaj
akışkanını matkaba iletmek ve takımı askıda tutmaktır. DP ler çelik çekme borulardır ve dış çapları,
birim uzunluğunun ağırlığı (dolayısıyla borunun et kalınlığı), çelik derecesi ve uzunluk sınıfıyla anılırlar.
DP ler için API standartları Tablo 1 de, uzunluk sınıfları tablonun altında görülmektedir.
Tablo 1. DP ler için API Standartları
Dış Çap

2 3/8

(İnç)
2,375
(60,33 mm)

2 7/8

2,875
(73,03 mm)

3½

3,500
(88,90 mm)

4

4,000
(101,60 mm)

Bağlantılı
Ağırlık

Grade

(Lb/ft)
4,85
6,65
4,85
6,65
6,65
4,85
6,65
4,85
6,65
10,40
6,85
10,40
10,40
6,85
10,40
6,85
10,40
13,30
15,50
9,45
13,30
15,50
13,30
15,50
9,50
13,30
15,50
9,50
13,30
15,50
14,00
11,85
14,00
14,00
11,85
14,00
11,85
14,00

D
D
E
E
X
G
G
S
S
D
E
E
X
G
G
S
S
D
D
E
E
E
X
X
G
G
G
S
S
S
D
E
E
X
G
G
S
S

İç Çap

Çökme
Dayanımı

İç Yield
Basıncı

Boru Gövdesi
Yield Yükü

(İnç)
1,995
1,815
1,995
1,815
1,815
1,995
1,815
1,995
1,815
2,151
2,441
2,151
2,151
2,441
2,151
2,441
2,151
2,764
2,602
2,992
2,764
2,602
2,764
2,602
2,992
2,764
2,602
2,992
2,764
2,602
3,340
3,476
3,340
3,340
3,476
3,340
3,476
3,340

(psi)
6850
11440
11040
15600
19760
13250
21840
16560
28080
12110
10470
16510
20910
12560
23110
15700
29720
10350
12300
10040
14110
16770
17880
21250
12110
19760
23480
15140
25400
30190
8330
8410
11350
14380
10310
15900
12820
20170

(psi)
7110
11350
10500
15470
19600
14700
21660
18900
27850
12120
9910
16530
20930
13870
23140
17830
29750
10120
12350
9520
13800
16840
17480
21330
13340
19320
23570
17140
24840
30310
7940
8600
10830
13720
12040
15160
15470
19490

(lb)
70000
101360
97820
138220
175080
137000
193500
176000
248790
157180
135900
214340
271500
190000
300080
245000
385820
199150
236700
194260
271570
322780
343990
408850
272000
380190
451890
350000
488820
581000
209260
230750
285360
361460
323000
399500
415000
513680
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4½

4,500
(114,30 mm)

5

5,000
(127,00 mm)

5½

5,500
(139,70 mm)

5 9/16

5,562
(141,28 mm)

6 5/8

6,625
(168,28 mm)

16,60
20,00
13,75
16,60
20,00
16,60
20,00
13,75
16,60
20,00
13,75
16,60
20,00
19,50
16,25
19,50
16,25
19,50
25,60
16,25
19,50
25,60
16,25
19,50
25,60
21,90
24,70
21,90
24,70
21,90
24,70
21,90
24,70
21,90
24,70
19,00
22,20
25,25
19,00
22,20
25,25
22,20
25,20
31,90
22,20
25,20
25,20
25,20

D
D
E
E
E
X
X
G
G
G
S
S
S
D
E
E
X
X
X
G
G
G
S
S
S
D
D
E
E
X
X
G
G
S
S
D
D
D
E
E
E
D
D
D
E
E
G
S

3,826
3,640
3,958
3,826
3,640
3,826
3,640
3,958
3,826
3,640
3,958
3,826
3,640
4,276
4,408
4,276
4,408
4,276
4,000
4,408
4,276
4,000
4,408
4,276
4,000
4,778
4,670
4,778
4,670
4,778
4,670
4,778
4,670
4,778
4,670
4,975
4,859
4,733
4,975
4,859
4,733
6,065
5,965
5,761
6,065
5,965
5,965
5,965

7620,00
9510,00
7200,00
10390,00
12960
12750
16420
8920
13820
18150
10910
16800
23330
7390
6970
10000
8090
12010
17100
8610
12990
18900
9860
15700
24300
6610
7670
8440
10460
10000
12920
10740
14000
12710
17050
4580
5480
6730
5640
6740
8290
3260
4010
5020
4020
4810
6160
6430

7210
9200
7900
9830
12540
12450
15890
11070
13760
17560
14230
17690
22580
6970
7770
9500
9840
12040
16620
10880
13300
18380
13990
17100
23630
6320
7260
8610
9900
10910
12540
12060
13860
15510
17830
5090
6090
7180
6950
8300
9790
4160
4790
6275
5530
6540
9150
11770

242410
302400
270040
330560
412360
418700
522320
378000
462780
577300
486000
595000
742240
290100
328070
395600
415560
501090
671520
459300
553830
742200
590530
712070
954260
320550
364630
437120
497220
553680
629810
611960
696110
786810
895000
267000
317000
369000
365000
432000
503000
307000
358940
463000
418000
489460
685000
881000
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Sınıf
1
2
3

Uzunluk (ft)
18-22
27-30
38-45 Genellikle sınıf 2 DP’ ler kullanılır.

DP ler birbirleriyle tool joint ismi verilen bağlantılarla bağlanırlar. Tool jointin dişi ucu box, erkek ucu
pin olarak adlandırılır.
Sondaj dizisinin alt bölümü DC lerden oluşur. DC ler, DP lerden daha çok et kalınlığına sahiptirler ve
matkabın üzerine baskı vermeye yarayan ağır borulardır. DC ler, DP lere oranla kazılan kuyu
arasındaki boşlukları (DC ler DP lerden daha geniş çaplıdırlar) ve eğilmeye karşı eğilimleri daha az
olduğundan, delinen kuyunun düzgünlüğünü de sağlarlar. Sondaj işlemine geçilince, matkabın üzerine
belli bir ağırlık verilmesi gerekecektir. Verilen bu ağırlık nedeniyle sondaj dizisinde nötr nokta (neutral
point) denilen bir zon oluşur. Bu zonun altındaki takım dizisinde bükülme oluşabilir. DC lerin et
kalınlığı fazla olduğundan, bu noktanın DC ler üzerinde bulunması, DP lerin üzerine taşınmaması
gerekir (Şekil 8). Eğer sondaj sırasında nötr nokta DP lerin üzerinde olursa, DP ler yorulmadan dolayı
erkenden kopabilir ve bükülen DP ler nedeniyle kuyu zarar görebilir. Özet olarak; sondajda matkabın
üzerine verilecek ağırlık, DC lerin çamur içindeki ağırlığını geçmemelidir. Pratikte sondajda, DC lerin
çamur içindeki toplam ağırlığının 0.75 i matkap üzerine verilir.

Şekil 8. Sondaj dizisinde nötr nokta

Şekil 9. Stabilizer ve reamer

DC lerin arasına ve matkabın üzerine stabilizerler ve reamerlar (Şekil 9) konularak kuyunun daha
sapmasız ve istenen çapta delinmesi sağlanır.
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Tahlisiyeler: Sondaj işlemi sırasında takımın kopmasıyla veya sıkışmasıyla sondaj dizisinin tümü veya
bir kısmı kuyuda kalabilir. Ayrıca kuyuda takım yokken kuyuya malzeme düşebilir. Bu gibi durumlarda
çeşitli özel ekipman ve yöntemlerle kuyudaki takım ve parçalar kurtarılır. Bu işleme tahlisiye (fishing)
denilir. Şekil 10 da çeşitli tipte tahlisiyeler görülmektedir.

Overshot

Dişi Tahlisiye

Erkek Tahlisiye

Junk Basket

Şekil 10. Bazı tahlisiye çeşitleri
Matkaplar: Sondaj Dizisinin ucunda yer alırlar. Takım dizisiyle birlikte dönerek veya darbeli dönerek
formasyonu kırıp parçalayarak ilerlemeyi sağlarlar. Pek çok tipte matkap vardır (Şekil 11).

Şekil 11. Bazı matkap çeşitleri
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Özellikle kuyunun üst kesimlerinde, büyük çapta kuyu açılması gereken bölgelerde istenen çapta kuyu
matkapla delinmez. Önce pilot çaptaki kuyu matkapla delinir (örneğin 12 ¼”), sonra kuyu istenen çapa
hole opener ile genişletilir (örneğin 17 ½”). Şekil 12 de bir hole opener görülmektedir.
Kuyu kontrol sistemi: Kuyu kontrol sistemiyle formasyon
akışkanlarının kuyudan kontrolsüz olarak akmasını engeller.
Sondaj akışkanı, özgül ağırlığına ve kuyunun derinliğine bağlı
olarak hidrostatik basınç uygular. Sondaj sırasında matkap,
çamurun o derinlikte uyguladığı hidrostatik basıncı aşan basınçta
formasyon akışkanı içeren bir rezervuara girince, formasyondan
kuyuya doğru giriş başlar ve kuyu başından da sirkülasyon
akışkanı gelmeye başlar. Eğer bu geliş uygun prosedürle
önlenmezse, formasyon akışkanı kuyubaşından kontrolsüzce
gelmeye başlar. Buna blowout diyoruz. Bu, sondaj sırasında
karşılaşılabilecek en kötü durumdur. Blowoutlar can, ekipman,
kuyu ve rezervuardaki akışkanın kaybına neden olurlar. Bundan
dolayı kuyu kontrol sistemi kulelerin en önemli sistemlerinden
birisidir.
Kuyudan gelen akışkanı engellemek için blowout preventer (BOP)
denilen özel ekipmanlar kullanılır. BOP ler bütün sondaj
koşullarında kuyudan gelebilecek akışı durdurabilecek kapasitede
olmalıdır. Sondaj dizisi kuyudayken, kuyudan gelişi durdurarak
diziyi hareket ettirebilmeyi de sağlayabilmelidir. Ek olarak BOP
ler, kuyu anülüsü basınç altındayken sirkülasyona izin
verebilmelidir. Bu durumlar genellikle çeşitli ram (dilli) preventerler
ve bir adet annular preventer topluluğuyla sağlanır.

Şekil 12. Hole opener

Şekil 13 de bir ram preventer görülmektedir. Ram preventerler
karşılıklı olarak, birbirlerine doğru hareket ederek kapanan iki adet
dilden oluşur. Pipe ramlerin her biri ortalarında yarım daire
şeklinde bir boşluğa sahip olduklarından, kapatıldıklarında, uygun
çaptaki boruyu sıkıştırarak kuyu anülüsünü kapatırlar. Sondaj
dizisinde birden fazla çapta boru varsa, bunların sayısı kadar
değişik boru tipi ram preventer üst üste kullanılmalıdır.

Kuyuda boru olmadığı zaman, kuyunun kapatılabilmesi için kör ramli preventer kullanılır. Özel
durumlarda, kuyuda sondaj dizisi varken, boruları keserek kuyuyu kapatabilen tipte ramlere sahip
preventerler de vardır. Ram preventerler 2000, 5000, 10000 ve 15000 psig çalışma basıncında
kullanılabilir özellikte olabilirler.
Annular
preventerler,
halka
biçiminde sentetik lastik kullanılarak
anülüsteki akış yolunu kaparlar. Pek
çok annular preventerler, eğer
istenirse tam açık kuyuyu da
kapatabilir. Annular preventerlerin
2000, 5000 ve 10000 psig çalışma
basıncında çalışan tipleri vardır.

Şekil 13. Ram tipi preventer.

Dizi
kuyudayken
BOP’lerin
kullanılmasıyla yalnız anülüsteki
geliş önlenir. Dizinin içinden geliş
kelly cock ve iç blowout preventerler
yardımıyla önlenir.
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4. SONDAJ AKIŞKANLARI
Sondaj akışkanlarının görevlerini başlıklar halinde sıralayalım;
•
•
•
•
•
•

Matkabı ve sondaj dizisini yağlamak ve soğutmak,
Kuyu tabanını kazı sırasında temiz tutmak,
Kuyudan çıkan kırıntıları yukarı taşımak, yukarıda bu kırıntıları bünyesinden bırakmak ve
sirkülasyon kesildiğinde bunları kuyuda askıda tutmak,
Permeabl formasyonların duvarlarında geçirimsiz bir zarf oluşturmak,
Formasyonun çökmesini ve yıkılmasını önlemek, boru giderlerini azaltmak,
Sondaj dizisini askıda tutarak ağırlığını azaltmak,

Sondaj akışkanları bu görevleri yaparken;
•
•
•

Formasyondan bilgi alma işlemlerine zarar vermemeli,
Formasyona nüfuz ederek, formasyondan alınabilecek akışkanın alınmasına zarar vermemeli,
Sondaj dizisi ve kuyudaki boru vb. ekipmanlara korozyon zararı vermemeli [12] [13].

Şekil 14’de gösterilen çok geniş çeşitlilikteki sondaj akışkanı tiplerinden hangisinin sondajda
kullanılacağını aşağıdaki etmenler belirler.
•
•
•
•
•

Delinecek olan formasyonun tipi,
Delinecek formasyonun sıcaklık, sertlik, permeabilite ve içerdiği akışkanın basıncı,
Kullanılacak, formasyonu yorumlama teknikleri,
Kullanılabilir su kalitesi,
Çevresel ve ekonomik yaklaşımlar.

Şekil 14. Sondaj akışkanlarının sınıflandırması [4]
Jeotermal sondajlarda yaygın olarak su bazlı çamurlar kullanılır. Su bazlı çamurlardan da en çok
kullanılan tipler şişebilen kil ve su karışımlarıdır
4.1. Killer
Sondaj sıvıları genelde çeşitli tipte kil içerirler. Bunlardan bazıları isteyerek çamur yapmak amacıyla
kullanılırken diğerleri delme sırasında çamura karışırlar ve bu durumda hem çamur bozulur hem de
kuyu stabilitesi zarar görebilir.
Killeri üç grupta inceleyebiliriz;
a) Şişmeyen, iğne şekilli attapuljit kili,
b) Plaka şekilli şişmeyen veya çok az şişen illit, klorit, kaolinit killeri,
c) Şişebilen killer.
• Smektitler: Montmorillonit, soponit, hektorit, beidellit,
• Vermikülit.
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Şişebilen killer büyük hacimde, özellikle temiz suyu bünyelerine alabilirler ve hidrasyon işlemi boyunca
tekrar tekrar parçalanırlar. Şişmeyen killer bünyelerine çok az su alırlar. Her üç grupta adı geçen killer
sondaj çamurlarında kullanılır [13].
4.1.1. Killerin Yapısı
Kaolen dışındaki kil mineralleri üç düzeyli tabakalardan oluşur. Bu sandviç benzeri üçlü yapının (Şekil
15) dışındaki tabakalar tetrahedral, aralarındaki tabaka oktahedraldir. Bu parçacıklardan bir cm lik bir
uzunluğa 14-15 milyon tane dizilebilir. Şekil 16 da şematik olarak bir kil minerali görülüyor. Şişebilen
killerin iki yanındaki tetrahedral yapılar ortadaki yapıdan daha önemlidir. Şekilde, tetrahedral yapı,
içinde oluşan ve (b), (d) bölümlerinde gösterilen boşluk ve koridorlara bakılınca bu önem anlaşılır. Bu
boşluk hacimleri kil yapısındaki en önemli özelliklerdendir.

H2O

Şekil 15. Montmorillonitin sudaki davranışı [14]

Şekil 16. Tetrahedral tabakanın yapısı [13]

Kaolen dışındaki şişebilen ve şişmeyen killer üçlü tabakalı yapıdadırlar fakat kimyasal yapıları farklıdır.
Şişebilen Killerin Sudaki Davranışları: Sulu ortamda kil partikülleri arasında Şekil 17 deki gibi kuvvetler
vardır. Eğer kil parçacıkları kenar-yüzey şeklinde birleşmişlerse buna flokülasyon (topaklanma),
yüzey-yüzey şeklinde birleşmişlerse agregasyon (toplanma) denir [13].

Şekil 17. Kil Partiküllerinin Sudaki İlişkileri

Şimdi bir kil parçacığını suya attığımızı düşünelim. Bu
durumda pozitif yüklü iyonlar (katyonlar) kil yüzeyinden
ayrılır. Parçacık negatif baskın elektrik yüklü, su molekülleri
de pozitif baskın elektrik yüklü olduğundan katyon ve kil
yüzeyi su moleküllerini çeker. Su moleküllerinin negatif ucu
katyona doğru, pozitif ucu da kil tabakasına doğru
yönelerek yerleşir. Suyla karışan katyonlar yük
farklılığından dolayı kil yüzeyini çekmeye devam ederler.
Sonuçta bir su tabakası kil yüzeyinin çevresinde, ikinci bir
su tabakası kil yüzeyinden belli bir uzaklıkta katyonlar
tarafından tutularak yerleşir. Bu iki su tabakasına yaygın
ikili düzlem denir. Az tuzlu suda bu tabakalar sıkışıktır ve
parçacık temiz su da içerdiğinden daha az su kapsar. Çok
tuzlu suda ikili düzlem daha da sıkışır, agregasyon oluşur
ve birim hacimdeki parçacık sayısı düşer (Şekil 18) [13].
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Şekil 18. Kilin çeşitli sulardaki davranışı [13]

Şekil 19. Elektron mikroskopta attapuljit [4]

Ayrıca kilin bünyesindeki katyon sudaki başka bir katyonla yer değiştirebilir. Bir katyonun kil yüzeyinde
diğeriyle neden değiştiği konusu daha tam anlaşılmış değildir. Genel olarak bazı iyonların yer
değiştirebilirlik sırası Li < Na < NH 4 < K < Mg < Rb < Ca < Co < Al şeklindedir. Listeden görülebileceği
gibi Li kilin üzerinden en kolay ayrılabilen, Al ise değişim için en çok direnen katyondur.
Sondaj sanayiinde genel olarak, şişebilen killerden smektit grubu kil minerallerinden montmorillonit
kullanılır. Sondaj sektöründeki adı bentonit tir. Na ve Ca montmorillonit çeşitleri vardır. Na
montmorillonit daha çok verimlidir [13].
Attapuljit: Attapuljit kili (Şekil 19) zincir yapılı hidromagnezyum alümina silikattır. Attapuljit iğne
yapısındadır ve suda şişmez. Parçacıkları montmorillonit parçacıkları kadar küçüktür. Viskozite
yapması bu parçacıkların birbirlerine dolaşarak fırça yapısında kümeler yapmasıyla olur. Tamamen
disperse (dispersiyon = yayılma, dağılma) olduğundan tuzlu sularda da tatlı sularda olduğu gibi
viskozite oluşturur. Bu özelliği ile diğer killerden ayrılır. Bentonit çamuru belli bir sıcaklığın üzerinde
stabilitesini koruyamaz, bozulur. Bundan dolayı yüksek sıcaklıktaki jeotermal sahalarda, çamur
yapımında attapuljit kilini kullanmak daha ekonomiktir.
Killerin Verimi: Killer doğada sınırsız kalitede bulunurlar. Onun için birim kil başına en yüksek
viskoziteyi veren kil verimi kavramı ortaya atılmıştır. Kil verimi, 2000 libre (907.2 kg) kilin 15 cp lik
görünür viskozite yaptığı çamurun varil (159 lt) cinsinden hacmidir (TS 977).
4.2. Sondaj Akışkanlarının Temel Özellikleri
Sondaj çamurlarının temel özellikleri üç tanedir. Reoloji sondaj hidroliği konusunda incelenmiştir.
a) Ağırlık,
b) Filtrasyon
c) Reoloji (akış özellikleri),
4.2.1. Ağırlık
Sondaj akışkanlarının en temel özelliğidir. Blow-outların engellenmesi ve kuyu stabilitesinin
sağlanması birincil olarak bu özellikle ilgilidir.
Şekil 20 de çeşitli sondaj akışkanlarının özgül ağırlıklarının karşılaştırılması toplu halde görülebilir.
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Şekil 20. Çeşitli sondaj akışkanlarının ağırlıkları [13]

Sondaj
yapılacak
formasyonlarda kullanılacak akış-kan
ağırlığı genel olarak re-zervuar
ve üst tabaka ağır-lığının
oluşturduğu basınç gradyeni
(psi/ft)
tarafından
belirlenir.
Dünya üzerinde ortalama basınç
gradyenleri;
karada
jeolojik
olarak az tektonizmaya uğrayan
sahalarda 1 psi/ft (0,2262 bar/m)
dir.
Tektonik
olarak
aktif,
sedimanter (çökel) havzalarda,
çok faylı sahalarda bu değer
derinlikle
değişir,
ortalama
olarak 0,8 psi/ft değeri alına-bilir.
Yine bu değerler sahadan
sahaya ve derinliğe bağlı olarak
değişir.
Sondaj çamurlarının ağırlığını
ölçmek için kullanılan çamur
terazisi
Şekil
21
de
görülmektedir.

Şekil 21. Çamur terazisi

Sondaj çamurlarının ağırlık-larını
değiştirmek için çeşitli katkı
maddeleri kullanılır.

4.2.2. Filtrasyon
Sondaj çamurunun filtrasyon ve duvar yapım özellikleri sondaj ve
kuyu tamamlama operasyonları için çok önemlidir. Sondaj çamuru;
kumtaşı ve karbonatlar gibi permeabiliteye sahip formasyonlarla
temas ettiğinde, eğer bu formasyonlar bir akışkan içeriyorsa ve çamur
basıncı o noktada rezervuar basıncından daha yüksekse, formasyona
girmeye başlar. Formasyon çatlak ve gözenek boyutları, çamuru
oluşturan kil partiküllerinin boyutlarından çok büyük değilse, çamuru
oluşturan kil partikülleri kuyunun iç yüzeyine formasyon boyunca
sıvanarak serbest suyunu (partiküller arasındaki su) formasyona verir.
Bu işlem kuyu iç yüzeyindeki tabakanın belli bir kalınlığa varmasına
kadar devam eder. Çamurun filtrasyon özelliğinden dolayı olan bu
olay belli bir noktaya kadar yararımızadır. Çamurun duvarı sıvama
yeteneği (bunun sonucunda oluşan yapıya çamur keki-mud cakedenir) istenilenden fazla olursa sondaj ve sondaj sonrası hedeflenen
akışkan üretimine zarar verir.

Şekil 22. Filter press

Çamurun filtrasyon özelliğini ölçmek için standartlaştırılmış
laboratuvar ekipmanları vardır. Filter press denilen bu düzenek Şekil
22 de görülmektedir. Alınan çamur numunesi üzerine 100 psi basınç
30 dakika uygulanır. Çamur bu basınç sonucunda düzeneğin altına
yerleştirilen metal elek ve filtre kağıdı altına filtrasyon sıvısı bırakır. Bu
arada filtre kağıdı üzerinde çamur keki oluşur. 30 dakika sonucunda
çamur keki kalınlığı ve filtrasyon sıvısının ölçümü alınır. Testi
kuyudaki şartlara yaklaştırmak için, bu testi yüksek basınç ve
sıcaklıkta yapabilen ekipmanlar da vardır.
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Çamurun filtrasyon kaybı zamanla, basınçla ve sıcaklığın yükselmesiyle artar. Çamurun filtrasyon
özelliğini değiştirmek için çamura çeşitli katkı maddeleri katılır.
Bu temel özelliklerinin yanında sondaj çamurlarının kontrol altında tutulması gereken PH, kum oranı
vb. değişkenler de vardır. Çamurun ağırlık, filtrasyon ve akış değerlerine etki eden bu değişkenleri
kontrol altında tutmak için pek çok katkı maddeleri vardır. Çamura katkı maddelerini katarken, bir
özelliğini iyileştirirken diğer özelliklerini bozmamaya dikkat etmek gerekir.

5. SONDAJ HİDROLİĞİ
Sondaj hidroliği sondaj çamurunun viskozite, debi ve sirkülasyon basınçlarının bütünüdür. Akış
özelliklerinden bir tanesi ideal olunca diğerleri üzerinde bozucu etki oluşturabilir. Bu özelliklerin
bütünlük göstermesi gerekmektedir.
Bizim inceleyeceğimiz konular temel rotary sondaj hidroliği
ilkeleridir. Bunlar;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Sondaj çamurunun reolojisi,
Reolojik modeller,
Kaldırma kapasitesi,
Kritik hız,
Laminar ve turbulent akıştaki basınç kayıpları,
Eşdeğer sirkülasyon yoğunluğu,
Surge ve swab basınçları,
Matkap hidrolik optimizasyonudur [12] [13].

Kuyuda, herhangi bir derinlikteki sondaj akışkanından dolayı
oluşan basıncı statik koşullarda hesaplamak çok kolaydır.
Akışkanın sıkıştırılabilirliğini göz ardı ederek ve akışkanın
özgül ağırlığının derinliğe göre değişmemesi durumunda
P= ρ x D/10 +P 0
2
Ρ = Basınç ( kg/cm )
3
ρ = Özgül ağırlık (gr/cm )
D = Uzunluk (m)
2
P 0 = Atmosfer basıncı (kg/cm )
(psi) dir.

P = 0.052. ρ + P 0
2
P = Basınç (lb/in = psi)
ρ = Özgül ağırlık (lb/gal)
D = Uzunluk (ft)
P 0 = Atmosfer basıncı

Şekil 23 de şematik olarak bir sondaj kesiti görülmektedir.
Sondaj çamurunun özgül ağırlığı kesitte görülen permeabl
zonların içerdiği akışkanların o noktalardaki basınçlarını
karşılayacak değerde olmalıdır.
Şekil 23. Şematik Sondaj Kesiti

5.1. Temel Reolojik Kavramlar
Viskozite: Akışkanların akmaya karşı iç direncidir. Örneğin bal sudan daha viskozdur. Viskozite,
akışkanın makaslama gerilmesi – makaslama hızı arasındaki ilişki olarak tanımlanır. Makaslama
gerilmesi ve makaslama hızı bağıntısı maddenin deformasyonunu anlatan özet fiziksel bilgiyi verir.
Reoloji, bu bağıntıları inceleyen bilim dalıdır [12].
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Boru içindeki bir akışkanın akış sırasındaki davranışını inceleyelim. Eğer akışkanın hızı yeteri kadar
yüksek değilse, akışkanın tek tek parçacıkları akış yönünde düz ve birbirlerine paralel olarak hareket
ederler.Bu tip akış laminar akış olarak adlandırılır. Boru duvarına yakın parçacıklar daha uzaktakilere
oranla daha yavaş hareket ederler. Şekil 24 de kuyu içindeki akışı düşünecek olursak, akışkanın çok
ince iç içe silindirik düzlemlerden oluştuğu varsayılır. Bu düzlemler yani laminalar laminar akıma
ismini verir [14].
Tek tek düzlemleri oluşturan akışkan parçacıkları eşit
hızda, farklı düzlemler (laminalar) farklı hızda hareket
ederler. Örneğin, boru çeperinin hemen yanındaki
düzlemi oluşturan akışkan parçacıkları hiç hareket
etmez, hızı sıfırdır. Boru merkezine doğru iç içe
düzlemlerin hızları artarak sıralanır. Bu akışkan
düzlemlerinin
birbirleri
üzerinde
kaydıklarını
düşünebiliriz.Bir düzlemin yanındaki düzleme göre
göreceli (rölatif) hızına makaslama hızı (shear rate)
denir. Farklı düzlemler farklı hızlarda hareket
ederlerken birbirleri arasındaki sürtünmeden dolayı bir
direnç oluşur. Komşu iki düzlem arasında farklı
hızlardan dolayı oluşan bu direnç makaslama
gerilmesi (shear stress) olarak adlandırılır [12].

Şekil 24. Anülüsteki Akış

Akışkanlar
yüksek
hızlarda
laminar
akıştan
parçacıklarının şansa bağlı hareket ettikleri turbulent
akım durumuna geçerler [12].

Makaslama hızı, makaslama gerilmesi, laminar ve turbulent akım kavramları bütün akışkanların
akışına uygulanır.
Sondaj sırasında sirkülasyon sisteminde (borular, matkap nozulları ve anülüsteki) hidrolik kesite bağlı
olarak, makaslama hızı ve makaslama gerilmesi değişir. Pompa basıncı, sistemdeki bütün makaslama
gerilmesi değerlerinin toplamıdır.
5.2. Newtonian Akışkanlar
Bazı akışkanlarda makaslama gerilmesi direk makaslama hızıyla orantılıdır. Bu tip akışkanlara
Newtonian akışkanlar denir. Su, gliserin gibi akışkanlar Newtonian’dır. Matematiksel olarak bir
Newtonian akışkan; Makaslama Gerilmesi = m x Makaslama Hızı eşitliğiyle ifade edilir.Burada “m”
sabittir. (Bakınız Şekil 25) [12].

Şekil 25 . Newtonian Akışkanlarda MG – MH
İlişkisi

Şekil 26. Newtonian Akışkanlarda MH – Viskozite
İlişkisi
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Makaslama gerilmesinin makaslama hızına oranı “m” dir ve burada viskoziteyi temsil eder. Newtonian
akışkanlarda viskozite sabittir. Şekil 26’da görülebileceği gibi makaslama hızı viskozite ilişkisi
değişmez, yataydır[4] [12].
5.3. Non-Newtonian Akışkanlar
Newtonian akışkanlar üzerinde çok çalışılmıştır. Bu tip akışkanların basit doğaları eşitlikler yoluyla
basitçe çözülmüşlerdir. Fakat sondaj çamurları Newtonian değildir. Bunlar karmaşık akışkanlardır ve
makaslama hızı-makaslama gerilmesi oranları çok farklılıklar gösterir. Non-Newtonian akışkanların
makaslama hızı-makaslama gerilmesi bağıntısını gösteren diyagramlara reogram denir. Şekil 27
de tipik bir sondaj çamuru reogramı görülmektedir. Bu reogramda bir Newtonian akışkanınınkinden
farklı iki şey göze çarpmaktadır. Birinci olarak, iki değişken arasındaki ilişki doğru yerine eğridir. İkinci
olarak, akışkan akışa geçmeden yenilmesi gereken bir başlangıç gerilmesine sahiptir yani eğri
orijinden başlamamaktadır [4] [12] .
Non-Newtonian akışkanlar, pseudoplastic ve dilatant sıvılar olarak ikiye ayrılırlar. Akışkan; görünür
viskozitesi makaslama hızının yükselmesiyle düşüyorsa pseudoplastic, görünür viskozitesi artan
makaslama hızıyla artıyorsa dilatant adını alır. Sondaj sıvıları ve çimento karışımları genellikle
pseudoplastic davranış gösterirler [4]
Eğer non Newtonian sıvı görünür viskozitesi makaslama gerilmesinin yeni sabit bir değere
yükselmesiyle zamanla düşüyorsa thixotropic, görünür viskozitesi makaslama hızının yeni sabit bir
değere yükselmesiyle zamanla yükseliyorsa rheopectic tir. Sondaj sıvıları ve çimento karışımları
genel olarak thixotropictir [4].

Şekil 27. Non Newtonian akışkanlarda MG – MH
ilişkisi

Şekil 28. Non Newtonian akışkanlarda MH viskozite ilişkisi

Viskozite makaslama gerilmesinin makaslama hızına oranıydı. Bir Newtonian akışkan makaslama
o
o
hızından bağımsız bir viskoziteye sahiptir. Örneğin saf su 20.2 C (68.4 F) de 1 centipoise (0.001
pascal saniye) viskoziteye sahiptir. Şekil 27de reogramı verilen akışkan sabit viskoziteye sahip
değildir. Onun viskozitesi verilen hızdaki makaslama hızına bağlıdır. Şekil 28 de bu akışkanın
viskozite-makaslama hızı bağıntısı görülmektedir. Görüleceği gibi bu tip akışkanların viskoziteleri
makaslama hızıyla değişir. Herhangi bir makaslama hızı değerinde akışkanın gösterdiği viskozite
değerine görünür viskozite (apparent viscosity) denir [4] [12].
Marsh Hunisi (Marsh Funnel)
Marsh hunisi (Şekil 29), sahada çamurun viskozite özellikleri hakkında kısa yoldan bilgi edinilmesini
sağlayan basit bir ekipmandır. Sondaj çamuru tanktan marsh hunisinin kabıyla alınarak, huninin alt
ucu kapatılarak elek düzeyine kadar doldurulur. Sonra, huninin alt ucu kapta olacak şekilde açılır ve
aynı anda kronometreye basılır. Çamur kaptaki 1 Quartlık (1 Q=946 ml) hacim çizgisine ulaşınca
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kronometre durdurulur. Bulunan değer çamurun sn olarak viskozite değeridir. Bu değer çamur
o
hakkında yalnızca bir fikir edinilmesini sağlar. Formüllerde girdi olarak kullanılamaz. Saf suyun 21.1 C
o
(70 F) sıcaklıktaki huni viskozitesi 26 ± 0.5 sn dir [13].
Dönen Viskozimetre (Rotational Viscometer) ve Reometre; bir laboratuvar aletidir ve elektrikle çalışır.
Reometre, viskozimetrenin sahada pratik kullanılabilir tipidir ve elle çalıştırılır (Şekil 30).
Viskozimetre istediğimiz devirlerde veya genellikle 3, 6, 100, 200, 300, 600 devirlerde, reometre 300,
600 ve 600 ün üzerindeki devirlerde çalışır. Aletin tahrikle dönen hareketli parçası rotor dur. Rotorun
içinde serbest olan fakat bir etki sonucu dönebilen parçanın arasındaki (anülüsündeki) boşlukta
bulunan akışkanda, rotorun dönmesiyle dış gömlek tarafından bir makaslama gerilmesi yaratılır. Bu
anülüsteki akışkanın aynı merkezli olarak çok ince silindirik düzlemler halinde düzenlendiğini
düşünebiliriz. Rotorun dönen dış gömleğiyle, serbest içteki parçanın arasındaki akışkanın
düzlemlerinin en dışındaki rotor gömleğine yakın bir hızda döner. İçeriye doğru, yani serbest parçaya
doğru düzlemler dıştakilere oranla daha yavaş döner ve en içteki akışkan düzlemi rotorun içindeki
serbest parçaya bir tork uygular. Makaslama hızı rotor gömleğinin dönüş hızıysa, sıvı düzlemlerinin
birbirleri üzerinde kayarak rotorun içindeki serbest parçaya uyguladıkları tork sonucu bu parçanın
dönme hızı da makaslama gerilmesi olarak açıklanır [13].

Şekil 29. Marsh hunisi

Şekil 30. Reometre

Reometreyle ölçüm;
•
•
•

Çamur ölçüm kabına konur ve kap, reometrenin altına hiza çizgileri göz önüne alınarak yerleştirilir.
Rotor, üzerindeki çizgiye kadar aletin üzerinden bastırılarak çamura batırılır ve bu durumda
teleskopik ayaklar üzerindeki vidadan sabitlenir.
Aletin devrini ayarlayan kol rotora 600 den fazla devir sayısı sağlayacak en alt konuma getirilir ve
çamur 15 sn karıştırılır.
Sonra kol 600 devir konumuna getirilerek aletin üstünde okunan değer sabitleşinceye kadar rotor
döndürülür. Bu değer 600 devir okumasıdır. Sonra devir kolu hemen 300 devir konumuna getirilir
ve aynı işlem tekrarlanarak değer kaydedilir [13].
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Jel Kuvvetlerinin Bulunması; çamurda iki jel okuması yapılır. Birincisi, karıştırmanın bitmesinden
hemen sonra (10 sn jel okuması), ikincisi karıştırma bittikten 10 dakika sonra (10 dak jel
okuması).Gerçek akışkanlarda (su vb.) bu değerlerin ikisi de sıfırdır.
•
•
•

Ölçüm kabına çamur konularak reometre ölçüme hazır hale getirilir,
Yüksek devirde çamur 15 sn karıştırılır,
10 sn ve 10 dak beklemeden sonra devir kolu üzerindeki tırtıllı vida saat akrebi yönünde yavaş ve
aynı hızda çevrilir. Bu arada göstergedeki değer artar ve sabit bir değerde durur. Okunanlar 10 sn
2
veya 10 dakika jel değerleridir. Birimi 100 lb/ft dir [13].

Alet herhangi bir devir sayısında (makaslama hızında) makaslama gerilmesini lb/ft olarak verir. Bu
değerlerden aşağıdaki gibi o hızdaki görünür viskozite hesaplanır.
2

M=300 F/R
R= Reometrenin rotari devir sayısı, dev/dak,
2
F=Dönüş hızı “R” deki okuma, lb/ft ,
M=”R” makaslama hızındaki görünür viskozite,cps [13].
Reolojiyi Etkileyen Etmenler [13]:
Sahada, çamurun kuyudaki koşullarında reolojik özelliklerini ölçmeye yarayan pratik bir ekipman
yoktur. Fakat bilgi olarak sıcaklık, basınç ve zamanın reoloji üzerindeki etkilerini görelim.
Sıcaklık: Akışkanların reolojisi sıcaklıkla değişir. Genel olarak sıcaklığın artmasıyla viskozite düşer.
o
Fakat yüksek sıcaklıklarda, örneğin kalsiyum çamurlarında jelleşme ve 149 C civarında da
çimentolaşma başlar.
Basınç: Su bazlı çamurlar üzerinde basıncın az etkisi vardır. Fakat petrol bazlı çamurlar üzerindeki
etkisi çoktur.
Zaman: Sondaj çamurunun reolojisi zamana da bağlıdır.
5.4. Reolojik Modeller [4] [12] [13] [14]
Newtonian akışkanlarda makaslama gerilmesi-makaslama hızı ilişkisi basit bir matematiksel eşitliktir.
Buna karşın non Newtonian akışkanların reolojisini tam olarak anlatan bir matematiksel eşitlik yoktur.
Bu konuda çeşitli modeller önerilmiştir. Bunlara reolojik modeller denir.Bunlar Bingham Plastik
Model ve Power Law Model dir. Gerçeğe daha yakın sonuçlar veren ve bu temel modellerden
türetilmiş modeller de vardır.
Bingham Plastik ve Power Law reolojik modeller, sondaj sıvıları ve çimento karışımlarının
pseudoplastik davranışına yaklaşım için kullanılırlar. Günümüzde sondaj ve çimento sıvılarının
thixotropik davranışları matematiksel olarak modellenememiştir [4].
5.4.1. Bingham Plastik Model
Sahada en çok kullanılan ve non Newtonian akışkanları açıklayan en basit modeldir. Bu model,
sahada ölçüm yapılan iki devirli reometrenin verilerini temel alır. Bu modelde reometrenin 300 ve 600
devir sonuçları kartezyen koordinatlarda işaretlendiğinde bir doğru verir (Şekil 31). Bu doğru apsisi bir
noktada keser ve bir eğimi vardır.
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Bingham Plastik Model’in iki parametresi Plastik Viskozite
(PV) ve Yield Point (YP) dir. Bunlar reometrenin 600
(F 600 ) ve 300 (F 300 ) devirlerdeki okumalardan kolayca
hesaplanır.
PV = F 600 - F 300
YP = F 300 – PV
Şekil 31. Bingham Plastik Model

Burada; PV’nin birimi centipoise (gr/cm.sn) ve YP’nin
2
birimi lb/100ft dir.

Şekil 31 de görülen doğru F=YP + (PV/300)R şeklinde ifade edilir. Bu eşitlik Bingham Plastik Model’in
eşitliğidir. Burada 300 ve 600 devir değerlerini yatay eksen olarak düşünürsek, PV eğim ve YP’de
doğrunun dikey ekseni kestiği nokta olur.
Plastik Viskozite ; tarif olarak, yield point’e ulaşıldıktan sonra kayma hızında birim artma meydana
getiren kayma gerilmesidir. Plastik viskozite, akmaya karşı direncin mekanik sürtünmeden dolayı
oluşan bileşenidir. Bu sürtünme,
a) Çamur içindeki katı maddeler arasında,
b) Katı maddelerle çevrelerini saran sıvı arasında,
c) Sıvının kendi içindeki kayma nedenleriyle oluşmaktadır.
Çamurla ilgilenenlerin baş ilgi alanı çamurdaki katı fazdır. Plastik viskozitenin artması genel olarak
çamurdaki katı hacminin artması, katı parçacıklarının boyutlarının küçülmesi, şeklinin değişmesi veya
bunların kombinasyonlarının olduğu anlamına gelir. Bazı katılar çamura istenerek katılır. Bentonit,
barit vb. Bir de çamura istemeden katılan katılar vardır. Sondaj sırasındaki formasyon kırıntıları gibi.
Bu kırıntılar çamurdan hemen uzaklaştırılmazlarsa zamanla, matkap tarafından tekrar tekrar
parçalanarak viskozitenin artmasına neden olurlar.
Yield Point ; akmaya karşı direncin parçacıklar arası çekme kuvvetinden dolayı oluşan bileşenidir. Bu
çekme kuvveti akışkan içindeki askıdaki katıların yüzeylerindeki elektrik yüklerinden dolayı oluşur.
Bu gücün yüksekliği,
a) Katıların tipi ve bununla bağlı olarak yüzey yüklerine,
b) Katı miktarına,
c) Çamurun sıvı fazının içerdiği tuzun iyon konsantrasyonuna bağlıdır.
Jel Kuvvetleri ; çamurun jel özelliği Bingham Plastik Model’in bir parçası değildir. Fakat çamurun PV
ve YP gibi benzer özelliği olduğundan hareketle jel kuvvetlerinden burada söz edilecektir.
Bir çamurun jel kuvveti, çamur hareketsiz haldeyken çekici güçlere bağlıdır. YP çamur hareketliyken
çekici güçlerin oluşturduğu kuvvet, jel kuvveti de çamur hareketsizken aynı güçlerin oluşturduğu
kuvvettir. YP düştüğünde jel kuvveti de düşer.
Jel dayanımı okumaları reometreyle 10 sn ve 10 dak okumaları olarak iki şekilde yapılır. Bunlar
arasında büyük fark varsa buna artan jel (progressive gels) denir. Eğer her iki jel kuvvetleri arasında
çok az fark var ve ikisi de yüksekse buna ani jel (flash gels) denir. Çamurdaki fazla jel kuvvetleri
olumsuz sonuçlar doğurur .
5.4.2. Power Law Model(N ve K)
PV ve YP nin çamuru açıklamadaki dikkate değer başarılarına rağmen Bingham Plastik Model’in bazı
eksiklikleri vardır. Bu modelde çamura düşük makaslama hızı kazandırıldığında bulunan makaslama
gerilmesi gerçekteki değeri çok aşar. Bu özellikle düşük katı oranlı, disperse olmayan çamurlar için
geçerlidir.
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Tablo 2. Tipik bir çamurun görünür
viskozitesi
R
(dev/dak)
3

F
2
(lb/100ft )
6

m
cps
600

Power Law Model’i anlamak için Tablo 2 de verilen örneğe
bakalım. Makaslama hızı ve makaslama gerilmesi değerleri
koordinat sistemine yerleştirilip birleştirilince ortaya bir eğri
çıkar. Eğer bu veriler log-log kağıda işaretlenirse 600 ve 300
devirlerdeki noktaların birleştirilmesiyle uzatılan doğru diğer
verileri de kapsayacak biçimde uzar.

Logaritmik kağıttaki bu doğruya güç eğrisi (power curve)
n
denir ve bunun matematiksel ifadesi F = K.R dir. Bu reolojik
100
21
63
model Power Law olarak isimlendirilir, parametreleri n ve K
200
28
42
dır. n parametresi akış davranış indeksi (flow behavior
index) dir. Newtonian akışkanlarda n=1 dir. Sondaj çamurları
300
33
33
için n<1 dir. n değerinin düşük olması çamurun daha çok non
600
44
22
Newtonian olduğu anlamına gelir. K, kıvam faktörü
(consistency factor) dür. PV’ye benzer şekilde, K değerinin
artışı çamurdaki katı konsantrasyonunun artmasına veya çamurdaki parçacıkların boyutlarının
2
küçülmesine işarettir. K’nın birimi lb/100 ft -devir n dir. n değeri boyutsuzdur. Log-log kağıdında Power
Law reogramı bir doğrudur.Bu doğrunun eğim n’dir ve R=1’de log F eksenini kestiği nokta K’dır.
Kartezyen koordinat sisteminde ise reogram bir doğru değildir. Şekil 32 ve 33 de n=0.5 ve K=2 olan bir
çamurun reogramları görülmektedir.
6

8

400

Şekil 32. Kartezyen koordinatlarda power law

Şekil 33. Log - Log kağıdında power law

Newtonian akışkanlar sabit viskoziteye sahiptir. Non Newtonian akışkanlarda viskozite hıza bağlıdır.
Yani, düşük makaslama hızlarında sondaj çamurunun viskozitesi yüksek makaslama hızlarındaki
viskozitesinden yüksektir. Bu özellik kayma incelmesi, viskozite düşmesi (shear thinning) olarak
adlandırılır. Kayma incelmesinin değerini n parametresinin değeri verir. n’ in düşmesi kayma
incelmesinin yükselmesi demektir. Eğer “n” değeri 0.45 den azsa sıvı çok non Newtonian’dır.
Kuyuda, anülüste sondaj sıvısının hızı düşük, viskozitesi yüksektir. Matkapta, makaslama hızı yüksek
viskozite düşüktür. Bu istenen bir durumdur. Anülüsteki yüksek viskozite kuyu temizliğini sağlar,
matkaptaki düşük viskozite ilerleme hızını arttırır. YP,PV sabit tutularak yükseltilirse veya PV, YP
düşürülmeden düşürülürse çamurun “n” değeri düşer. Yani kayma incelmesi artar.
5.5. Kuyuda Sirkülasyon Başlangıcı
Sondaj akışkanları sirkülasyon başlangıcında genellikle thixotropic özellik gösterirler. Kuyuda
sirkülasyonu başlatmak için gereken basınç genelde, sirkülasyonu belli bir değerde tutmak için
harcanan basınçtan çoktur [4] [12].
Sondaj akışkanı çok jelli ve anülüsün kesiti çok küçükse sirkülasyonu başlatmak için büyük basınç
gerekebilir. Bazı durumlarda sirkülasyonu başlatmak için gereken bu basınç formasyonun çatlama
basıncını (leak pressure) aşabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için, sirkülasyona başlama
basıncını düşürmek amacıyla, pompa harekete geçirilmeden önce sondaj dizisi döndürülmeli ve
pompaya çok yavaş yol verilmelidir.
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5.6. Kaldırma Kapasitesi (Kuyu Temizliği)
Sondaj sırasında matkap tarafından kopartılan kırıntılar genelde çamurdan daha ağırdır. Kırıntılar
anülüste çamur akışıyla kaldırılırken aynı zamanda yerçekiminin etkisiyle düşme eğilimindedirler.
Kırıntıların akışkan içindeki düşme hızına kayma hızı (slip velocity) denir. Bu hız temel olarak
çamurun yoğunluğu ve viskozitesine, kırıntının boyutu, şekli ve yoğunluğuna bağlıdır. Kırıntı
yükselme hızı (cuttings rising velocity) kırıntıların anülüsteki gerçek hareket hızı, kaldırma
kapasitesi (lifting capacity) çamurun kuyuyu temizleme yeteneğinin göreceli ifadesidir [13].
İstenen kaldırma kapasitesi için anülüs hızı veya pompa debisi bir kılavuzdur. Dünyanın çeşitli
bölgelerinde yapılan sondajlardaki ortalama anülüs hızları, tipik DP kullanımıyla 12 ¼” çapa kadar
kuyularda 120-80 ft/dak (0.6-0.4 m/sn) ve 12 ¼” – 26” kuyularda 80-50 ft/dak (0.4-0.25 m/sn) kadardır.
Şekil 34 deki nomogram kullanılarak, farklı kuyu çaplarında gereken anülüs hızı pratik olarak
saptanabilir.

Şekil 34. Normal aralıktaki kuyu çapı ve çamur ağırlıkları için optimum anülüs hızları
Başka bir yaklaşım da kaldırma kapasitesinin hesaplanmasıdır. Birinci adımda kayma hızı hesaplanır.
Kırıntılar yüksek kayma hızlarına sahipse kuyuyu temizlemek zorlaşır. Kayma hızını düşürmenin en
kolay yolu anülüsteki viskoziteyi arttırmaktır. Kırıntı yükselme hızı anülüs hızından kayma hızının
çıkartılmasıyla bulunur. Anülüs hızının artması çamurun viskozitesinin azalmasına neden olur ve
kayma hızı artar.Bu; anülüste çamur hızının artmasının, kuyu temizliğinde, viskozite düşmesinden
daha çok etkisi olduğu anlamına gelir [12].
Yüksek anülüs hızlarının kuyu temizliğini arttırmalarına rağmen zararlı etkileri de vardır. Yüksek
hızlarda çamur büyük basınç kayıplarına neden olur, bunun sonucunda sirkülasyon kaybı ve kuyuda
yıkıntı ile karşılaşılabilir.
Doğal olarak, bulunan bu değerler saha gözlemleriyle denetlenmeli ve düzeltilmelidir. Kuyunun
yıkılarak genişleyen bölgelerinde kaldırma kapasitesi daha düşüktür.
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5.7. Kritik Hız [4] [12]
Laminar ve turbulent akım arasındaki farkı anımsayalım. Laminar akımda akışkanın tek tek
parçacıkları akış yönünde paralel hatlar şeklinde hareket ederler. Turbulent akımda bu parçacıklar
genel akış yönünde sıçrayarak, devrilerek ve şansa bağlı yol alırlar. Anülüste normal olarak turbulent
akım istenmez. Turbulent akım laminar akımdan daha aşındırıcıdır ve tehlikeli kuyu genişlemelerine
neden olabilir. Anülüste turbulent akım oluşturmak için yüksek sirkülasyon basıncına gerek vardır. Bu
durumda da matkaptaki yararlanılabilir basınç düşer, bu da ilerleme hızının düşmesidir. Ayrıca
turbulent akım dolayısıyla kuyuda sirkülasyon kaybı olasılığı artar ve turbulans sonucu kuyu
duvarlarındaki çamur keki sıyrılarak filtrasyonun artmasına neden olur. Tüm bunlardan dolayı
genellikle anülüste turbulent akımlardan sakınmak gerekir.
Laminar ve turbulent akım arasındaki temel fark hızın fonksiyonudur. Eğer anülüs kesiti yeterince
küçükse akım laminar olacaktır. Yüksek hızlarda akım turbulent olur.
Kritik hız bir çizgidir. Eğer akış hızı kritik hızdan düşükse laminar, yüksekse “laminar değildir”.
Buradaki laminar değil terimi turbulent demek değildir. Çünkü çamur laminar akımdan turbulent akıma
geçerken bir geçiş zonu’ndan geçer. Kritik hız akışkanın yalnız yoğunluğu ve reolojik özelliklerine
bağlı değildir. Söz konusu kesitin hidrolik çapına da bağlıdır. Anülüsteki en dar kesitler (DC’lerin
karşısı) çamurun kayma incelmesi özelliğinden dolayı en yüksek kritik hıza sahiptir. Bununla beraber,
anülüs hızı bu bölgede yüksek olduğundan çamurun DC’lar çevresindeki akışı turbulenttir. Çamur
sondaj dizisi içinden aşağıya doğru akarken göreceli küçük çaplar ve yüksek hız nedeniyle daima
turbulent akımda akar.
Kritik hızın hesaplanmasında geleneksel olarak Reynolds Sayısı temel alınır. Boyutsuz bir parametre
olan bu sayı;
a)
b)
c)
d)

Çamurun yoğunluğunu,
Kesitin hidrolik çapını,
Ortalama çamur hızını,
Çamurun viskozitesini kapsar.

N Re =

928 ρvd

µ
ρ = Akışkan yoğunluğu, lb/gal,
v = Akış hızı, ft/sn,
d = Boru çapı, inç,
µ = Akışkan viskozitesi,cp.

Newtonin akışkanlarda Reynolds Sayısı 2100’den azsa laminar, çoksa turbulent akım olur. 2100
değeri Newtonian akışkanlar için Kritik Reynolds Sayısıdır. Gerçi anülüsteki hız kritik hızın altında
bile olsa turbulent akım oluşabilir. Kuyuda laminar akım bekleniyor olsada kuyu dibi sıcaklığı, basınç,
özellikle yönlü kuyulardaki eksantriklik ve kuyu pürüzlülüğü nedeniyle karşılaşılan akım turbulent
olabilir.
Newtonian Akışkanlarda; akış tipinin turbulent olduğu bulunduktan sonra sürtünme faktörü, f (friction
factor) olarak isimlendirilen boyutsuz bir sayı kullanılır.
f = F k / AE k
F k = Akışkanın hareketi dolayısıyla akışın olduğu yerin çeperine etki eden güç,
A = Akışın olduğu yerin alanı,
E k = Akışkanın birim hacminin kinetik enerjisidir.
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Fanning sürtünme faktörü denilen bu değer, turbulent akımda Stanton Diyagramı yardımıyla ve
Reynolds Sayısı aracılığıyla bulunur. Sondaj boruları için gerçek boru pürüzlülüğü 0.000013
alınmalıdır. ( Bakınız Şekil 35 ).
Bingham Plastik modelde turbulent akıma birincil olarak yoğunluk ve PV etki eder. Akışkanın YP si
turbulent akıma geçildikten sonra çok önemli bir rol oynamaz. Non Newtonian akışkanlarda turbulent
akımın başladığı hızın bulunması Newtonian akışkanlara oranla daha zordur.
Genellikle kullanılan bir yöntem: İstenilen kesitteki çamurun görünür viskozitesine karşılık gelen
Reynolds Sayısı bulunur.

µa = µ p +

µ p + 5τ y (d 2 − d1 )
v

(anülüs için),

µa = µ p +

6.66τ y d
v

(boru için)

buradan bulunan değer

N Re = 928 ρvd e / µ
Burada

formülünde yerine konularak Reynolds Sayısı bulunur.

d e = 0.816(d 2 − d1 ) dir.

Yine 2100 sayısı temel alınarak, bu sayının üstü turbulent altı laminar akımı işaret eder.

Şekil 35. Stanton Diyagramı, silindirik boruda turbulent akım için sürtünme faktörünü gösterir.
Önerilen bir başka yöntemde de Hedstorm Numarası kullanılır. Bu yöntemde aşağıdaki formül
önerilmiştir ve buradan bulunan N He değerinden Şekil 36 yardımıyla kritik Reynolds Sayısı bulunur.

N He = 37,100 ρτ yx d 2 / µ 2p
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Şekil 36. Bingham plastik akışkanlar için kritik reynolds sayıları.
Power Law model için kritik Reynolds Sayısı akış davranış indeksinin (n) fonksiyonudur. Kritik
Reynolds Sayısı için, verilen bir “n” değerine karşılık gelen “f” değeri Şekil 37den bulunur ve bulunan
değer 2100 sayısıyla karşılaştırılır.

Şekil 37. Power law model için sürtünme faktörleri
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Power Law modelde kritik Reynolds Sayısını formülle bulmak için, önce istenen kesitteki görünür
viskozite bulunur.

K (d 2 − d1 )1− n
µa =
144v (1− n )

 2 + 1/ n 


 0.0208 

n

Sonra bulunan değer aşağıdaki formülde yerine konur.

N Re

109,000 ρ (v ) 2− n  0.0208(d 2 − d1 ) 
=


2 + 1/ n
K



n

Ve sonuç 2100 sayısıyla karşılaştırılır.
5.8. Laminar Akım Basınç Düşümü [4] [13]
Kuyuda; anülüste, kuyu tabanına ve kuyu başına basınç ölçerler koyduğumuzu düşünelim. Kuyu
tabanındaki ölçüm değerini kuyu başındaki değerden çıkartalım. Statik konumda kuyu tabanındaki
ölçüm değeri çamur sütununun kuyu tabanına yapmış olduğu hidrostatik basıncı verir. Sirkülasyon
sırasında ölçülen aynı noktadaki basınç değeri hidrostatik basınçtan daha yüksektir. Bu fazla değere
basınç kaybı veya basınç düşümü denir. Bu değer çamuru anülüste hareket ettirmek için gereken
basınçtır. Eğer anülüsteki akış tipi laminarsa buna laminar basınç kaybı denir.
Hidrostatik basınç hidrolik çapın fonksiyonu değildir fakat basınç kaybı hidrolik çapın fonksiyonudur.
Çamuru dar bir kesitte akıtmak için gereken basınç, daha geniş bir kesitte akıtmak için gereken
basınçtan daha çoktur. Bu nedenle basınç kaybı her kesit için ayrı ayrı hesaplanmalıdır. Kesitsel
basınç kaybı, aynı kesitte çamuru kuyu tabanından sirküle ettirirken oluşan basınç kaybıdır.
5.9. Turbulent Akım Basınç Düşümü [4]
Söz konusu kesitteki çamurun hızı kritik hızın üstündeyse akış turbulent olacaktır. Basınç kaybının
hesaplanması da turbulent akış göz önüne alınarak yapılır.
Basınç kayıp formülleri Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmiştir.
5.10. Eşdeğer Sirkülasyon Yoğunluğu (Equıvalent Cırculatıng Densıty) [4] [12]
Normal sirkülasyon sırasında pompadan hemen sonra borudan okuduğumuz basınç değeri, pompanın
sirkülasyon sisteminde çamuru dolaştırarak tekrar yukarı getirmesi sürecinde harcanan basıncı
gösterir. Çamura sirkülasyon için uygulanan ve toplamı kule manometresinde okunan değerin çoğunu
yüzey bağlantılarındaki, sondaj dizisi içindeki ve matkaptaki basınç kaybı oluşturur. Geriye kalan az
miktardaki basınç değeri de çamuru anülüste yüzeye ulaştırırken tüketilen basınçtır. Anülüsteki
hareketli çamurun basınç kaybı yüzeyde sıfır olacak biçimde azalır.
Sistemin herhangi bir noktasındaki sirkülasyon basıncı, çamuru o noktadan yüzeye kadar hareket
ettirmeye yetecek toplam basınçtır. Anülüste; sirkülasyon sırasında herhangi bir noktaya, bu basınç ve
çamurun hidrostatik basıncı toplam olarak etkir. Kuyu çeperine herhangi bir derinlikte sirkülasyon
sıvısı tarafından uygulanan toplam basınç eşdeğeri çamur yoğunluğu olarak ifade edilince daha
anlamlı olur. Bu eşdeğer çamur yoğunluğu, kuyuda, o derinlikteki Eşdeğer Sirkülasyon
Yoğunluğudur.
ESY = (P h + Σ P a ) / 0.052 x Z burada;
ESY = Verilen noktadaki eşdeğer sirkülasyon yoğunluğu, lb/gal,
“
hidrostatik basınç, psi,
Ph = “
noktanın yukarısındaki kesitlerdeki basınç düşümlerinin toplamı, psi,
Σ Pa = “
Z
= “
“
gerçek dikey derinliği, ft dir.
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Tablo 3. Non Newtonian Akışkanlarda Basınç Kaybı Eşitlikleri
Power Law Model
Bingham Plastik Model
Ortalama Hız

q
2.448d 2
q
v=
2.448(d 22 − d12 )

v

Akış Davranış
µ
Parametrelerip

Boru

N He =

N He =
N Re =

K=

dp f
dL

N Re c Şekil 37 den

µ 2p
N Re

928 ρv d

89,100 ρ (v ) 2− n  0.0416d 
=
 3 + 1 / n 
K


n

µp
24700 ρτ y (d 2 − d1 ) 2

N Re c Şekil 37 den

µ 2p
N Re

µp

=

θ 600
θ 300

510θ 300
511n

37,100 ρτ y d 2

757 ρv (d 2 − d1 )

Laminar Akım
Basınç Kayıpları Boru

q
2.448(d 22 − d12 )

n = 3.32 log

N Re c Şekil 36 dan
N Re =

q
2.448d 2

v=

= θ 600 − θ 300

τ y = θ 300 − µ p
Turbulans
Kriteri

v=

v=

µ pv
1,500d 2

+

τy
225d

109,000 ρ (v ) 2− n  0.0208(d 2 − d1 ) 
=


2 + 1/ n
K



 3 + 1/ n 
Kv 

dp f
0.0416 

=
dL
144,000d 1+ n

n

n

 2 + 1/ n 
Kv 

µ pv
τy
dp f
dp f
0.0208 

=
=
+
dL 1,000(d 2 − d1 ) 2 200(d 2 − d1 ) dL 144,000(d 2 − d1 )1+n
n

Turbulent Akım
Basınç Kayıpları

Boru

dp f
dL
dp f

=
=

fρv 2
25.8d
ρ 0.75 v 1.75 µ 0p.25

1,800d 1.25
fρv 2
=
dL
21.1(d 2 − d1 )
dp f
ρ 0.75 v 1.75 µ 0.25
=
dL 1,396(d 2 − d1 )1.25
dL
dp f

dp f
dL

dp f
dL

=

fρv 2
25.8d

veya

=

fρv 2
21.1(d 2 − d1 )

veya
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Tablo 4. Newtonian Akışkanlarda Basınç Kaybı Eşitlikleri
Boru
Ortalama Hız

v=

q
2.448d 2

v=

q
2.448(d 22 − d12 )

v

Akış Davranış
Parametreleri µ
Turbulans
Kriteri

= θ 300

Boru

N Re c = 2,100
N Re =

928 ρv d

µ

N Re c = 2,100
N Re =
Laminar Akım
Boru
Basınç Kayıpları

dp f
dL

dp f
dL

=

=

757 ρv (d 2 − d1 )

µ

µv
1,500d 2

µv
1,000(d 2 − d1 ) 2

Turbulent Akım
Boru
Basınç Kayıpları

dp f
dL
dp f
dL

dp f
dL
dp f
dL

=

=

=
=

fρv 2
25.8d

veya

ρ 0.75 v 1.75 µ 0p.25
1,800d 1.25

fρv 2
21.1(d 2 − d1 )

veya

ρ 0.75 v 1.75 µ 0.25
1,396(d 2 − d1 )1.25
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5.11. Surge ve Swab Basınçları [4] [12]
Sondaj dizisi veya boru kuyuya indirilip çıkartılırken kuyu çeperlerine hidrostatik basınçtan daha farklı
basınçlar etki eder. Dizi kuyuya indirilirken karşılaşılan ek basınçlara surge basınçları denir. Eğer
surge basınçları yeteri kadar yüksek olursa formasyon yırtılması nedeniyle sirkülasyon kaybı olur. Yani
kuyudaki zayıf zonlar göz önüne alınırsa surge basınçları özel önem kazanır.
Borular kuyudan aşağıya doğru inerken borunun hacmi nedeniyle yer değiştiren çamur yukarı doğru
hareket eder. Anülüste yukarı doğru hareket eden çamur- sirkülasyon sırasında çamurun neden
olduğu ek basıncı anımsayalım- bir basınç oluşturur. Surge basınçları bu yoldan hesaplanır. Yani
surge basınçlarını hesaplamada ESY hesaplama yöntemi uygulanır.
Boru hareketinden dolayı oluşan çamur hızı şu şekilde hesaplanır.
2

2

2

V = {0.45 + ( D p ) / ( D h - D p )} 8100 / t burada,
D p = Boru çapı, inç,
D h = Kuyu çapı veya boru iç çapı, inç,
t = İniş veya çıkış hızı, S/90 ft dir.
Boru yukarı doğru çekilirken kuyuda düşük basınçlar oluşur, buna swab basınçları denir. Swab
basınçları için bulunan değer hidrostatik basınçtan çıkartılır, surge basınçlarında eklenir.
5.12. Matkap Hidrolik Optimizasyonu [4] [12]
Sondaj verimi üzerinde en çok etkisi olan parametrelerden sondaj hidroliği, pek çok değişkenin
fonksiyonudur. Bir sondaj kulesi temel olarak; sondaj sıvısına hareket veren pompa(lar), sondaj
akışkanını kuyu tabanına iletilmek üzere taşıyan yüzey hattı (stand pipe, deveboynu, swivel, kelly
hose, kelly), drill pipe’lar, drill collarlar, matkap gibi ekipmanlara sahiptir.Sondaj takım dizisini
katederek matkaptan çıkan çamur, anülüsten yükselerek tekrar tanka (veya havuza) ulaşır.Çamur bu
yolları kat ederken karşılaştığı basınç kaybını pompanın pistonu aracılığıyla sağlanan basınç gücü ile
aşar. Basınç, birim alana uygulanan yüktür.
Akmaya karşı sürtünme direnci ve sirkülasyon sisteminde akışkanı ittiren basınç gereğinin ana
bileşenleri şunlardır.
a)
b)
c)
d)

Debi: Birim zamanda pompalanan akışkandır, m /sn veya GPM (gallon per minute) olarak ölçülür.
2
2
Akış Alanı: Akışkanın aktığı alan, m veya inç .
Sistem Uzunluğu: Akışkanın pompalandığı uzunluk, m veya feet.
3
Akışkan Özellikleri: Akışkanın birim hacim ağırlığı, kg/m veya ppg (paund per gallon), viskozitesi,
veya cps.

Sirkülasyon sisteminde daha yüksek debi
“
“
“ küçük alan
“
“
“ uzun boy
“
“
“ ağır çamur
“
“
“ viskoz çamur

3

Sirkülasyon için daha yüksek basınç
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

demektir.

5.13. Jet Matkap Nozul Boyutu Seçimi
Jet matkap nozul boyutu seçimi, sürtünme basınç kaybı uygulamalarından biridir. Uygun nozul
seçimiyle ilerleme hızı daha çok artar. Matkap dişlerinin ucundan, en kısa zamanda uzaklaştırılan
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kırıntının tekrar dişlerle teması ve bu biçimde enerjinin boş yere harcanması önlenir. Yumuşak
formasyonlarda jet halindeki akışkan formasyonda ilerlemeye de yardım eder.
5.14. Hidrolik Programlar [4] [12]
Sondaj mühendisi, sondajın belli metreleri arasında kazı çapına, derinliğe ve kullanılan takım dizisine
bağlı olarak oynayabileceği pompa debisi (pompa strok sayısı), matkap nozul çapları gibi değişkenler
için bir strateji saptama ve bunu uygulamak durumundadır. Bu stratejiyi ekonomi belirler.
Hidrolik programın yapılma aşamaları şu biçimdedir.

Kazılacak formasyonun derinlik aralığında kullanılacak çamur özellikleri belirlenir,
Bu aralıkta kullanılacak matkap çapı ve sondaj dizisi belirlenir,
Kuyuda, anülüste kırıntıları yukarı çıkartmak için gereken anülüs hızı belirlenir,
Bu anülüs hızını elde etmek için gereken pompa debisi bulunur,
Bu debiye karşılık gelen basınç kayıpları, akışkanın aktığı her çap ve bunların uzunluğu için
bulunur (Bunun için önce akış tipinin saptanması gerekir),
f) Anülüsteki basınç kayıpları bulunur, bu yapılırken ESY göz önüne alınır,
g) Bütün bu basınç kayıpları toplamı, pompanın seçtiğimiz gömlek çapına karşılık gelen max.
kullanılabilir çalışma basıncı değerinden çıkartılarak bulunan değer matkapta kullanılmak
üzere nozul seçimine temel olur.

a)
b)
c)
d)
e)

Matkapta kullanılacak maksimum hidrolik güç ve matkap nozullarındaki jet vuruşunun maksimum
olması durumuna göre iki yaklaşımdan birisi seçilerek aşağıda anlatıldığı gibi matkap nozulları seçilir.
Matkap hidrolik optimizasyonunun bu iki yaklaşımı için geometrik yol kullanılır. Bunun için pompanın
debi-basınç grafiği log-log kağıda çizilerek doğrunun eğimi “m” bulunur (“m” nin gerçek değeri sahada,
pompanın değişik değerlerine karşılık gelen basınçların kayıt edilmesiyle bulunur). Sonra;
Matkaptaki maksimum hidrolik güç için →

(∆P) H = (1 / 1 + m) Pmax

Maksimum jet vuruş gücü için

(∆P) J = (2 + 2 / m) Pmax [1]

→

[1]

Eşitliklerinden her iki yaklaşım için matkapta harcanacak basınç kayıpları bulunur ve log-log kağıttaki
debi basınç grafiğinde bu değerler yardımıyla optimum debi (Q opt ) lar bulunur.
Hangi yaklaşımı uygulayacaksak onun basınç düşümü optimum kabul edilerek ( ∆Popt ) matkapta
harcanacak optimum güç ve aşağıdaki formüller yardımıyla diğer parametreler bulunur. Birinci
yaklaşım için, toplam kullanılabilir basıncın matkapta 0.65 i kullanılır.

HHPmax =

(∆Popt )Qopt
1,714

JFopt = 0.01823C d Qopt ρ (∆Popt )

Optimum hidrolik güç,hp,

Optimum jet vuruş gücü,lbf,

C d = Katsayı(0.95)
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( At ) opt =

D = 64

2
8,311x10 −5 ρQopt

Optimum toplam nozul alanı,inç ,
2

C d2 (∆Popt )
( At ) oπt

Bir nozulun 1/32 inç olarak optimum alanıdır.

3π

6. KORUMA BORULARI (CASINGS)[2][6] [7][8][9][11]
Jeotermal sondajlar sırasında ve sondaj bitiminde kuyuya çeşitli çap ve uzunlukta çelik borular
indirilir.Koruma borusu olarak isimlendirilen borular pratikte İngilizceden gelen haliyle “Casing” olarak
anılırlar.Kuyuya indirilen boruların genel olarak fonksiyonları şunlardır :
a) Kuyuda meydana gelebilecek göçmeleri engellemek,
b) Yüzeye yakın tatlı su akiferlerini tecrit ederek kirlenmelerini önlemek,
c) Farklı rezervuar zonlarının istenileninden üretim yapılmasını sağlamak (istenmeyen rezervuarı
tecrit etmek),
d) Jeotermal akışkanın kuyudan akışını sağlamak,
e) Basınç kontrolunu sağlamak,
f) Kuyubaşı emniyet ekipmanlarının ve üretim donanımlarının tesbitini (montajını) sağlamak,
Gradyen kuyuları haricinde jeotermal kuyulara (derin arama kuyuları, üretim ve reenjeksiyon) birden
fazla koruma borusu indirilir.Koruma boruları (casings) için tüm teknik özellikler API (American
Petroleum Institute) tarafından standardize edilmişlerdir.Koruma borularının çoğu API standartlarına
uygun olarak imal ediliyorsa da, API standartları dışında üretilen koruma boruları da mevcuttur.API
standartlarındaki borular :
Tablo 5. API standardı casingler
Kalite (Grade)
H-40
J-55
K-55
C-75
N-80
L-80
C-95
P-110

Minimum Akma
Mukavemeti (psi)
40.000
55.000
55.000
75.000
80.000
80.000
95.000
110.000

Minimum Çekme
Mukavemeti (psi)
60.000
70.000 – 95.000
70.000 – 95.000
95.000
100.000
100.000
105.000
125.000

6.1. Jeotermal Kuyularda Kullanılan Casingler
Jeotermal kuyularda kullanılan casingler kuyu derinliği, delinen formasyonların yapısı, üretilecek
akışkanın sıcaklığı, basıncı, debisi, kimyasal özellikleri gözönüne alınarak kuyu dibinden yukarı doğru
tasarlanır.Yüzeyden itibaren kuyulara indirilen belli başlı casing tipleri şunlardır.
•
•
•
•
•

Kondüktör casing (Conductor casing)
Yüzey Boru (Surface casing)
Ara Casing (Intermediate casing)
Üretim casingi (Production casing)
Liner
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Kondüktör casing, yüzeyde bulunan gevşek toprak, kum vb. tabakaların kuyuya dökülmesini, çamurla
taşınıp yeraltında boşluklar oluşmasını önlemek, sirkülasyon sıvısının flow-line hattı vasıtasıyla
eleklere taşınmasını sağlamak amacıyla indirilir.Kuyuda kendinden sonra indirilen boru dizilerinin
yükünün bir kısmını üzerine alır.Bu nedenle yüzeye kadar çimentolanır.
Yüzey koruma borusu, yeryüzüne yakın olan gevşek tabakaları tutmak ve yeraltı suyunun kirlenmesini
önlemek amacıyla indirilir.Derinlikleri birkaç yüz metreyi geçmez.Yüzey koruma boruları kuyuya
indirildikten sonra üzerine emniyet vanaları bağlanır.Yüzey casing de kendinden sonra indirilecek
boruların yükünün bir kısmını taşıyacağından yüzeye kadar çimentolanır.
Ara casing, sondajın emniyetli devamını olanaksız kılacak şartlar oluşması durumunda kuyuya
indirilir.Öte yandan bazı jeotermal sahalarda rezervuardan daha bol akışkan elde etmek gibi
nedenlerle, ara casing dizisi rezervuarın hemen üstüne gelecek şekilde indirilerek çimentolanır.Bu
durumda üretim casingi olarak görev yapar.
Üretim casingi, rezervuardaki akışkanın üretiminin yapılacağı dizidir.Bu nedenle mümkün olduğu
kadar rezervuar seviyesine yakın bir yere indirilerek yüzeye kadar çimentolanır.Tüm casing dizilerinin
uygun tipte seçilip yüzeye kadar istenen kalitede çimentolanmaları önemli iken rezervuar akışkanının
içinden akacağı ve en çok etkileyeceği boru dizisi olan üretim casinginin kalite seçimi, kuyuya
indirilmesi ve çok düzgün çimentolanması bir kat daha önemlidir.
Liner’lar, rezervuar zonu içine indirilen kısa dizilerdir.Üretim anında rezervuarda göçme tehlikesi varsa
veya rezervuar kayaç ince malzeme içeriyorsa üretim casingi içinden kuyuya liner adı verilen delikli
borular indirilir.Bu dizi yüzeye kadar uzanmayıp üretim casingi içinde asılırlar ya da üst uçları üretim
casingi içinde kalacak şekilde kuyu tabanına oturtulurlar.
Yukarıda da belirtildiği gibi jeotermal sahanın kendi özel şartlarına bağlı olarak bahsedilen boru
dizilerinin ya hepsi kuyuya indirilir veya kuyu şartları elverişli ise bir kısmı atlanır.
Türkiye’de ve dünyada bazı jeotermal sahalarda uygulanan dizaynlar ile İzmir Valiliği adına hazırlanan
jeotermal enerji yönetmeliğinde öngörülen kuyu, casing dizaynları Şekil 38, 39’ da verilmiştir.

JEOTERMAL BUHAR ÜRETİM KUYUSU
KUZEY İTALYA
5/8”)
(ÜRETİM BORUSU 9

SURFACE CASING
YÜZEY CASING
1/4”
17 - 20” KUYU
(328 feet)

JEOTERMAL BUHAR ÜRETİM KUYUSU
KUZEY İTALYA
(ÜRETİM BORUSU 133/8””)

SURFACE CASING
YÜZEY CASING
17 1/4”- 20” KUYU
(328 feet)
J-55 68 ppf

INTERMEDIATE CASING
ARA CASING
13 3/8”- 16” KUYU
(1300-1600 FEET)

PRODUCTION CASING
ÜRETİM CASİNGİ
9 5/8”-12 1/4” KUYU
(3200-4000 feet)

OPEN HOLE
AÇIK KUYU
8 1/2”
(5000-6000 feet)

INTERMEDIATE CASING
ARA CASING
YOK

PRODUCTION CASING
ÜRETİM CASİNGİ
3/8”
”
13 -16 KUYU
(3200-4000 feet)
J-55 40 ppf

OPEN HOLE
AÇIK KUYU
13 3/8”
(5000-6000 feet)

Şekil 38. İtalya-Larderello jeotermal sahasındaki kuyu dizaynları
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Koruma boruları şu yapısal özellikleriyle tanımlanırlar :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Malzeme Kalitesi (GRADE)
Uzunluk
Dış Çap
Et kalınlığı
Ağırlık
Diş tipleri ve Bağlantı türleri

Şekil 39. İzmir Valiliği Enerji Yönetmeliği’nde öngörülen kuyu ve casing dizaynları
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6.1.1. Malzeme Kalitesi (Grade)
Casingler çelikten imal edilmiş olup, yapıldıkları çeliğin kalitesine göre standardize
edilmişlerdir.Malzeme cinsi itibarıyla minimum akma mukavemetleri (minimum yield strength) ile
tanınırlar.
Malzeme cinsinin gösterimi, bir harf ile iki yada üç haneli numaradan ibarettir (N-80, J-55,...gibi) Genel
olarak harfler alfabetik olarak sona gidildikçe, borunun akma mukavemetinin arttığını belirtir.Örneğin
N-80 yada N kalite boru, H-40 borudan daha yüksek akma mukavemetine sahiptir.Harfin yanında
bulunan sayı ise minimum akma mukavemetinin psi cinsinden binde bir ile gösterimidir.Örneğin, N-80,
minimum 80.000 psi akma mukavemetini ifade eder.Ortalama akma mukavemeti genellikle minimum
değerden 10.000 psi fazladır.(N-80 casingler için 90.000 psi)
Ortalama akma mukavemetleri eksenel olmayan yüklerin (Biaxial loading) değerlendirilmesinde
kullanılırken minimum değer ise patlama (Burst) ve çökme (Collapse) mukavemetlerinin
hesaplamasında göz önüne alınır.
Casingler, kolay ayırt edilmeleri için farklı kalitede borular üzerine değişik renkte band şeklinde
boyanırlar.Boyama manşon üzerine veya manşondan belli mesafeye fırça ile band şeklinde çizilerek
yapılır.H-40 ya boyasız veya bir siyah band, J-55 bir yeşil band, K-55 iki yeşil band,N-80 bir kırmızı
band,P-110 bir beyaz band, C-75 bir mavi band, C-95 bir kahverengi band, L-80 kırmızı-kahverengi
band ve V-150 eflatun (mor) band ile gösterilir.
C kalite borular, H 2 S’e dayanıklı olmaları nedeniyle özellikle doğalgaz sondajlarında kullanılır.
6.1.2. Uzunluk (Length)
Değişik uzunluklarda imal edilen casingler üç gruba ayrılır :
I. Grup 4,88 - 7,62 m (16-25 ft)
II. Grup 7,62 - 10,36 m (25-34 ft)
III.Grup 10,36 – 14,63 m (34-48 ft)
6.1.3. Dış Çap (Od, Outside Diameter)
Casinglerin dış çapları diğer özellikleri gibi standardize edilmişlerdir (API Std.5A, 5AC, ve 5AX).Dış
çapları 4 ½” ile 20” arasında değişen 14 farklı tipte imal edilmektedirler.Ancak unutulmaması gerekir ki
isteğe bağlı olarak standart dışı borularda yapılmaktadır.
6.1.4. Ağırlık (Weight)
Casinglerin ağırlığı, birim uzunluklarının ağırlığı ile belirtilir (lb/ft veya kg/m).Her iki uçlarına diş açılmış
ve bir uçlarına manşon bağlanmıştır(Extreme Line casingler hariç).Casinglerin ağırlığı üç şekilde
belirtilir :
I.
Nominal ağırlık (nominal weight)
II.
Dolu uçlu ağırlık (plain end weight)
III.
Dişli ve Manşonlu ağırlık (threated and coupled weight)
6.1.4.1. Nominal Ağırlık (Nominal Weight)
Nominal ağırlık, esas olarak sipariş esnasında casingin tanımlanması amacıyla kullanılmakta olup
kesin ağırlık değildir.İki ucuna diş açılmış ve bir tarafına manşon bağlanmış 20 feet uzunluğundaki
borunun bir foot’unun teorik ağırlığıdır.
Jeotermal Enerji Semineri
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Şekil 40. API Basınç-Sıcaklık sınıflandırması
Nominal ağırlık W n , aşağıdaki formüle göre hesaplanır :
2

W n =10,68(D-t)t+0,0722 D lb/ft, burada
D : dış çap (in), t : et kalınlığı (in)
6.1.4.2. Dolu Uçlu Ağırlık (Plain End Weight)
Casingin dişsiz ve manşonsuz ağırlığıdır.Dolu uçlu ağırlık API Standards, Bulletin 5C3’den alınan
aşağıdaki formüle göre hesaplanır :
W pew =10,68(D-t)t lb/ft veya
W pew =0,02466(D-t)t kg/m, burada
W pew : Dolu uçlu ağırlık (lb/ft veya kg/m), D : dış çap (in), t : et kalınlığı (in)
Jeotermal Enerji Semineri
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6.1.4.3. Dişli ve manşonlu ağırlık (Threated and Coupled weight)
Casingin ucundaki değişikliklere bağlı olarak değişen ağırlıktır.Diş açılması vb. gibi işlemlerle boru
ucunda meydana gelen ağırlık değişimlerinin dolu uçlu ağırlığa eklenmesiyle bulunur :

W=

(20 -

Nl + 2J
) Wpe + manşon ağırlığı - diş açma sırasında azalan ağırlık
24
20

W : Diş açılmış ve manşon bağlanmış ağırlık (lb/ft)
N L : Manşon uzunluğu (in)
J : Sıkma pozisyonunda borunun sonundan manşonun merkezine olan uzaklık (in)
W pe :Dolu uçlu ağırlık
6.1.5. Et Kalınlığı (Wall Thickness)
Et kalınlığı, borunun dış ve iç çapı arasındaki farkla belirlenir.Casinglerin yük taşıma kapasiteleri
yönüyle önemlidir.Boru uzunluğu boyunca et kalınlığının üniform olması arzu edilir ancak bunu pratikte
gerçekleştirmek mümkün olmamaktadır.Bu nedenle standartlara göre et kalınlığının % 12.5 toleransı
vardır.Yani boru uzunluğu boyunca herhangi bir bölümde et kalınlığı %12.5 dan az olmamalıdır.
Casingin dış çapı ve et kalınlığı iç çapını belirler.İç çapın düzgün olması, daha sonra içinden geçecek
matkap ve borular yönünden önemlidir.Bu nedenle çimentolama öncesi borular kuyuya inmeden
içlerinden geçirilen “mastarlarla” iç çap yönünden kontrol edilir.Mastar, borunun bir ucundan girdiğinde
öbür ucundan takılmadan geçmelidir.Mastarların çapı kataloglarda “Drift Diameter” olarak geçer.
6.1.6. Diş ve Bağlantı Tipleri
Casinglerin biribirilerine bağlanmaları için uç kısımlarına diş açılır.Dişler tip ve sızdırmazlıklarına göre
şu gruplara ayrılır :
a) Sıkılan Yüzeyleri Sızdırmaz Dişler (Tapered Seal Threads)
-API Yuvarlak dişli
-Butrress Dişli
b) Metal-Metal Sızdırmaz Yüzeyli (Metal-to-Metal Seal Threads)
-Extreme Line Dişli
6.1.6.1. API Yuvarlak Dişli Borular (API Round Thread)
İmalatı ve kullanımı kolay olması nedeniyle sık kullanılan diş tipidir.Dişlerin ve girintilerin uçları
o
yuvarlatılmış olup diş yan yüzeyleri 30 eğimlidir.Diş sayısı genellikle 8 diş/in. dir.Yani 1 inch uzunlukta
8 diş vardır.(Bunların seyrekte olsa 10 diş/in olanları da vardır).Boru üzerine diş açılırken et kalınlığı
azaldığından diş kesitlerinin taşıyabileceği yük azalmaktadır.8 dişli borularda dişler derindir.
Dişlerin taşıyabileceği yük kapasitesini arttırmak için (diş açılmamış bölümün kapasitesine çıkarmak
için) boruların uçları kalınlaştırılır (External Upset).
Yuvarlak dişli borular,diş açılmış bölümün uzunluğuna göre iki tiptir :
•
•

- Kısa Dişli ve Manşonlu (Short Thread and Couplings) (STC)
Uzun Dişli ve Manşonlu (Long Thread and Couplings) (LTC)

Uzun Dişli boruların yük taşıma kapasiteleri kısalara göre fazladır.
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6.1.6.2. Buttress Dişli Borular
Buttress tip borular derin kuyularda, ağır borulardan oluşan dizilerin yuvarlak dişlerle taşınamaması
durumunda kullanılır.Bunların taşıyıcı yüzeyleri yataydır ve manşonun diş yüzeyi boru diş yüzeyine
yatay olarak oturur.Yüzeylerde kayma sözkonusu olmayacağından taşınabilecek yük
fazladır.Jeotermal sondajlarda en sık kullanılan Butrress dişlerin yapımı zordur ve diğer diş tiplerine
göre bu borular daha pahalıdır.

6.1.6.3. Extreme Line Dişler
Metal-metal
sızdırmaz
yüzeyli
dişlerden
olan
Extreme
Line
borularda,
sızdırmazlık,
boru
yüzeylerinin birbiri üzerine oturması
ile sağlanır.Bu borularda manşon
yoktur ve iki boru birbirine uçlarındaki
dişlerle bağlanırlar.Borulardan birinin
ucunda içe çıkıntılı bir yüzey vardır ve
bu çıkıntı dişler bağlandığında diğer
borunun yüzeyi üzerine çepeçevre
oturarak sızdırmazlığı sağlar.Boru
kullanılırken bu çıkıntının hasar
görmemesine dikkat edilmelidir.

Şekil 41. API diş tipleri
6.2.Boruların Bağlanması
Borular bağlanırken belli bir momentle sıkılırlar.Sıkma işlem, dişlerin yuvalarına girmelerini ve diş
tepelerinin, yağ dolu girintilerin yüzeyine oturtulmasını sağlar.Her boru için belirli bir sıkma momenti
uygulanır (Bu değerler kataloglarda verilir).Sıkma işlemi diş kesitlerinde bir ön gerilme oluşturur.Aşırı
sıkmalar fazla gerilmelere ve hasara neden olurlar.
Daha öncede belirtildiği gibi borular (Extreme Line olanlar hariç) manşonlarla bağlanırlar.Manşonlar
her borunun bir ucuna sıkıca bağlanmıştır.Bağlama işleminde, alttaki borunun manşonlu ucuna
üsttekinin manşonsuz ucu bağlanır.
Dizinin uzunluğu, kendisini oluşturan boruların toplam uzunluğundan azdır.Çünkü boruların uzunluğu
manşonlu uzunluklardır ve iki boru biribirine bağlandığında ölçülen toplam uzunluk bir borunun diğeri
içine giren kısmı kadar azdır ve bu değer manşonlu uzunluğun yarısı kadardır.Ancak borular
bağlandığında, uçları manşon ortasına kadar gelmez ve yüzeyleri çakışmaz.Boru ucunun manşon
ortasına uzaklığı (J), manşon boyu (L c ) ile gösterildiğinde bir borunun diğeri içine giren kısmının
uzunluğu (L j )
L j = 0.5 L c – J
olur.Buna “bağlama kaybı” denir ve her bağlantı için boydaki azalmayı gösterir.L derinliğindeki bir
kuyuya indirilecek dizinin uzunluğu ve kullanılacak boru sayısı buna dayanılarak hesaplanabilir.Hesap
yapabilmek için kullanılacak boruların boyları seçilmelidir.L c , L j ve J değerleri boru kataloglarında
verilir.Pratikte, imalatçı firmalar tarafından boruların son diş ucunda borunun sıkılması gereken
seviyeye, bir küçük üçgen işareti konur.Boruların, bu işarete gelinceye kadar sıkılması önerilir.
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6.3. Casinglere Etki Eden Yük ve Kuvvetler
Casingler kuyuya indirildiğinde değişik yük ve kuvvetlerin etkisi altında kalırlar.Bunlar :
a)
b)
c)
d)
e)

Dış Basınç (Collapse Pressure)
İç Basınç (Burst Pressure or İnternal Yield Pressure)
Eksenel Yük (Axial Loading)
Yüzdürme Kuvveti (Buoyancy Factor)
Bükülme Kuvveti (Bending Force)

6.3.1. Dış Basınç (Collapse Pressure)
Casinge dıştan gelen ve içe doğru göçmeye zorlayan basınçtır.Boru dizisi kuyuya indirilirken veya
indirildikten sonra anülüste (sondaj takım dizisi veya boru dizisi ile kuyu deliği arasındaki boşluk)
bulunan çamurun hidrostatik basıncı, dış basınç olarak etkir.Ayrıca, yeraltındaki yüksek basınçlı
formasyonlar ile plastik tabakaların deformasyonu ve şişen killi tabakalar boruyu göçmeye zorlayan
diğer kuvvetlerdir.Çamur sütununun hidrostatik basıncı derinlikle artar, bu nedenle göçme basıncı
(Collapse) kuyu tabanında maksimum, kuyubaşında ise sıfırdır.Buradan hareketle :
Dış Basınç (Collapse) C = çamur yoğunluğu * derinlik * gravitasyon hızı
=ρ m * g * h
C psi = 0.052 * ρ * h (ρ : çamur yoğunluğu ppg, h : derinlik feet)
olarak hesaplanabilir.Ayni formül, metrik sistemde :
C bar = 0.0981 * ρ * h ((ρ : çamur yoğunluğu kg/l, h : derinlik m) olur.
Boru dizaynında kuyu tabanındaki göçme basıncının (C psi veya C bar ) kesinlikle casingin göçme
dayanımını aşmayacağından emin olunmalıdır.Casinglerin dayanabilecekleri göçme basıncı
malzemenin mukavemeti ile borunun geometrisine bağlıdır.Boru geometrisi, dış çapın et kalınlığına
oranı ile gösterilir (D/t).Malzeme basınç altında gerilir ve belirli bir yere kadar elastik olarak uzar.Akma
sınır değerine ulaşıldığında ise plastik deformasyon başlar.
6.3.1.1. Elastik Göçme (Elastic Collapse)
Elastik göçme basıncı aşağıdaki formüle göre hesaplanır :

Pc =

2E
1− v

2

x

1
D D

 − 1
t t


2

Burada,

E : Çeliğin Young Modulu, v : Poisson Oranı, t : Casing Et Kalınlığı, D : Casing dış Çapı
Imperial birim sisteminde E = 30x10 psi ve v = 0.3 dür.Formül basitleştirildiğinde,
6

Pc =

46.95 x 10 6
D D

 − 1
t t


2

psi.dir
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Metrik birimde ise yukarıda formül :

Pc =

2.198 x 10 6
D D

 − 1
t t


2

bar olur.

Yukarıda verilen eşitlikler tablo 7’ de verilen D/t oranlarına uygulanabilir.
Tablo 7. Elastik çökme için D/t oranı
Kalite (Grade)
H-40
J-55
K-55
C-75
N-80
L-80
C-95
P-110

D/t oranı
42.70 ve daha büyük
37.20 ve daha büyük
37.20 ve daha büyük
32.05 ve daha büyük
31.05 ve daha büyük
31.05 ve daha büyük
29.18 ve daha büyük
26.20 ve daha büyük

6.3.1.2. Plastik Göçme (Plastic Collapse)
Plastik bölgede, minimum göçme basıncı aşağıdaki formüle göre hesaplanabilir :

Pp = Y(

A
− B) − C
D/t

A, B, C casingin yapımında kullanılan çeliğin kalitesine bağlıdır.Y ise akma mukavemetidir.Yukarıdaki
formül Tablo 7 de verilen D/t oranlarına uygulanabilir.Öncelikle D/t oranı saptanmalıdır.Eğer bulunan
değer Tablo 8 de verilen değerlerin sınırları içine düşüyorsa A, B, C direkt olarak tablodan okunabilir.
Tablo 8. Plastik göçme için formül faktörleri ve D/t oranları
Kalite (Grade)
H-40
J-55
K-55
C-75
N-80
L-80
C-95
P-110

A
2.950
2.990
2.990
3.060
3.070
3.070
3.125
3.180

FORMUL
FAKTÖRÜ
B
0.0463
0.0541
0.0541
0.0642
0.0667
0.0667
0.0745
0.0820

D/t oranı
C
755
1205
1205
1805
1955
1955
2405
2855

16.44-26.62
14.80-24.99
14.80-24.99
13.67-23.09
13.38-22.46
13.38-22.46
12.83-21.21
12.42-20.29

6.3.1.3. Ara Geçiş Göçme Basıncı (Transition Collapse Pressure)
Elastik ve plastik bölgeler arasındaki ara geçiş zonunda çeliğin göçme davranışı aşağıdaki formüle
göre hesaplanabilir :
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 F

Pt = Y
− G

D/ t

psi, Burada F ve G sabit olup hesaplanmaları aşağıdaki

gibidir :

F=

G=

 3B / A 
46.95 x10 6 

2+B/A

3

 3B / A  
3B / A 
Y
 1 −
+
+ B / A 
2
(
B
/
A
)
2




2

ve

FB
dir.
A

F ve G değerleriyle birlikte D/ t değer aralığı 10.6 no lu formüle uygulanabilir.
Tablo 9. Geçiş (Ara) göçme basıncı için formül faktörleri ve D/ t oranları
Kalite (Grade)
H-40
J-55
K-55
C-75
N-80
L-80
C-95
P-110

FORMUL FAKTÖRÜ
F
G
2.047
0.0312
1.990
0.0360
1.990
0.0360
1.985
0.0417
1.998
0.0434
1.998
0.0434
2.047
0.0490
2.075
0.0535

D/t oranı
26.62-42.70
24.99-37.20
24.99-37.20
23.09-32.05
22.46-31.05
22.46-31.05
21.21-28.25
20.29-26.20

6.3.2. İç Basınç (Burst or Internal Yield Pressure)
Casing kuyuya set edildikten sonra, akışkanın casing içine girdiği andaki basıncı boruya etkiyen “İç
Basınç” tır.Bu basınç, casingi dışa doğru patlamaya zorlar.Bu yüzden bu basınca “Patlama Basıncı”
(Burst Pressure) denir.Jeotermal sahalarda, özellikle yüksek gaz basıncı içeren kuyularda, üretim
yapan kuyu kapatıldığı zaman, kuyubaşında biriken gazın yarattığı basınç, patlatma basıncına
verilebilecek en iyi örneklerden biridir.Öte yandan çimentolama operasyonlarında, çimentonun çamur
veya su ile ötelenmesi sırasında da kuyu başında patlama basıncı oluşur.Bu örneklerden de
anlaşılacağı üzere, patlama basıncı, kuyubaşında maksimum, kuyu dibinde ise minimumdur.
Casingler için minimum patlatma basıncı Barlow formülü ile hesaplanır.

 2Yt 
P = 0.875

 D 
Burada, t :Casing et kalınlığı, D :Casing dış çapı ve Y :Minimum akma mukavemetidir.
0.875 katsayısı, boru et kalınlığının toleransı ile ilgilidir.Daha önce de belirtildiği gibi % 12.5 olan bu
değer nominal et kalınlığından çıkarılarak,diğer bir deyişle, et kalınlığının en az olduğu yere göre
hesap edilebilir.Manşon bağlantılarında iç basınç değeri, dolu uçlu borulardaki gibidir.Ancak
bağlantılarda sızdırma olmaması için basınç daha düşük değerlerde tutulur ve aşağıdaki bağıntı ile
hesaplanır :
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 D − d1 

P = Ym  m
 Dm 
Burada, Y m :Manşonun minimum akma mukavemeti, D m :Manşonun nominal dış çapı, d 1 :Sıkılmış
boruda manşonun boru ucuna gelen yerdeki dişinin iç çapını gösterir.Buttress dişli borular için :
d 1 = E 7 –(L 7 + I)T+0.62
E 7 : Yanal yüzey çapı, mm (API Std 5B)
L 7 : Tam dişin uzunluğu, mm (API Std 5B)
T : Koniklik 0.0625 mm/mm. Değerlerini göstermektedir.
6.3.3. Eksenel Yük (Axial Load)
Casingler askıya alındıklarında, kendi ağırlıklarının çekme etkisi altındadırlar.Bu kuvvet, boru ve
bağlantı elemanlarını kopmaya zorlar.Boruların kopma mukavemetleri şu bağıntı ile saptanır :
2

2

P y = 0.7854 (D – d ) Y p
Burada 0.7854 (D -d ) yükü taşıyan kesitin alanıdır.
2

Py
D
d
Yp

2

: Boru gövdesinin kopma mukavemeti
: Dış çap
: İç çap
: Borunun minimum akma mukavemetini göstermektedir.

Buttress dişli boruların bağlantı mukavemeti :
P j = 0.95 * Ap * Up * [1.008-0.0396(1.083-Y p /U p )D]
Manşon dişi mukavemeti :
P j = 0.95 * A c * U c
Burada A p : Borunun yük taşıyıcı kesit alanını, A c =Manşonun yük taşıyıcı kesit alanını, U c :
Manşonun minimum kopma mukavemetini göstermektedir.Standart borular için minimum kopma
mukavemetleri Tablo 10’ da verilmiştir.
Tablo 10. API Casing kopma mukavemetleri
Akma Mukavemeti
Kalite
(Grade)

Min.
psi

Kg/cm

Çekme
Mukavemeti

Max.
2

psi

H-40
40000
2812
J-55
55000
3867
80000
K-55
55000
3867
80000
C-75
75000
5273
90000
N-80
80000
5624
110000
L-80
80000
5624
95000
C-95
95000
6679
110000
P-110
1100000
77330
140000
(1)
Uzama 50.8 mm cinsinden % olarak verilir.

Kg/cm
5624
5624
6327
7733
6679
7733
9842

2

psi

Kg/cm

60000
75000
95000
95000
100000
95000
105000
125000

4218
5273
6679
6679
7030
6679
7382
8788

Uzama
2

(1)

%
27
22,5
18
18
17
16,5
14
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Çekme yükü boruların minimum göçme basıncı dayanımlarını azaltır ve eksenel yük altındaki boruda
göçme basıncı şu bağıntı ile hesaplanır :

(

P1 =  1 − 0.75 S / Yp


)2 − 0.5(S / Y ) x P2


MAKSIMUM ÇEKME

ÇEKME GERILMESI

ÜST
AKMA
NOKTASI

KOPMA

ALT AKMA NOKTASI
PLASTIK DEFORMASYON BÖLGESI
ELASTIK DEFORMASYON BÖLGESI

UZAMA

Şekil 42. Çelik malzeme uzama diyagramı

Burada ;
P1
P2
S
Yp

: Eksenel çekme gerilmesi altında minimum göçme basıncını
: Eksenel çekme gerilmesiz minimum göçme basıncını
: Eksenel çekme gerilmesini
:Borunun minimum akma mukavemetini belirtir.

Bu bağıntı bir elipsi gösterir.Eksenel gerilme altında göçme basıncındaki değişim bir “Gerilme Elipsi”
ile de gösterilmektedir.İki eksenli akma gerilmesi elipsi diye adlandırılan elips, apsiste eksenel gerilme
(malzemenin minimum akma gerilmesinin %’ si cinsinden), ordinatta mukavemet (nominal
mukavemetin %’si cinsinden) olmak üzere bir koordinat sisteminde çizilir.Çekme yanısıra sıkışma
bölgesinide içeren elipste, göçme ve patlama basınçlarının eksenel gerilmeye bağlı olarak değişimi
elips üzerinde grafik olarak saptanır
Elipsten alınan ve çekmenin göçme mukavemetine etkisini gösteren bazı değerler,Tablo.13’de
verilmektedir.Tabloda RY değerleri, boru kesitine etkiyen çekme gerilmesinin (S), minimum akma
mukavemetine (Y m ) oranını % cinsinden ikinci kolonlarda gösterilmektedir.Örneğin bir kesitteki çekme
gerilmesi minimum akma mukavemetinin % 10’u kadar ise (RY=0.10 ise) borunun dayanabileceği
göçme basıncı tam değerinin % 94.5’i olacaktır.Eksenel gerilme % 50’ ye çıktığında (RY=0.50) bu
değer % 65’e düşecektir.
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COMPRESSION

TENSION

120
100

BURST

BURST

80
60
40
20

120 100

80

60

40

20

20

40

60

80

100 120

20

COLLAPSE

COLLAPSE

40
60
80
100

COMPRESSION

120

TENSION

Şekil 43. Casing yük mukavemet elipsi

6.3.4. Yüzdürme Kuvveti (Buoyancy Factor)
Arşimet prensibine göre tümüyle bir sıvıya batırılmış bir cisim, yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit bir
kuvvetin etkisi altındadır ki bu kuvvete kaldırma kuvveti denir.
Casing dizaynı hesaplamalarında kaldırma kuvvetinin dizi üzerindeki etkisi mutlaka gözönünde
tutulmalıdır.Kaldırma kuvvetinin öncelikle ağırlık azaltıcı rolü vardır ve bu da ağırlıktan dolayı oluşan
çekme yükünü hafifletir.
Casingin veya sondaj takım dizisinin yoğunluğuna ρ s , içine daldırılan sıvının (çamur) yoğunluğuna da
ρ m dersek ;


ρ 
Kaldırma kuvveti = 1 − m 
ρs 

Formülü ile bulunur.Kaldırma kuvvetinin birimi olmayıp her zaman 1 den küçüktür.Öte yandan
kaldırma kuvveti bütün sıvıya batmış cisim boyunca etkilidir.Dolayısıyla kuyudaki casingin tümü
boyunca aynidir.
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Tablo 11. Göçmenin çekme mukavemetine etkisi
Çekme
Etkisi
RY=S/Y m
005
010
015
020
025
030
035
040
045
050
055
060
065
070
075
080
085
090
095
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215

Göçme
Basıncı Tam
Değerin % si
99.8
99.5
99.3
99.0
98.7
98.4
98.2
97.9
97.6
97.3
97.0
96.8
96.5
96.2
95.9
95.6
95.3
95.1
94.8
94.5
94.2
93.9
93.6
93.3
93.0
92.7
92.4
92.1
91.8
91.5
91.2
90.9
90.6
90.3
89.9
89.6
89.3
89.0
88.7
88.4
88.1
87.7
87.4

Çekme
Etkisi
RY=S/Y m
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430

Göçme
Basıncı Tam
Değerin % si
87.1
86.8
86.7
86.3
85.6
85.3
85.0
84.7
84.3
83.9
83.6
83.2
82.8
82.5
82.1
81.7
81.3
81.0
80.6
80.3
79.9
79.6
79.2
78.8
78.4
78.0
77.7
77.3
76.9
76.5
76.1
75.8
75.4
75.0
74.6
74.2
73.7
73.3
72.9
72.5
72.0
71.6
71.2

Çekme
Etkisi
RY=S/Y m
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645

Göçme
Basıncı Tam
Değerin % si
70.8
70.3
69.9
69.5
69.1
68.8
68.2
67.8
67.3
66.9
66.4
65.9
65.5
65.0
64.5
64.1
63.6
63.1
62.6
62.1
61.7
61.2
60.7
60.2
59.7
59.2
58.7
58.1
57.6
57.1
56.6
56.1
55.5
55.0
54.5
54.0
53.5
52.9
52.4
51.9
51.4
50.9
50.3
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6.4. Koruma Borusu Tasarımı (Casing Design)[6][7][8][9]
Bir kuyuya indirilen casinglere, kuyunun değişik derinliklerinden çok değişik kuvvetler etki eder.Bu
nedenle anılan yük ve kuvvetlerin kesin değerlerinin saptanması çok zordur.Derinde göçme basıncı,
yüzeye yakın yerlerde eksenel yük ve patlama basınçları gibi bir çok değişik kuvvet casinge
etkir.Ayrıca zaman içinde (bu yükler ve bazı kimyasal etkiler nedeniyle) casing yapısında meydana
gelebilecek değişiklikler, casingin davranışını (mukavemetini) etkiler.
Yukarıda bahsedilen yük değişkenlikleri, boru tasarımı yapılırken riskleri minimuma indirmek üzere bir
emniyet payı dahilinde hesaplanır ki buna “tasarım katsayısı” veya “emniyet katsayısı” denir.Bu
katsayılar, boruların yapısal özelliklerine değil sahada sözkonusu olabilecek önceden kestirilemeyen
koşullara bağlıdır.
Hangi koşullarda, hangi katsayıların kullanılacağı API tarafından belirlenmiş olmakla beraber sondaj
mühendisleri kendi özgün koşullarına göre emniyet katsayılarını kullanabilirler.
Göçme hesabı yapılırken katsayı olarak 0.85 – 1.125 arasındaki değerler kullanılır.Eksenel yük
hesabında kullanılan emniyet katsayısı genellikle 1.6 – 2.0 arasında değişir.Burada, bağlantılardaki ve
borulardaki katsayıları ayırdetmek gerekir.Bağlantı katsayıları, borulardakinden daha büyük
seçilir.Örneğin boru için 1.60 – 1.80 kullanılırken, bağlantı için 1.80 – 2.00 kullanılır.Eksenel yükün
göçme üzerine etkisi, borunun çimentolanmış kısmında dikkate alınmaz
İç basınç katsayıları 1.0 – 1.1 arasında değişir.Normal basınçlı sahalarda iç basınç hesabı
yapılmaz.Gaz basınçları, çatlatma basınçları veya yüksek pompa basınçları sözkonusu ise bu
hesaplama yapılır.6.4.1. Kuyuda Casing Dizisine Gelen Yükler
Göçme Basıncı : Casing tasarımında ilk ele alınan büyüklüktür.Anülüste bulunan çamurun hidrostatik
basıncıdır ve derinlikle artar.Dış basınç daha öncede belirtildiği gibi kuyu başında minimum kuyu
dibinde maksimumdur.Hesaplama yapılırken boru içinin boş olduğu kabul edilir.Casing seçiminde ise
ayni göçme basıncına dayanacak değişik kalite ve et kalınlığındaki borulardan en ucuz olanı seçilir.Et
kalınlığı fazla boruların iç çapı dardır ve ağırlıkları fazla olduğu için eksenel yükü arttırırlar.
Kuyu tabanından yüzeye doğru geldikçe dış basınç azalacağından yüzeye yakın bölümlerde daha
ince borular kullanılabilir.Ancak bu belirli bir noktaya kadardır.Buralarda boruların eksenel yüke ve iç
basınca da dayanıklı olması gerekir.
İç basınç : Boru içindeki akışkanların basıncıdır.Akışkanlar, ya formasyondan kuyuya giren ya da
borulardan aşağı basılan akışkanlardır.Borunun dışındaki sıvının hidrostatik basıncı, iç basıncı kısmen
dengeler.Boruyu patlamaya zorlayan net iç basınç, bu basınçların farkıdır.İç basınç, dış basıncın
tersine kuyubaşında maksimum, kuyu dibinde minimumdur.
Eksenel yük : Dizinin kendi ağırlığından doğan yüktür.Her boru ve bağlantı kendi altındaki dizinin
ağırlığını taşır dolayısiyle bu yükü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.Eksenel yük, kuyubaşı casing
bağlantısında en büyük, dibinde ise en küçüktür.Eksenel yük hesaplamaları en üstteki boru ve
bağlantıya göre yapılır.Göçme ve iç basınç hesabı yapılmış her bölümde üst bağlantıların eksenel
yüke dayanıp dayanmayacağı ayrıca hesaplanır.
Yüzdürme kuvveti : Kuyudaki sıvının diziye uygulayacağı kaldırma kuvvetidir.Bu kuvvet dizinin
ağırlığını belirli miktarda hafifletir.
Buraya kadar bahsedilen tüm yük ve kuvvetler, boru dizisine ayrı ayrı etki etmez yani, ayni anda etkin
kombine yükler halindedir.Öte yandan kuyuda var olan sapma, yüksek sıcaklık ve gaz içeriği casing
dizisinin çeşitli yükler bakımından dayanımını etkileyen faktörlerdir.
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6.5. Boru İndirme Öncesi Hazırlıklar
Kuyunun, hangi çapta açılmaya başlanarak, ilk casing dizisi çapının ne olacağını belirleyen faktör,
kuyuya inilecek son dizinin çapının ne olacağıdır.
Delik çapı arttıkça kazılacak hacim dolayisiyle maliyet artar.Derin kuyularda indirilecek dizi ağırlığı
fazla olacağından yük taşıma kapasitesi büyük kuleler gerekir.Öte yandan açılacak kuyudan
öngörülen çaplı dizi ile üretim yapıldığında ekonomiklilik faktörünün ne olacağı da gözönünde
bulundurulması gereken durumdur (Rezervuar şartları dikkate alınarak).Eldeki mevcut boruların
çapları ile sahada yapılan genel uygulamalar (eski deneyimler) çap seçimini etkileyen unsurlardır.
Kuyunun hangi çaplı matkaplarla delineceği ve bunlara hangi boru dizisinin indirileceği, üretim dizisi
çapının seçilmesine bağlıdır.Üretim dizisinin çapı seçildikten sonra ara diziler,yüzey koruma dizisi ve
kullanılacak matkapların çapları belirlenir.Belirlenen koruma borusu dış çapı için matkap çapının ne
olacağı saptanırken boruların manşon dış çapları da dikkate alınmalıdır.Hangi koruma borularının,
hangi çaplı deliğe indirilebileceği ve daha sonra bu boruların içinden hangi çaplı matkapla delme
işlemine devam edileceği tablolarda verilmiştir.(Bkz.Tablo.6)
Casinglerin yapısal kontrolleri (yarık, çatlak) hassas olarak bir takım sonik ve elektromanyetik
yöntemlerle yapılırken arazide diziye bağlanmadan önce gözle de kontrol edilirler.Bu kontrolde, darbe
görerek göçmüş, derin çizik oluşmuş, çatlamış yerler bulunan borular, ilk etapta ayrılır.Ayni kontrol,
boruların diş muhafazaları çıkarılarak dişler üzerinde de yapılır.İkinci aşamada, çimentolama sonrası
boruların içinden çalışacak matkap çapında mastar geçirilerek çap kontrolü yapılır.Bu aşamada da
mastarın içinde takıldığı veya hiç geçemediği borular normal borulardan ayrılır.
Casingler araziye geldiğinde, diş kısımlarında koruyucu başlıklar vardır.Boru inişi öncesi bu başlıklar
sökülerek diş kontrolunun yanı sıra dişlerin temizliği yapılarak, varsa çapaklardan
arındırılır.Temizlenen dişler tekrar yağlanarak koruyucu kapaklar yerine takılır.
Casingler kuyuya indirilmek üzere kuleye alındığında, koruyucu başlıklar çıkarılıp, boruların biribirine
bağlanması gereklidir.Aksi halde borunun kuleye verilmesi anında dişlerde meydana gelebilecek bir
hasarın kolay kolay telafisi mümkün değildir. Kuyunun derinliği, kuyuya indirilecek boruların sayısını
belirler.Derinlik, delme işleminin yapıldığı sondaj takım dizisinin uzunluğu kadardır.Dizinin kaç
borudan oluşacağı, boylarının tek tek ölçülmesiyle ortaya çıkacaktır.Çünkü, casingler, sıcak çekme
işlemiyle imal edildiklerinden boyları birbirilerinden farklıdır.Arazide boru uzunluğu, şerit metrelerle
yapılır.Okuma, manşonun üst ucu ile öbür uçtaki dişli kısmın ilk dişinin başladığı yer arasındaki uzaklık
olarak yapılır ve bir tabloya kaydedilir.Ayrıca, borunun üzerine ölçülen uzaklık, boya ile yazılır.
Karışıklık olmaması için kuyuya inilecek borular, bu kayıt sırasına göre sehpa üzerine dizilir.Ölçme
işlemi yerde yapıldığı gibi kuyuya indirilirken de yapılabilir.Böylece ilk ölçünün teyidi yapılmış olur.
Kuyuya borular indirilirken operasyon sırasında kullanılan bir takım ekipmanlar vardır ki bunlara
“casing aksesuarları” denir.
Bunların başlıcaları, float shoe (guide shoe) (klavuz uç), float collar (yüzer yaka),alt üst
tapalar,centralizerler (merkezleyici), scratcher (wall cleaner) (sıva kazıyıcı), cementing basket
(çimentolama sepeti), kademeli çimentolama yapılacaksa kademeli çimentolama aleti (DV tool, stage
cementer) ve bu alete ait tapalar ile kuyuya çimento şerbetini basacak olan ve en üst boruya bağlanan
çimentolama başlığı (Cement head) dir.
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Float Collar

Guide Shoe
(Float Shoe)

Mud Cake (Wall Cleaner)
Scratcher

Centralizer
(Merkezleyici)

Cement Basket
(Çimentolama Sepeti)

Cementing Head
(Çimentolama Başlığı)

Şekil 44. Casing aksesuarları
Float shoe (guide shoe), en alttaki borunun ucuna takılan ve borunun kuyu içinde takılmadan inmesini
sağlayan alettir.Klavuz uç olarakta isimlendirilen bu ekipmanın Float shoe cinsinin içinde, geri basıncı
üzerinde tutan bilya veya check-valf vardır.Bilya, çimento basımı sırasında, çimentonun boru ve kendi
içinden geçmesine müsaade eder, ancak, anülüse çıkan şerbetin, geri boru içine dolmasına müsaade
etmez.Dolayısıyla, anülüsteki çimento sütununun yarattığı hidrostatik basıncın en çok etkilediği
bölümde yer alır.
Float collar,yüzdürme yakası olarak da isimlendirilen bu ekipmanın yapısı, float shoe’nunkine benzer.
İçinde bulunan bilya ile geri basıncı üzerinde tutup çimento şerbetinin tekrar boru içine akmasına
engel olur.Yüzdürme yakası, alt tapanın üzerine oturmasını sağlar.Genel olarak alttan ikinci ile üçüncü
borunun arasına bağlanır ve tapaların oturması ile çimento şerbetinin belli bir kısmının boru içinde
kalmasını sağlar.Böylece çimentıo şerbetinin arkasından, şerbeti ötelemek için basılan öteleme
sıvısının yanlışlıkla (fazla basılarak) boru ucundan çıkmasını engeller.
Alt ve üst tapalar, çimentolama operasyonunda, çimento ve öteleme sıvısının biribirine karışmamasını,
çimentolama operasyonu sırasında boru içinde çimentonun istenen seviyeye kadar ötelenmesini
sağlar.Kauçuk, alüminyum döküm veya plastikten yapılırlar.Çimentolamadan sonra sondaj devam
edeceği zaman matkap tarafından kolayca parçalanırlar.Dizi içinde çamuru veya çimentoyu sıyıracak
yüzeyleri vardır.Yüzeyleri yukarı doğru kalkıktır ve üzerlerine gelen basınçla açılarak boru cidarına
kuvvetle bastırırlar.Alt tapanın ortası deliktir ve deliğin üzeri belirli bir basınçta yırtılabilen diyaframla
kapatılmıştır.
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Cement Head
(Çimentolama Başlığı)

Top Plug
(Üst Tapa)

Displacement Fluid
(Öteleme Sıvısı)

Cement Slur r y
(Çimento şer beti)

Float Collar
(Yüzdür me Yakası)
Bottom Plug
(Alt Tapa)

Anülüs

Centr alizer
(Mer kezleyici)

Float Shoe
(Yüzdür me Kılavuzu)

Şekil 45. Kuyuiçi Casing Aksesuarları
Üst tapayı ötelemek için pompalanan su veya çamur, basıncı yükseltir.Basınç belirli bir değere (Örğ :
2
40-50 kg/cm ) eriştiğinde, alt tapanın diyaframı yırtılır ve çimento açılan bu delikten, yüzdürme (float
collar) ve klavuz başlıklarından (float shoe) kuyu tabanına geçerek, anülüste yükselmeye başlar.Bu
işlem dizideki çimento bitinceye yani üst tapa, alt tapa üstüne oturuncaya kadar sürer. Üst tapanın alt
tapa üzerine oturduğu, yeryüzünde pompa basınç manometresinde basıncın ani artması ile anlaşılır.
İki tapa kullanılarak yapılan bu çimentolama tekniğine “ Perkins Çimentolama Yöntemi” veya anülüsün
bir seferde çimento ile doldurulmasından dolayı “ Tek kademeli çimentolama” denir.
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Jeotermal kuyularda zaman zaman görülen bir diğer uygulama, ağaç tapa kullanımıdır.Ancak ağaç
tapalar ile boru cidarındaki çamur tam olarak sıyrılamamaktadır.Çift tapa kullanılmadan yapılan
çimentolamada, 5-6 m uzunluktaki bir kısımda çamurla çimento karışarak çimento kirliliği oluşacaktır.
Şekil 47’de, çamur kekinin yeterince sıyrılmamasından dolayı oluşan kirlenme görülmektedir.
Centralizer (merkezleyici) ise, boruların kuyu deliği içinde ortalanmış halde durmasını, böylece
şerbetin borunun her yerinde eşit kalınlıkta yerleşmesini sağlar.Gerek kuyunun yapısındaki eğrilikler,
gerekse dizinin kendisinde oluşacak bükülmeler nedeniyle, bazı noktalarda, dizi, kuyu cidarına
dayanacaktır.Dizi delik yüzeyine dayandığında, dayanmanın olduğu bölgedeki formasyon geçirimli ve
düşük basınçlı bir formasyon ise boru, üzerine etki eden çamurun hidrostatik basıncı ile yüzeye
bastırılır ve bastırma kuvveti geçirimli formasyondaki basınçla, delikteki hidrostatik basınç arasındaki
fark arttıkça artar.Sondaj sırasında da takım dizisinde meydana gelebilen bu tip sıkışmaya “Basınç
farkıyla sıkışma” (Differantial Sticking) denir.
Casing dizisine kaç adet merkezleyici takılacağını belirleyen en önemli faktör, kuyu delinirken
meydana gelen sapma derecesidir. Esas olan, kuyudaki sapma açısının mümkün olduğu kadar düşük
olmasını sağlamaktır.
Bunun için, sondaj sırasında matkaba verilen ağırlık, dizinin dönme hızı ve stabilizasyon
ekipmanlarının gerektiği gibi kullanılması gereklidir.
Öte yandan, sondaj sırasında kuyuda düşeyden ayrılma olup olmadığını tespit için mutlaka belli
sıklıkta eğim ölçüsü alınarak,eğimin kontrol altında olup olmadığı denetlenmelidir.Eğimin normal
sınırlar dışına taşması durumunda, sondaj dizisindeki stabilizasyonda değişiklikler yapılarak,eğim açısı
düzeltilir.Centralizer yaylarının, ağırlığı onlarca tonu bulan boru dizisinin yaslanması ile
düzleşmeyecek (deforme olmayacak) tipte dayanıklı susta veya yaylardan yapılması gereklidir.Boru
üzerinde casingin istenen seviyede durmasını sağlamak üzere, yine boruların üzerine ve casingin alt
ve üstünde yer alacak şekilde, casing sabitleyiciler (stop ring) konur.
Boru üzerine takılan diğer bir ekipman, boru inişi sırasında, kuyu cidarında bulunan çamur kekinin
sıyrılmasını
temin
etmek
amacıyla
takılan
stracher
(wall
cleaner-kek
kazıyıcı)
olmaktadır.Çimentolamanın esas amacı, formasyon ile casingi birbirine geçirimsiz bir şekilde
bağlamak olduğundan, arada harhangi bir malzeme olmamalıdır.
Derin kuyu çimentolamalarında kullanılan ekipmanların bir tanesi de Cement basket (Çimentolama
sepeti) olup; çimentolama sırasında çimento şerbetinin kaçabileceği zayıf zonların üzerine gelecek
seviyeye, casingin üstüne konur.Cement basket, üstünde bulunan çimento sütununun hidrostatik
basıncını taşıdığından, alt tarafından bulunan zayıf zonun, çimento sütununca yırtılmasını önler.
Derin kuyularda kullanılan bir diğer çimentolama uygulaması, kademeli çimentolamadır.Kademeli
çimentolamada amaç, derinlikten dolayı çimento hidrostatik basıncının kuyu dibinde yaratacağı aşırı
basıncın önlenmesi, çok uzun olan çimento basımı sırasında, çimentonun yüksek sıcaklık dolayısıyla
erken prizlenmesinin önlenmesidir.Kademeli çimentolama ekipmanının, kendine özgü tapaları ve
kademe açıcısı vardır.
Çimentolama başlığı ise, içinde alt ve üst tapaları barındıran, içinden çimento ile öteleme sıvısının
basıldığı ekipmandır.En üstte bulunan casinge bağlanır.
Yaklaşık 10 yıl kadar önce, çimento karışımları bir jet hoper sisteminden geçirilerek hazırlanıyordu bu
düzenekte kuru çimento, hoper içine üstten dökülürken, alttan basınçlı su verilerek oluşturulan
karışım, karışım tankına, buradanda çimentolama aracı vasıtası ile kuyuya basılıyordu.Bu tip
çimentolamanın mahsurlu yönü, tüm çimento karışımının homojen olarak hazırlanamaması ve kuyuya
zaman zaman çok sulu, zaman zaman çok yoğun çimentonun basılması olmuştur.Öte yandan toz
çimento yetiştirilemeyip kuyuya sadece suyun basıldığı zamanlar olmakta, bu su zonu, iki casing
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arasına yerleştiğinde, üretim sırasında yüksek sıcaklıktan dolayı genleşerek, içteki casingin
göçmesine (collapse) neden olmaktadır (Water Trap)
Ancak günümüzde çimento karışımları fabrikalarda homojen olarak hazırlanmakta olup, içine
konulacak katkı maddeleri yine fabrikada bu karışıma verilmektedir.Dolayısıyla kuyu boyunca,
çimento şerbeti eşit yoğunlukta yerleşmektedir.
Çimentolama araçları, genellikle yüksek basınçta çalışabilen triplex pompa, su tankı, jet karıştırıcı gibi
donanımlara sahiptir.
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Şekil 46. Kuyu içi centralizer aralığı
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________ 95 _______

ÇAMUR

ÇİMENTO

BORU ORTALANMAMIŞ

BORU ORTALANMIŞ

Şekil 47. Casingin ortalanmasının çimentolamaya etkisi
6.6. Casinglerin Kuyuya İndirilmesi
Casingler, kuyuya indirilmeden önce, kuyu içi şartlarının elverişli hale getirilmesi gereklidir.Özellikle
rezervuar üst seviyesine indirilecek üretim casinglerinde, ortamdaki sıcaklık oldukça yüksek
olabileceğinden çamurun viskozite, ağırlık, su kaybı gibi özellikleri mutlaka iyileştirilmeli (çamur ıslahı),
kuyu derinlik, eğim ve çap yönüyle mutlaka kontrol edilmelidir.
Kule önündeki sehpada sıralı ve üzerlerinde uzunlukları yazan borulardan, kuyuya ilk inilecek olana
casing shoe bağlanarak, çimento kesimi sırasında çözülmemesi için boruya kaynatılır.İlk boru ile
birlikte shoe’ya yakın bir mesafeye (2-4m) bir adet centralizer takılır ve sabitlenir.Daha sonra borular
üzerine takılacak aksesuarları ile birlikte inilmeye başlanır.Hemen belirtmek gerekirki, Casing
shoe’nun takıldığı borudan bir boru sonrasına (alttan ikinci ve üçüncü boru arasına) float collar
takılması, genel uygulamadır.Ayrıca float collar ve onun altında bulunan boruların içinde çimento
bulunacağından, prizlenmiş çimentoyu keserken, boruların çözülmemesi için alttan ilk 4 veya 5
borunun kaynatılması yararlı bir işlemdir.
Boru indirilirken gerek casing shoe’nun ve gerekse float colların içindeki check valf yatakları
kapanacağından boru dizisi, kuyu içindeki çamuru sıkıştırıp, formasyona ek basınç yapacaktır.Bu
nedenle, boruların iniş hızının 5-6 m/dak.yı aşmaması gerekir.Aksi taktirde, eğer var ise, zayıf bazı
zonlar yırtılarak çamur kaçakları oluşacaktır.İniş hızının fazla, boru ile anülüs açıklığının az ve çamur
viskozitesi ile yoğunluğunun fazla olması halinde oluşacak basınç, formasyonları yırtabilir.
Öte yandan, boru üzerinde centralizer ve stracher gibi malzemeler takılı olduğunda, boru iniş hızı,
yukarıda yazılı süratten daha yavaş olmalıdır.
Boru inişi sırasında, boru üzerine takılacak centralizer ve stracher gibi malzemeler, boru kulede iken
takılırlar.Boruların kulede ilk sıkılması işleminde, kendir özlü halat kullanılır.Halat ile yeterli sıkma
yapıldıktan sonra tong anahtarları ile istenen torg’a kadar sıkma işlemi devam ettirilir.
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Kuyuya boru inilirken, yukarıda da belirtildiği gibi check valf yatakları kapanacağından, boru içi boş
kalır.Gerek borunun yüzmesini engellemek ve gerekse doğacak dış basınçlara karşı, borunun
dayanımını korumak üzere boruların içine, çamur hattından çekilen bir hortumla, 2-3 boruda bir çamur
doldurulur.
Kuyuya boru inildikçe, kuyu deliğinde çamurun boru dış çapıyla belirlenen hacmi kadar kısmı, dışarı
(çamur tanklarına) akar.Bu çamur miktarı dikkatle izlenerek kuyuda her hangi bir kaçak olup olmadığı
tespit edilir.
1000 metre ve altına boru inilecekse (ki genellikle üretim casingi) boru inişi sırasında yaklaşık 500
metrelerde, en son inilen boruya çimentolama başlığı bağlanarak, kuyu çamur sirkülasyonuna
alınır.Burada amaç, kuyudan takım çekilip boru inişine kadar geçen sürede hareketsiz kalan çamurda
oluşan jel kuvvetini kırmak ve ıslah edilmiş çamurun dengesinin bozulmamasını sağlamaktır.
Boru dizisi tabana indirildikten sonra (çimentolanacak casing kuyu tabanına oturtulmaz) çimentolama
başlığı son boruya bağlanarak, kuyu sirkülasyona alınır.Bu sirkülasyonda, centralizer stracher gibi
malzemelerin kuyu cidarından sıyırdığı çamur kekleri uzaklaştırılır.Bu sirkülasyon sırasında, boru
hatlarının sızdırmazlığı, çok dikkatli bir şekilde kontrol edilir.
Yine bu sirkülasyon sırasında, kuyuda dolaşan çamurun tam olarak yüzeye gelip gelmediği (kuyuda
kaçak olup olmadığı) ve sirkülasyon basınçları mutlaka izlenmelidir.
Kuyu çapının tam, eğim açısının çok düşük sınırlarda kaldığı kuyularda, kuyuya indirilen boru dizisi,
aşağı yukarı hareket ettirilip, rahatça döndürülür.Sirkülasyon bittikten sonra çimentolama başlığı
açılarak içine alt ve üst tapalar yerleştirilir ve başlık tekrar kapatılarak kuyuya çimento şerbeti basma
işlemine geçilir.

7. ÇİMENTO VE ÇİMENTOLAMA [6][7][8][9][10]
Çimentolar kil ve kalkerin kalsinasyonundan elde edilir.Yapısında 4 kristalin faz vardır.Bunlar :
Trikalsiyum Silikat
(C 3 S)
Dikalsiyum Silikat
(C 2 S)
Trikalsiyum Alüminat (C 3 A)
Tetrakalsiyum Alüminaferrit (C 4 AF)
Tablo 12. API çimento çeşitleri
Çimento Cinsi
A
B
C
D-E
G
H

Bileşimi (%)
C3S
53
47
58
26
52
52

C2S
24
32
16
54
32
32

C3A
8
3
8
2
3
3

C 4 AF
8
12
8
12
12
12

API standartlarına göre sülfata çok dayanıklı çimentolarda Tetrakalsiyum Alüminaferrit ile Trikalsiyum
Alüminatın toplamı % 24 den az olmalıdır.(Tablo 12)
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________ 97 _______

Sondajcılıkta en çok kullanılan çimento türü “Portlant Çimento” dur.İnilecek derinliğe ve kuyuda
karşılaşılacak koşullara uygun değişik türleri vardır.Bu türler A, B, C, D, E, G, H gibi harflerle
sembolize edilirler.
Bu çimento çeşitlerinin, hangi derinlik ve sicaklık sınırlarında kullanılacağı, API tarafından standardize
edilmiştir.Günümüzde jeotermal sahalarda en sık kullanılan çimento çeşidi “G” sınıf
çimentolardır.Jeotermal kuyularda, G sınıf çimentoyu kullanırken içine gerekli katkı maddeleri de
konur.
Tablo 13. API çimentoların kullanıldığı derinlik ve sıcaklık aralıkları
API Çimento Cinsi
A
B
C
D
E
G
H

Derinlik (m)
0-1800
0-1800
0-1800
1800-3050
3050-4200
0-2440
0-2440

Sıcaklık ( C)
27-77
27-77
27-77
27-127
27-143
27-93
27-93
o

Sondaj tekniğinde çimento karışımı dendiğinde “Toz çimento+su” karışımı anlaşılır ve bu karışıma
“Çimento Şerbeti” denir (Cement slurry).Dolayısıyla içine kum, çakıl vb katılmaz.
Kuyuya basılacak karışımlara, çimentonun türüne göre değişik miktarlarda su katılır.Katılacak suyun
miktarı, karışımın hacmini, yoğunluğunu viskozitesini, pompalanabilme süresini (kuyu içi sıcaklığı da
etken) ve çimento prizinin mukavemetini etkiler.API standartlarına göre, A, B sınıfı çimentolarda
kullanılacak su, çimento ağırlığının % 46’sı, C sınıfında % 56’sı, D, E sınıflarında % 40’ıdır.Çimentoya
yoğunluk düşürücü olarak bentonit katılıyorsa, ilave edilen bentonitin her % değeri için, yaklaşık % 4
ek su katılır.Su miktarı fazla olan çimento şerbetinin, yoğunluğu ve maliyeti düşük olur. Ancak yüksek
sıcaklık ve basınç (Jeotermal kuyular) taşıyan zonlardan üretim yapılacaksa bu bölümlerin
3
çimentosunun 1,8 gr/cm ‘’ün altına düşmemesi gerekir.
Çimento karışımında kullanılacak suyun kalitesi önemlidir.Suyun içinde bulunan inorganik maddeler
prizlenmeyi hızlandırıcı, organik maddeler (çamur katkı maddeleri) ise geciktirici etkide
bulunur.Karbonatlı ve bikarbonatlı suların prizlenme süresini ne şekilde etkilediği tam olarak
bilinmediğinden, mümkün olduğu kadar bu tip suları kullanmaktan kaçınmalıdır.
Çimentolama öncesi, çimento özelliklerinin amaca uygun değiştirilmesi için bazı katkı maddeleri
katılır.Bunlar :
I. Hızlandırıcılar : Kuyuya çimento basıldıktan sonra, mümkün olduğu kadar hızlı prizlenme sağlamak
üzere kullanılan katkı maddeleridir.En sık kullanılan hızlandırıcı maddeler, Kalsiyum klorür ve Sodyum
klorürdür.Kalsiyum klorür, karışıma % 2 oranında katılır.% 3 ün üzerinde katıldığında hızlandırma
özelliğinde fazla bir değişiklik olmaz.
Sodyum klorür, % 2-2,5 gibi düşük miktarlarda hızlandırıcı,daha yüksek konsantrasyonlarda ise
geciktirici olmaktadır.Özellikle tapa çimentolama gibi kısa pompalama zamanı ve çabuk prizlenme
istendiği zaman uygulanır.
II. Geciktiriciler : Derin ve sıcaklık değerinin yüksek olduğu kuyularda çimento karışımının tam olarak
pompalanabilmesi için prizlenmenin geciktirilmesi gerekir.Bu amaçla değişik firmalar tarafından
geliştirilen mamulller vardır.HR-4, HR-7, HR-12 gibi ticari isimler altında satılan, kalsiyum klorür ve
organik asit bazlı (Tartarik asit), değişik sıcaklık kademelerinde kullanılan geciktiriciler
vardır.Geciktiriciler, kuyu içi sıcaklık ve basınç şartlarına göre, %0,2 - %0,4 oranında kullanılır.
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III. Su kaybı azaltıcılar ve viskozite düşürücüler : Çimentolama sırasında, gözenekli ve geçirgen
formasyonlara, çimentodaki suyun bir kısmı süzülerek girer Suyunu kaybeden çimento, bu bölgede
çabuk donarak bir köprü oluşturur.Çimento sütununun hidrostatik basıncı, bu seviyeden aşağıyı
etkileyemediğinden, bu seviyenin altında bulunan yüksek sıcaklık ve basınçlı formasyonların kontrolü
güçleşir.Su kaybını azaltmak için geliştirilmiş maddeler CFR-2, Diacel vb. gibi ticari isimlerle
satılırlar.Su kaybı azaltıcılar % 0,3-0,7 gibi düşük oranlarda kullanılırlar.
Çimento şerbetinin görünür viskozitesinin düşmesiyle sürtünme kayıpları azalır.Akış yani
pompalanabilme artar.Dolayısıyla, basınç artışından doğacak kaçak oluşma tehlikesi ortadan
kalkar.Türbülanslı akışla çamur pastasının çimento tarafından ötelenmesi kolaylaşır.
IV. Hafifleticiler : Basınca dayanıksız zayıf formasyonların bulunduğu bölgelerde, özgül ağırlığı normal
karışımlardan daha düşük karışımlar elde etmek için kullanılırlar.Uygulamada kullanılan hafifleticiler
şunlardır : Bentonit, perlit, pozzolanlar, diatomik toprak, gilsonit, sodyum silikat
V. Ağırlaştırıcılar : Çimento şerbetinin ağırlığının çamur ağırlığına eşitlenmesi veya yüksek basınçlı
formasyonların tutulması gibi amaçlarla kullanılan katkı maddeleridir.En sık kullanılanlar barit, hematit,
3
ilmenit gibi özgül ağırlığı yüksek maddelerdir.(Barit yoğunluğu : 4,25 gr/cm , hematit yoğunluğu : 5,02
3
3
gr/cm , ilmenit yoğunluğu :4,6 gr/cm )
VI. Kaçak Önleyiciler : Çimento şerbetinin çatlaklı ve gözenekli formasyonlara kaçmasını önlemek
amacıyla kullanılan katkı maddeleridir.Çamur kaçağını önlemede kullanılanlara benzerler.Belli başlı
kaçak önleyiciler ceviz kabuğu ve gilsonittir.
İyi bir çimentolama, çimentonun casinge ve formasyona iyice yapışması ile sağlanır.Yapışmanın
olmadığı bölgelerde, formasyonlar arasında akışkan dolaşımı olur veya boru sağlam olarak tesbit
edilemez.Yüksek basınçlı zonlardaki jeotermal akışkan, çimento sütunu ile formasyon arasındalki
açıklıklardan, yukarı veya aşağı doğru hareket eder.
Çimentonun boruya ve kuyu cidarına yapışması, bu yüzeylerin durumuna bağlıdır.Yüzeyler temiz ise
iyi bir yapışma sağlanır. Sondaj sırasında formasyon yüzeyinde oluşan çamur pastası ( çamur keki)
çimentonun
formasyonla
temasını
önleyen
ve
yapışmasını
engelleyen
en
önemli
unsurdur.Çimentolama yapmadan önce, çamur pastasının uzaklaştırılması önemlidir.Çimento
basılırken türbülanslı akış sağlayarak ve koruma borularının üzerine bağlanan stracher’larla çamur
3
pastasının uzaklaştırılmasına çalışılır.Jeotermal kuyularda, çimento öncesi basılan 3-4 m soğuk su,
basınç farkından dolayı kazıma görevi gördüğünden ayrıca kuyu içinde soğutma işlevini yerini
getirdiğinden sıkça kullanılan bir uygulamadır.
Çamur pastası yanısıra, çimentolama operasyonunda “çamur kanalı” oluşumu diğer bir
olumsuzluktur.Çamur kanalı, çimentonun anülüste yükselişi sırasında oluşur.Anülüste yükselen
çimentonun ötelediği çamurun akış özellikleri arasındaki fark nedeniyle, çimento ile formasyon
arasında kalın bir çamur tabakası kalır ki buna “çamur kanalı” denir.Çamur kanalının oluşması,
borunun kuyu deliği içinde duruşuna bağlıdır.Boru, deliğin içinde ortalanmış olarak duruyorsa, çimento
anülüs kesiti boyunca homojen bir debi ile akar.Ancak boru bir tarafa yakın duruyorsa, kesitin fazla
olduğu yerden akan miktar fazla, dolayısıyla akış türbülanslı olacaktır.Diğer bölgede akış
laminerdir.Boru delik yüzeyine yapışmış duruyorsa akış yoktur ve boru ile formasyon arasındaki
çamur, çimento tarafından ötelenemez.
Kuyuda bulunan çamurun vizkozitesi de çimento tarafından ötelenmesi yönüyle önemlidir.Yapılan
deneyler, ince çamurların laminer akış hızlarında dahi kolayca ötelenebildiklerini, buna karşılık kalın
çamurların süper türbülanslı akış hızlarında dahi güç ötelendiklerini göstermiştir.
Boru dizisinin döndürülmesinin veya aşağı yukarı hareket ettirilmesinin ve diziye bağlanan
kazıyıcıların, kalın çamurların ötelenmesinde önemli etkileri vardır.Çimento, çamur temas süresi kalın
çamurların ötelenmesinde diğer bir önemli unsurdur.Türbülanslı akış halinde, çimentonun, çamurun bir
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noktasına 10 dakikadan az olmamak üzere etkimesiyle, ötelenme sağlanabilmektedir.Yukarıda
anlatılanlar çerçevesinde iyi bir çimentolamanın yapılmasını sağlayan unsurlar şöyle sıralanabilir :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Çamurun plastik vizkozite ve akma sınırının düşürülmesi,
Boruların kuyu içinde ortalanması,
Dizinin döndürülmesi ve aşağı-yukarı hareket ettirilmesi,
Diziye kazıyıcıların bağlanması,
Türbülanslı akış sağlanması,
Çimento ile çamur temas süresinin yeterli olması,

Bu sayılanların ne ölçüde gerçekleştirildiklerinin bilinmesi, çimentolama başarısız olduğunda,
başarısızlığın nedenlerini ortaya çıkarmaya yarar.
7.1. Jeotermal Kuyularda Çimentolama
Jeotermal kuyularda, sondaj sırasında çeşitli amaçlara yönelik olarak değişik tipte çimentolamalar
yapılır.Casing çimentolamaları haricinde yapılan çimento basma işi, genel olarak, sondaj için sıkıntı
yaratan zonların kapatılmasını sağlamak üzere uygulanan tapa çimentolamadır (sequeeze
cementing).Bu seviyeler, çeşitli kaçak formasyonları ile yıkıntı yapan formasyonlardır.Yeterli hacimde
hazırlanan çimento şerbeti, sondaj takım dizisi içinden basınçlı olarak anılan bu formasyonlara basılır.
Normal sondaj şartlarında, rezervuara yaklaştıkça, sıcaklık değerlerinde artış görülür (çamurun
kuyudan çıkış sıcaklığı).Bu durum çamur ve çimento için kritik olmaya başlar.Sıcaklık karışımın
reolojik özelliklerini, ötelenmesini, pompalama zamanını ve çimentonun mukavemetini
etkiler.Çimentolama öncesi, sondaj sırasındaki çamur çıkış sıcaklığı çok dikkatli takip edilerek kuyu
o
dibi şartlarına göre, çamur katkı maddelerinin planlaması yapılır.Sıcaklığın 110 C nin üzerinde olduğu
yerlerde, çimento mukavemetini korumak amacıyla % 30-40 arasında Silis unu (silica flour), % 0,2-0,4
3
oranında geciktirici katılmalıdır. (Kuru çimento yoğunluğu : 3,14 gr/cm , silica unu yoğunluğu : 2,85
3
gr/cm )
Yüksek sıcaklık (110 C ve üstünde) şartlarında, çimento mukavemetinin azalmasının yanısıra
geçirgenlikte artmaya başlar.Yüksek sıcaklıkta, çimento yapısında, dikalsiyum silikat-alfa-hidrat ve
kalsiyumhidroksit oluşur.Bunlar mukavemeti azaltırlar.Çimentoya silis unu katıldığında, silisin bir kısmı
kalsiyum hidroksitle reaksiyona girer ve dikalsiyumsilikat-alfa-hidrat oluşur,Diğer bir kısmı ise alfa
hidratlarla reaksiyona girer ve tobermorite denilen silikatlar oluşur.Tobermoritler çimentonun
o
mukavemetini arttırır, geçirgenliğini azaltırlar.Silica ununun optimum kullanılma sıcaklığı 110-200 C
dir.
o

Geciktirici kullanımının az ya da çok kullanılmasının pratikte görülen bir takım mahsurları vardır.Az
kullanılması halinde, çimento şerbeti kuyu dibine ulaştığında yüksek sıcaklıkla karşılaşarak aniden
prizlenmeye başlamakta ve anülüs tam doldurulamadan pompalama yapılamaz hale
gelmektedir.Geciktiricinin yeterinden çok kullanılması halinde ise prizlenme günlerce sürmekte, eğer
casing seviyesi altında çok yüksek gaz basıncı içeren formasyon var ise, bu gaz, çimento içinde
yükselerek yüzeye kadar oluşan ve ileride tehlikeli olabilecek mikro anülüs oluşturmaktadır.
Çimentolama öncesi, kuyuya basılacak çimento ve katkı maddeleri miktarının hesaplanması gerekir.
Bunlardan önce, kuyu içinde çimento şerbeti ile doldurulacak hacimler ve üst tapanın, alt tapa üzerine
oturmasını sağlayacak öteleme sıvısının miktarlarının da, yine hacim hesaplarından giderek,
3
bulunması gerekir.Jeotermal sahalarda çimento şerbetinin yeterli dayanımda olması için 1,80 gr/cm
3
yoğunlukta olması gereklidir. (suyun yoğunluğu : 1 gr/cm )
Çimento şerbetinin (karışımdaki) malzeme miktarı hesabı :
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Kuru çimento kütlesi + Karışım suyu kütlesi
Çimento hacmi + Su hacmi
Klasik çimentolamada “Perkins metodu” (tek kademeli çimento), operasyon kademeleri Şekil 48’de
gösterilmiştir.
Karışım yoğunluğu =

Birinci aşamada (A), casingler tabana indikten sonra, kuyu, çimentolama başlığı vasıtası ile
sirkülasyona bağlanır.Burada amaç, kuyu dibinin soğutulması, kuyu cidarından sıyrılan keklerin dışarı
atılması ve çamurun ıslah edilmesidir.
(B) de alt tapa sürgüsü çekilerek, alt tapa, çimentolama başlığından boru içine düşürülür ve kuyuya
çimento şerbeti basılmaya başlanır.Çimento şerbeti basılmaya devam edildikçe, alt tapa, float collar’a
doğru sürülmeye başlar.
(C) de, çimento basılması bitmiş,üst tapa serbest bırakılarak boru içindeki çimentoyu ötelemek üzere
öteleme sıvısı (çamur veya su) basılmaya başlanmıştır.
(D) de, öteleme sıvısı basımı sırasında, float collar üzerine oturan alt tapanın, diyaframı basma
basıncı ile patlatılmış ve çimento şerbeti, boruların içinden geçerek kuyu ve boru arasındaki boşluktan
(anülüs) yükselmeye başlamıştır.Üst tapa, alt tapanın üstüne oturunca, pompa basma basıncı
yükseldiği için pompa durdurulmuş ve çimentolama başlığı üzerindeki vana kapatılmıştır.Operasyon
sırasında, üst tapanın gerçekten oturup oturmadığını anlamak üzere pompaya bir- iki kere hafif yol
verilir.Eğer basınç yükselmesi tekrar görülüyorsa, tapaların oturduğundan emin olunur.

Şekil 48. Klasik çimentolama operasyonu
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8. JEOTERMAL PROJELERDE ÜRETİM VE RE-ENJEKSİYON KUYULARI [7][8]
Jeotermal arama ve işletme projeleri sırasında, bir kaç aşamada değişik tipte kuyular açılır.Bu çalışma
sırasında en dikkat çekici husus, her çalışma devresinden sonra, eldeki önceden edinilmiş bilgilerin
yeniden değerlendirilmesi ve bir sonraki aşamaya, elde edilmiş bu yeni veriler ışığında geçilmesidir.

Şekil 49. Jeotermal proje disiplinleri
Projelerde ilk adım, jeolojik çalışmalardır.Jeotermal sahalarda, jeolojiye en büyük yardımcı unsurlar,
arazide var olan doğal buhar çıkışları, fümerol, gayser ve hidrotemal alterasyonlardır.Jeolojik etüdlere
yardımcı bilim dalları ise jeofizik ve jeokimya olmaktadır.
Tüm bu çalışmaların birlikte değerlendirilmesi sonucu, yeraltı sıcaklık gradyenini tespit etmeye
yönelik, sığ derinlikte ve dar çaplı gradyen kuyuları açılır.Bu kuyulardan alınan sıcaklık ölçümüne göre
o
yeraltı sıcaklık gradyeni ( C/10m) ve sıcaklık dağılım haritaları çıkarılarak, sahada muhtemel jeotermal
kaynağın tespitine yönelik, derin ve dar çaplı (Slim-hole ) kuyuları açılır.
Slim-hole kuyularında yapılacak testler ile sahada rezervuar özelliklerinin tespitine yönelik çok önemli
bulgulara ulaşılır.Bu kuyulardan, sıcaklık, basınç, debi, jeokimyasal yapı ve uygulanacak rezervuar
testleri (build-up, draw-down, tracer testleri, izotop analizleri) ile saha ve rezervuar hakkında çok
hayati bilgilere ulaşılır.Slim-hole kuyuları sonrası mevcut jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal verilere, test
sonuçlarınında ilavesiyle, üretim kuyu yerleri ve sayısı tespit edilir.Rezervuar koşulları daha net
bilinebildiğinden, kuyu delme ve teçhiz planlamaları daha emniyetli ve doğru yapılacaktır.
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Sahada açılmaya başlanan her üretim kuyusunun testleri, rezervuar ve akışkan parametrelerini daha
çok belirginleştirecektir.Slim-hole ve üretim kuyularından sonra yapılan testlere, ek olarak yapılması
gereken interference (girişim) testleri ile (diğer verilerde dikkate alınarak) diğer üretim ve reenjeksiyon kuyu yerleri saptanır.
Jeotermal sistemler beslenme ve üretim (explotation) çevrimi içinde dönen dinamik sistemler
olduğundan sahada potansiyel çalışmaları için sürdürülen test operasyonları, işletme aşamasında da
devam eder.Yani işletme süresince, sistemde oluşan değişiklikler, yakınen takip edilerek rezervuar
davranışları gözlenir ve gerekli önlemler alınır.
Slim-hole kuyularından başlayarak, üretim ve re-enjeksiyon kuyuların açılmasından sonra yapılacak
testlerin, sahada ileri aşamalarda yapılacak test sonuçları ve planlamalar üzerinde çok büyük önemi
vardır.Kuyu bitiminde, bakir rezervuar şartlarında yapılan testler, ileri aşamalarda yapılan test
sonuçlarının yorumlanmasında baz oluşturacağından ve kuyu bitiminden hemen sonra yapılmazsa bir
daha bu verilere ulaşılamayacağından, mutlaka tüm detayları ile yapılmalıdırlar.
Reenjeksiyon çeşitli nedenler dolayısıyla yapılır.Bunlar:
a)
b)
c)
d)

Yüzeydeki atık suyun çevre kirliliğine sebep olmaması,
Rezervuar basıncının desteklenmesi,
Rezervuar kayaçtan ısı süpürmek (daha fazla ısı çekmek)
Rezervuardan yapılan üretimle yeryüzüne kadar ulaşan oturma (subsidans) olayını önlemektir.

Jeotermal sahalarda re-enjeksiyon kuyu yerlerinin saptanması, üretim kuyu yerlerinin saptanmasından
çok daha zordur.Bu kuyu yerlerinin tespiti için bahsedilen test ve gözlem çalışmalarının detaylı olarak
yapılması ve iyi yorumlanarak sistemin 3 boyutlu modeline ulaşılması gereklidir.Reenjeksiyon
operasyonunda meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralanabilir :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Uygun enjeksiyon yerinin bulunamaması,
Enjekte edilen suyun çok hızlı olarak üretim zonuna ulaşması ve üretim zonunu soğutması,
Aşırı pompalama (enjeksiyon) basıncı,
Yeraltı tatlı su akiferlerinin kirlenmesi,
Buhar kuyularında üretimin kesilmesi,
Enjekte edilen akışkanın kısa devre yaparak yüzeye ulaşması,
Üretilen akışkanın kimyasının ters etkilenmesi.

Üretim kuyularının teçhizi, rezervuardan üretilecek akışkanın sıcaklık, basınç, debi gibi özellikleri
dikkate alınarak yapıldığı gibi, re-enjeksiyon kuyularının teçhizi de rezervuar derinliği, rezervuara
basılacak akışkanın debisi, sıcaklığı ve basıncı gibi faktörler gözönüne alınarak yapılır.
Re-enjeksiyon kuyu yeri seçimini en önemli faktörlerden biri de basılan akışkanın, üretim zonuna
ulaşma zamanıdır.Üretim sıcaklığından daha düşük sıcaklıkta basılan akışkan çok kısa sürede üretim
kuyularının bulunduğu bölgeye ulaşırsa, rezervuarın soğutulması nedeniyle sistemde sıcaklık ve
basınç, dolayısıyla güç düşümüne sebep olacaktır.Bu olumsuz durumun bazı jeotermal sahalarda
görülen örnekleri vardır.

9. KUYU TAMAMLAMA TESTLERİ (WELL COMPLETION TESTS) [15][16][17]
Üretim kuyuları bitirildikten sonra sıcaklık, basınç, kuyudaki ana üretim zonu veya zonlarının tespiti,
permeabilite (geçirgenlik), porozite (gözeneklilik) gibi rezervuar kayacın özelliklerini belirlemeye
yönelik bir dizi test işlemi yapılır.
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Öncelikle sondaj tamamlandıktan sonra, kuyuda konveksiyon ısı akışı başlamadan önce yüzeyden
tabana sıcaklık ölçüsü alınır.Ölçü bitiminde kuyu tahrik edilerek üretime geçirilir.Yüksek sıcaklık ve
basınç içeren rezervuarlara rastlanan kuyularda, kuyunun üretime geçirilmesi için kuyu içindeki
hidrostatik basıncın düşürülmesi yeterli olmaktadır.Aksi halde kompresör ile kuyuya hava basılarak
kuyu içindeki hidrostatik basınç yaratan sondaj sıvısı tamamen atılır ve rezervuar akışkanının kuyu
içine hareketi sağlanır. Bu üretimde esas amaç, kuyununtemizlenmesi ve ilk üretim değerlerinin
görülmesidir.Üretime ait tüm değerler (Kuyubaşı basıncı,debi) mutlaka kaydedilmelidir.Sondaj
makinası kuyubaşında iken yapılan bu üretim düzeneği basit olup, kuyubaşı vanasına bağlanan bir dik
boru veya yatay boru vasıtasıyla yaptırılır.Hesaplanması James Russell (Yeni Zelanda) tarafından
formüle edilen bu üretim metoduna uç basınç yöntemi olarak anılır (Lip Pressure Method).Bu metoda
göre üretim hesabı:
600
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Şekil 50. Uç basınç yöntemiyle üretim
G=

Şekil 51. Su kaybı testi

1765000 × A × Pc0.96
h1.102

Formülüne göre yapılır.Burada A : Uç boru iç alanı (m ), P c :Uç basınç (bar.a), h :Akış entalpisi (Kj/kg)
ve G : Toplam akışkan (Kg/san) dir.Entalpi değeri kuyudan daha sonra alınan sıcaklık değerine göre
(rezervuar seviyesindeki değer) buhar tablosundan bulunur.
2

Ancak en fazla 1-2 gün süren bu üretim değerleri kesinlikle kuyunun kalıcı sabit değerleri olarak
düşünülmemelidir.Çünkü uzun süreli üretimde rezervuarda basınç ve sıcaklık düşümü, kabuklaşma
başlaması gibi birtakım nedenlerle çeşitli dönemler gözlenecektir.
Kuyu, yapılan bu ilk üretimden sonra kapatılarak kuyu içi sıcaklık ve basıncın stabil hale gelmesi
beklenir.Stabiliteye ulaşıldıktan sonra ilk statik sıcaklık ve basınç ölçüleri alınır (Kuyu kapalı iken).
Statik ölçülerin bitiminde kuyudaki beslenme zonlarını tespit etmeye yönelik olarak su kaybı (water
loss) testi uygulanır.Sondaj sırasında meydana gelen çamur kaçağından hareketle bu zon veya
zonların tespiti güç ve yanıltıcı olabilmektedir.Çünkü çamur kaçağının tek noktada mı yoksa matkabın
ilerlediği zon boyunca mı oluştuğu çoğu zaman tam olarak kestirilememektedir. Bu testte, kuyuya
soğuk su basılarak kuyu içi soğutulur, su basma kesildiğinde permeable (geçirgen) zon veya
zonlardan tekrar kuyu içine sıcaklık akışı başlayacağından kuyuda ısınma (warm up) oluşur.Bu zonlar
tespit edilerek daha sonraki aşamalarda yapılacak rezervuar testlerinde, bu seviyelerden ölçümler
yapılır.Şekil 51’de gösterilen örnekte kuyu içinde beslenme zonunun 1100-1500 metreler arasında
olduğu kolayca söylenebilir.Değişik kuyu içi şarlarında ısınma sırasında meydana gelen farklı tip
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profiller ve bunlar vasıtasıyla permeabıl (geçirgen) zonların teşhisi Şekil 53’de verilmiştir.Ayni şekilde
sıcaklık profili yanısıra basınç profillerininde ısınma ile birlikte ne şekilde değişebildiği
-12
2
görülmektedir.Permeabilite birimi Darcy’dir (1 darcy=10 m ).

Basınç Mpa

9,0

8,0
Enjeksiyon l/s

10

20

Şekil 52. Çok debili enjeksiyon testi
Su kaybı testinden sonra yapılan tek debili basit enjeksiyon testi yardımıyla permeabilite-kalınlık (kh,
transmissivity) değeri tespit edilir.İletkenlik olarak Türkçeye çevirebileceğimiz bu değerin birimi darcymetre veya darcy-feet’tir.Çok küçük değerler sözkonusu ise darcy’nin binde biri olan milidarcy birimi de
kullanılır
Enjeksiyon ardından yapılan enjektivite testlerinde (çok debili enjeksiyon testi), kuyuya değişik
debilerde (Örg. 10,20,30,40 lt/sn) soğuk su basılarak permeable zonun suyu bünyesine alma
kapasitesi tespit edilir.Bu test sonucu elde edilen değere “enjektivite endeksi” denir.Üretim
aşamalarında zaman zaman tekrarlanan bu testle, rezervuar geçirgenliğinin üretimle ne derece
etkilendiği izlenir.
Enjektivite endeksi :
I=

Q
Pwf − Pi

Formülüyle hesaplanır.Formülde I : Enjektivite endeksi (lt/san/Kg/cm veya Kg/san/Mpa), Q :Kuyuya
2
basılan akışkanın debisi (lt/san.), P i : rezervuar basıncı (Kg/cm ) ve P wf : rezervuar derinliğinde
2
beslenme noktası basıncı (Kg/cm ).
2

Jeotermal bir kuyuda elde edilen tüm bu değerler, rezervuar ve kuyuya ait ilk bakir değerler
olduğundan, kuyu bitimi mutlaka elde edilmelidir.Çünkü üretimle beraber oluşan fiziksel ve kimyasal
değişimler nedeniyle bu verilere tekrar ulaşmak mümkün değildir.Öte yandan üretimin ileri
aşamalarında bu testler tekrar edildiğinde rezervuar ve kuyunun üretime ne şekilde tepki verdiğini
yorumlamak çok rahat olacaktır.
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10. JEOTERMAL ÜRETİM VE REENJEKSİYON SONDAJLARININ KRİTİKLERİ

Derinlik

Derinlik

Derinlik

a. Jeotermal sondajlar,diğer araştırma disiplinlerinin (jeoloji, jeofizik, jeokimya....vb), olmazsa olmaz
son adımıdır,
b. Jeotermal sondajlar, başta jeoloji olmak üzere diğer araştırma metodlarına göre bilinmeyenleri
(muhtemel veya mümkün olasılıkları) netleştiren bölümdür.
c. Jeotermal üretim ve reenjeksiyon sondajları, arama ve araştırma disiplinlerinin en pahalısıdır,
d. Diğer jeotermal araştırma metotlarında çevre kirliliğine sebep olunmazken,sondajlar sırasında
dikkatli olunmazsa gerek yerüstü, gerekse yeraltında büyük kirliliklere sebep olunabilir.
e. Özellikle yer altı tatlı su kaynaklarının kirletilmesi, büyük çevresel kirliliklere sebep olabilir,
f. Jeotermal üretim ve reenjeksiyon sondajları sırasında yapılacak hata ve yanlışlıkların çoğunun
geri dönüşü yani telafisi mümkün değildir.
g. Sondajların, özellikle rezervuar seviyesindeki operasyonları, yüksek sıcaklık ve basınç nedeniyle
büyük riskler taşıdığından, sondaj makinesi ve ekipmanlarının jeotermal sondajın tüm şartlarını
karşılayabilecek özellikte olması büyük önem taşır.Başta mühendis düzeyindeki personel olmak
üzere,sondör ve işçilerin de jeotermal sondaj konusunda tecrübeli olması gereklidir.
h. Jeotermal sondajların sonunda, mutlaka kuyu tamamlama testleri yapılmalıdır.Çünkü kuyu üretime
alındıktan sonra bu bakir değerlerin elde edilmesi mümkün değildir.
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Şekil 53. Su kaybı testinde, ısınma sırasında meydana gelen profillerden permeable zonların teşhisi
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 106 _______

KAYNAKLAR
[1] ADAMS,NEAL J.,”DrillingEngineering, A Complete Well Planning Approach”, Penwell Books,1985
[2] BAKER TRAINING CENTER,”Technical Information For The Oil & Gas Well Specialist”, 1977.
[3] BIZANTI M.S.”Pressure Loss Simulator Improves Nozzle Selection”, Petroleum Engineer Int., July
1990.
[4] BOURGOYNE JR. A.T, MİLLHEIM KEİTH K., CHENEVERT MARTİN E., YOUNG JR.
F.S.,”Applied Drilling Engineering”, SPE, 1991, Richardson, TX.
[5] DRILCO, Division of Smith International,Inc.,”Drilling Assembly Handbook”,1982.
[6] GÖKTEKİN, AYTİN, ”Sondaj Tekniği”,İTÜ Kütüphanesi,sayı:1266, 1977.
[7] Jeotermal Enerji Eğitim Kurs Notları, JICA, Kyushu- Japonya, 1989.
[8] Jeotermal Enerji Eğitim Kurs Notları, UNU, Reykjavik-İzlanda, 1984.
[9] RABIA, H.,”Oılwell Drilling Engineering,Principles and Practice”,University of Newcastle Upon
Tyne,1985.
[10] SEREDA,N.G.,SOLOVYOV E.M.,”Drilling of Oil And Gas Wells”,Mır Publishers-Moskow,1977.
[11] ..........”Cementing Tables”, Hallıburton,1981.
[12] ..........”Hydraulics For Mud Technologists”, Imco Services A Halliburton Company, 1981.
[13] ..........”Manual Of Drilling Fluids Technology”, NL Baroid/NL Industries, Inc., 1979.
[14] ..........”Drilling Fluid Engineering Manual”, Magcobar Division, 1977.
[15] ..........A.GRAND MALCOLM, G.DONALDSON IAN,F.BIXLEY PAUL,”Geothermal Reservoir
Engineering”,Academic Press,1982
[16] .........J.O’SULLIVAN MICHAEL,McKIBBIN ROBERT,”Geothermal Reservoir Engineering”,A
manual for geothermal reservoir engineering courses at the Geothermal Instıtute,University of
Auckland,1989
[17] .........KJARAN,SNORRİ PALL, ELİASSON JONAS, ”Geothermal Engineering Lecture
Notes”,1983

ÖZGEÇMİŞLER
Süleyman ÖZÜDOĞRU
1956 yılı İzmir doğumludur.1979 yılında Ege Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü bitirmiş ve
ayni yıl MTA Genel Müdürlüğü Sondaj Daire başkanlığında göreve başlamıştır. Çeşitli sondaj
servislerinde görev yaptıktan sonra 1983 yılında Jeotermal Sondajlar bölümüne geçerek GermencikÖmerbeyli jeotermal sahasında kamp mühendisi olarak göreve başlamıştır. Kamp mühendisi ve kamp
şefi olarak sahada yapılan sondaj çalışmaları yanısıra rezervuar ve üretim testlerinde de çalışmalarına
devam etmiştir. Germancik-Ömerbeyli sahasından sonra Aydın-Salavatlı jeotermal sahası sondaj ve
test çalışmaları, Denizli-Kızıldere sahasında İtalyan’larla yürütülen interference testleri, İzmir-Balçova
jeotermal sahası sondaj çalışmaları, İzmir-Aliağa jeotermal sahası sondaj çalışmaları, Manisa-SalihliKurşunlu sahası jeotermal sondaj çalışmaları, Aydın-Bozköy jeotermal sahası, Aydın-İmamköy
jeotermal sahası sondajlarında kamp şefi olarak çalışmıştır1990-1992 yılları arasında MTA Ege Bölge
Müdür Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra halen, jeotermal sondaj ve testler konusunda
çalışmalara devam etmektedir.
Emre BABÜR
1957 yılı Ankara doğumludur. 1980 yılında Ege Üniversitesi Makine Fakültesi Maden Mühendisliği
Bölümü’nü bitirmiştir. 1981-1988 yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü ve MTA Ege Bölge Müd.
bünyesinde sondaj mühendisi ve kamp şefi olarak petrol ve jeotermal sondajlarında çalışmıştır. 1988
yılından itibaren DSİ 2 Bölge Müdürlüğü’nde (İzmir) Barajlar, sonra Yeraltısuları Şube Müdürlüklerinde
çalışmıştır. Şu anda, aynı kuruluşta Etüd ve Plan Şube Müdürlüğü’nde çalışmaktadır.

Jeotermal Enerji Semineri

JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Bu bir MMO
yayınıdır
MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Jeotermal Akışkanların Pompajı

A.ÖZDEN ERTÖZ

Vansan Makina Sanayii

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SEMİNER BİLDİRİSİ

__________________________________________________________________________________________ 109 _______

JEOTERMAL AKIŞKANLARIN POMPAJI
A.Özden ERTÖZ

ÖZET
Kendiliğinden yeryüzüne çıkan jeotermal akışkanlardan tarih boyunca sağlık amacıyla yararlanılmıştır.
Kendiliğinden yeryüzüne çıkamayan jeotermal kaynaklardan yararlanmak için artezyen kuyularının
açılması ve burada bulunan jeotermal akışkanın yeryüzüne pompalanması gerektiğinden gelişme
sondaj ve pompa teknolojisinin ilerlemesiyle yaşanabilmiştir. 1970 yılından önce jeotermal
akışkanların pompalanması için normal soğuk su tipi derin kuyu pompaları kullanılmıştır. Sıcaklığın ve
dinamik seviyenin yüksek olmadığı durumlarda sınırlı bir ölçekte sonuç alınmıştır. 1970’lerin
başlarında enerji üretimi maksadıyla açılan kuyularda kullanılan yüksek sıcaklıklı jeotermal pompaların
ömürleri 30-60 gün olmuştur. Daha sonraları jeotermal akışkanların derinkuyu pompalarının hidroliğine
ve mekaniğine yaptığı etkiler incelenmeye başlanmış, yapılan konstrüktif değişiklikler sonucunda
1980’lerin sonuna doğru pompa ömürleri 12-14 ay civarına çıkarılmıştır. 1990’larda ise kuyu içindeki
kabuklaşma sorununa kesin çözümler üretilmiş ve pompaların çalıştırılması ve durdurulması talimatları
geliştirilerek işletme hatası yapılmadan işletilen uygun pompaların ömürleri 5 yılın üzerine çıkarılmıştır.

GİRİŞ
Jeotermal akışkanların yeryüzüne çıkarılması için kullanılacak kuyu içi pompaları olarak aklımıza iki
türlü pompa gelmektedir. Dik milli derinkuyu pompaları ve Dalgıç pompalar. Diğer tip pompaların
kullanım alanları ve debileri oldukça sınırlı olduğundan jeotermal uygulamalarda kullanılmamaktadır.
Dik milli derinkuyu pompalarının elektrik motoru kuyunun üzerinde bulunan akıtma başlığının üzerine
oturtulmuştur. Pratik olarak 250 m. derinliğe kadar inebilen kolon borularının ucunda bulunan pompa,
boruların ek yerlerinde bulunan yataklar tarafından desteklenen miller yardımı ile çevrilir. Dalgıç
pompalarda ise küçük çaplı uzun bir hale getirilmiş elektrik motoru pompanın altına monte edilmiştir.
Bu sayede kısa bir mil ile tahrik edilen pompanın elektrik motorunun içine kuyu sularının girmesini
önleyici tedbirler alınmıştır.
Jeotermal pompa tipi seçimi, montaj derinliği, kuyu çapı, kuyu düzgünlüğü ve kuyu sıcaklığı, jeotermal
akışkanın özellikleri gibi faktörler göz önüne alınarak kararlaştırılır. Bu şartlar belli bir pompa tipini
kullanmaya bizi mecbur etmiyorsa pompa, ömrü boyunca en düşük maliyet sağlayacak şekilde
seçilmelidir. Pompa seçiminde; enerji maliyeti, beklenen ömür, onarım maliyeti, yedek parça temini,
çalışamama maliyeti, sıcaklık, dalgıç pompanın motor verimi, kablo uzunluğu, kolon borusu boyu, özel
çark ve araçanak dizayn gereksinimi gibi faktörler göz önüne alınmalıdır.
Milli ve dalgıç pompaların verim farklılıklarını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Milli pompaların mil ve
kolon borusu uzama farklılıklarını dengelemek için çark ve ara çanaklarda yapılacak konstrüktif
değişiklikler pompa verimini düşürecektir. Buna mukabil dalgıç pompaların motor verimleri milli
pompaların motor verimlerinden daha düşüktür. Ayrıca pompanın altında bulunan elektrik motorunun
kuyuyu tıkaması dolayısıyla dinamik seviyenin daha aşağıda oluşması sonucu gerekli pompaj gücü
daha fazla olacaktır.
Jeotermal Enerji Semineri
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Jeotermal uygulamalar için bu iki tip pompanın avantaj ve dezavantajları Tablo’1 de verilmiştir.
Tablo 1. Dik milli derinkuyu pompaları ile dalgıç pompaların kıyaslaması.
Dik Milli Derinkuyu Pompaları
Pompa asamblesi verimleri genellikle %65 ile 80
arasındadır. Kademe başına basma yükseklikleri
ile pompa çapı başına debileri daha azdır. Motor
kablosunda enerji kaybı pek az olup millerine
sürtünme kaybı vardır.
Motor, eksenel yatak ve salmastra yüzeyde olup
kolayca erişilebilir.
Genellikle düşük devirli (2000 d/dak dan az)
olduğundan daha az aşınır.

Dalgıç Pompalar
Pompa asamblesi verimleri genellikle %65 ile 80
arasındadır. Kademe başına basma yükseklikleri
ile pompa çapı başına debileri daha fazladır.
Motor kablosunda enerji kaybı olup kablo sıcak
kolon borusuna bağlanmak zorundadır.
Motor, eksenel yatak ve salmastra kuyu içinde
olup kolayca erişilemez.
Genellikle yüksek devirli olduğundan (2900 d/dak)
daha
çok
aşınır.

Yüksek

Sıcaklığa
dayanımı
daha
azdır.Yüksek
sıcaklıklara dayanıklı (140 °C) özel motorlar
kullanılarak doğrudan kullanım amaçlı sistemlerde
kullanılabilir.
Petrol kuyularında 3600 m. ye indirilebilir.
Motorlar genellikle yüksek gerilim ile çalışır (6005000 V).

sıcaklıklara

dayanıklıdır.

200°C+

Ekonomik olarak 250 m den daha az montaj
derinlikleri için kullanılırlar. (Enerji santralleri için
kullanılan özel olarak yapılmış çok yüksek
sıcaklıklara dayanıklı özel pompalar 600 m.
Derinliğe kadar indirilmiştir.)
Montaj ve demontaj zamanı daha uzundur
Montaj ve demontaj zamanı daha kısadır.
Dik milli derinkuyu pompaları oldukça düzgün
Eğri kuyularda da kullanılabilir. Kuyu techiz
açılmış kuyulara monte edilmelidir. Eğri kuyularda edilebiliyorsa pompa da konabilir.
kolon borusu içinde bulunan miller de
eğrileceğinden
erken aşınma problemleri ortaya çıkacağından
daha
geniş bir kuyu gerekir.
İlk çalıştırmada başlık mili ayarı yapılmalıdır.
Çarkların pozisyonu sabittir.
Doğrudan kullanım için fiyatları genellikle daha
Fiyatları genellikle daha pahalıdır.
düşüktür.

Jeotermal enerjinin doğrudan kullanıldığı bütün uygulamalarda daima dik milli derinkuyu tipi pompalar
tercih edilen çözüm olmuştur.

JEOTERMAL AKIŞKANLARDA POMPAJ PROBLEMLERİ
Kabuklaşma
Jeotermal kuyularda karşılaşılan en büyük problem kabuklaşmadır. Kabuklaşma jeotermal akışkanın
basıncının azalması, sıcaklığının değişmesi, erimiş gazların açığa çıkması gibi olayların sonucunda
ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarla uygun inhibitörlerin bulunması sonucunda
kabuklaşma problemleri ortadan kaldırılmıştır.
Korozyon
Tüm jeotermal akışkanlar çok az miktarlarda olsa da H 2 S ihtiva etmektedir. Havanın oksijeniyle temas
eden H 2 S, asit oluşturmakta ve kolon boruları ile kuyu techiz borularında delinmelere sebep
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olmaktadır. Bu etkinin minimuma indirilebilmesi için jeotermal akışkanla temas eden pompa ve kuyu
aksamının havayla teması önlenmelidir. Pompa kolon borularının dışı ve techiz borusunun oksijenle
temasının önlenmesi kuyu içinin azot ile basınçlandırılması gerekmektedir. Kolon borularının içinin
havayla temasının engellenebilmesi pompanın devamlı durdurulmadan çalıştırılmasıyla mümkündür.
Bu sebepten start-stop çalışma yerine frekans kontrolü yardımıyla pompa debisinin ayarlanması tercih
edilmelidir.
Uzama Farklılıkları
Kuyu içi sıcaklıkları derinliğe bağlı olarak değişmektedir. Pompanın çalışmasıyla derinlerdeki daha
sıcak akışkanların etkisiyle ani sıcaklık değişimleri sonucunda pompada ısınma hızına bağlı olarak
farklı uzamalar meydana gelmektedir. Uzama farklılıklarını incelemek için dik milli derinkuyu
pompasını iki kısımda mütalaa edelim. Birinci kısmı kolon borusu, mil muhafaza borusu, pompa
araçanakları, ikinci kısmı ise kolon milleri, pompa mili ve çarklar olarak ele alalım. Pompayı
çalıştırmadan önce (1) ısıl dengede bulunan bu elemanlar pompa çalışınca eksenel hidrolik
kuvvetlerin etkisiyle milde bir uzama meydana gelir (2). Kısa bir süre sonra kolon boruları yüksek
sıcaklıklı
jeotermal
akışkanla
karşılaşınca
hemen
uzayacaktır.
Miller daha kalın ve korunmuş
olduklarından
geç
ısınacağından
pompa çarkları aynı seviyede kalırken
kolon boruları uzadığı için araçanaklar
aşağıya doğru inecek, netice olarak
çarklar
araçanakların
üstüne
dayanacaktır (3). Bir müddet sonra
miller de ısınınca araçanaklar içindeki
çarklar tekrar denge durumuna
gelecektir (4). Şekil 1.
Şekil 1. Uzama farklılıkları

DİK MİLLİ DERİNKUYU POMPALARI
Şekil.2’de tipik bir yağ ile yağlamalı jeotermal derin kuyu pompası kesiti görülmektedir. Bu pompada
mil, “Mil muhafaza borusu” içine alınmış olup yağ ile yağlanmaktadır. Yeryüzünde bulunan akıtma
başlığı en aşağıda bulunan pompa asamblesini taşıyan kolon boruları ve mil muhafaza borularını
taşımaktadır. Kolon boruları genellikle 3 m.(10’)’lik bölümler halinde vidalı veya flanşlı olarak imal
edilir. Mil muhafaza borusunun her ek yerinde bir yatak vardır. Kolon borularının ek yerinde mil
muhafaza borusu merkezleyicileri bulunur. En altta bulunan pompa grubu eksenel uzama
farklılıklarına karşı önlemi alınmış, kabuklaşmaya dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
Akıtma başlığının yanında kuyu içine uzanan iki adet ince borunun birinden pompanın çok altındaki bir
seviyeden inhibitör enjekte edilmeli, ikinci borudan ise kuyu içindeki statik seviyeler devamlı kontrol
edilerek kayıtları tutulmalıdır.
Pompa çıkışında jeotermal akışkanın basıncı kalmaz ise kolon borusu içerisinde kabuklaşma
başlayacaktır. Bunu önlemek için pompa çıkışında mutlaka 2-5 bar bir çıkış basıncı bulunmalı, bu
basınç eşanjörde, reenjeksiyonda kullanılmalıdır.
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Şekil 2. Jeotermal dik mili derinkuyu pompası
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KOLON GRUBU
Yağ ile yağlamalı pompaların ara milleri mil muhafaza
borusu içine alınmış olup mil muhafaza borularının ek
yerinde bulunan manşon-yataklar akıtma başlığının
yanında bulunan yağ deposundan yağ damlatılarak
yağlanmaktadır. Bu yağlar görevini tamamladıktan
sonra pompa çıkış haznesinde bulunan bir düzenekle
kuyu içine atılır.
Mil muhafaza borusu bulunmayan su ile yağlamalı
pompalar sadece statik seviyesi yüksek olan veya
artezyen yapan kuyularda sınırlı şekilde kullanılırlar.
Yatakları jeotermal sıcak suyla yağlandığı için daha
çabuk aşınır ve korozyona karşı dayanımı azdır. Bu tip
pompaların ömürleri oldukça kısadır ve yalnızca
jeotermal akışkanın son derece temiz olduğu
60ºC’den düşük sıcaklıklarda kullanılabilir.

Şekil 3. Kolon grupları

Pompa çarkları pompa miline konik çark tespit burcu
veya kama ile sabitlenmiştir. Miller, pompa çarkları ve
oluşan eksenel kuvvetler, elektrik motoru içinde
bulunan eksenel yatak tarafından taşınırlar. Elektrik
motorunun üstünde bulunan ayar somunu vasıtasıyla
çarkların ara çanak içindeki pozisyonu ayarlanır.
Pompa durdurulduğunda kolon borusu içindeki
akışkan kuyuya geri dönerken pompayı ters yönde
çevirmeye çalışır. Bu sırada pompayı tekrar
çalıştırmak arızalara sebebiyet vereceğinden pompayı
korumak için elektrik motorlarında geriye dönüş
önleme tertibatının daima çalışır durumda olmasına
dikkat edilmelidir.

Bağıl Uzama ve Eksenel Hareket Miktarı
Uzama farklılıklarının pompa üzerine hasar meydana
getirmemesi için gerekli önlemlerin başında çarkların ve
araçanakların eksenel hareket miktarının arttırılması
gelmektedir. Şekil 4’de gösterilen ara çanak ve çark kesidi,
eksenel hareket miktarını arttırmak için yapılan konstrüktif
değişiklikleri göstermektedir. Standart olarak sızdırmazlık
bileziği uzunluğu 8 ile 15 mm. arasında iken jeotermal
pompalarda 15 ile 100 mm arasında bir hareket miktarına
ihtiyaç
duyulmaktadır.
Bu
sebepten
standart
konstrüksiyonlu pompaların jeotermal uygulamalara neden
uygun olmadığı kendiliğinden ortaya çıkar.

Şekil 4. Eksenel hareket miktarı
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DALGIÇ POMPALAR
Dalgıç Pompalar
Dalgıç pompalar elektrik motorunun kuyu içindeki pompanın alt tarafına monte edildiği pompalardır.
Uzun milleri bulunmadığı için bağıl uzama bir problem teşkil etmez. Pompaların basma yüksekliklerinin
gereğinden fazla olması halinde pompalarda oluşan eksenel kuvvetin yönü yukarıya doğru olmaktadır.
Bu durumda motorun içinde bulunan upthrust yatağı (ters yöndeki eksenel yük yatağı) bir kaç dakika
içerisinde görevini yapamaz hale gelmekte ve motoru arızalandırmaktadır.
Standart dalgıç motorları 30ºC ve daha düşük sıcaklıklarda çalışması için dizayn edilmişlerdir.
Gereğinden büyük güçlerde motor kullanılarak garanti edilmese de 50ºC’ye kadar sıcaklıklarda
çalıştırılmaları mümkündür.
Üç tip dalgıç pompa motoru bulunmaktadır; ıslak statorlu, yağ ile doldurulmuş ve hermetik tip;
Islak statorlu motor gövdesi su ile doldurulmuştur. Motor sargıları suya karşı korunmuş özel tip kablo
ile yapılmıştır. Plastik izolasyonlu bu kablolar ankoşlarda çok yer kapladığı için belli bir güç için motor
uzunlukları daha fazla olmaktadır.
Yağlı motorların içinde normal emaye sargı bulunmaktadır. Kuyu içindeki suyun motor içine girmesi
mekanik salmastra sayesinde önlenmiştir. Bu motorların eksenel yatakları yağ içinde çalıştığından
eksenel yük taşıma kapasitesi daha fazla olur.
Hermetik tip motorlarda sargılar emaye telden sarıldıktan sonra ısı taşınımını arttırmak maksadıyla
özel bir polyester reçine içine konulmuştur. Motorun geri kalan bölümlerinin su ile temasta olması bir
problem yaratmaz
Yüksek Sıcaklık Dalgıç Pompaları
Yüksek sıcaklık dalgıç pompaları petrol kuyularında kullanılmak için geliştirilmiştir. Daha yüksek
sıcaklıklara dayanabilecek pahalı malzemeler kullanılarak üretilen bu motorlar 140ºC sıcaklığa kadar
yüksek sıcaklıklarda kullanılabilmektedir. Bu motorların üzerinde motor gövdesinden daha büyük bir
sızdırmazlık ve genleşme bölümü vardır. Pompanın girişinden önce de bir gaz ayırıcı bölüm açığa
çıkan gazların pompaya girişini önleyerek pompanın sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.
Büyük güçlü olan bu tip motorlar, enerji kablolarındaki kayıpları azaltmak için yüksek gerilimli olarak
üretilirler ( 380 - 5000 V ). Pompaların eksenel yüklerini azaltmak için de çarklara etki eden eksenel
hidrolik kuvvetlerin dengelenmesi gerekir. Belli bir debi için dengelenen çarklar dizayn debisinden
daha fazla debide çalıştırıldıkları takdirde yukarı doğru, dizayn debisinden daha az debilerde
çalıştırılırlarsa aşağı doğru itilirler.
Motor dış çapları API standartlarına göre açılmış kuyulara girebilmesi için 89 – 190 mm. arasında
yapılmaktadır. Rotorlar genellikle 300-600 mm uzunlukta olup, güçleri arttırmak için motorlar birbirine
eklenmektedir. Örnek olarak 400 hp gücünde bir motorun uzunluğu 9 metre civarındadır. 750 hp
gücündeki bir tandem motorun uzunluğu 27 metre olmaktadır.
Motorların soğutulması için motor dışından geçen akışkan hızının 0.3 m/s’den daha fazla olması
sağlanmalıdır.
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JEOTERMAL UYGULAMALARDA FREKANS DEĞİŞTİRİCİ UYGULANMASI
Enerji maliyeti, kuyu içi jeotermal pompalarının işletme maliyetlerinde önemli bir yer tutar. Bilhassa
ısıtma amaçlı kullanımda pompaj debisinin dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişmesi istendiğinde
bunu üç yolla yapmak mümkündür.
1. Vana kısılarak debi ayarı
Vana kısılarak debi ayarı enerji israfı olduğundan masraflı bir çözümdür.
2. Pompanın zaman zaman çalıştırılarak bir deponun doldurulması
Zaman zaman pompanın çalıştırılarak bir deponun doldurulması pompaya sık sık darbe yaptırdığı,
kolon borularının içine ve depodaki suyun içine havanın oksijeninin girmesi korozyonu hızlandırdığı
için pompa bakım maliyetlerini arttırmakta olduğundan tercih edilmemelidir.
3. Pompa devrinin değiştirilmesi yolu ile debinin ayarlanması.
Frekans değiştiriciler yardımı ile pompanın devir sayısının değiştirilmesi pompa ömrünü belirgin bir
şekilde arttırmaktadır. Ağır devirli bir pompa aynı şartlarda çalışan yüksek devirli bir pompadan daha
uzun ömürlü olmaktadır. Pompanın aşınması devir sayılarının oranının karesi ile küpü arasında
değişmektedir (Frost 1988) Örnek olarak 2900 devirli bir pompa 1450 devirli bir pompaya göre dört ila
sekiz defa daha hızlı aşınacaktır. Bir pompanın debisini kontrol etmek için enerji verimliliği en iyi olan
yol, frekans değişimi ile pompanın devrini ayarlamaktır. Basma yüksekliğinin sadece sürtünme
kayıplarından oluştuğu kapalı bir sistemde debi, devir sayısı ile doğru orantılı olarak değişirken basınç
devir sayıları oranının karesi ile, güç ise devir sayıları oranının küpü ile orantılı olarak değişmektedir.
Basma yüksekliği sadece statik yükseklikten oluşan sistemlerde statik basma yüksekliği debi ile
değişmeyeceği için bu gibi sistemlerde debi, devir sayıları oranı ile değişecek, basma yüksekliği sabit
kaldığı için pompanın gücü de devir sayıları oranında değişmiş olacaktır.
Jeotermal pompanın çıkışında, kabuklaşmaya meydan vermemek için eşanjöre basınçlı girişin
sağlanması amacıyla 4-6 bar arasında basınç istendiğinden, pompa basınçları yüzde yüz statik
olmayıp bu iki ekstrem durum arasında bir yerdedir. Bu yer dinamik seviye ile pompa çıkışında istenen
basınçların oranına bağlı olduğundan devir sayısının frekans kontrolu ile değişiminden sağlanacak
enerji tasarrufu devir sayıları oranından daha fazladır.
Eğer kuyubaşı basıncının sabit olması isteniyorsa sistem %100 statik basma yüksekliği durumuna çok
yakındır. Debi ile kuyubaşı basıncının değişimine müsaade edilen sistemlerde sağlanacak enerji
ekonomisi daha fazla olacaktır.

SONUÇ
Başarılı bir jeotermal pompa uygulaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
1. Jeotermal pompa sipariş edilirken kuyu ve jeotermal akışkan hakkındaki bütün bilgiler verilmelidir.
Kuyu techiz planı, sıcaklık gradyeni, statik ve dinamik seviyeler, jeotermal akışkanın kimyasal
özellikleri ve bilhassa akışkanda bulunan erimiş gazların durumu çok önemlidir.
2. Jeotermal pompaların durmaksızın çalışması gerekir. Kısa aralıklarla start-stop yapan pompalar
yerine, frekans kontrolü yardımı ile devri değiştirilen pompalar tercih edilmelidir. Çünkü her
duruştan sonra kolon borusunun içindeki akışkan boşalacak ve yerine hava girecek, bunun
sonucunda havadaki oksijen akışkanda eser miktarda da olsa bulunan H 2 S ile birleşerek kolon
borularında delinmelere sebep olacaktır.
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3. Start-stop yapan pompalar bir açık depoya ihtiyaç gösterirler. Bu depoda, jeotermal akışkana
havadan gelen oksijen, akışkanda bulunan hidrojen sülfit ile birleşerek bakır ve bakır alaşımları ile
gümüş kaynağı yapılan bakır borusu bulunan cihazlarda ve fittingslerde korozyona sebep
olacaktır.
4. Sık sık start/stop çalışma pompa millerinde darbelere de sebep olduğu gibi eksenel uzama
farklılıkları dolayısıyla oluşacak mil, kama sıyırma, çark çözülme gibi problemleri doğuracaktır.
5. Pompaların debisi, basıncı ve devir sayıları muntazam aralıklarla kaydedilmeli, debide veya
basınçta bir azalma görüldüğünde gerekli önlemler daha büyük bir arızaya sebebiyet verilmeden
alınmalıdır.
6. Pompalar deneyime veya imalatçısının tavsiyesine göre muntazam aralıklarla sökülerek bakımı
yapılmalıdır.
7. Otomatik çalışan frekans kontrollü pompalarda tam kapalı vana konumunda çalışmayı önleyici
uygun bir minimum debinin geçebileceği by-pass düzeneği yapılmalıdır.
8. Elektrik motorlarının havalandırılması sağlanmalıdır. Kapalı yerlerde sıcak borulara yakın
motorların çalışmazken bile dayanabileceği sıcaklık üst sınırına gelmeleri mümkündür.
9. Salmastraların bakımına dikkat edilmelidir. Uzun zaman ihmal edilen salmastralardan fışkıran
akışkanın motorun alt yataklarını tahrip etmesine müsaade edilmemelidir.
10. Start/stop çalışan pompalarda yağlama stop sırasında durdurulmamalıdır.
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1934 yılında İzmir’de doğdu. 1960 yılında İ.T.Ü.’den makina mühendisi olarak mezun oldu. 1960-1961
yıllarında Finlandiya’da pompa araştırma mühendisi olarak çalıştı. 1964 yılında Vansan Makina
Sanayii’ni kurarak pompa imalatına başladı. Aynı zamanda NATO İzmir teşkilatında 18 yıl işletme
mühendisi olarak görev yaptı. 1964 yılından bugüne kadar çeşitli tipte pompaları üretti. Pompa
Sanayicileri Derneği (POMSAD) kurucularındandır. Vansan Makina Sanayii adlı kendi firmasında derin
kuyu pompaları, jeotermal pompalar, dalgıç pompalar, pis su pompaları ve çekvafler imal etmekte olup
öğretim görevlisi olarak Dokuz Eylül Üniversitesinde 2 yıl süreyle Hidrolik makinalar dersini vermiştir. 1
yıl da Dokuz Eylül Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda Pompalar ve Kompresörler dersini vermiş
olup halen Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde Hidrolik Makinalar dersini vermektedir.
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JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMLERİNİN
TASARIM KRİTERLERİ
Ali Çetin GÜRSES

Jeotermal destekli bir bölgesel ısıtma sisteminin tasarımında, jeotermal enerji kaynağının genel
özelliklerinin dışında ekonomik ve uygulanabilir bir sistem tasarımı için göz önünde tutulması gereken
pek çok faktör vardır.
Bu kriterlerin bazıları sınırlayıcı, bazıları ise uygulanabilir tasarım aralıklarının tespiti açısından önem
taşırlar.
Jeotermal bir bölgesel ısıtma sistemi tasarımında;
SINIRLAYICI FAKTÖRLER
•
•
•
•
•
•
•

Jeotermal akışkanın kompozisyonu
Kuyu başı debisi,
Jeotermal kaynak sıcaklığı,
Enerji kullanım yoğunluğu,
Jeotermal Kaynak derinliği,
Jeotermal kuyularla uygulama arası uzaklık,
Alternatif Enerji Maliyeti.

TASARIM PARAMETRELERİ
•
•
•
•
•
•

Kuyu başı ve kuyu içi ünitelerin seçimi,
Jeotermal dağıtım sistemi,
Sıcaklık düşümü,
Sistem yük faktörü ve toplam yükü,
Son kullanıcı üniteleri, ısıtıcılar,
Uygun malzeme seçimi,

olarak iki ayrı gurupta toplanabilirler. Karar ve tasarım esnasında yukarda belirtilen bu kriterler özenle
gözden geçirilmeli, son tüketiciye ulaşan enerjinin ekonomik ve uygulanabilir sınırlar içinde kalıp
kalmadığı tahkik edilmelidir.

A-JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMİ TASARIMINDA SINIRLAYICI FAKTÖRLER:
A1-Jeotermal Akışkanın Kompozisyonu:
Jeotermal Kaynaklarda mevcut akışkan sıcak su, buhar veya su-buhar karışımı olarak, içinde
çözümlenmiş katı ve gazlarla tuzlu sudan eriyiğe kadar değişik yoğunluklardadır. Jeotermal akışkanlar
bünyelerinde mevcut çözülmemiş katı ve gaz madde miktarlarına bağlı olarak:

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 120 _______

a. V a sınıfı akışkanlar

Korozif madde oranı < 5000 mg/kg
alkali madde (CaCo3) 207< a < 1329 mg/kg
pH seviyesi
6.7 < pH < 7.6

b. V b sınıfı akışkanlar

Korozif madde oranı < 5000 mg/kg
alkali madde (CaCo3)< 210 mg/kg
pH seviyesi
7.8 < pH < 9.85

olarak iki ayrı gurupta toplanmaktadırlar. Gerek korozif ve gerekse alkali madde seviyesi yukarıdaki
sınırların üzerinde olan akışkanlar genellikle jeotermal uygulamalar için uygun görülmemektedir.
Jeotermal akışkanın kompozisyonu uygulama için uygun malzeme seçimi açısından büyük öneme
haizdir.
A2-Kuyu başı debisi:
Bir Jeotermal Kaynaktan çekilebilecek enerji miktarı kaynaktan çekilecek akışkan debisi ile direk
orantılıdır. Ekonomik bir tasarıma ulaşabilmek için kuyu başı akışkan debisinin 25-50 lt/s aralığında
olması arzu edilen bir durumdur.
A3-Jeotermal Kaynak sıcaklığı:
Jeotermal temelli bir bölgesel ısıtma sistemi için arzu edilen kaynak sıcaklığı (T) aralığı
90°C < T < 150°C
dir. Kaynak sıcaklığının 90°C’nin altında kaldığı durumlarda, konvensiyonel ısıtma sisteminin panel
ısıtması veya ısı pompası olarak seçilmesi halinde uygun çözümler üretmek imkanı bulunmamakla
beraber, bölgesel ısıtma sisteminin toplam maliyetinin ekonomik sınırlar içinde kalıp kalmadığının
tespiti açısından hassas bir analizinin yapılması gerekli olacaktır.
A4-Enerji Kullanım yoğunluğu:
Birim alanda kullanılan enerji miktarı Jeotermal ısıtma sistemleri için bir diğer sınırlayıcı faktördür. Tek
katlı ve dağınık yerleşim alanlarında bölgesel ısıtma uygulamaları genellikle ekonomik sonuçlar
üretmezken, çok katlı ve bitişik nizamlı yerleşim alanlarında Jeotermal bölgesel ısıtma sistemi
uygulamaları cazip ve teşvik edici sonuçlar doğurmaktadır.
A5-Jeotermal Kaynak derinliği:
Jeotermal ısıtma sistemlerinin toplam maliyetinin önemli bir kısmını kuyu maliyeti oluşturur. Bu
sebeple jeotermal kuyu derinliği de ekonomik uygulamalar için bir diğer sınırlayıcı faktördür. Genel bir
fikir edinmek açısından uygulanabilir çözümler için kuyu derinliğinin (D) 300<D<600 m arasında
olması arzu edilen bir durumdur.
A6-Jeotermal Kuyularla uygulama arası uzaklık:
Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde merkezi dağıtım şebekesinin maliyeti açısından, kuyularla
uygulama alanı arasındaki mesafe kısaldıkça sistemin uygulanabilirliği artar. Bugün dünyada mevcut
örnek jeotermal ısıtma sistemlerinin pek çoğunda kuyularla uygulama alanı arası uzaklık 1500 m’nin
altındadır.
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A7-Alternatif Enerji Maliyeti:
Jeotermal bölgesel ısıtma sistemi uygulamalarında alternatif enerji maliyeti karşılaştırmasının önemi
büyüktür. Jeotermal enerjinin son tüketiciye güvenirliğin yanı sıra teşvik edici fiyatlarla sunulması
sistemin kabulü ve yaygınlaşmasını sağlayacaktır.
Ülkemizde Mayıs 2001 itibariyle kalorifer yakıtının maliyeti 4.6 x 10 USD/Kcal mertebesindedir.
Kömür bazlı enerji maliyeti karşılaştırmalara dahil edilmemiştir. Kömür bazlı enerji üretimi son tüketici
açısından çok cazip olmakla birlikte, çevre kirliliği nedeniyle kamuya yüklediği maliyetler dikkate
alındığında makro ekonomik açıdan en pahalı, ve tersinmez etkileri çok yüksek bir uygulama olarak
görülmektedir.
-5

Bugün çağdaş teknolojiler uygulanarak tasarlanmış bir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin konut
başına toplam ilk yatırım maliyeti 2200-2500 USD (5000 konut ve üzeri) dir. Söz konusu böyle bir
bölgesel ısıtma sisteminde konut başına yıllık işletme gideri ise 60-85 USD/konut-yıl seviyesindedir.
Bir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin uygulama kararının verilmesinde ve işletme politikalarının
tayininde alternatif enerji fiyatları kadar
a.
b.
c.
d.

Bölgesel ısıtma alışkanlıkları
Bölgenin fert ve aile başına yıllık geliri
Bölgenin kültür ve eğitim yapısı
Jeotermal teknoloji ve donanımlarının varlığı ve rekabet ortamı

da önemle göz önünde tutulması gereken kriterlerdir.
Alternatif enerji fiyatları ne kadar teşvik edici olursa olsun, sosyo-ekonomik yapısı zayıf, lokal ısıtma
alışkanlıklarını benimsemiş ve yeterli jeotermal teknoloji üretimi ve rekabet ortamı oluşmamış
bölgelerde bölgesel ısıtma sisteminin uygulanması mümkün değildir.
Alternatif enerji üretimi ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da fosil yakıtlardan üretilmektedir. Petrol
türevi yakıtlardan üretilen enerjinin maliyeti göz önüne alındığında, jeotermal enerji kullanımının çok
cazip ve teşvik edici olduğu görülecektir. Kısaca özetlenirse, merkezi ısınma alışkanlığını benimsemiş,
sosyo ekonomik yapısı yeterli, jeotermal teknoloji ve rekabet ortamının oluştuğu bir bölgede sistemin
ilk yatırım maliyetinin yarısına (1250 USD/Konut) katkıda bulunan bir konut, yaptığı bu yatırımı, enerjiyi
%40 ucuza almak(Kalorifer yakıtına göre), ve yaptığı ilk yatırıma %8 yıllık faiz uygulanmak koşulu ile 5
yılda yatırımını geri almakta ve sistemin geriye kalan ekonomik ömrü boyunca enerjiyi %40 ucuza
kullanmaya devam etmektedir. Öte yandan konut başına 1250 USD ön ödeme, (5000 konut ve üzeri
uygulamalarda), ve enerjinin kalorifer yakıtına göre tüketiciye %40 ucuza satılması durumunda
bölgesel ısıtma sistemi yine yıllık %8 faiz ödemek koşuluyla kendini yaklaşık 20 yılda geri
ödemektedir.
Görüleceği üzere şartlar uygun olduğunda jeotermal bölgesel ısıtma için hem mikro hem makro
ekonomik hem de çevre sağlığı ve korunması açısından çok uygun çözümler üretmek mümkündür.
Ancak yukarda belirtilen alternatif enerji maliyetinin dışındaki kriterler uygun olmadığında uygulamalar
umulanın çok dışında sonuçlar doğurabilmektedir.
Bu durumu şimdi bir örnekle açıklayalım. Ülkemizdeki en önemli uygulamalardan birisi İzmir-Balçova
bölgesel ısıtma sistemidir. Sistem halihazırda 5500 konuta hizmet vermekte ve sistemin tevsi
çalışmaları devam etmektedir.
İzmir-Balçova bölgesi, iklimin genelde mutedil, ısıtma sezonunun kısa (Ortalama 120 gün) genelde
lokal ısıtma alışkanlığının yaygın, fert başına yıllık gelirin ortalama 4500 USD/yıl olduğu bir bölgedir.
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Bölge sakinleri Jeotermal enerjiye ve merkezi ısıtmaya ilgi duymaktadır. Mevcut durumda 5500
konutun 1250 USD katılım payı ödeyerek sisteme abone olması bunun bir kanıtıdır. Ancak Jeotermal
enerjinin konutlara satışı kalorifer yakıtına göre %75 ucuza (146 USD/yıl) yapılmakta, lokal ısıtma
alışkanlıkları, politik nedenler, işletme maliyetinin yüksekliği gibi sebepler, jeotermal enerji birim satış
fiyatının arttırılmasını engellemektedir.
Ülkemizde henüz maalesef jeotermal teknoloji ve donanımları konusunda yeterli bilgi oluşmamış ve
yapımcı firmalar arasında bir rekabet ortamı oluşmamıştır. İzmir-Balçova Jeotermal ısıtma sisteminin
yapımını üstlenen firma III.Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi² ne (Bkz. Cilt II, S.619) sunduğu
tebliğde Balçova için konut başına ilk yatırımı 1500 USD, yine konut başına yıllık işletme giderini 44
USD/Konut olarak belirtirken, söz konusu bölgede bugün 5500 konut için işletmeye alınmış örnekte
konut başına ilk yatırım 3000 USD olarak gerçekleşmiş, İşletme giderleri ise konut başına yıllık 85
USD olarak tahsil edilmektedir.
Görüleceği üzere gerek ilk yatırım ve gerekse İşletme açısından öngörülenle gerçekleşen arasında
önemli fark vardır. Ve bu durum henüz Ülkemizde yeterince oluşmamış bilgi, teknoloji ve rekabet
ortamı eksikliğinin bir sonucudur.

B-TASARIM PARAMETRELERİ:
B1-Kuyu başı ve kuyu içi ünitelerin seçimi:
Jeotermal bir bölgesel ısıtma sisteminin en önemli ve en kritik bileşeni kuyular ile kuyu içi ve başı
üretim üniteleridir. Jeotermal ısıtmada kuyu içi ve kuyu başı üniteleri denilince akla sırasıyla;
pompalar, vanalar, ısı değiştirgeçleri ve borular gelmektedir.
Kuyu tasarımı ısıtma mühendisinin ilgi alanı dışında ayrı bir ihtisas konusudur. Ancak, kuyuların
bölgesel ısıtma sisteminin önemli bir bileşeni olması nedeniyle ısıtma mühendisinin kuyu terminolojisi
ile ilgili bazı temel bilgileri bilmesi sağlıklı bir tasarımın gerçekleştirilebilmesi açısından önem taşır.
Jeotermal kuyularla ilgili ilk tespit edilecek parametre, kuyudan çekilecek maksimum ve minimum
debilerde jeotermal akışkanın kuyu içindeki statik su seviyesinin tespitidir. Kavitasyon riskini azaltmak
için pompa çarkı minimum statik su seviyesinin en az 5 m altına yerleştirilecek şekilde tasarlanmalıdır.
Bilindiği gibi jeotermal akışkanlar genelde bünyelerinde barındırdığı karbonat iyonları nedeniyle
yüksek kabuklaşma riski olan akışkanlardır. Bu sebeple kuyu içine yerleştirilen pompa çarkını saran
emme süzgecine suyun giriş hızı 0.03 m/s nin altına düşürülmemelidir.
Jeotermal bir kuyuya yerleştirilen pompanın toplam basma yüksekliği, kuyu içi suyun statik
yükseltilmesi, pompa kolonu sürtünme kayıpları, kuyu dışı boru, eşanjör vb. sistemlerdeki kayıplar ve
jeotermal suyun yeniden jeotermal kaynağa enjekte edilmesi sonucu oluşan toplam kaybı karşılayacak
seviyede olmalıdır. Jeotermal akışkanın korozyon ve kabuklaşma etkileri zayıf, kuyu
konstrüksiyonunun düzgün ve kuyu içi kum üretiminin düşük olduğu durumlarda teorik hesaplara
güvenilebilirken aksi durumlarda toplam pompa basma yüksekliğinin %30-60 büyük seçilmesi tavsiye
edilen bir durumdur.
Jeotermal kuyularda kullanılan pompaları dikey milli ve dalgıç pompalar olmak üzere iki ana gurupta
toplamak mümkündür. Dikey milli pompalar özellikle düşük derinlikli jeotermal uygulamalarda uzun
yıllardan beri güvenle kullanılmaktadır. Prensip olarak kuyu başı elektrik motoru, kuyu içine indirilen
mili ve kuyu dibi pompa çarkından ibaret olan dikey milli pompalar, mekanik konstrüksiyon açısından
basit, ilk yatırım açısından avantajlıdır.
Azami uygulama derinliği 240 m olan dikey milli pompalar, düşük devirli (1750 rpm) olması nedeniyle
geniş kuyu debi haznesi isterler.
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Dikey milli pompaların pompa milinin pompa kolon borusuna 1.5-3 m aralıklarla yüksek toleransta
dikey yataklanması pompa verimi açısından önemlidir. Dikey milli pompa uygulamalarında yatak
malzemesi olarak kızıl bronz veya elastomer bileşenli malzemeler, mekanik salmastralı paslanmaz
çelik pompa mili, ve dökme demir pompa çarkı tavsiye edilen malzemelerdir.
Dalgıç pompalar son yıllarda jeotermal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Petrol
endüstrisinde uzun yıllardan beri kullanılmakta olmakla birlikte bu tip uygulamalarda ekonomik ömürün
nispeten kısa olması nedeniyle jeotermal uygulamalardaki ekonomik ömürleri ile ilgili henüz sağlıklı
data mevcut değildir. Dalgıç pompalar yüksek sıcaklığa dayanıklı bir derinlik limitinin olmaması, daha
küçük çaplı kuyu dibi haznesi talepleri ile avantaj, buna karşın genellikle yüksek devirli (3600 rpm)
olmaları nedeniyle erozyonu ve kum üretimi yüksek kuyularda dezavantaja sahiptirler.
Gerek dikey milli ve gerekse dalgıç pompaların değişik yük taleplerine cevap verebilmeleri için frekans
kontrollü değişken devirli motorlarla tahrik edilmesi bölgesel ısıtma tasarımında göz önünde tutulması
gereken bir diğer önemli kriterdir.
Jeotermal akışkanla temas eden vanalar, seçimde dikkat edilmesi gereken bir diğer donanımdır.
Özellikle büyük çaplarda (>65 mm), iç gövdesi plastik kaplamalı kelebek vanalar jeotermal
uygulamalar için en uygun açma-kapama elemanıdır. Valf milinin paslanmaz çelik, valf diskinin ise
paslanmaz çelik veya bronz malzemeden imal edilmesi ayrıca tercih sebebidir. Sürgülü vanalar
jeotermal uygulamalarda uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bir diğer elemandır. Ancak uzun
dönem kullanımda gerek kabuklaşma ve gerekse kaçak problemleri kaçınılmaz olmakta ayrıca
vanaların %100 kapama işlemini yapmaları imkansız hale gelmektedir.
Jeotermal ısıtma sistemlerinde kuyu başı ve kuyu içinde, plakalı, boru-kovan ve firkete tipi (U tipi)
olmak üzere uygulamaya bağlı olarak üç değişik tiple ısı değiştirgeci kullanılabilmektedir. Düşük
sıcaklıkta ve yüksek kapasiteli jeotermal ısıtma sistemleri için plakalı ısı değiştirgeçleri en uygun
çözümdür. Gerek temizleme ve gerekse kapasite arttırım kolaylıklarının yanı sıra plakalı ısı
değiştirgelerinde primer (jeotermal) akışkanla sirkülasyon akışkanı arasındaki sıcaklık farkını 2 °C
kadar düşürmek mümkün olmaktadır. Plakalı ısı değiştirgeçleri için en uygun malzeme 316 tip
paslanmaz çelik ve Buna-N tipi contalardır. Su-su tipi uygulamalarda toplam ısı transfer katsayısının
2
5,7 kW/m K seviyesinde olması, çok büyük yüklerin çok küçük hacimlerde transfer edilmesini
mümkün kılmaktadır. Literatürde sadece jeotermal akışkanla havuz ısıtmasının yapılması durumunda
dikkatli olunmasını tavsiye eden notlar mevcuttur. Havuz suyunda mevcut yüksek klor konsantrasyonu
genellikle çok ince olan plakalarda delinmelere sebebiyet verebilmektedir.(3)
Çok sınırlı olmakla beraber, özellikle yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklarda boru-kovan tipi ısı
değiştirgeçleri ile daha ekonomik çözümler elde etmek mümkün olabilmektedir. Bu tip çözümlerde
kabuklaşma ve korozyon riskine karşı kovanın yumuşak çelikten kaplamalı, boruların ise bakır veya
silikonlu bronz malzemeden imal edilmesi, temizlik amacıyla borularınn iki ayna arasına düz
bağlanması tavsiye edilmektedir.
Jeotermal uygulamalarda kullanılan bir diğer ısı değiştirgeci firkete(u tipi) tipi ısı değiştirgeçleridir.
Düşük ve orta sıcaklıklardaki pek çok uygulamalarda kullanılan bu tip ısı değiştirgeçlerinin en büyük
avantajı kuyu içi donanımına gerek duymaması, bir başka deyişle jeotermal akışkanı kaynaktan
yeryüzüne çıkarılma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Öte yandan en büyük dezavantajı ise
jeotermal kaynaktan transfer edilecek enerjinin kaynağın hidrolik iletkenliğine bağlı ve sınırlı olmasıdır.
Bununla beraber küçük ölçekli uygulamalar için U-tipi ısı değiştirgeçler en ekonomik çözüm yoludur.
Bu tip ısı değiştirgeçlerinde boru malzemesi olarak döküm, siyah çelik, ve cam yünü takviyeli epoksi
borular tavsiye edilmektedir.
Jeotermal akışkanın yüksek riskli doğası gereği Jeotermal uygulamalarda jeotermal akışkanla direk
temasta olan boruların seçimi ve tasarımı çok önemlidir. Kısmen bazı uygulamalarda çelik borular
kullanılsa da, Jeotermal akışkanla direk temas için en uygun malzeme cam yünü takviyeli
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polibutilen(FRP) borulardır. FRP boruların birleşme noktalarında epoksi yapıştırıcılarla “spigot” türü
bağlantılar en yaygın kullanılan örneklerdir.
Metal boruların aksine FRP borular daha hafif ve iç yüzeylerinin düzgünlüğünden dolayı daha az
basınç kaybı yaratırlar. 150°C sıcaklığa kadar güvenle kullanılabilen FRP boruların, çeliğe nazaran
hacimsel genleşmesi iki misli olmasına rağmen, genleşmeden doğan gerilme kuvveti çeliğin %3-5’i
mertebesindedir. Bu sebeple tasarımda genel olarak kompenzasyona gerek duyulmaz. Ancak büyük
çaplarda birleşme elemanı(fittings) maliyetinin toplam malzeme maliyetinin önemli bir kısmını
oluşturacağı göz ardı edilmemelidir.
Jeotermal uygulamalarda kullanılan bir diğer boru tipi Polietilen (PE) borulardır. FRP borulara nazaran
maliyetleri daha düşük, yine birleşme noktalarında kompenzasyona ihtiyaç duymamalarına karşın
genelde maksimum uygulama sıcaklığı 60-65 °C’dir. Ancak Avrupa’da jeotermal temelli pek çok yeni
merkezi ısıtma sisteminde çapraz atkılı polietilen boruların (PEX) yaygın olarak 82 °C sıcaklığa ve 700
kpa basınca kadar güvenle kullanıldığı son yıllarda literatüre geçen bir başka uygulamadır.
B2-Jeotermal dağıtım sistemi:
Jeotermal temelli bir bölgesel ısıtma sisteminin şematik gösterimi aşağıda (Şekil 1)’de gösterilmiştir.
Değişken devirli motor
Motorlu ana kısma valfi
Değişken Devirli
sirkülasyon pompası

Kuyu bası veya
ısı pompası

Plakalı ana eşanjörler
Jeotermal Kuyu
(Emme)

Diferansiyel
basınç sensörü

Jeotermal Kuyu (Basma)

Plakalı
sıcak su
eşanjörü

Plakalı
Isıtma
eşanjörü

Isı ölçer

Debi ölçer
Tipik Konut Bağlantısı
Şekil 1. Kapalı jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin şematik gösterimi
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Bölgesel dağıtım boruları çelik veya FRP olabilir. Her iki tasarımda boru çaplarının 20 mmss/m
ortalama basınç düşümüne göre tayin edilmesi uygun olacaktır. Çelik boru uygulaması halinde
boruların camyünü veya poliüretan izolasyon-Alüminyum veya galvaniz koruma ve kompenzanyon
hücreleri bırakılarak zemin kotunda beton kanallar içinde kayar taşıyıcılar üzerinde montajın yapılması
gerekir. FRP borular ise poliüretan izolsayon+PVC koruma kılıfı ile beton kanal gereksinimi olmadan
donma hattının altına kompenzasyon hücresi bırakılmadan gömülebilirler.(Şekil 2) Genelde uygun bir
rekabet ortamı içinde FRP boruların ilk yatırım maliyeti çelik borulara nazaran düşük iç ve dış
korozyon mukavemeti ise yüksektir.
Kuyu başından yükün bölgeye dağıtımı esnasında bölgenin yükte eşdeğer zonlara ayrılması verimli bir
işletme için gereklidir. Zonlar arası toplam basınç düşümündeki farklılık, mutlaka zonların ana hatları
üzerine yerleştirilecek motorlu kısma valfleri ile dengelenmelidir. Aksi takdirde basınç düşümü düşük
zonlar planlanandan daha çok enerji çekerken diğerleri yeterli enerjiyi alamayacaklardır.
Sistem asgari zon bazında periodik veya sürekli kaçak kontrolünü yapacak diferansiyel basınç
sensörleri ile donatılmalıdır.

beton
kanal

kayar
taşıyıcı

Çelik boru
+izolasyon
+galvaniz

Donma hattı
FRP+
Poliüretan
+PCV kılıf

Şekil 2. Çelik ve FRP borular için kanal tasarımı.
Dağıtım sisteminde kullanılacak pompaların değişken devirli frekans kontrollü motorlarla tahrik
edilerek kapasite talebinin debi ayarı ile bağlanması verimli bir işletme için ayrıca gereklidir.
Enerjinin efektif kullanılabilmesi ve verimliliğin arttırılması için kullanıcıdan sabit bir ücret almak yerine
son kullanıcı ısı değiştirgeçlerine monte edilecek bir ısı ölçerle kullanılan enerjinin bedelinin alınması,
gereksiz enerji kullanımını azaltarak kaynaktan daha çok kişinin daha verimli olarak faydalanmasını
sağlayacaktır.
B3-Sıcaklık düşümü (∆T):
Jeotermal temelli bir bölgesel ısıtma sistemi tasarımında birbirine bağlı üç farklı sıcaklık düşümünün
tasarım için tayini gerekir.
a. Kuyu başı sıcaklık düşümü ( ∆T1)
Jeotermal akışkanla kapalı merkezi devre akışkanı (sıcak su) arasındaki sıcaklık düşümü jeotermal
temelli bir bölgesel ısıtma sisteminde tayin edilecek ilk sıcaklık düşümüdür. Jeotermal kuyudan
çekilecek akışkan debisi sabit olduğuna göre kuyudan çekilecek enerji direk olarak jeotermal
akışkanın sıcaklık düşümü ile doğru orantılıdır. Ekonomik bir tasarım için jeotermal akışkanın dönüş
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sıcaklığı 45°C sabitlenerek (∆T1) tayin edilmelidir. Dünyada uygulanan çeşitli projelerde (∆T1) 17-56 K
arasında değişmektedir.
b. Merkezi dağıtım sisteminde sıcaklık düşümü (∆T2)
Jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde taşıyıcı akışkanda meydana gelecek sıcaklık düşümü (∆T2)
direk olarak (∆T1)’e bağlıdır.(∆T2) sıcaklık düşümü (∆T1) in 2-5 K altında seçilmelidir.
c. Son kullanıcı sıcaklık düşümü (∆T3)
Jeotermal bölgesel ısıtma sistemindeki son sıcaklık düşümü (∆T3), son kullanıcının ısıtıcı ünitelerinde
meydana gelecektir. (∆T3)’de direk olarak (∆T2)’ye bağlıdır ve (∆T2) nin 2-5 K altında seçilmelidir.
B4-Sistem yük faktörü ve toplam yükü:
Bölgesel Jeotermal ısıtma sistemlerinde yük faktörü Jeotermal sistem kapasitesinin bölgenin tasarım
yüküne oranı olarak tarif edilmektedir. Ekonomik bir çözüme ulaşabilmek için Jeotermal ısıtma
sistemlerinde yük faktörü 0,6 civarında seçilmelidir. Bir başka deyişle jeotermal ısıtma sisteminin
kapasitesi bölgenin hesaplanmış maksimum yük talebinin %60’ı kadar olmalıdır. Böyle bir tasarımda
jeotermal sistem bölgenin yıl bazında ısıl yük talebinin %85-90’ını karşılayabilecektir. Kritik günlerde
ek enerji talebini karşılayabilmek için bir enerji deposu veya konvensiyonel ısı kaynağı ilave edilebilir.
Ancak maliyeti arttırıcı olması nedeniyle genelde jeotermal ısıtma sistemlerinde enerji deposu ve ek ısı
kaynağı uygulamaları son derece nadirdir.
B5-Son kullanıcı üniteleri, ısıtıcılar:
Jeotermal ısıtma sistemlerinde kullanılan ısıtıcılar konvensiyonel ısıtma sistemlerinden farklı değildir.
Ancak her tip ısıtıcı ile ekonomik çözüm elde etmek mümkün değildir.
Genelde jeotermal kuyu debisi sabit olduğundan maksimum enerjiyi çekebilmek için sıcaklık
düşümü(∆T1) mümkün olduğunca büyük seçilir. Bu durum doğal olarak gerek merkezi(∆T2) ve
gerekse bina içi sıcaklık düşümlerinin (∆T3) konvensiyonel tasarımlardaki sıcaklık düşümlerinden
daha küçük olmasına yol açar.
Jeotermal uygulamalarda bina içi ısıtıcılar için en uygun tip tek veya çift sıra kanatlı zorlanmış
dolaşımlı konvektörlerdir. (fan-coil) Bu tip ısıtıcılarla ortalama 38-50°C su sıcaklığında ekonomik
çözümler elde etmek mümkündür.
Jeotermal ısıtma için bir diğer uygun tasarım döşeme altından panel ısıtmasıdır. Bu durumda döşeme
üstü kaplamaya bağlı olarak( halı vs.) 35-50° C ortalama su sıcaklığında uygun çözümler elde
edilebilir.
Diğer tip ısıtıcılar genellikle jeotermal ısıtma için uygun değildirler. Toplam ısı transfer katsayıları
ortalama su sıcaklığına bağlı olarak çok etkilendiğinden düşük sıcaklıkta eş değer ısıtma yükleri için
ekonomik sınırların dışında ısıtma yüzeylerine gereksinim duyarlar.
B6-Uygun malzeme seçimi:
Bilindiği gibi Jeotermal akışkanlar kimyasal kompozisyonu nedeniyle genellikle yüksek düzeyde
korozyon ve kabuklaşma riski olan akışkanlardır.
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Jeotermal akışkanda bulunabilen serbest oksijen yüksek seviyede korozyona, klor iyonları ile birlikte
yüksek sıcaklıkta eriyik halde paslanmaz çelik alaşımlarda gerilme korozyonu ve çatlak oluşumuna,
akışkanda mevcut hidrojen iyonları özellikle düşük ph değerlerinde sülfit iyonları ile birlikte gerilme
çatlaklıklarına, hidrojen sülfit özellikle bakır ve nikel malzemelerde yüksek korozyona, çözülmüş
amonyak ve amonyak iyonları, bakırlı alaşımlarda gerilmeye bağlı çatlaklara, klor iyonları her türlü
metal malzeme üzerinde nokta ve bölgesel korozyon, gerilmeye bağlı çatlak oluşumuna yol açabilirler.
Jeotermal akışkanda eriyik halde mevcut karbonat ion ve eriyikleri ciddi kabuklaşma riski taşırlar.
Yukarıdaki açıklamaların ışığında, jeotermal akışkanla temasın söz konusu olduğu durumlarda;
a. Eriyik oksijen miktarı>30 mg/kg alkali oran >210 ppm Jeotermal akışkanlarda karbon çelikleri
kullanılmamalıdır.
b. Hidrojen sülfüt ihtiva eden jeotermal akışkanlarda Bakır ve Bakır alaşımları kullanılmamalıdır.
c. Alüminyum hiç bir koşulda jeotermal uygulamalar için uygun değildir.
d. Paslanmaz çelik jeotermal tasarımda uygun malzemeler arasındadır. Ancak T304 sınıfı
paslanmaz çelikler yüksek klor konsantrasyonuna (>210 ppm) karşı zayıftırlar. Yüksek klor riski
durumunda T306 sınıfı paslanmaz çelikler tercih edilmelidir.
e. Titanyum korozyon mukavemeti açısından en iyi malzemeler arasındadır. Düşük sıcaklıkta eriyik
oksijen konsantrasyonuna bağlı olmaksızın en iyi sonucu verirler. Ancak montajda ve işletmede
özellikle asitle yapılan yıkama ve temizleme işlemlerinde özel bir dikkat isterler. Ayrıca montaj ve
demontaj işletmelerinde çelik takım ve anahtarlarla zorlanmamalıdır.
f. Chlorinated Polyvinly chloride (CPVC) ve Fiber Reinforced Plastic (FRP) jeotermal tasarımlarda
bugün en yaygın olarak kullanılan yeni nesil malzemelerdir. Korozyon ve kabuklaşmaya karşı
yüksek mukavemet gösterirler. Fiziksel özellikleri sıcaklığa ve zamana bağlı çok değiştiğinden bu
malzemelerin imalatçı tarafından önerilen uygulama limitleri asla aşılmamalıdır. En büyük
sorunları operasyon esnasında bağlantı yerlerinde meydana gelen çatlak ve kaçaklardır. Bu
malzemelerin bağlantı yerlerinde özellikle düşük sıcaklıkta fluoreelastomer ve Buna-N tipi
malzemelerin kullanımı uygun olmaktadır. Bağlantı yerlerinde doğal lastikler, Neo-prene türü
malzemeler iyi sonuç vermemektedir. Son yıllarda bağlantılarda kullanılan Ethylene-propylene
terpolymer (EPDM) türü malzemelerin iyi sonuç verdiği literatürde belirtilmektedir.
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ÖZET
Bölgesel ısıtma sistemlerinde ısının üretildiği veya aktarıldığı ısı merkezlerinin tasarımı sistemin
sağlıklı bir şekilde işletilmesinde önemli bir parametredir. Seçilen sisteme bağlı olarak tüm bileşenlerin
özellikleri, boyutları, yerleşimi, bakım ve işletme kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu
çalışmada bölgesel ısıtma sistemleri ısı merkezinde bulunan kazan, eşanjör, pompa gibi
ekipmanlarının tasarım ve işletme kriterleri üzerinde durulacaktır.

1. GİRİŞ
Bir sıcak su sistemi genel olarak sıcak su kaynağı, su taşıyıcı borular, ısıtıcı veya ısı değiştirici
elemanlar, sirkülasyon pompaları, genleşme depoları, otomatik kontrol cihazları ve çeşitli donatım ve
ara parçalarından oluşur. Genel olarak ısıtma sistemlerini üç başlık altında toplamak mümkündür.
1-Tekil ısıtma sistemleri; kat ısıtması, split klimalar,
2-Merkezi ısıtma sistemleri; Bir binayı tek bir kazan ile ısıtma, HVAC sistemi ile ısıtma,
3-Bölgesel ısıtma sistemleri; Endüstri tesisleri, toplu konut uygulamaları, mahalle ve şehir ısıtmaları
gibi büyük ölçekli ısıtma sistemleridir.
Klasik bölge ısıtmasında bir ısı merkezinde üretilen ısı, boru şebekesi ile primer devre akışkanı
tarafından ısıtılacak binalara taşınır. Her binanın altındaki ısı değiştiricisinde sekonder devrede
dolaşan ısıtıcı akışkan ısıtılır. Primer devre sıcak su, kızgın su veya buhar sekonder devrede ise
genellikle sıcak su dolaşır. Bölge ısıtmasında seçilecek sistemin, yatırım ve işletme maliyetleri üzerine
etkisi çok önemlidir. Bu bakımdan her bölge ısıtma uygulaması için öncelikle bir fizibilite veya
ekonomiklik çalışması yapılması gerekir. Bu fizibilite çalışmasında ana parametreler: ısı kaynağı,
primer devre akışkan cinsi, akışkan sıcaklığı, ısı merkezi sayısı ve boru şebekesinin dağılımı
olmaktadır.
Bölgesel ısıtma sistemlerinde uygulanan diğer bir sistem de primer devrede üretilen sıcak akışkanın
doğrudan bloklara verilmesidir. Burada işletme basıncına dikkat edilmelidir.
Bölgesel ısıtma sistemleri işletme maliyetlerinin daha düşük, çevreyi daha az kirleten, yakıt ve kül
taşıma problemleri olmayan, daha tehlikesiz, daha sağlıklı ve konforlu bir ısıtma sağlayan sistemlerdir.
Fakat dağıtım hattı maliyetleri, sistem maliyetleri, otomasyon zorlukları gibi problemler bu tür
sistemlerin ılıman bölgelerde tercih edilmemesine yol açmaktadır. En çok kullanılan sistemler
koojenerasyon ve jeotermal bölge ısıtma sistemleridir.
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2. ISI MERKEZİ
2.1. Isı Merkezi Yerleşimi
2.1.1. Tek Merkezli Bölgesel Isıtma
Bazı şehir ısıtma sistemleri hariç genellikle bölge ısıtmaları tek ısı merkezli sistemlerdir. Bu
sistemlerde dallanan tip şebeke kullanılır. (Şekil 1) Dallanan tip şebekede, tüm kullanım noktaları bir
tek kol ile beslenir. Dolayısıyla bu sistemler bakım ve onarımı zor olan sistemlerdir. Sadece problem
olan noktada değil, bu noktadan sonraki tüm kullanım yerlerinde besleme kesilir.
Boru şebekesini bir, iki, üç veya dört borulu yapmak mümkündür. Bir borulu sistem sadece buharlı
tesisat için geçerlidir. Bu sistemde tek borudan kullanıcıya buhar ulaştırılır. Ancak kondens geri
gönderilmez. Pahalı bir işletme sistemi olup çok özel durumlarda kullanılabilir.

Şekil 1. Çeşitli Isıtma Şebekesi Tipleri
İki borulu sistem en yaygın kullanılan sistemdir. Bir boru buhar, kızgın su yada sıcak su gidiş, diğer
boru kondens yada sıcak su dönüş borusudur. İki borulu ısıtma sistemlerini;
•
•

Düz geri dönüşlü
Ters geri dönüşlü (Tichelmann sistemi veya eşit direnç sistemi)

olarak düzenlemek mümkündür. Şekil 2’de bu sistemler şematik olarak görülmektedir. Düz geri
dönüşlü sistemlerde paralel gidiş ve dönüş boruları aynı çaplıdır. Bu sistemlerin tasarımı ve yapımı
kolaydır. Ayrıca boru çaplarından dolayı daha ucuz ve ekonomiktir. Ancak ayar ve reglaj problemleri
mevcuttur. İlk blokta gidişle dönüş hattı arasında basınç farkı çok fazladır. Bu fark en son blokta ise
çok azdır. Dolayısıyla ilk bloklarda önlem alınmazsa çok su dolaşır ve bu blok iyi ısınırken, son blokta
az su dolaşır ve ısınma problemleri ortaya çıkar. Ters geri dönüşümlü sistemde ise basınç farkı
dağılımı düzgündür. Dolasıyla reglaj gereksinimi minimum düzeydedir. Eğer mümkün oluyorsa, çift
borulu sistemlerde Tichelmann sistemine göre tasarım yapmak ileride ortaya çıkabilecek
dengesizliklerin önlemsini sağlar.
2.1.2. Çok Merkezli Bölgesel Isıtma
Büyük şehir ısıtmalarında sistemin kullanım güvenliği açısından aynı kullanım noktasına farklı
santrallerden besleme yapabilmek esastır. Çok merkezli bölge ısıtması boru dağıtım şebekesine bağlı
olarak iki grupta incelenir (Şekil 1).
•
•

Ring Şebeke
Luplu Şebeke
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Ring şebeke daha büyük sistemler için uygun olup özellikle birdenfazla ısı merkezi bulunduğunda
kullanılır. Herhangi bir arıza halinde, kullanım noktalarının başka bir yerden beslenebilme imkanı
vardır.

Şekil 2. İki Borulu düz geri dönüşlü (sol), iki borulu ters geri dönüşlü (sağ) dağıtım sistemleri şeması
Luplu şebekede ise pik yük ısı merkezleri ve boylerler bulunmaktadır. Bu sistem en büyük şebekelerde
kullanılır. Sistemin çalışma güvencesi arttırılmış ve her kullanıcıya en az iki noktadan ulaşabilme
olanağı getirilmiştir.
2.2. Isı Merkezi Ekipmanları
2.2.1. Kazanlar
Kazanlar yakıtta bulunan kimyasal enerjiyi ısı enerjisine dönüştürüp bir ısı taşıyıcı akışkana aktaran
elemanlardır. Kazanların yedekli veya yedeksiz olması işletme şartlarına bağlıdır. Eğer işletme kısa bir
süre için bile düşük kapasitede çalışmaya izin vermiyorsa kazanlar yedekli olmalıdır. Genellikle sistem
ihtiyacını tek kazan yerine birden fazla sayıda kazan ile karşılamak, işletme esnekliği ve düşük
kapasitelerde çalışma durumlarında verim açısından üstünlük sağlar.
Bir kazan seçilirken üç ana faktöre dikkat edilir. Birinci faktör kazan ısıl verimidir. Sıcak su kazanları
2
için yakacak cinsine bağlı olarak verim değerleri %75-%90 arasında değişir. İkinci faktör birim (m )
ısıtma yüzeylerinde üretilen ortalama ısı miktarıdır. Bu değer klasik kömürlü sıcak su kazanlarında
2
2
6500 kcal/h.m iken bazı kazanlarda bu değer 15 000 kcal/h.m değerine ulaşabilmektedir. Bu değerin
büyük olması aynı kapasitedeki kazan boyutunun küçülmesi anlamına gelmektedir. Ancak
2
radyasyonlu tip kazanlarda olduğu gibi; bazı kazanların birim m yüzeyinden oluşan ısı fazla olmasına
karşın, yüksek baca sıcaklığı nedeniyle ısıl verim düşmektedir. Üçüncü faktör ise eksoz gazları
tarafındaki basınç düşümüdür. Bu değer olabildiğince düşük olmalıdır. Kazandaki basınç düşümü 5
mmSS değerini aşıyorsa doğal baca çekişi ile kazanı çalıştırmak zorlaşacaktır. Bu durumda ya yüksek
basınçlı brülör kullanmak veya yüksek baca kullanmak gerekecektir. Sonuç olarak iyi bir kazan; ısıl
verimi yüksek, sıtma yüzeyi optimum seçilmiş ve basınç kaybı az olan bir kazandır. Günümüzde
kullanılan çok çeşitli kazan tipleri mevcuttur.
•
•
•

Üflemeli brülörlü döküm kazanlar
Atmosferik brülörlü döküm kazanlar
Yarım silindirik çelik kazanlar
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•
•
•
•
•
•

Silindirik çelik kazanlar
Radyasyon tipi çelik kazanlar
Kömür kazanları
Doğal gaz için yapılmış özel kazanlar
Modern düşük sıcaklık kazanları
Yoğuşmalı kazanlar gibi kazanlar kullanılmaktadır.

Kazanların işletmesinde dikkat edilecek önemli bir husus kazanların çalışma süreleridir. Dış sıcaklık
yükseldiğinde kazan düşük kapasitelerde çalışmaya başlar. Örneğin dış sıcaklık +5 ile –10 °C
arasında kaldığı sürelerde yıllık yakıt tüketiminin %5~10’u gerçekleşmektedir. Bu değer tamamen
yörenin iklim şartlarına bağlıdır. Enerjinin büyük bir kısmı (%35~40) dış hava sıcaklığının 0°C~5°C
olduğu zamanlarda tüketilmektedir. Yakıt tüketimin büyük bir kısmı kazanın yarı kapasitesinin altında
çalıştığı zamanlarda tüketilmektedir.
Büyük kapasitelerde birden fazla kazan kullanılması işletme kolaylığı sağlayacak ve verimin
yükselmesini sağlayacaktır. Kazanlar arasındaki kapasite bölüşümü kullanılacak yere göre değişir.
Hastane ve otel gibi risk alınmak istenmeyen alanlarda iki kazan arasındaki kapasite 2/3 + 2/3 olarak
paylaştırılarak emniyetli bir seçim yapılmış olunur. Üç kazanlı sistemlerde emniyet alınmadan
uygulanan paylaşım 1/3+1/3+1/3’tür. Emniyetli bir seçim için 1/2 +1/2+1/2 uygun olacaktır. Ancak
hassas olmayan noktalarda kapasiteleri büyük seçmek yatırım maliyetlerini gereksiz yere arttıracaktır.
Bir merkezi ısıtma kazanının ömrü, kazan taşı oluşumu veya su içinde çözünmüş oksijen etkisi sonucu
oluşan korozyon ürünlerinin tortulaşması nedeniyle önemli ölçüde kısalabilir. Bu tip tortuların oluşumu
mümkün olduğunca önlenmelidir. Su ile temas eden yüzeyler, düzenli aralıklarla kimyasallarla
temizlenmelidir. Su ilavesi gereken durumlarda su yumuşatma cihazları ve filtrelerle ilave suyun
özellikleri iyileştirilmelidir.
2.2.2. Isı Değiştiricileri
Isı değiştiricileri ısının bir ortamdan diğerine aktarılmasında kullanılır. Geniş anlamda ele alındığında
uygulama alanı çok yaygındır. Geçmişten günümüze değişik yapılarda borulu, plakalı gibi dizayn
edilen bu ekipmanlar günümüzde teknolojinin gelişmesi ile çok hassas sıcaklık farkları ve yüksek
verimlerle çalışabilmektedirler. Bu konuda daha çok plakalı tip ısı değiştiriciler ele alınacaktır

Şekil 3. Plakalı ısı değiştirici
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Plakalı eşanjörlerin hesaplama yöntemi şu şekildedir. Isı enerjisine sahip olan sıcak akışkan enerjisini
soğuk akışkana, birbirlerine karışmadan ısı iletimi yüksek olan bir aracı ekipmanla iletir
Q sıcak = m sıcak x C pSıcak x (T 1 -T 2 )

=

Q soğuk = m soğuk x C pSoğuk x (T 3 -T 4 )

Q= k x A x LMTD

(1)
(2)

Burada
m
cp
T1
T2
T3
T4
k
A
LMTD

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Kütlesel debi
Akışkan ısı kapasitesi (15°C su için bu değer 4.187 kJ/kg.°C veya 1 kcal/kg.°C)
Sıcak akışkan giriş sıcaklığı
Sıcak akışkan çıkış sıcaklığı
Soğuk akışkan çıkış sıcaklığı
Soğuk akışkan giriş sıcaklığı
Toplam ısı transfer katsayısı
Isı transfer alanı
Logaritmik ortalama sıcaklık farkı

Q= k.A. LMTD

LMTD =

T1
ΔT1
T2
T3

∆T1 − ∆T2
 ∆T 
ln 1 
 ∆T2 

ΔT2

T4
Plakalı ısı değiştiricilerinde k’nın hesaplanması uzun karışık işlemlerden oluşmaktadır. Aynı tip aynı
kalınlıktaki malzemeler için üzerinde akışkan tarafından oluşturulan film tabakaları nedeniyle farklı
değerler alabilmektedirler.

S

Lambda (λ) birim plaka kalınlığından birim zamanda geçen ısı
miktarıdır. λ değeri büyük olan malzemeler iletken, küçük olan
malzemeler ise yalıtkan olarak kullanılır. En çok kullanılan plaka
malzemelerinin ve suyun λ değerleri;
Bakır
Titanyum
Paslanmaz Çelik
Su

384 W/°C.m
19 W/°C.m
14 W/°C.m
0.58 W/°C.m’dir

α2

α1

Tsıcak
S

Tyüz

Tfilm

Tsoğuk

Şekil 4. Plaka yüzeyinde oluşan su filmi
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Oluşan film tabakası nedeniyle su sıcaklığı plaka yüzey sıcaklığına eşit değildir. Akış karakterine bağlı
olarak su sıcaklığı parabolik şekilde değişir. Plaka yüzeyinde akış yavaş ve düzgün (laminer)
olduğundan burada ısı transferi kondüksiyon ile olur. Film tabakasından sonraki kısımda akış
turbülansa geçer ve burada konveksiyon yoluyla ısı transferi gerçekleşir. Burada konveksiyon ile
kondüksiyon ısı transferlerini birbirinden ayırmak zor olduğu için film ısı transfer katsayısı olarak
2
adlandırılan bir katsayı belirlenir. Durgun su için bu değer 200-1000 W/m .°C, Kaynayan su için 20002
2
14000 W/m .°C, Taşınan bir su kütlesi için1000-20000 W/m .°C değerleri arasındadır.
2 No’lu eşitlikte bahsedilen k ısı transfer katsayısı (W/m .°C) 3 no’lu eşitlikle hesaplanır
2

k=

1
1 s
1
+
+
α1 α 2 λ

(3)

Burada
α1,α2
s
λ

:
:
:

Film ısı transfer katsayıları
Plaka kalınlığı
Plaka malzemesi ısı iletim katsayısı

Isı transfer katsayısının arttırmak için daha ince plakalar kullanılabilir fakat çalışma basınçları ince
plakalarda düşecektir. Daha yüksek ısı iletim katsayısına sahip plakalar kullanılabilir ama bu da
maliyeti arttırır. Akışın hızını ya da türbülansını arttırarak film ısı transfer katsayılarını arttırmak eşanjör
verimlerini etkileyecektir. Arttırılan türbülans, verimi arttırıp kirlenme etkilerini azaltmasına karşın
basınç farkını arttırarak pompalama ve işletme maliyetlerini arttırır.
Türbülant akış;
Re> 2500 boru ısı değiştiricileri için
Re=100-200 Plakalı ısı değiştiricileri için
Reynolds sayısı Re =

D× V
γ

(4)

Burada;
D
V
γ

:
:
:

Akış yolunun çapı (m)
Akışkan Hızı (m/s)
2
Kinematik Viskozite (m /s)

Sonuç olarak bir ısı değiştirici seçiminde plaka malzemesi, toplam basınç kaybı (işletme maliyeti),
plaka sayısı yani alanı (yatırım maliyeti ) arasında bir optimizasyon yapılması gereklidir. Günümüzde
bu seçimleri yapan her firmanın kendisine ait bilgisayar programları vardır. Fakat birbirine bağımlı ve
bir o kadar önemli parametre olduğu için bilgisayar programları ile yapılan seçimlerde dahi dikkat
edilmelidir.
Isı değiştiricilerin işletilmesinde karşılaşılan ana problemlerden biri belirli bir LMTD için hesaplanan ve
çalışan değiştiricilerin kısmi yüklerde debinin değişmemesinden (sabit devirli pompa kullanımında)
LMTD nin değişmesi dolayısıyla ısı veriminin değişmesi ya da değişken debili sistemlerde k değerinin
ve debiye bağlı olan basınç kaybı verilerinin değişmesi ve bunların tam olarak bilinmemesi işletmede
problemlere yol açmaktadır.
Bir başka önemli problem de kazanlarda görülen kabuklaşma
probleminin ısı değiştiricilerde de görülmesidir. Fakat ısı değiştiricilerdeki etkisi daha büyük olmaktadır.
Oluşan kabuğun plaka ve su arasındaki ısı transferini etkilemesinin yanında plakalar arasında kesitin
daralmasına ve oluşturduğu pürüzlülük ile basınç kayıplarının artmasına yol açmaktadır. Gerek kazan
gerekse ısı değiştiricili sistemlerde suyun kalitesi devamlı kontrol edilmeli ve gerekli cihazlarla bu tüm
ısıtma sezonu boyunca eklenen ilave suyun da aynı kaliteye getirilmesi sağlanmalıdır.
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2.2.3. Sirkülasyon Pompaları
Pompa tipinin seçiminde çalışma noktasının (sistemin karakteristik eğrisi ile pompanın karakteristik
eğrisinin kesişme noktası) pompanın hidrolik veriminin olağanca yüksek olduğu bir bölgede
oluşmasına dikkate edilmelidir. Özellikle ısıtma tesisatlarında sirkülasyon pompası olarak kullanılan
santrifüj pompalarının basma yüksekliğinin seçiminde abartılı davranılmamalıdır.
Karakteristik eğrisinin alt bölgesinde çalışan pompalarda (basınç kayıplarının öngörülenden daha
küçük olduğu durumlar) kavitasyon ve motor yanması gibi problemler oluşmaktadır. Böyle durumlarda
reglaj vanaları kullanılarak dağıtım şebekesinde yapay basınç yaratılıp sistemin karakteristik eğrisi
değiştirilerek daha uygun bir noktada kesişmesi sağlanmalıdır (Şekil 5).

Şekil 5. Pompa Karakteristik Eğrisi
Pompanın karakteristiğinin değiştirilmesi için pompa çarkı değiştirilebilir yada pompayı tahrik eden
motorun devri değiştirilir(Eşitlik 5 ve 6)

 D1

 D2

2


Q  H
 ≈  1  ≈  1

 Q2   H 2

 n 1   Q1 
  = 

 n 2   Q2 





2

(5)
3

n  P 
n  H 
ve  1  =  1  ve  1  =  1 
 n 2   P2 
 n2   H2 

(6)

Burada;
D
Q
H
P
n

:
:
:
:
:

Pompa çark çapı
Pompa kütlesel debisi
Pompa basma yüksekliği
Pompa gücü
Pompa motoru devir sayısı

Sabit devirli pompalarda tek bir pompa karakteristiği olduğu, değişken devirli pompalarda ise devire
bağlı olarak pompa karakteristiğinin değiştiği ve buna bağlı olarak çalışma noktasının da değiştiği göz
ardı edilmemelidir. Azalan devirle basma yüksekliği de azalacak ve şebeke kayıplarının yüksek olduğu
atmosfere kapalı şebekelerde kritik devrede ya da atmosfere açık şebekelerde yüksek noktalarda
sirkülasyon problemleri çıkabileceği unutulmamalıdır.
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İlk yatırım maliyetleri ile birlikte işletme süresince oluşan işletme maliyetlerini de asgari seviyeye
indirebilmek için az sayıda büyük pompa yerine çok sayıda küçük pompa kullanılabilir. İşletme ve
yatırım maliyetleri arasında bir optimizasyon yapılarak doğru seçim yapılabilir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus pompaların paralel ve seri bağlı konumlarda çalışma eğrilerinin değişmesidir (Şekil 6).

Şekil 6. Seri ve paralel bağlı pompaların çalışma eğrileri
2.2.4. Genleşme Depoları ve Seperatörler
Sıcak sulu ısıtma sistemlerinde, su 10°C’den 90°C’ye ısıtıldığında hacmi ilk hacminin %3.56 oranında
artar. Sudaki sıcaklığa bağlı bu genleşmeyi alabilmek üzere genleşme depoları kullanılır.
Tablo1 Suyun Sıcaklığa Bağlı % Hacim Artışı
N
°C
°C
0
0.00013
50
10
0.00027
55
20
0.00177
60
30
0.00435
65
40
0.00782
70

N
0.0121
0.0145
0.0171
0.0198
0.0227

°C
75
80
85
90
95

N
0.0258
0.0290
0.0324
0.0359
0.0396

Genleşme depoları aynı zamanda sistemin güvenliğini yani basıncın yükselmemesi ve sistemde
oluşan su kaybının giderilmesini sağlar. Genleşme depoları açık ve kapalı olarak ikiye ayrılır. Açık
imbisat depolu sistemlerde, suyun atmosferle temasta oluşu ve buharlaşan suyun yerine sisteme
sürekli yeni su beslenmesi, tesisata taze oksijen ve kireç girmesine neden olur. Bu nedenle kazan,
eşanjör ve tesisat korozyona uğrar ve kireçlenme yapar. Açık genleşme depoları genellikle küçük
uygulamalarda boru tesisatının en üst noktasına veya en üst noktadaki radyatör seviyesinin daha
üstüne yerleştirilir.
Kapalı genleşme depolu sistemlerde suyun atmosferle teması olmadığından, buharlaşmayla su kaybı
olmaz ve sisteme sürekli taze su ilave etmek mecburiyeti ortadan kalkar. Böylece bir tesisatta bir kez
yumuşatılan su devamlı kaldığından korozyon ve kireçlenme sorunu da çözümlenmiş olur. Kapalı
genleşme depoları kazan ya da eşanjörün hemen yanına yerleştirilebilir. Suyun basınç altında
ısıtılmasının getirdiği verim yüksekliği, buharlaşma kayıplarının olmaması ek yakıt tasarrufu sağlar.
Kapalı genleşme kabı üstünde basınçlı gaz bulunan bir diyafram içerir. Burada genellikle kullanılan
azot gazıdır. Bazı uygulamalarda kompresör kullanıldığı da görülmektedir. Membranlı kapalı genleşme
depolarında da gazın difüzyonla membrandan suya geçmesi mümkündür. Bu nedenle kompresörle
sağlanan taze basınçlı hava içindeki oksijenin korozyona sebep olacağı unutulmamalıdır.
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Seperatörler, flaş buhar yöntemini kullanarak suyun içerisinde erimiş halde bulunan gazların
ayrıştırılmasını sağlayan ekipmanlardır. Belirli bir basınç altındaki su doyma basıncının altındaki bir
basınca genleştirilirse açığa çıkan enerji sayesinde sıcak su içerisindeki gazlarla beraber buharlaşır.
Bu buhara flaş buhar denir. Örneğin 7 bar basınçtaki kondensin entalpisi 721.4 kj/kg’dır. 0 bar
basınçtaki doymuş duyun entalpisi 419 kj/kg’dır. Eğer 7 bar basınçtaki kondens 0 ar basıncta serbest
bırakılırsa 721.4-419 =302.4 kj/kg değerinde bir enerji açığa çıkar. Bu enerji suyun bir kısmını
buharlaştırır. 0 bar buharın buharlaşma entalpisi 2257 kj/kg’dır. Buna göre 302.4/2257 = 0.134 ‘dür.
Netice olarak 7 bar’dan 0 bar basınca indirilen suyun %13.4’lük bir kısmı buharlaşmaktadır. Şekil 7’de
daha düşük basınçlara indirilen suyun buharlaşma oranları verilmiştir.

Şekil 7. İşletme Basınçlarına Bağlı Oluşan Flaş Buhar Miktarları
İşletmenin verimliliğini arttırmak için oluşan flaş buharın kullanılması gereklidir. Flaş buhar düşük
sıcaklıktaki dönüş suyunun ısıtılmasında kullanılarak enerji tasarrufu sağlanmaktadır.
2.2.5. Elektrik ve Kontrol Panosu
Uygulamada genel olarak elektrik motorlarında 380 volt beslemesi yapılmaktadır.Kontrol ile kumanda
12 veya 24 voltluk düşük voltaj uygulaması vardır. Motor besleme kontaktor, aşırı akım rolesi , iki
komutlu anahtar kullanılarak yapılır. Sıcaklık , basınç , debi ölçümü gibi veriler ölçüm problarıyla düşük
voltajla yapılarak , oluşturulan değerler kontrol sonrası vanalara kumanda etmekte kullanılır.
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SONUÇ
Bölgesel ısıtma sistemlerinde ısının üretildiği yada bir başka yüksek enerji kaynağından şehir dağıtım
şebekelerine ısının aktarıldığı ısı merkezleri tüm sistemin en kritik noktalarındandır. Isı enerjisinin
üretildiği kazanların tasarımı, işletme koşulları ve bakımlarının zamanında yapılması, özellikle
jeotermal enerjili merkezi ısıtma sistemlerinde eşanjörlerin seçimi ve işletme aşamasında tasarım
değerlerinden farklılıklar, sirkülasyonu sağlayan pompaların seçimi, çalışma koşulları, şebeke
emniyetini sağlayan ve korozyon gibi önemli problemleri önleyen enleşme tankı ve seperatörlerin
sağlıklı bir şekilde çalışması, pompaların ve ölçü aletlerinin çalışmasını sağlayan elektrik tesisatı ve
panolarının dizaynı tüm sistemin ömrünü ve toplam verimi etkileyen önemli parametrelerdir.
İşletme maliyetleri düşük, ekolojiye daha az zarar veren ve daha konforlu olan bölge ısıtma
sistemlerinde işletme problemlerinin önemli nedenlerinden biri olan yanlış ve/veya eksik ekipman
kullanımı tasarım aşamasında yapılacak ufak hesaplarla önlenebilir. Sadece enerji verimliliği yüksek
ekipman seçmek yeterli olmamakta tüm sistemin optimize edilerek minimum maliyette maksimum
verimde çalışan sistemler tasarlamak mühendislerin ana görevidir. Daha ucuz daha temiz bir gelecek
için yapılacak olan bu mühendislik hesapları geleceğe yapılan en önemli yatırımlardır.
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE YÜK
ANALİZİ VE TEPE YÜK YARDIMCI SİSTEMLERİ
Arif HEPBAŞLI
Cihan ÇANAKÇI

ÖZET
Ülkemiz, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın yedinci en zengin ülkesi konumundadır.
Bu gelişmenin çoğu, direkt ısıtma, ısıl tesisler ve sera ısıtması olmak üzere, 51 600 konut eşdeğer
jeotermal ısıtma (493 MW t ) olarak, jeotermal enerjinin direkt uygulamalarında gerçekleştirilmiştir. Şu
anada jeotermal kaynak potansiyelimizin ancak % 2-3’ ü değerlendirilmektedir.
Bu çalışmada, öncelikle, bölgesel ısıtma sistemlerine bağlanan enerji üretim istasyonları için farklı
olası yerleşimlerin kritik analizi ve teknik açıklaması ele alınacaktır. Bu istasyonlar şunlardır: (a)
Jeotermal suyun doğrudan kullanımı, (b) Jeotermal ve bölgesel ısıtma devreleri arasındaki birincil ısı
değiştiricileri, (c) Jeotermal ve bölgesel ısıtma devrelerine ek olarak ısı pompaları ve (d) Jeotermal ve
bölgesel ısıtma devrelerine yardımcı olarak pik yük kazanlarıdır. Daha sonra, çalışmanın aşamaları
olarak; üretim istasyonunun yapısı için olası teknik çözümlerin incelenmesi ve seçimi, yıllık işletme
süresince önerilen tasarımların davranışının simülasyonu, kritik değerlendirmesinin ve sonuçlarının
verildiği, farklı tasarımların performansların kıyaslanması yapılacaktır. Son olarak, “Balçova Jeotermal
Enerjili Merkezi Isıtma Sistemi”nin yük analizi verilecektir.

1.GİRİŞ
İnsanlar iklimsel koşullara karşı doğal savunma mekanizmalarının hayvanlar kadar gelişmemiş
olmasından dolayı, ilk çağlardan beri, içinde rahat yaşayabilecekleri doğa koşullarından en az
etkilenecekleri yapılar ve bu yapıları izole edecek sistemler geliştirmişlerdir.
Artan ve hassaslaşan konfor istemleri; enerji tüketimini arttırarak enerji giderlerinin yükselmesine, fosil
tabanlı enerji kullanımının bir sonucu olarak atmosferik kirlenmeye ve ekolojik dengelerin tahrip
olmasına neden olmuştur. Bu nedenle daha sağlıklı bir gelecek için ekonomikliğinin yanı sıra çevreye
zararsız, yenilenebilir enerji kaynaklarına talep gün geçtikçe artmıştır.
Jeotermal kaynaklar ile elektrik üretimi, bölgesel ısıtma-soğutma, sera ısıtması, balık çiftlikleri, termal
tesisler gibi sistemler birbirlerine kolayca entegre edilebilir. Jeotermal enerji, hammadde olarak %100
yerli enerjidir. Ülkemizde bu enerjinin kullanımı için gerekli teknoloji, teknik ekipman ve deneyim son
yıllarda oldukça gelişmiştir. Bu nedenlerden ötürü; jeotermal enerji, kullanılabilen en ucuz enerji türü
konumuna gelmiştir [1,2].
Jeotermal enerji ile ilgili yerüstü çalışmaları sınırlı kalmış, genelde ülkemizdeki mevcut kurulu
sistemlerin tanıtımı şeklinde olmuştur. Şüphesiz, bu çalışmalar da büyük önem taşımaktadır. Ancak,
biz tesisat mühendislerini asıl ilgilendiren, debisi ve sıcaklığı belli olan bu enerji kaynağının, bölgesel
ısıtmada o bölge iklim koşullarına bağlı olarak nasıl kullanılacağıdır. Başka bir deyişle, biz
mühendislere düşen görevin; sistemin optimum tasarımının yapılarak gerçekleştirilmesidir. Aksi halde,
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bir yandan sistemin yatırım maliyeti öte yandan da işletme maliyeti artacaktır. Bu bağlamda, Jeotermal
bölgesel ısıtma sistemi işiyle ilgili en önemli amaç; yıl içindeki enerji arz talep dengesinin kurulması ve
jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin ekonomik fizibilitesine etki edebilen farklı parametrelerin etkilerini
analiz etmektir.

2. ISI TALEBİ
Geleneksel fosil yakıtların kullanılmasında karşılaşılan sıradan durumdan jeotermal ısıtmada
kullanılan ısı talebi daha karmaşıktır. Geleneksel sistemlerde ana sorun; tepe yüklerini karşılamada
ısı kriterleri ve kazanların büyüklüğüdür. Bu bağlamda; karşılaşma zamanında sınır talep koşullarının
bilinmesi gereklidir. Bir jeotermal proje tasarlanacağı zaman böyle sınırlı bilgi yeterli değildir. Isı
sezonu boyunca talep düzeylerindeki farklılıklar hakkında daha çok detaylı bilgiye ihtiyaç vardır.
Bunlarla birlikte, ana eşanjörlerinin akışı ve sıcaklıkları iyici bilinmelidir. Hacim ısıtması en önemli
uygulamadır.
Bir jeotermal ısıtma sisteminin enerji gereksinimleri aşağıdaki parametrelerin tanımlanması ile
belirlenir. Abone ve bina durumları, abonelerin gelişim senaryosu, kaynakların durumu ve kaynakların
kullanımı esnasında karşılaşılacak durumlar ve yerel iklim verileridir [3].
Jeotermal bölgesel ısıtma projelerinde, tepe ısı yükünün oluşması, birbiriyle bağlantılı binalar için
doğaldır. Birçok rasgele dalgalanmalar olacağı için, bireysel kullanıcı alışkanlıkları ortalamadan farklı
olabilir. Bunun için; genel ısıtma trendleri sadece derece derece değişir ve bunlarla ısı talebinin
merkezi tesisatları arasındaki ilişki daha iyi tanımlanır. Normal yaklaşım, basit bir talep modeli
kullanmaktır. Bu modelde dış hava sıcaklığı ve birbiriyle bağlantılı kullanıcıların sayısı gibi önemli
fiziksel değişimler baz alınır. Bunun gibi modellerde birçok tahminlerde bulunulur. Bu modeller, yaygın
olarak jeotermal ısıtma projelerinin analizinde kullanılır ve bundan dolayı; tahminlerin ve
sınırlandırmaların öneminin anlaşılması gerekir. Bu konu başlığında; tek ısıtma alanın ısıtma
taleplerinin doğasını göz önünde bulundurarak geliştirmek ve sonra bina gruplarının ısı taleplerini
incelemek ve sınamaktır.
2.2. Tek Kullanıcının Isı Talebi
2.2.1. Isı Talebinin Fiziksel Temeli
Binaların kendi iç sıcaklarını dış çevre sıcaklığının üstüne yükseltmek için, ısıtıldığında binalardan
düzenli olarak ısı kaybı gerçekleşir. Sabit iç sıcaklıklarını devam ettirmek ve korumak insanların ısıl
konforunu sağlamak içindir. Her zaman, binalara verilen ısı akımı, binalardaki ısı kaybı akımına eşit
olmalıdır.
Pi = PL

(1)

Burada;
P i = Binalara giren ısı akımı (W)
P L = Binalardan kaybedilen ısı akımı (W)
Binalardaki ısı girişi ile ısı kaybının aynı olması ısı talebinin tahmini için temel oluşturur. İki temel ısı
kaybı olup, bunlar Şekil 2.1 de şematik olarak gösterilmiştir.
Transmisyon ısı kaybı, aşağıda verilmiştir:
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P f = AU (T i - T)

(2)

Burada;
U
A
Ti
T

= Ortalama ısı geçiş katsayısı (W/m - C)
2
= Yüzey alanı (m )
= Sabit iç sıcaklık (°C)
= Dış sıcaklık (°C)
2 o

T

Td
T
i

İç ısı kazanımı δP

Havalandırma ısı kaybı Pv

9
0°C
7
0°C

Isı sağlayıcısı Pu

Transmisyon ısı kaybı Pf

Şekil 2.1. Tek mekanda ısı kaybı ve ısı sağlanması
Havalandırma ısı kaybı, P v , binada dolaşan taze hava sıcaklığını yükseltmek için ihtiyaç olan ısıdır.

Pv = VMA(Ti − T )

(3)

Burada;
V = Binanın hacmi (m )
3 o
M A = Hava değişiminin özgül ısı kapasitesi (W/m - C)
3

Toplam ısı kaybı, P L ; transmisyon ve havalandırılan ısı kaybının toplamıdır.

PL = Pf + Pv = ( AU + VMA )(Ti − T )

(4)

Toplam ısı kaybı katsayısı (VG); G binanın karakteristik, hacimsel ısı kaybı katsayısı (W/m - C)
olmak üzere, aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır.
3 o

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 146 _______

VG = AU + VMA

(5)

Bundan dolayı;
P L = VG (T I - T)

(6)

Binalara olan ısı girişi; oda ısıtıcılarıyla sağlanan ısı ve iç ısı kazançlarından oluşur. Bu iş ısı
kazançları; güneş ışınımı ve yemek pişirme ile vücut ısısının önemli olduğu yerlerindeki kullanıcı
etkinliklerinden oluşur.
Eğer toplam ısı (kaybı) akımı, binalara giren toplam ısı girişi ile
dengeleniyorsa;
P L = P u + δP

olur.

(7)

Burada;
P u = Isıtıcılarla verilen ısı akımı (W)

δP = İç kaynaklarla verilen ısı akımı (W)
Isı talebi akımının tanımlanması olağandır. Çünkü iç ısı kazançları ayarlandıktan sonra, binalardaki ısı
(kaybı) akımı olduğu gibi kalır.
P d = P u = P L - δP

(8)

Burada; P d , ısı talebi akımı ya da ısıl güç düzeyi (W)olup, oda ısıtıcılarından sağlanan ısı ile
dengelenmek zorundadır.
2.2.2. Isı Talebi Süreleri
Gerçekte; bu tip ısı talepleri hayli değişken olmaktadır. Yıl boyunca, mevsim boyunca ve hatta günün
içersinde değişecektir. Çünkü; havada mevsimsel ve saatlik değişiklikler olmaktadır. Jeotermal ısı
projelerinin analizinde kullanılan ısıtma hesaplamalarında ısıtma sezonu boyunca ısı talebi toplam
miktarı kadar ısıl güç taleplerinin değişimin modelini bilmek gereklidir. Bu değişimler genellikle bir yük
süresi eğrisi ile gösterilir. Bu eğriler, şu genel terimler ile ifade edilirler: (a) Isıl güç talep değişiminin
aralığı, eşit büyüklükteki sonlu sayıdaki aralıklara (∆P) bölünür. (b) Gözlemlenen ısıl güç düzeyleri, ∆t,
bu aralıklarda sınıflandırılır. Bu “aralık sınıfı”, ısıl gücün her aralık dahilinde kaldığı periyotların
sayısını verir. (c) Isıl güç talebinin her ısıl güç aralığında kaldığı süreler, her ısıl güç talebinin oluşunun
sayılmasıyla ve ∆t ile çarpılmasıyla, “aralık sınıfı” istatistiklerinden hesaplanır. (d) Daha sonra,
genişlikleri sürelere eşit ve yükseklikleri ısıl güç düzeylerine eşit kolonlar çizilerek talep süre
histogramı oluşturulur. Şekil 2.2 b de görüldüğü gibi, bu kolonlar yan yana, ısıl güç düşüşüne göre
düzenlenmiştir. Bunun için; tepe ısıl güç talebi t i saatleri ve P di talep düzeyi de t i saatler için
sürdürülür.
Güç Talebi
Zaman

Güç Talebi
Zaman
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Şekil 2.2. Isıtma gücü süresi eğrilerinin oluşumu
Talep süresi histogramı kullanışlı bilgi çeşidi özetlemesi için uygun yollar sağlar. Örneğin; belirli bir ısıl
güç düzeyinde sağlanan toplam ısı miktarı;
Q di = P di t i

olur.

(9)

Burada;
Q di = Toplam ısı miktarı (Wh)
P di = i’inci ısıl güç düzeyi (W)
T i = i’inci zaman aralığı (h)’dır.
Sağlanan ısı, talep süre histogramındaki i’inci kolon altındaki alana eşittir. Isıl güç süre kolonlarının
yan yana ve ısıl güç düzeylerinin düşüşüne göre yapılan düzenlemeden bazı sonuçlar elde edilebilir.
Birincisi; histogram kümülatif ısıl güç sürelerini gösterir. Örneğin; ısıl güç düzeyi, P di , ısıtma sezonu
sırasında toplam T i saatleri için oluşturulabilir. İkincisi; zaman sürelerinin toplamı ısı sezonunun
uzunluğunu verir ve son olarak, ısı sezonu sırasındaki gerekli olan toplam ısı miktarı histogramın
altındaki alana eşittir. Isıl güç alanın büyüklüğü, ∆P, azalırken, histogramın; yük süre eğrisi olarak
belirtilen sürekli bir değişim gösterdiğine dikkat edilmelidir. Örnek eğri, Şekil 2.2b’ de gösterilmiştir.
2.2.3. Isı Talebi ve İklim
Isıl güç düzeylerinin süreleri ile buna karşı gelen dış sıcaklıkların süreleri arasında yakın bir ilişki
vardır. Çünkü, ısı talebi ile dış sıcaklık arasında bir bağıntı söz konusudur. Bu bağıntı, uygulamada,
tam olarak bire bir olmayabilir. Çünkü, kullanıcıların ısıtma sistemlerini kapatacakları ya da kendi iç
sıcaklıklarını ayarladıkları zamanlar olacaktır. Dış hava sıcaklığı, talep düzeylerinin tanımlanmasında
en önemli değişkendir ve ısıl güç değişimiyle ilgili gerçek veri olmadığı zaman (bu durum genellikle
olmaktadır), dış sıcaklıklarının istatistikleri yük süre eğrilerinin tanımlanmasında çoğunlukla kullanılır.
Bu yaklaşım; intensif ve ekstensif terimler olarak adlandırılan ısıl güç talebinin ayrımını baz almaktadır.
Eşitlik (6) ve (8)’in birleştirilmesi ile aşağıdaki bağıntı elde edilir.
P d = VG (T i - T) - δP

(10)

Burada; VG bir ekstensif terim olup, binanın büyüklüğü ve yapısı ile ilgilidir. (T i – T) intensif terimdir;
genellikle dış sıcaklığa (T) bağlı olup, iklimsel etkiler önem taşır. Aynı yerdeki bütün uygulamalar için
aynı şekilde olacaktır. Terimlerin ayrımı açıkça yapılmadan önce, iki sorunun çözülmesi
gerekmektedir. Birincisi; eğer iç sıcaklık (T i ) değişken ise, iç terim iklimle tanımlanamayacaktır, fakat iç
sıcaklıkta oluşan dalgalanmalara bağlı olacaktır. İkincisi; eğer iç kazanımlar, δP, büyük ve değişken
olursa, dış sıcaklık ve termal güç talepi arasındaki ilişki zarar görecektir. Bu problemlerin üstesinden
gelmek için adapte edilen genel yaklaşım, iç sıcaklığın ve iç ısı kazançlarının sabit ve küçük
olduklarını farz etmektir. Daha sonra, “efektif” iç sıcaklığı tanımlamak mümkün olacaktır.
İç ısı kazançları, bina içindeki hava sıcaklığını yükseltme yönünde etki yapar ve bu yüzden ısı
gereksinimlerini azaltırlar. Bunlar, aşağıda verildiği gibi, oda sıcaklıklarındaki artışla gösterilebilirler.

δP = VGδT

(11)

Burada; δT (°C), iç ısı kazançları nedeniyle iç sıcaklıklardaki artışı göstermektedir. Eşitlik (10)’nun
düzenlenmesiyle,
P d = VG (T i – T) - VGδT

(12)

P d = VG [(T i – δT) – T]

(13)

ya da
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elde edilir.
O halde, ısıtma sistemi ile sağlanması gereken “efektif” iç sıcaklık,
T d = T i -δT

(14)

şeklinde olur.
Burada; T d (°C), efektif oda sıcaklığıdır.
Çoğunlukla ortalama iç sıcaklıkların (T i ) yaklaşık olarak 20~22°C olduğu farz edilir ve iç ısı
kazançlarından dolayı iç sıcaklıkta 2°C de yükselme olduğu düşünülür. Bu da, “efektif” iç sıcaklığı ya
da 18°C civarında olan, T d , “talep” sıcaklığını verir. Güneş enerjisi kazancının ve iç sıcaklıkların sabit
olduğunu kabul ederek;
P d = VG (T d - T)

(15)

yazılır ve intensif terim şu şekilde olur:

∆T = T d – T

(16)

Burada;
∆T = Sıcaklık farkı veya talep yoğunluğu (°C)’dur.
Talep yoğunluğu, bölgedeki iklim tipine göre de değişir ve uygulama türünden bağımsızdır. Yukarıda
tanımlanan yük süre eğrilerinin belirlenmesine benzer bir şekilde bir sıcaklık süre eğrisini belirlemek
mümkündür. Bu çerçevede şunlar yapılır: (a) Sıcaklık aralığı bir dizi eşit aralıklara bölünür. (b) Dış
sıcaklıklar, bazı karakteristik periyot boyunca ortalama olan, aralıklara ayrılır. (c) Sıcaklığın her aralık
içerisinde kaldığı süreler, her bir sıcaklığın oluşumunun sayılmasıyla bulunur. (d) Daha sonra, bir
sıcaklık süre eğrisinin çizildiği bir histogram elde edilir. Şekil 2.3’ de, Kuzey Fransa’nın iklimini
karakterize eden örnek bir sıcaklık süre eğrisi verilmiştir.
Dış sıcaklıklar, en düşük değerde olduğu zaman ısı talebi yoğunluğu en fazla olur ve bu yüzden,
azalan sıcaklıklar pozitif düşey eksende çizilir. Dış sıcaklık (T), talep sıcaklığından (T d ) daha az olduğu
zaman, tüm bu periyotlar için ısı talepleri söz konusu olur. Talep sıcaklığı sabit olduğu zaman ise,
sıcaklık süre eğrisi ise, talep yoğunluğu sürelerini veren bir eğriye kolayca dönüştürülebilir. Şekil
2.3’de gösterildiği gibi, T d ‘nin 18°C eşit olduğu farz edilir.
Dış Sıcaklık

Talep
Sıcaklığı

Isıtma Sezonu

Zaman (Gün)
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 149 _______

Şekil 2.3. Kuzey Fransa için dış sıcaklık süre eğrisi
Talep sıcaklığı, “derece gün verisi”ni belirlemek için kullanılan “baz” sıcaklık ile aynı olduğu zaman,
talep yoğunluğu eğrisi altında kalan alan toplam derece gün sayısına (θ) eşit olur.

θ = ∫ ∆Tdt

(17)

Toplam ısı yükü, Q d (Wh) ve ısıl güç düzeyleri, P d (Wh), aşağıda verildiği gibi, bu eğriden kolayca
bulunabilir.
Q d = 24VGθ

(18)

P d = VG∆T

(19)

Bu koşullar altında, talep sıcaklığı sabit olduğunda ve ısıtma sistemi devamlı işletildiğinde, sıcaklık
süre eğrisinin şekli, talep yoğunluk süre eğrisi ile hemen hemen aynı olur ve bu, yük süre eğrisini
belirlemek için mükemmel özellik sağlar. Ayrıca, dış sıcaklıklar; jeotermal ısıtma şebekesindeki
sıcaklıkları belirler ve normal koşullar altında bunlar, jeotermal güç besleme düzeylerini belirler. Bu
bağlamda, sıcaklık süre eğrisi, jeotermal ısıtma projelerinin performansının analizinde büyük önem
taşır. Yük süre eğrisi, sıcaklık süre eğrisi ile kesin olarak tanımlansa da tanımlanmasa da, bu eğriler
arasında daima sıkı bir ilişki olacaktır. Jeotermal ısıtma projeleri, bir çok farklı iklimde ve dünya’nın bir
çok bölümünde geliştirilmektedir. Şekil 2.4’de, bu yerlerin çoğuna ait talep yoğunluk süre eğrisi
gösterilmiştir. Buradan, tepe talep yoğunluğunun, ∆T, ve derece günlerinin toplam sayılarının, θ, çok
farklı olduğu görülebilir. Böylece, Reykjavik’e ait iklim koşullarında uygulanabilen bir ısıtma projesi,
Akdeniz kıyısında meydana gelen daha küçük ısı yükleriyle ekonomik olmayabilir. Kuzey Fransa için
sıcaklık süre eğrisi Şekil 2.3 de görülmektedir.

Şekil 2.4. Farklı iklimlerdeki ısıtma talep yoğunluğu süre eğrileri
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2.2.4. Güneş Enerjisi Kazancının Büyük Olduğu Uygulamalar
Güneş enerjisi kazançlarının büyük ve değişken olduğu bazı durumlar vardır. Bunun, yük süre
eğrisinin şekline önemli bir etkisi vardır. Sera ısıtması, bunun için en önemli örneklerden biridir. Bu
durumda; güneş enerjisi kazançları, sera etkisiyle artabilir ve belirli zamanlarda kontrol edilemeyen
ısıtma kaynağı olarak etki yapar. Şekil 2.5’de, güneş enerjili ısıtmanın; ısıtma taleplerini arttıran efektif
dış sıcaklıkları nasıl düşürebildiği gösterilmiştir. Bu eğri, A.B.D’deki Salt Lake City yakınındaki sera
ısıtması ile ilgili verilerin kullanılmasıyla oluşturulmuştur. Açıkça; geceleri oluşan maksimum ısıtma
talepleri güneş enerjisiyle ısıtmadan etkilenmemektedir. Bununla beraber, güneş enerjisi ile ısıtmanın
etkileriyle önemli ölçüde azaltılabilen ılımlı düzeydeki günlük ısıtma taleplerinin önemli periyotları
vardır. Talep edilen iç sıcaklığın düzgün olarak azaltılmasından çok, “efektif” dış sıcaklığın
kullanılmasının yaklaşımı daha uygun olmaktadır.

Şekil 2.5. Güneş enerjisi kazançlarının sera ısıtma talebine olan etkileri (Salt Lake City, A.B.D.)
2.2.5. Geçici Isı Kaybı
Eşitlik (2)’de sözü geçen binadan kaybolan ısı akımı için, sıcaklık dalgalanmaları olduğunda ortaya
çıkan ısıtma ve soğutma etkileri göz önüne alınmaz. Bununla birlikte, sıcaklıklar değişmediği zaman,
sadece “sürekli (sabit)” rejimde veya binanın ısıl kütlesinin küçük olduğu özel uygulamalarda söz
konusudur. Genelde, binanın ısıl kütlesinin önemli olacağı beklenmektedir ve o zaman, sıcaklıkların
değiştiği geçici rejimde, anlık ısı kaybı aşağıda verilen bağıntıdan hesaplanabilir.

Pf (t ) = UA(Ti (t ) − T (t ))

(20)

Burada; P f (t), T i (t) ve T (t), sırasıyla; ısı akışı,iç ve dış sıcaklığın eş zamanlı değerleridir.
Geçici rejimdeki ısı akışlarının analizi, bir çok kişinin çalıştığı karmaşık bir problemdir. Genel terimlerle,
üç ana etkisi vardır. Kısa dönem dalgalanmaları durdurulur, daha uzun dönem dalgalanmaları genlik
olarak azaltılır ve dış sıcaklık ile buna karşı gelen ısı kaybındaki azalma arasında bir zaman
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 151 _______

gecikmesiyle karşılaşılır. Bu etkilerin yaklaşık analizi için bir yöntem
kabuğundan ortalama bir ısı akışını tanımlar.
−
 − ≈
Pf = UA Td − T 



geliştirilebilir. Bu, bina
(21)

Burada;
−

Pf = Bina kabuğu boyunca ortalama ısı (kaybı) akımı (W)
−

Td = Sürekli (Sabit) talep sıcaklığı (°C)
≈

T = Ortalama günlük dış sıcaklık (°C)
O halde, herhangi bir zamandaki anlık ısı (kaybı) akımı, aşağıdaki bağıntıyla verilen ortalama ısı
akımından sapar.
≈
≈

Pf = UA(Td − T ) + LUAT − T (t ' )



(22)

Burada;
T(t’)
t-t’
L

= Bazı daha erken zamandaki dış sıcaklık (°C)
= Bina kabuğuyla üretilen karakteristik zaman gecikmesi (h)
= Bina kabuğundan kaynaklanan ısıl dalgalanmaların genişliğindeki azalmayı hesaba katan bir
faktör

Bina kabuğunun bir bölümünün ısıl kütlesi, bölümün kütlesinin özgül ısı kapasitesiyle çarpımına eşittir.
Zaman gecikmesinin büyüklüğü, t-t’, ve genlik faktörü, L’ nin her ikisi de, dış sıcaklık süre istatistikleri
ile talep yoğunluk süre istatistikleri arasındaki ilişkiyi etkilediği açıktır. Böylece, yük süre istatistiklerinin
dış sıcaklıktan belirlenme şeklini etkiler.
Büyük Isıl Kütle: Isıl kütlenin çok büyük olduğu sınırlarda, tüm dalgalanmalar durdurulacaktır. Böylece
ısıl genlikteki azalma faktörü sıfır alınabilir ve

 − ≈
Pf (t ) = UA Td − T  = Pf



(23)

şeklinde yazılabilir. Uzun bir periyotta, ısı (kaybı) akımı, ortalama dış sıcaklıktan bulunabilir. Buna,
eski taştan ya da tuğladan yapılan binalarda rastlanır. Böyle durumlarda; 24 saatlik ortalama sıcaklık
verisi yük süre eğrilerinin belirlenmesinde büyük olasılıkla daha uygun olabilir.
Sıfır Isıl Kütle: Eğer ısıl kütle sıfır olursa, anlık ısı kaybı için Eşitlik (22),


−
Pf (t ) = UA Td − T (t ) 



(24)

şekline indirgenir.
Ne gecikmeler ne de genlik azalması vardır ve ısı (kaybı) akımı bina kabuğundaki anlık sıcaklık farkı
ile tanımlanır. Seralar gibi bina kabuğunun büyük olmadığı yerlerde uygulanır. Isıl kütlenin küçük,
zaman gecikmesi ve genlik azalmasının önemsiz olduğu durumlarda aşağıdaki bağıntı kullanılır.
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− − 
Pf (t ) = UA Td − T (t ) 



(25)

Burada; T(t), t zamanda saatlik ortalama sıcaklık (°C) olup, bazı modern binalar için uygulanabilir.
Önemli Zaman Gecikmeleri ve genlik Azalmaları: Eşitlik (22),
bağıntı, yeniden düzenlendiğinde aşağıdaki şekle dönüşür.

genel durumlar için geçerlidir. Bu

≈
≈


Pf (t ) = AU Td − (T − L(T − T (t ' )))



≈

(26)

≈

Burada; T − L(T − T (t ' )) : t zamanda ısı akışını tanımlayan etkili dış sıcaklıktır.
t zamandaki talep yoğunluğu,
≈
≈


∆T (t ) = Td − (T − L(T − T (t ' )))



(27)

bağıntısından hesaplanabilir. Bu bağıntıda, t zamanda meydana gelen ortalama sıcaklık
dalgalanmaları; t’ zamanda oluşan ortalamadan sıcaklığın yer değiştirilmesiyle tanımlanır. Tipik
olarak, zaman gecikmesi yaklaşık olarak 6 –12 saattir ve ısıl genlikteki azalma; 0.2 – 0.5 civarındadır
ve bina kabuğu detaylarına bağlıdır. Şekil 2.6’da örnek olarak verilmiştir. Burada, yaklaşık 1 saatlik
periyotlarda ortalama sıcaklık verileri kullanılabilir. Sıcaklık salınımları, gidip gelmelerin ısıl
genliğindeki azalmayla düşürülebilir. Ayrıca dalgalanma fazları da dikkate alınmalıdır.

Şekil 2.6. Bina kabuğunun ısı talep dalgalanmasına olan etkisi
(Zaman gecikmesi: 6 h ve genlik azalma faktörü: 0.5)

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 153 _______

Dış Sıcaklıkların Yavaşça Değişimi
Reykjavik/İzlanda gibi bir yerde, kış şartlarında değişimler az olmakta ve normal olarak sıcaklıklar
yavaşça değişir. Sonuç olarak, t ve t’ zamanlarındaki saatlik ortalama sıcaklığı günlük ortalamaya
yakın olacaktır. Genelde gün boyunca farklı zamanlardaki sıcaklıklar arasında sadece küçük farklılıklar
olacaktır. Böyle durumlarda Eşitlik (25)’in kullanılarak transmisyonla ısı (kaybı) akımının
hesaplanmasında ve
saatlik ortalamalar yerine günlük ortalamaların konmasında
bir hata
olmayacaktır.
2.2.6. Sıcaklık Verisinden Isıl Yüklerinin Hesaplanması
Yukarıdaki açıklanmalardan anlaşılacağı üzere, sıcaklık süre verisi, belirli yerlerdeki ısıtma taleplerinin
yoğunluklarının nasıl değiştiğini göstermektedir. Bunlar, Eşitlik (15) yardımıyla ısıl güç düzeylerinin
hesaplanmasında kullanılabilir. Sıcaklık süre verisiyle birlikte Eşitlik (18) kullanılarak toplam ısı yükü
bulunabilir. Kullanıcılar farklı zamanlarda farklı iç sıcaklıklara ihtiyaç duyacaklardır. Örneğin; ısıtma
sistemleri geceleyin kısılabilir. Ayrıca kullanıcılar, önemli bir zaman periyodu için ısıtma sistemlerini
kapayabilirler. Dış sıcaklıkla birlikte bu modellerin kullanımı herhangi bir projenin gerçek yük süresini
belirleyecektir. Kullanıcı alışkanlıkları, uygulayıcıdan uygulayıcıya göre değişecektir. Konutlar,
oturanların değişik taleplerini memnun etmek için ısıtılacak, böylece bazı insanlar haftada günün
sadece belli bölümünde konutlarını ısıtacak, çalışma saatleri arasında kapatacak ya da kısacaktır.
Hafta sonları, sadece geceleri ısıtma sistemleri kısılabilecektir. Kamu ve ticari binalar sadece çalışma
saatlerinde ısıtılacak ve ısıtma sistemleri hafta sonları ve geceleri kapatılacak ya da kısılacaktır.
Okullardaki ısıtma sistemleri, okul tatillerinde uzun periyotlarla kapatılacaktır. Diğer taraftan;
hastanelerde devamlı insanlar bulunmaktadır ve buradaki ısıtma sistemleri sürekli olarak çalıştırılır.
Bu da farklı modellerin kullanımını gerektirmektedir.
2.2.7. Sıcak Kullanma Suyu
Konut için sıcak su gereksinimi,yaklaşık olarak 60°C sıcaklıkta konut başına günde 150 litre kadardır
ve genellikle 5° – 10°C deki soğuk sudan elde edilir. Hacim ısıtması gerekli olmadığı zaman, yılda
nispeten küçük ve sabit ısıtma talebi söz konusudur.
2.3. Binaların Isı Talebinin Bulunması
2.3.1. Genel Esaslar
Jeotermal enerji ile ilgili projelerde, ekonomik bakımdan uygulanabilen boyutta bir ısı yükünü
düzenlemek için, ısı dağıtım sisteminin kullanıldığı bir grup binanın birbirine bağlanması normaldir.
Bunun, tam tersi olarak, bazı merkezi besleme tesisine bağlanması da söz konusudur. Merkezi olarak
karşılanabilen ısı talepleri, her bir kullanıcının taleplerinin toplamına daima eşit olması gerekmez. Her
bir kullanıcının özel taleplerinin karşılanamayacağı bazı koşullar olacaktır. Çünkü, şebeke merkezi
olarak kontrol edilecektir. Öncelikle, bu karmaşıklıklar ihmal edilerek, binaların toplam ısıl güç talebi
basitçe şöyle ifade edilir:

Pd (t ) =

i =n (t )

∑V G (T
i

i

di

(t ) − T (t ))

(28)

i =1

Burada;
V i = i’inci binanın hacmi (m )
3 o
G i = i’inci binanın karakteristik hacimsel ısı kaybı (W/m - C)
T di = t zaman aralığında i’inci binanın talep (istenen) sıcaklığı (°C)
T(t) = Bu zamandaki dış sıcaklık (°C)
n(t) = Bu zamanda ısıtılacak olan binaların toplam sayısı
3
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Tek bir bina için Eşitlik (15) den görüleceği üzere, bu bağıntıda ekstensif ve intensif terimler vardır.
Ekstensif terimler; hacimleri ve ısı kaybı karakteristikleri ile birlikte ısıtılacak binaların sayılarıdır. Buna
karşın intensif terimler; binaların talep sıcaklıkları ve dış sıcaklıklardır. Bu, jeotermal enerji ile ilgili
projelerin analizinde önemlidir. Çünkü, jeotermal enerjili şebekeler kontrol edilir ve bu iki gruptaki
değişken şebekenin farklı işletme şeklini belirler. Böylece, ekstensif terimler şebekenin akış
miktarlarını ve intensif terimler işletme sıcaklıklarını belirler. Şebeke sıcaklıklarının ve debilerinin
hesaplamaları yapılırken,ekstensif ve intensif terimler kolayca ayrılabilsin diye, bazı basit kabuller
yapılır.
Eşitlik (28) ile verilen ısıl güç düzeyleri için genel ifadeye geri dönerek, üç değişken terimden söz
edilebilir:
•
•
•

Her hangi bir zamanda sisteme bağlanan binaların sayısı değişebilir. Kullanım modellerine bağlı
olarak farklı binalara bağlanabilir veya bağlanamaz.
İstenen oda sıcaklıkları, binadan binaya veya zamanla değişir.
Dış sıcaklık zamanla değişecek, ama bu tüm binalar için aynı olacaktır.

Bağlanan bina sayıları ve iç sıcaklıklar rastlantısal olarak ve sistem gereği değişebilir. Dış sıcaklık
düzenli, sistematik bir şekilde değişme eğilimi gösterir. Böylece; belirli bir uygulama içinde dış sıcaklık
baskın olarak değişken olabilecekken, kullanıcı alışkanlıklarının sebep olduğu dalgalanmaların ısıtma
gücü taleplerine önemli bir etkisi olduğunu beklenilmelidir.
2.3.2. Yük Süre Eğrisi
Özel durumlar dışında; kullanıcıların yük süre eğrisinin her bir binanın yük süre eğrisi ile birlikte
toplayarak simüle etmek genellikle mümkün olmayabilir. Çünkü, yük süre eğrilerinde ısıl güç
düzeylerinin meydana geldiği gerçek zaman hakkında hiç bir bilgi yoktur. Bununla birlikte; tüketilen
toplam ısı miktarı her bir ısı talebinin toplanmasıyla belirlenebilir. Bunla beraber, bir grup binanın yük
süre eğrisinin kolayca bulunacağı özel bir durum vardır. Bu, benzer karakteristikleri olan örnek binalar
için çok fazla kullanıcıların olduğu durumdur. Kullanım modeli çok değişik olmasına rağmen,
birleştirilen kullanıcıların sayısının her zaman sabit kalmasından kaynaklanır.
i=N

Pd = ∑ ViGi (Tdi (t ) − T (t ))

(29)

i =1

Burada; N: eşit bağlantılı konutların sayısıdır. Buna ilaveten, eğer tüm zamanda her bir talep sıcaklığı
sabit olursa;
i=N

Pd = (Td − T (t ))∑ ViGi

(30)

i =1

i=N

yazılabilir. Burada;

∑V G
i

i

sabittir.

i =1

Bu durumlar altında, kullanıcıların toplamı için yük süre eğrisi her bir bina gibi aynı şekilde sıcaklık
süre eğrisinden belirlenebilir. Bu, ısı taleplerinin bulunmasında kullanılan basitleştirilmiş bir yaklaşım
yöntemidir.
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2.3.3. Grup Isıtma Taleplerinin Bulunmasının Basitleştirilmiş Yöntemi
Jeotermal enerjinin kullanıldığı grup ya da merkezi ısıtma projeleri analiz edilirken, hacim ısıtma
talepleri; basit bir yöntemin kullanıldığı genelleştirilmiş şekilde bulunur.
İç Sıcaklıklar, Az Kazançlar ve Talep Sıcaklıkları:
Isıtma sisteminin yararsız by-passın kaçınıldığı ve dönüş sıcaklıklarının mümkün olduğu kadar düşük
tutulduğu kabulüyle işletilir. Bunu başarmak için sağlanan sıcaklılar düşük olur ve temel taleplerle
kesişebilmek için düzenlenir. Bunun sağlanması için, gidiş sıcaklıkları düşük olur ve temel talepleri
karşılamak için ayarlanır. Gereksiz hiç bir akış yoktur. Bunun sonucu, gidiş şebekesiyle sadece
kullanıcıların ortalama gereksinimleri karşılanır ve her hangi bir süre binalarını aşırı ısıtmak isteyen
kullanıcıları talepleri karşılanmaz. Bu yaklaşımla, T i , iç sıcaklığının tüm konutlar için sabit kaldığını
kabul etmek mantıklıdır. O halde, tek bir binanın analizini izleyerek, iç kazançların küçük, zamanla
sabit ve tüm konut için aynı olduğu kabul edilir. Böylece, zamanla değişmeyen ve tüm binalar için aynı
olan efektif “talep” veya “baz” sıcaklığı (T d ) belirlemek mümkündür.
Sabit (Sürekli) Durumlar:
Dış sıcaklıkların yavaşça değiştiği ve ısıl güç düzeylerinin hesaplanması amaçları için koşulların
değişiminin bir dizi sürekli rejimde olduğu farz edilir. , değişen koşullar, sabit durumlar serisidir.
Böylece zaman gecikmeleri ve salınımların genliklerindeki azalmalar önemsiz olur.
İntensif ve Ekstensif Terimlerin Ayrılması:
Yukarıdaki kabulleri göz önüne alarak, binaların güç talebinin toplamı ifadesindeki intensif ve ekstensif
terimleri ayrı olarak belirlemek mümkündür.
i =n (t )

Pd (t ) = (Td − T (t )) ∑ ViGi

(31)

i =1

i =n (t )

Ekstensif terim;

∑V G
i

i

‘ ye eşittir ve toplamı; t, n(t) zamanda bağlanan tüm binalardan fazladır. Bu

i =1

yüzden; tam anlamıyla, yük süre istatistiklerini formüle etmek için, bağlanacak kullanıcı sayılarının ve
dış sıcaklıkların değişimiyle ilgili bilgiye ihtiyaç vardır. Daha sonra; jeotermal enerjili sistemin gidiş
düzeylerini hesaplamak için aynı bilgilere ihtiyaç duyulur. Bununla birlikte; kullanıcının
birleştirilmesinde ve sökülmesinde detaylı bilgiler mevcut değildir ve aşağıdaki yaklaşım sıkça
kullanılır.
Sabit Talep Değeri:
Bağlantıların sayılarının çok büyük olduğu düşünülür ve binalar daima birleştirilirken ve sökülürken,
Eşitlik (31)’ deki ekstensif terimin zamanla değişmediği kabul edilir. Bu yaklaşımla; karışık özellik
gösteren kullanıcılar; eşdeğer bir konut ile karakterize edilir.
i=N

NVG = ∑ ViGi

(32)

i =1

Burada;
N = Bağlanan eşdeğer konut sayısı
3
V = Standart bir binadaki ısıtılan hacim (m )
3 o
G = Standart bir binanın karakteristik hacimsel ısı kaybı katsayısı (W/m - C)’dır.
Bu bağlamda, aşağıdaki şekilde sabit bir talep değerini tanımlamak yararlıdır.
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D = NVG

(33)

Talep değerinin bu şekilde sabit kalması durumunda,

Pd = NVG (Td − T )

(34)

P d = D∆ T

(35)

ve

yazılabilir. Sonuç olarak, sıcaklık süre istatistikleri, yük süre eğrisini belirlemektedir.
Standart bir konutun hiçbir üniversal bir teknik değeri yoktur. Fakat, Fransa’daki çalışmalarda,
3
3 o
standart bir konutun ısıtılacak olan hacmi, V = 200 m ve hacimsel ısı kaybı katsayısı, G = 1 W/m - C
olarak, başka bir deyişle, bina başına kombine ısı kaybı, VC = 200 W/°C olarak verilmektedir. Buna
3
karşın, İzlanda’da bulunan binalarda yıllık enerji tüketimi 0.06-0.1 MWh/m ’dür. Bu değerler, G = 0.44
3
- 0.73 W/°Cm arasındaki eşdeğer hacimsel ısı kayıp katsayına karşı gelmektedir.
Bu çerçevede, Balçova Jeotermal Isıtma Sistemi’nde yer alan binaların birim alan başına ortalama
tepe yükü, ısıtma sistemi projesi mevcut 40 binanın tasarım ısı yükleri kullanılarak hesaplanmış ve ısı
yüklerinin değişik parametrelere göre değişimi incelenmiştir. Göz önüne alınan 40 binaya ait verilerden
3
22 ºC tasarım sıcaklık farkı için ağırlıklı ortalama birim hacim ısı yükü ise 18.3 kcal/m h olarak
3 o
hesaplanmıştır.Bina başına kombine hacimsel ısı kaybı değeri 0.967 W/m - C olarak hesaplanmıştır.

3. JEOTERMAL SİSTEMLERDE ISIL HESAPLAR
3.1. Hesaplara Genel Bir Bakış
3.1.1. Isıl İşlemlerin Amacı
Jeotermal ısıtma sistemlerinin performansı, jeotermal akışkanın ısı beslemesine olan katkılarını
bulmak için, ön fizibilite çalışmalarıyla analiz edilir. Bu, akışkan sıcaklıklarının ve debilerinin yeterince
yüksek olduğu (akışkandan elde edilen ısıyla tüm ısı talebinin karşılanabildiği) özel durumlarda iyi bir
uygulamadır. Bununla beraber; genelde karşılaşılan durumlarda, ısı ve/veya akışkan debisi; daha
yüksek taleplerin karşılanabilmesi için çekilen ısının çok düşük olduğu görülür. Gerçekte; jeotermal
enerji ile ilgili projeler, jeotermal akışkanın sadece esas yükleri karşılayacak şekilde tasarlanmasından
oluşur. Bu durumlarda iki veya daha fazla farklı çalışma şekli vardır ve sağlanan jeotermal ısının
miktarının belirlenmesi için farklı talep durumları altındaki güç seviyelerinin detaylı hesabı istenir. Bu,
daha üst seviyede bilgiyi ve anlamayı gerektiren, en zor olan genel bir durumdur. Bu genel durumun
analizini anlayabilen biri için, özel durum sadece basit bir işlemdir.
Aşağıda, bu genel durumun analizi yapılacaktır. Bu amaçla;
•
•
•

Doğrudan ısı alış-verişiyle direkt olarak ya da ısı pompaları kullanılarak akışkandan sağlanan
faydalı jeotermal ısı temini,
Jeotermal besleme sistemlerine ilave olarak gerekli geri besleme yakıtı,
Kuyu pompaları, sirkülasyon pompaları ve ısı pompası kompresörünü çalıştırmak için tüketilen
elektrik ve diğer yakıtlar hesaplanabilecektir.

Bu enerji bileşenleri, projenin tüm enerji dengesini belirler. Bunlardan; “karşılama” düzeyi saptanabilir.
Bu karşılama oranı, akışkanla karşılanabilen toplam ısı talebinin bir kesri olup, aşağıdaki şekilde
yazılabilir:
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Karşılama Oranı = Q g /Q d

(36)

Burada;
Q g = Toplam beslenen jeotermal enerji (MWh)
Q d = Kullanıcıların toplam ısı talebi (MWh)
Aynı zamanda, tasarruf edilen yakıt miktarı da hesaplanabilir. Bunlar, projenin kazançlarının
saptanması bakımından önemlidir. Elektrik ve yakıt tüketimi de, projenin işletme giderleri açısından
önemli kavramlardır. Burada tanımlanan modelleme yaklaşımları; ön fizibilite seviyesinde yapılan için
yapılan çalışmalarda büyük önem taşır. Buna ilaveten, mühendislik çalışmalarında fiziksel modeller
de kullanılır.
3.1.2. Hesaplarda Kullanılan Yaklaşım
Isıl hesaplamalar üç ana aşamada yerine getirilir:
•
•
•

Yıl boyunca kullanıcının ısı talebi tahmin edilir veya ısıtma sistem verisinden belirlenir.
Isıtma sisteminin davranışı, sistemin değişik kısımlarındaki sıcaklıkları ve debileri belirlemek için,
değişik talep koşullarında analiz edilir. Bu bilgi, verilen ısı miktarlarını ve iş düzeylerini belirlemek
için, jeotermal akışkan ile ilgili bilgiyle beraber kullanılır.
İlgili verilen ısılar ve işler, yıllık ısı ve enerji paylarını belirlemek için, işletme sezonu boyunca
toplanır.

Güç düzeylerinin ve ısı ile enerji toplamlarının performansının hesabı için iki alternatif yaklaşım
vardır. Bu yaklaşımlar; farklı düzeydeki bilgiyi gerekli kılıp, farklı duyarlıkta ve aritmetik olarak da farklı
karmaşıklıktadır.
Doğrudan Zamanlama Serileri Hesabı:
Yıllık enerji paylarının en basit, aynı zamanda en yorucu şekli, sistemdeki farklı elemanların güç
seviyelerini hesaplamaktır. Örneğin; ısı değiştiricisi, ısı pompaları gibi donanımlar saat saat tüm ısıtma
sezonu boyunca sırayla hesaplanır. Detaylı hesaplama aşamaları şu şekildedir:
•
•
•
•

Isıtılan binaların sayısı gibi iç ve dış hava sıcaklıkları ve ilgili diğer değişkenler, uygun bir zaman
aralığı için tahmin edilir (genellikle saat saat bazında data kullanılır). Alternatif olarak, mevcut
olabilen herhangi bir ısıtma sistemi verisinden de hesaplanabilir.
Isıtma sistemi akışkanlarının önemli sıcaklıkları ve debileri, her bir ısıtma sistemi elemanında ve
ayrı zaman aralığında saptanır.
Güç düzeyleri oluştuğu gibi ve oluşacağı zaman her zaman aralığı için hesaplanır ve bunların tüm
aralık boyunca sürdüğü kabul edilir.
Güç düzeyi ile ısıtma elemanlarının her biri için zaman aralığının çarpımı, tüm ısıtma sezonu
boyunca toplanır. Bunlar; ısı taleplerini Q d , jeotermal ısı gereksinimi Q g , aynı zamanda
pompalama enerjisi ve kompresör işi ve benzerlerini verir.

Böylece, her bir “Q” ısı besleme (temin) bileşenin enerji katkısı aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir.

Q=

8760

∑P

(37)

j

j =1

Burada; P j = j’inci saat süresince sağlanan ısıl güç (MW) olup, Eşitlik (34)’ e benzer şekilde yazılır ve
Eşitlik (37)’ de yerine konursa,

Qd =

8760

∑ N VG(T
j

dj

− Tj )

(38)

j =1

elde edilir.
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Burada;
P dj = j’inci saatindeki ısıl güç talebi (MW)
N j = j’inci saatte bağlanan bina sayısı
T dj = j’inci saatteki kullanıcıların istediği (talep) sıcaklık (°C)
T j = j’inci saatteki dış hava sıcaklığı (°C)
3
V = Ortalama bina hacmi (m )
3 o
G = Her bina için karakteristik ısı kayıp katsayısı (MW/m - C)’dır.
Bağlanan binaların sayısının, N j , iç sıcaklık talebinin, T dj , ve dış hava sıcaklığının, T j , hepsi,
bağımsız şekilde zamanla değişir. Bu değişimler, şebekedeki sıcaklıkları ile debileri etkiler ve güç
düzeyleri de etkilenir. Ne güç talepleri ne de jeotermal güç sağlama düzeyleri sadece ne zamanın
fonksiyonları ne de tek bir talep değişkeninin fonksiyonu değildir. Bu zamana bağlı hesapların esas
yararı; bu bağımsız talep değişkenlerindeki değişimlerin hesaba katılmasıdır. Özellikle, ısıtılan konut
sayısındaki ve dış hava sıcaklığındaki değişimlerin her ikisine de yer verilir. Bununla beraber; bir çok
sakıncası da vardır. Geniş bir talep değişkenleri aralığında meydana gelen değişimler yer almasına
rağmen, bundan yararlanmak için gerekli olan bilgi genellikle mevcut değildir.Dış hava
sıcaklıklarındaki değişimler herhangi bir durumda bilinebilir. Aynı zaman da bu yaklaşım aritmetik
olarak da yorucudur, bir çok hesap ister, bir çoğu da tekrarlanır. Eğer saat aralıkları kullanılmışsa ,en
az 8760 hesap yapılmaktadır.
Sıcaklık ve Güç Süre Eğrilerinin Yararları:
Isı talep hesaplarının matematiksel olarak kolaylaştırılmasındaki bir yol, daha önce açıklanan güç süre
eğrisinin tespitidir. Bu tip eğri mevcut ısıtma projelerindeki veriler kullanarak da hesaplanabilir ya da
projeyi oluşturan binaların ısı istem tiplerinin yapısına göre de hesaplanabilir. Isı talep eğrisini
kullanarak toplam ısı talebinin hesabı, eğrinin altında kalan alanı hesaplayarak yapılır. Fakat
hesaplanacak jeotermal sistemin güç seviyelerinin hesabı için bu yol yeterli bir bilgi sağlamaz. Çünkü,
genelde ısıtma güç talebi ve jeotermal güç sağlama arasında tek bir ilişki yoktur. Yük eğrisi üstünde
tek noktalar olarak temsil edilen ısıtma güç talep seviyeleri; bağımsız talep değişkenleri değerleri,
kullanıcı sayıları (N) ve dış hava sıcaklığı (T)nın farklı kombinasyonlarından oluşur. Jeotermal güç
besleme (sağlama) düzeyleri, aynı talep değişkenlerine farklı bir şekilde bağlıdır. Bundan ötürü, tek bir
ısıl güç talebine karşı gelen talep değişkenlerinin farklı kombinasyonları, farklı türdeki jeotermal güç
besleme düzeylerini verir.
Jeotermal güç besleme düzeylerini belirlemede kullanılan güç süre eğrisi yaklaşımında, talep
değişkenlerinin kapsamı sınırlandırılmalıdır. Öyle ki, ısıl güç talep ve ısıl güç besleme düzeyleri
sadece ana talep değişkeninin (yani; dış hava sıcaklığı) fonksiyonu olsun. Bu, genel bir yaklaşımdır.
Bu yüzden, hesaplamaların kapsamı; N = sabit ve T d = sabit olduğunda sınırlandırılır:
Daha sonra da görebileceğimiz gibi; ısıl güç talebi ve ısı pompaları ile ısı değiştiricileriyle sağlanan
jeotermal güç, sadece dış hava sıcaklığın fonksiyonudur. Bu nedenle; ısıl güç talep seviyeleri ve
jeotermal güç sağlama seviyeleri tamamen dış sıcaklıkla belirlenir (Şekil 3.1).

∆T = T d – T
Bölüm 2’de tanımlandığı gibi;
D = NVG
P d = D∆ T

(39)

(40)
(41)

bağıntılarıyla yaklaşık değerler elde edilir. Şekil 3.2a ve 3.2b’de sıcaklık ve güç değişim eğrileri
verilmiştir. Aynı zaman da Şekil 3.1d de kombine güç süre diyagramı verilmiştir. Burada, aynı zaman
sürelerin de uygun termal güç talepleri belirtilmiştir.
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Şekil 3.1. Jeotermal ısıtma sistemlerinde ısıl güç düzeylerinin modellenmesi
Sonuç olarak; enerji payları; farklı eğrilerin altındaki alanların belirlenmesiyle hesaplanabilir.
Q d = Talep eğrisinin altındaki tüm alan

(42)

Q g = Jeotermal enerji besleme (sağlama) eğrisinin altındaki tüm alan

(43)

Jeotermal projeler mümkün olan farklı ısıtma sistemi yerleşimlerine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bu
yüzden tek bir yaklaşım, tüm olası seçenekler için gerçeğe uygun olmaz. Bu en çok rastlanan faktörleri
sınırlamak için gereklidir. Yukarıda belirtildiği gibi, ısıl hesapları etkileyen birçok talep değişkenleri
vardır. Sınırlamalar yapılmalı ve böylece matematiksel ilişkilere bağlı önemsiz değerler ihmal
edilmelidir.
3.2. Sıcalık Etkin Modeli - Tasarım ve Çalışma Sınırları
Bu model, özellikle sınırlı gruptaki yerleşim projeleriyle ilgilidir. Bu sınırlamalar, farklılığın etkisini
azaltmak için gereklidir. Bundan dolayı; analizde sınırlanmış seçeneklerin hazırlanmasına ihtiyaç
duyulur. Bu sistemin modelinde bir çok problemle karşılaşılan sorunların çoğu, kapsamla ilişkilidir.
Kapsamın sınırlandırılması, modelleme sorunlarının kabul edilebilir düzeyde olmasını sağlamak için
gereklidir.
3.2.1. Basitleştirilmiş Proje Yerleşimleri
Şekil 3.2’ de temel yerleşim şematik diyagramı gösterilmiştir. Bu, aşağıdakileri kapsamaktadır:
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•
•

•

Besleme Tesisleri: Bunlar merkezleştirilmiş olup, bir jeotermal ısı değiştiricisi veya direkt akışkan
beslemesi ve yedek kazandan oluşur. Isı pompaları ve reküperatörler olası seçenekler olup,
depolama tankları da bu jeotermal çevrimde bulunabilir.
Isıtma Şebekesi: Bir dağıtıcı boru hattına bağlanan binadaki ısıtıcılardan oluşur. Farklı tipteki
ısıtıcıların karışımı olabilir ve farklı talepleri karşılamak için geri besleme ve by-pass bağlantıları da
kullanılabilir. Bununla beraber, şebekenin, hiçbir ilave ısı besleyicisi olmayan sadece basit ısı
transfer düzeneklerinden meydana geldiği kabul edilir.
Besleme ve Talep Arasındaki Ara Birim: Besleme tesisleri, basit gidiş ve dönüş hatlarıyla kullanıcı
şebekesine bağlanır. Tercihen belirli ısı besleme elemanlarına bağlanan bağımsız hiçbir
branşman yoktur.

Şekil 3.2. Modelde kullanılan kabullerin yerleşimin şematik diyagramı
Jeotermal ve ilave enerji, bir bütün olarak şebekeyi besleyen basit bir sıvı akımına verilir. Yedek
ısıtma, kullanıcı şebekesindeki jeotermal besleme elemanları ile ısıtıcılar arasına “seri” olarak
yerleştirilir. Bu kullanıcıların gerekli kıldığı besleme sıcaklıkları tamamen karşılanabilir, bunun sonucu
olarak ana besleme sıcaklığı jeotermal beslemeden bağımsız olarak ayarlanabilir. Bir çok durumda,
ısıtma hesaplamaları amacıyla, jeotermal ısıtma projesi farklı kısımlara ayrılır: (a) P d : Kombine toplam
ısı kaybı ile binalardan oluşan ısıtma şebekesi ve (b) P s .:Kombine jeotermal ısı beslemesi veren ısı
değiştiricileri, ısı pompaları, reküperatörlerden oluşan merkezi ısı besleme (temin) tesisi.
Isı besleme tesislerinin işletilmesi az sayıdaki bağımsız parametreler ile belirlenir: Bunlar;
T gi = Jeotermal akışkanın besleme sıcaklığı (°C)
M g = jeotermal akışkan kütlesel debisinin ısıl kapasitesi (MW/°C)
M n = Şebeke akışkanının kütlesel debisinin ısıl kapasitesi (MW/°C)
T ni = Şebekenin ana besleme (gidiş) sıcaklığı (°C)
T no = Şebeke ana dönüş sıcaklığı (°C)
olup, aşağıdaki tasarım parametreleri de söz konusudur.
N = Primer ısı değiştiricilerinin transfer ünitelerinin sayısı
w = Isı pompası kompresör gücü (MW) (eğer varsa, ayrıca ısı pompasının etkinlik katsayısı:COP
değeri)
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3.2.2. Isıtma Sisteminin İşletilmesi
Kullanışlı hesaplamaların oluşturulabilmesi için, sunulabilen ısı yükünün tipine bağlı olarak, bazı
kısıtlamalar ve koşullar adapte edilmelidir. Isıl yük tipine göre oluşturulan ana sınırlamalar, sadece
hacim ısıtma düşüncesiyle sınırlandırılmalıdır. Bu da su ısıtması ve/veya diğer ısıtma bileşenlerinin
küçük olduğu ve hesaplama amaçları için, ek hacim ısıtma yüklerinin ele alınması kabulüyle
eşdeğerdir.
Hacim ısıtma talep düzeyi yıl boyunca fazlaca dalgalanır ve genelde kısmi durumlarda ya da ısı
taleplerinin kısmen veya temel yükle karşılanması durumunda, sistem farklı talep yüklerinde farklı
şekillerde işletilmelidir. İki işletme rejimi söz konusudur:
Fazla Besleme Rejimi: Daha düşük talep düzeylerinde, ısı talebi akımı; jeotermal akışkanla sağlanan
ısı besleme akımından daha düşük olduğu zaman, jeotermal ısı beslemesi azaltılabilir.
Düşük Besleme Rejimi: Daha yüksek talep düzeylerinde, ısı talebi akımı; basit ısı değişimiyle elde
edileni aşarsa, jeotermal besleme ısı pompaları ve/veya ilave ısıtma ile yapılmalıdır.
3.2.3. Talep Değişkenlerinde Kısıtlama
Bölüm 3.1 de açıklandığı gibi, enerji hesaplamalarının aritmetiğini basitleştirmek için, toplam
kullanıcılarının bağlantıda olduğu şebekenin her zaman sabit kaldığı ve kullanıcılarının hepsinin ihtiyaç
duyduğu iç sıcaklıkların aynı olduğu ve zaman içinde sabit kaldığı düşünülür. Bu kısıtlamalar ne
sistemin işleyişinin modellenmesindeki fiziksel temelleri etkiler ne de analizde kullanılan bağıntıların
şeklini etkiler. Bu kısıtlamalar, bağıntılardaki değişkenlerin sayısının azalması bakımından büyük
önem taşır. Kısıtlamalardan dolayı, bu model, büyük binaların ve büyük konutların analizinde belki de
daha güvenilirdir. Örneğin, hastaneler veya küçük kullanıcıların oluşturduğu büyük topluluklar gibi.
3.3. Sıcaklık Etkin Model II – Isıl Güç Düzeylerinin Modellenmesi
Belirli dış hava sıcaklıklarına karşı gelen belirli talep koşulları için , işletme sıcaklıkları ve ısı geçişleri
her bir bileşen için binanın ısı kayıplarından başlayarak devre boyunca bulunabilir (Şekil 3.2).
gösterilmektedir.
3.3.1. Binadan Isı Kaybı - Isı Talebi
Bölüm 2 de verilen analiz izlenerek, sıcaklık etkin modeldeki ısı talebi düzeylerini hesaplamak için
aşağıdaki basit bağıntı kullanılabilir:
P d = D (T d – T)

(44)

Burada;
D
Td – T
Pd
Td
T

= Talebin büyüklüğünü gösteren ısı talep katsayısı (MW/°C)
= Talep yoğunluğu ∆T (°C)
= İç kazançlar için izin verilme sonrası net ısı akımı (MW)
= İç kazançlara izin verme sonrası efektif oda sıcaklığı (°C)
= Dış hava sıcaklığı (°C)’dır.

Isı talep katsayısı ‘D’ , ısıtılan toplam hacim ile yapı kabuğunun yapısından belirlenir. Bazen bu,
eşdeğer konut sayısı ile ilişkili olarak verilir.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 162 _______

D = NVG

(45)

Burada;
N = Eşdeğer konutların sayısı
3
V = Standart konut büyüklüğü (m )
3 o
G = Bu tipik konutların karakteristik ısı kaybı (MW/m - C)’dır.
Eğer talep değişkenleri sınırlandırılırsa, konut sayıları ve etkili oda sıcaklıklarının her ikisi de sabit olur.
Daha sonra, ısı talep düzeyleri P d , sadece dış hava sıcaklığının fonksiyonu olmaya başlar. O halde, ısı
talebi düzeyleri P d , sadece dış hava sıcaklıklarının fonksiyonu olur.
O d = Dθ x 24

(46)

Burada; θ : T d ye eşit baz sıcaklığın kullanımı ile hesaplanan bu yerin toplam derece günü (°C günler)
olmaktadır. Bu kullanışlıdır. Çünkü, toplam ısıl yük Q d ıstma kayıtlarından bulunabilirse ve yerin θ
değeri biliniyorsa, talep katsayısının belirlenmesi yöntemi verilmektedir. Isıtma hesaplamalarının geri
kalan kısmında, dış hava sıcaklığı T temel değişkendir. Fakat, bu bağıntılar ısı talep yoğunluğunun
terimleriyle ifade edilecektir.

∆T = T d – T

(47)

P d = D∆ T

(48)

3.3.2. Isıtıcı Ayarlaması
Isıtıcılar, beslemenin minimum düzeyleri talepleri yeterli şekilde sağlayacak ve dönüş suyu sıcaklığı
her zaman en düşük değerde olacak şekilde ayarlanır. Radyatörlerden geçen debi sabit tutulduğu
zaman, radyatörlerin verdiği ısının su giriş sıcaklıklarıyla lineer olarak arttığı kabul edilir. Binanın ısı
kaybı, dış sıcaklıktaki düşüşle arttığı zaman, ısıtıcılar; şebekeye beslenen su sıcaklığının
değiştirilmesiyle merkezi olarak ayarlanır.
ν

Tui = T + Sui∆T

(49)

Her bir ısıtıcı, iç talep sıcaklığı sabit olacak şekilde çalıştırılır. Buradan, her bir ısıtıcı grubundan geçen
debi sabittir. Isıtıcı çıkış sıcaklığının benzer şekilde lineer olarak değiştiği kabul edilir.
ν

Tuo = Tu + Suo∆T

(50)

ν

Burada; Sui , Suo ve T ısıtıcıların karakteristikleridir. Dış hava sıcaklığı, iç talep sıcaklığına, T d , eşit
olduğu zaman, dış hava sıcaklığı standart düzeyde ve sıfır talepte olduğu ısıtıcı giriş ve çıkış
sıcaklıklarının belirlenmesiyle tanımlanır.
Böylece;
Λ

Tui = Tasarım düzeydeki su giriş sıcaklığı (°C)
Λ

Tuo = Tasarım düzeydeki su çıkış sıcaklığı (°C)
ν

Tu = Isıtıcıdaki en düşük su sıcaklığı (°C)
ν

Λ

∆T = Tasarım talep (istenen) yoğunluğu = Td − T (°C)
ν

T

= Tasarım dış hava sıcaklığı (°C) olur.
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O halde,
ν

Λ

Sui =

Tui − Tu

(51)

Λ

∆T

ν

Λ

Suo =

Tuo − Tu

(52)

Λ

∆T

ν

Örneğin, Fransa’da uygulanan projelerde, tasarım dış hava sıcaklığı T = -7°C ve talep sıcaklığı, T d =
18°C olduğu zaman, 90°C’lik gidiş ve 70°C’lik dönüş suyu sıcaklığı ile çalışan yüksek sıcaklıklı
radyatörler kullanılır.
ν

O halde,

Tu = 20°C

ise,

Sui =

90 − 20
≅ 2.8
25

(53)

Suo =

70 − 20
=2
25

(54)

olarak hesaplanır.
3.3.3. Şebeke Sıcaklıkları ve Debiler
Bu basit ayarlama modeliyle, kullanıcı şebekesinin tamamı bireysel ısıtıcılara benzer şekilde davranır.
Benzer paralel branşmanlardan oluşan bir basit bir şebekede, şebeke giriş ve geri dönüş sıcaklıkları,
T ni ve T no , ısıtıcının sıcaklıkları ile aynıdır ve şebekenin debisi, tüm kullanıcı debilerinin toplamına
eşittir.
Farklı tipteki ısıtıcılar ile kullanıcıların karışık düzenlemesi, tasarım sıcaklığında analiz edilebilir ve eş
değer ısıtıcı yükü olarak aşağıdaki gibi karakterize edilebilir.
Λ

T ni = Tasarım koşulları altında tüm şebekeye giren suyun sıcaklığı (°C)
Λ

T no = Tasarım koşulları altında tüm şebekeden çıkan suyun sıcaklığı (°C)
Ayrıca; şebekedeki bütün ısıtıcılar aynı minimum su sıcaklığında oldukları zaman, şebekenin su
sıcaklığı;
ν

ν

Tν = Tu

(55)

ve
n

Tni = Tn + Sni∆T

(56)

n

Tno = Tn + Sno∆T

(57)

olur.
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Şebekenin toplam ısıl kapasitesi aşağıdaki bağıntıdan hesaplanabilir:

Mn =

NVG
Sni − Sno

(58)

Üsteki analiz, kayıpsız şebekeye uygulanır. Şebeke kayıpları, gidiş ve dönüş hatlarında küçük sıcaklık
düşmeleri (δT) farz edilerek, basitçe analiz edilebilir. O halde, ısıtma istasyonundaki şebekenin gidiş
ve dönüş sıcaklıkları, aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Λ

Λ

T ni = T ni + δT
Λ

(59)

Λ

T no = T no − δT '

(60)

ve ayarlanmış düzenleme karakteristikleriyle,

Sni ' = Sni +

δT

(61)

Λ

T

Sno' = Sno −

δT '
Λ

(62)

T

şeklinde olur. Şebeke kayıpları, merkezi ısıtma istasyonuyla karşılanması gereken ek ısı talepleridir.
Bu nedenle toplam ısı talebi;
P d = D’∆T

(63)

Olur. Burada, ayarlanmış ısı talep katsayısı,

 δT δT ' 

D' = D + Mn ⋅  Λ +


T
∆
 ∆T


(64)

olmaktadır.

3.3.4. Merkezi Isı Besleme (Temini)
Şebeke ısı talepleri, kombine ısı beslemesiyle karşılanır.
Pd = Ps + Pb

(65)

Burada;
P s = Jeotermal ısı beslemesi (ısı verme) (MW)
P b = İlave ısı (MW)’ dır.
Bir dizi kombine ısı besleme tesisleri, yukarıda farz edilen kısıtlanmış yerleşimler kapsamında
mümkündür. Bunlar; ayrı olarak düşünülmesi gereken iki gruba ayrılır: (a) Sadece bir ısı değiştiricisi
veya akışkanın doğrudan kullanımıyla basit ısı alış-verişi ve (b) Değişik düzenlemeler ile ısı
değiştiricileri ve ısı pompalarını içeren kombine ısı alış-verişi.
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3.3.5. Jeotermal Akışkanın Doğrudan Kullanımı
Jeotermal akışkan ısıtma şebekesinde ve ısıtıcılarda doğrudan kullanılacağı zaman, jeotermal
akışkanın dönüş sıcaklığı, ana şebekedeki dönüş sıcaklığına ve jeotermal akışkanın debisi de ana
şebekedeki debiye eşit olur.
O halde;
P g = M p (T gi - T no )

(66)

Yazılabilir.
Burada;
P g = Jeotermal akışkandan çekilen ısıl güç (MW)
M g = Jeotermal akışkanın ısıl kapasitesi (MW/°C)
T gi = Jeotermal akışkanın gidiş (besleme) sıcaklığı (°C)’ dır.
Eşitlik (57)’ deki T no ’ nun Eşitlik (66)’ da yerine konmasıyla,
n

Pg = Mg (Tgi − T n) − MgSno∆T

(67)

elde edilir.
3.3.6. Basit Isı Alış-Verişi
Bir ısı değiştiricisi çalıştırıldığı zaman, bütün şebekedeki debinin ikincil devrede dolaştığı kabul edilir.
Isı değiştiricisi tarafındaki giriş sıcaklığı, basitçe şebekenin dönüş sıcaklığı, T no ya eşittir. Bu sıcaklık
jeotermal kuyudan çekilebilen ısı miktarını sınırlar. Böylece,
P g = M g E x (T gi - T no )

(68)

yazılabilir. Burada; E x :ısı değiştiricisinin ısıl etkenliği olmaktadır.
Jeotermal ısı transferi için bu ifadenin formüle edildiği düşünülerek, sistem; jeotermal akışkanın ısıl
kapasitesinin ısı değiştiricilerinden geçen şebeke debisinin ısıl kapasitesinden daima daha az olacak
şekilde tasarlanacaktır. Böylece, ısı alış-verişi jeotermal akışkanla sınırlandırılır.
Eşitlik (57)’ deki T no ’ nun Eşitlik (68)’ de yerine konmasıyla,
n

Pg = MgEx (Tgi − T n) − MgESno∆T

(69)

elde edilir.
Göz önüne alınan talep değişimlerindeki sınırlamalar nedeniyle, jeotermal ısı beslemesi sadece ∆T’nin
fonksiyonudur.
Aslında, jeotermal ısı transferi, ∆T’nin lineer bir fonksiyonudur ve talep yoğunluğu düşerken yükselir.
Bu durum; ısının direkt uygulandığı önceki duruma benzerdir. Isı değiştiricinin bulunması, ııııııısı
değiştiricinin etkinliğiyle jeotermal ısı geçişini düşürür.
Tek geçiş talep yoğunluğu, ∆T e , mevcut jeotermal beslemenin talebi tamamen karşıladığı yerde söz
konudur. Bu çerçevede,
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n

DDTe = MgEx (Tgi − T n − SnoDTe)

(70)

olup, geçiş talep yoğunluğu
n

(Tgi − Tn) ⋅ MgEx
DTe =
( D + MgExSno)

(71)

şeklinde tanımlanmaktadır.
3.3.7. Isı Pompası Sistemleri
Isı pompası destekli dolaylı buharlaşmalı yerleşim Şekil 3.6 da gösterilmiştir. Isı değiştiricisinden ve
ısı pompalarından oluşan kombine ısı beslemesi, P g , aşağıdaki üç bileşenden oluşur:
P g = P gh + w + P z

(72)

Burada;
P gh
w
Pz

= İyileştirilmiş jeotermal ısı transferi (MW)
= Isıya dönüşen ısı pompası kompresörü işi (MW)
= Makinalardan geri kazanılan atık ısı (MW)’ dır.

Çalışan ısı pompalarıyla ısı değiştiricisi boyunca iyileştirilmiş jeotermal ısı geçişi,
P gh = M g E x (T gi - T co )

(73)

bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada; T co : ısı pompası buharlaştırıcısından çıkan suyun sıcaklığı
(°C)’dır. Ayrıca,
n

Pgh = MgEx (Tgi − T n) − MgExSno∆T + RcExCcw

(74)

yazılabilir.
Burada;
C c = Isı pompasının soğutma etki katsayısı (COP)
M x = Buharlaştırıcı ve ısı değiştiricisinden geçen debinin ısıl kapasitesi (MW°C)
R c = M g / M x (M g < M x )’ dir.
Soğutma etki katsayısı, ısı pompasının sıcaklık değerlerine bağlıdır. Bu, şebeke dönüş sıcaklığıyla,
T no , belirlenebilir ve bu yüzden, ısı talep yoğunluğunun, ∆T, fonksiyonu olarak verilebilir.
C c = fonksiyon (∆T)

(75)

İyileştirilmiş jeotermal ısı transferi, P gh , sadece ∆T’nin ve böylece dış sıcaklığın, T, fonksiyonudur.
Jeotermal akışkandan çekilen ısı, sadece ısı talep yoğunluğunun, ∆T, fonksiyonudur.
3.3.8. Yedek Isıtma
Geri kalan ısı talebinin, ayrı bir ısı girişini veren ve bağımsız olarak kontrol edilen bir yedek ısıtma
tesisi ile karşılandığı kabul edilebilir. Böylece, yedek ısı P b ; talep ile jeotermal besleme arasındaki
farktır (ısı pompalı ya da ısı pompasız).
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P b = P d – P s (∆T >∆T e için)

(76)

Daha önceki modelleme kabulleri çerçevesinde, bu yedek ısı; belirli M n ,debisinde T ni , kullanıcıya
giriş sıcaklığını otomatik olarak sağlar. Yedek kazanın ısı transfer karakteristikleri tüm analizle ilişkili
değildir. Ama, toplam yanma verimi yıllık yakıt tüketimleri hesaplanacağı zaman kabul edilmelidir.
3.4. Örnek Enerji Hesaplamaları
3.4.1. Basit Yaklaşım
Fizibilite değerlendirmelerinde yapılan enerji hesaplamaları iki tiptir. En önemlisi, jeotermal besleme
tesisinin tüm ısıl talepleri karşıladığı oranının hesaplanmasıdır. Bu, “karşılama” hesabıdır. Buna ek
olarak, eğer ısı pompaları kullanılıyor ise, kompresörlerin çalışması için kullanılan yakıt ya da elektrik
tüketiminin ve kuyu pompaların çektiği elektriğin hesaplanmasıdır. Sıcaklık etkin yöntem kullanıularak,
karşılama hesapları üç temel aşamada yapılır:
1. Aşama: Şebeke Analizi
Bu, merkezi ısıtma istasyonundaki sıcaklıkları ve debileri belirlemek için yapılan ön hesaplamadır.
2. Aşama: Güç Düzey Hesaplamaları:
Isı değiştiricisinin etkinliği, jeotermal debiden, şebeke debisinden ve ısı değiştiricisi transfer üniteleri
sayısından hesaplanır. Böylece;
P d = D∆ T

(77)

ve basit ısı alış-verişi durumunda,
n

Pg = MgEx (Tgi − T n) − MgExSno∆T

(78)

yazılabilir. Isı pompası güç düzeyleri, farklı talep değerleri için, uygun bağıntılardan bulunabilir.
3. Aşama: Enerji Hesaplamaları
Enerji hesaplamalarının başlama noktası, Şekil 3.3 den görüldüğü gibi, sıcaklık-süre istatistiğinin
çıkarılmasıdır. Bunlar, 2. Aşamada belirlenmiş olan ısıl güç düzeyleri ile birlikte bu kullanılır. Son
olarak, bu eğrilerin altındaki alanlar hesaplanır ve bunlar gerekli enerji paylarını verir. Şekil 3.3 de,
ayrıca, rakamsal entegrasyon metodu gösterilmiştir. Burada; Kuzey Fransa’nın özelliklerine göre,
sıcaklık istatistiklerinin seti için, toplam derece günlei hesaplanmaktadır.
Böylece, x günleri için talep yoğunluğu ∆T den daha büyüktür ve ∆x günleri periyodu boyunca talep
yoğunluğu, ∆T 2 den daha büyük ve ∆T 1 den daha küçüktür.
ABCD içinde kalan alan derece günleri sayısı;
ABCD alanı = (∆T 2 + ∆T 1 ). ∆x/2

(79)

ile hesaplanabilir. Bütün bu alanlarının toplanmasıyla derece günlerinin toplam sayısı elde edilir.
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Şekil 3.3. Örnek hesaplamalarda kullanılan sıcaklık süre istatistiksel değerleri
3.4.2. Kuyu Pompası ve Isı Pompasının Yakıt Tüketimlerinin Hesaplanması
Kuyu pompaları ve ısı pompası kompresörlerinin güçleri, ısı sistemi hesaplarından bağımsızca
belirlenebilir. Yardımcı su deposu hesaplamalarında kuyu pompalarının güçleri tanımlanır. Isı pompası
kompresör gücünün seçimine tasarım aşamasında karar verilir. Kuyu pompaları ve ısı pompası
kompresörlerinin çalışma periyotları, tam yükte ya da kısmi yükte çalıştığı zaman, ısıtma
hesaplamalarında belirtilir. Bu elemanların enerji tüketimi hesaplanırken şu kabuller yapılır:
Kuyu pompaları, sadece ısı değiştiricilerinin talepleri karşılayamadığı yerdeki işletme şeklinde tam
yükte çalıştırılır. Isı değiştiricileri tüm talebi karşılayabildiği ve jeotermal beslemesi kuyu debilerinin
azaltılmasıyla ayarlanabildiği zaman, bu kuyu pompaları ortalama olarak yarı yükte işletilir.
Isı pompası kompresörü; ısı değiştirici, ısı pompası ve reküperatörden (varsa) oluşan kombine ısı
beslemesiyle talepler karşılanamadığı yerdeki işletme modunda, tam yükte çalıştırılırlar. Geri kalan
süreçlerde, tam kapasitede çalıştırmada fazla ısı beslemesi olduğu zaman, kompresörün yarı yükte
çalıştığı kabul edilir.
Bu hesaplama yöntemleri, aşağıda örneklerle gösterilecektir. Bunlar, iki gruba ayrılır.
•
•

Jeotermal akışkanın ve basit ısı alış-verişinin doğrudan kullanıldığı durumlar: Eşitlik (67) ve
(69’)’ dan bu güç düzeyleri hesaplanabilir.
Isı pompası durumları: Benzer eşitliklerin kullanılmasıyla, farklı talep düzeylerinde, bu güç
seviyeleri hesaplanır.

Basit ısı alış-verişi hesapları için şu örnek çözülecektir: Jeotermal akışkanın sıcaklığının 60°C ve
3
debisinin 180°m /h olduğu, 2000 konuta bu akışkanın beslendiğini düşünelim.
Ayrıca, ısıtıcılar için

Λ

T ui = 70 °C,

Λ

T uo = 50 °C olmaktadır.
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Şekil 3.4. Kuyu pompaları ve ısı pompası kompresörleriyle tüketilen enerjinin bulunması için
yaklaşık yöntem
Hesaplardaki ilk iki aşama, Tablo 3.1 ve 3.2’de gösterilmiştir. Eşitlik (69) daki ilgili değerlerin yerlerine
konmasıyla, aşağıdaki jeotermal güç düzeyi elde edilir.
P g = 7.95 – 0.24 ∆T

(80)

Şekil 3.5 de enerji hesaplaması gösterilmiştir. Karşılama oranı %57 dir. Bu durumda; sıcaklık etkin
model kapsamında enerji hesaplamaları yapılacaktır. Ayrıca; kaynağın veya sistemin özelliklerini
değiştirmek çok kolaydır. Örneğin; T gi , M g , S no ya da M n değişimi, Eşitlik (69) daki sabitleri kolayca
değiştirir. Bu bağlamda, ısıtılan konutların kaynak etkisini belirlemek amacıyla, ısıtıcılarda;
Λ

Λ

T ui = 70 °C, T uo = 50 °C
yerine
Λ

Λ

T ui = 90 °C, T uo = 70 °C
kullanılabilir.
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Enerji Hesaplarının 1. Aşaması
Tablo 3.1. Basit bir uygulamanın şebeke analizi
Isı talebi
Konutların sayısı
Her konut için özgül ısı kaybı
Isı talep katsayısı (NVG)
Derece günler θ
Toplam enerji talebi
Güç talebi (Eşitlik 48’den)
Isıtıcının Özellikleri
Dış havanın tasarım sıcaklığı

N = 2000
-6
VG = 200x10 MW/°C
NVG = 0.4 MW/°C
θ = 2590°C gün
24θD = 24900 MWh
P d = 0.4∆T MW bulunur.
ν

Talep sıcaklığı

T = -7°C
Td = 18°C

Tasarım talep yoğunluğu

∆T = 25°C

Λ

Gidiş tasarım sıcaklığı

Λ

T ui = 70°C

Dönüş tasarım sıcaklığı

Λ

T uo = 50°C

Baz sıcaklık

ν

T u = 20°C

Gidiş özelliği i
Dönüş özelliği
Şebekenin ısıl kapasitesi: Mn

Su = 2
S uo = 1.2

=

D
= 0.5 MW/°C olur.
Sui − Suo

Enerji Hesaplarının 2. Aşaması
Tablo 3.2. Basit bir uygulamanın güç düzeyi hesabı
Kaynak parametreleri
Jeotermal akışkanın gidiş (besleme)
Jeotermal akışkanın hacimsel debisi
Jeotermal akışkanın yoğunluğu
Jeotermal akışkanın özgül ısısı
Jeotermal akışkanın ısıl kapasitesi
Isı değiştiricisi
Kapasite oranı
Transfer ünitelerinin sayısı
Etkinlik

T gi = 60°C
3
F g = 180 m /h
ρ g = 1050 kg/m3
γ g = 3900 J/kg°C
M g = 0.205 MW/°C
M g / M n = 0.41
N=5
E = 0.97

Jeotermal güç düzeyleri aşağıdaki gibi bulunur.
Jeotermal ısı beslemesi, Eşitlik (69)’ dan;
P g = 7.95 – 0.24 ∆T MW
olarak hesaplanır.
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Zaman (Günler)
0
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
230
240

∆T (°C)
25
19.4
17.7
15.6
14.1
12.7
11.6
10.5
9.5
8.6
7.5
6
4
2.4
0

P d (MW)
10
7.76
7.1
6.24
5.64
5.1
4.64
4.2
3.8
3.44
3
2.4
1.6
0.96
0

P g (MW)
1.95
3.3
3.7
4.2
4.6
4.9
5.2

Eşitlik (71)’ de S no değerinin değiştirilmesiyle, jeotermal güç düzeyi;
P s = 7.95 – 0.4 ∆T MW
elde edilir.

(81)

Şekil 3.5 de, bu güç düzeyleri çizilir. Açıkça; daha yüksek sıcaklıktaki ısıtıcılar, performansı azaltır.
Jeotermal ısının direkt olarak kullanıldığı durumlar, Eşitlik (67) ve (69) un yardımlarıyla, aynı yolla
analiz edilebilir. Bu, Eşitlik (67) de, E x ’in 1’e eşit olmasıyla yapılır.

Şekil 3.5. Güç düzeylerinin ve enerji paylarının basit ısı-alışverişinin örnek hesabı
(Enerji talebi, Q d = 24900 MWh; jeotermal enerji (70/50 durumu), Q g = 19950 MWh)
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3.4.3. Isı Pompası Sistemleri İçin Enerji Hesaplamaları
İki temel ısı pompası yerleşimi örnek olarak alınacaktır. Bunlar;
buharlaştırıcı ve sadece ısı pompasıdır.

ısı pompalı

destekli dolaylı

Isı pompası destekli ısı alış-verişi olan basit bir örnek:
Yukarıda düşünülen basit örnekteki ısıtma sistemi, kompresör gücü 0.6 MW olan ısı pompasının
konmasıyla iyileştirilebilir. Isı pompasının performansı, bir buharlaştırıcılı ısı değiştirici by-passın
yapılmasıyla iyileştirilir. Ayrıca, farz edilen kaynak sıcaklığı 50°C ye düşürülür. Bu yerleşim, Şekil 3.6’
da gösterilmektedir. Şebeke analizi aynıdır ve detayları Tablo 3.1 de verilmiştir. Bununla beraber, 2.
Aşama güç düzey hesaplamaları daha karmaşıktır. Soğutma etki katsayısının, sadece sıcaklık
değişimine bağlı olduğu düşünülür (kondenser çıkışı ile buharlaştırıcı çıkışı arasındaki sıcaklık farkı
gibi).

Şekil 3.6. Isı Pompası destekli ısı alışverişinin yapıldığı basit bir örnek
Tüm güç hesapları Tablo 3.3 de verilmektedir. Şebeke dönüş sıcaklığı ve talep yoğunluğu değerlerinin
her seti için, benzer bağıntılar kullanılmalıdır. Etki katsayısı ile sıcaklık değişimi arasındaki lineer
olmayan ilişki, bağıntının analitik olarak çözülmesini zorlaştırır. En basit yaklaşım, deneme- yanılma
yönteminin uygulanmasıdır. Prosedürü şöyledir:
•
•
•
•

Etki katsayısının başlangıç değerini seçin.
Bağıntıları kullanarak, C c ’ yi tekrar hesaplayın.
İterasyonla yeni değerleri bulmak için, C c nin yeni değerini kullanın.
% 5 içinde tutarlı olana kadar, C c değerlerini hesaplamaya ve denemeye devam edin.

İterasyonlar yorucu olmasına rağmen, iyi deneme sonuçları deneyimler ile bulunabilir ve işlem
kısaltılabilir. Bu işlem, sadece iki iterasyonun gerekli olduğu Tablo 3.3 de yapılmıştır.
Veri

Jeotermal akışkan gidiş (besleme) sıcaklığı
Jeotermal akışkan ısıl kapasitesi
Şebeke akışkanı ısıl kapasitesi
Isı değiştiricisi akışkanı ısıl kapasitesi
By-pass akışkanı ısıl kapasitesi
Isı değiştiricisi kapasite oranı
Isı değiştiricisi etkinliği
Kompresör gücü
Şebeke dönüş sıcaklığı

T gi = 50°C
M g = 0.2 MW/°C
M n = 0.5 MW/°C
M x = 0.25 MW/°C
M b = 0.25 MW/°C
R = M g / M x = 0.8
E = 0.9
w = 0.6 MW
T no = 1.2 ∆T+20
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Tablo 3.3. Isı pompası destekli güç hesapları

Şekil 3.7 de, talep yoğunluğuna (∆T) karşı, ısı pompasının etki katsayısı (C c ) ve sağlanan jeotermal
ısının (P gh ) değişimi gösterilmiştir. Çalışmalar, sıcaklık değişiminin θ > 18°C kadar ve etki katsayısının
maksimum değerden daha düşük olacağını göstermektedir. Etki katsayısı, talep yoğunluğu ile lineer
olarak değişmektedir. Bundan ötürü, sadece bu iki talep yoğunluğundaki bağıntıları çözmek ve diğer
düzeylerdeki C c ve P gh değerleri Şekil 3.7 deki lineer grafikten elde etmek mümkündür.

Şekil 3.7. Basit bir ısı pompası destekli sistemde C c ve P gh değerlerinin değişimi
Bu durumda, yüksek dönüş sıcaklıkları, düşük sıcaklık değişimleri verir. Eğer, hesaplamalar sıcaklık
değişiminin 18°C nin altına düştüğünü gösterirse, buharlaştırıcı veya kondenser by passı, 18°C de
sağlayacak şekilde işletilir. Güç düzeyleri Tablo 3.4 de özetlenmektedir. Kısmi yükteki güç hesapları,
ısı pompasının, ortalama olarak, azaltılan güç modunda yarı kapasitede işletildiği kabulüyle yapılır. Bu
hesaplamaların sonuçları, Şekil 3.8 de gösterilmiştir.
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Sadece ısı pompalı basit örnek:
Yukarıda göz önüne alınan örnekteki ısıtma sistemi, kompresör gücü 0.6 MW olan ısı pompasının
ilavesi ile iyileştirilebilir. Ayrıca; kaynak sıcaklığın 50°C’ye düşürüldüğü farz edilir. Bu yerleşim, Şekil
3.9 da görülür. Şebeke analizinde, daha önce olduğu gibi, detayları ile birlikte Tablo 3.1 de verilmiştir.
Güç düzey hesaplamaları, benzer bağıntılara kullanılarak, deneme-yanılma yöntemiyle belirlenir.
Çözülmesi gereken benzer denklemlerin listesi Tablo 3.5 de verilmiştir. Bu hesaplamalarda, şebeke
debisinin hepsi, talep yoğunluğu 19.4 °C ye düşünceye kadar, kondenserden geçirilir. Bu noktada, θ
sıcaklığı minimum değer olan 18°C ye ulaşır. ∆T = 19.4°C’nin altında olduğu zaman, dönüş
o
akışkanının bir kısmı θ = 18 C’de tutulacak şekilde, kondensere by-pass edilir. Böylece, bu bölgedeki
etki katsayısı maksimumum değeri alır ve jeotermal ısı beslemesi maksimum olur.

Şekil 3.8. Basit ısı pompası uygulamasında güç düzeylerinin ve enerji paylarının örnek
Hesaplamaları (Enerji Talebi, Q d = 24900 MWh; jeotermal ısı beslemesi, Q gh = 21000 MWh;
kompresör işi, Q w = 1570 MWh)
Tablo 3.4. Isı pompası destekli güç düzeyleri
Süre
(Günler)
0
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
230
240

∆T
(°C)
25
19.5
17.7
15.6
14.1
12.7
11.6
10.5
9.5
8.6
7.5
6
4
2.4
0

Pd
(MW)
10
7.76
7.1
6.25
5.64
5.1
4.64
4.2
3.8
3.44
3
2.4
1.6
0.96
0

P gh
(MW)
2.3
3.4
3.8
4.2
4.6
4.75
4.95
5.15
5.35
5.55

w
(MW)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

P gh + w
(MW)
2.9
4.0
4.4
4.8
5.2
5.35
5.55
5.75
5.95
6.15
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Şekil 3.9 Basit bir ısı pompası örneği (sadece ısı pompası durumu)
Kısmi güç hesaplamalarında, daha önceki gibi, kısmi güç modunda ısı pompa kompresörünün yarı
yükte çalıştığı farz edilir. Hesaplamanın sonuçları Şekil 3.10 da ve enerji hesaplamaları ise, Şekil 3.11
de verilmiştir.

Şekil 3.10. Sadece ısı pompası durumunda, etki katsayısı (C c ) ve jeotermal ısı beslemesinin (P c )
hesaplama sonuçları
Isı makinaları ve reküperatörleri olan ısı pompaları:
Bu hesaplamada, yukarıda analiz edilen ısı pompası destekli ısı alış-verişi; yakıtlı motarla tahrik edilen
kompresörün ilavesiyle iyileştirilebilir. Burada, reküperatörler motorun ekzostuna bağlanır.
Veri

Jeotermal akışkan besleme (gidiş) sıcaklığı
Jeotermal akışkanın ısıl kapasitesi
Isı değiştiricisi akışkanının ısıl kapasitesi
Şebeke akışkanının ısıl kapasitesi
Isı değiştiricisinin etkinliği
Kompresörün gücü
Şebeke akışkanının dönüş sıcaklığı

T gi = 50°C
M g = 0.2 MW/°C
M x = 0.25 MW/°C
M n = 0.5 MW/°C
E = 0.9
w = 0.6 MW
T no = 1.2∆T+20°C
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Tablo 3.5. Sadece ısı pompası durumunda güç hesapları

Tablo 3.6. Sadece ısı pompası durumunda güç düzeyleri
Süre
(Günler)
0
10
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
230
240

∆T
(°C)
25
19.5
17.7
15.6
14.1
12.7
11.6
10.5
9.5
8.6
7.5
6
4
2.4
0

Pd
(MW)
10
7.76
7.1
6.25
5.64
5.1
4.64
4.2
3.8
3.44
3
2.4
1.6
0.96
0

P gh
(MW)
2.88
3.3
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4

w
(MW)
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

P gh + w
(MW)
3.48
3.9
4
4
4
4
4
4
4
4
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Şekil 3.11. Sadece ısı pompası durumunda güç düzeylerinin ve enerji beslemesinin
örnek hesaplaması
(Enerji talebi, Q d = 24900 MWh; jeotermal ısı beslemesi, Q gh = 19180 MWh; kompresör işi, Q w =
2660 MWh)

Şekil 3.12. Gaz motoru ve reküperatörü olan ısı pompalı destekli durumda güç düzeylerinin ve enerji
beslemesinin örnek hesaplaması
(Enerji talebi, Q d = 24900 MWh; jeotermal ısı beslemesi ve reküperatör ısısı, Q gh +Q r = 23090 MWh;
kompresör işi, Q w = 5760 MWh)
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Motor veriminin, E n = 0.25 ve reküperatör veriminin, E r = 0.8 olduğu farz edilir. Daha sonra geri
kazanılan atık ısı miktarı, aşağıdaki şekilde verilir.
P r = E r (1 - E n ) w / E n
Bu durumda, P r = 2.4w olmaktadır.
Güç talebi ve ısı pompası ısı beslemesi hesapları, Tablo 3.3 deki rakamlar ile eş değerdedir. Sadece
farklılık, reküpratörün bulunmasıdır. Isı pompasının kompresörü tam yükte çalışırken, reküperatör
ısısı sabit bir düzeydedir. Bundan ötürü, P r ’ nin hesaplaması bu koşullar altında kolaydır. Kısmi güç
rejiminde, kompresör ve yakıtla çalışan makinanın yarı güçte çalıştığı düşünülür. Hesaplamaların
sonuçları, Şekil 3.12 de gösterilmiştir. Bu durumda gösterilen koşulların, ekonomik olarak geçerli
olduğu kabul edilmemelidir. Aslında, reküperatörün çalıştırıldığı ısı pompası, bu durumda tam yükte
sadece 960 h ve kısmi yükte ise, 2880 h devrede olacaktır . Ekonomik olarak geçerli olması için, tam
zaman çalışma periyodu çok kısadır.
3.5. Sıcaklık Etkin Modelin Kritiği
Bu bölümde kullanılan modelin temel kabullerini değerlendirmek kritik derece önemlidir. Bunları analiz
etmek zor konulardır. Ayrıca, kullanılabilen bağımsız deneysel kaynak sağlayan, elverişli iyi bir
çalışma veri koleksiyonu olmayışı, çeşitli zorluklara yol açabilir. Bu bağlamda, sıcaklık verisinin
karakteristikleri ve kullanıcı sınırlamalarının hafifletilmesi (oda sıcaklıklarının değişmesi, kullanıcı
sayılarının değişimi ve gelişigüzel olarak sistemi kısma ve kapatma) tartışmağa değerdir. Ancak,
burada sadece birincisi ele alınacaktır.
Sıcaklık Verisinin Karakteristikleri
Talep yoğunluğu ve ∆T: Modelde, ∆T değerleri aşağıdaki bağıntıdan hesaplanmaktadır.

∆T(t) = T d (t) – T(t)

(82)

Burada;
T d (t) = t zamandaki güneş enerjisi ve iç kazançlar için düzeltilmiş gerekli iç sıcaklık (°C)
T(t) = t zamanda dış hava sıcaklığı (°C)
Sıcaklığın her ikisi, bazı karakteristik zaman aralıklarında, δt, zaman aralığında eş zamanlı olarak
ölçülür. Kullanılan zaman aralıkları, sıcaklık verisinin yapısından belirlenir. Saatlik periyotlar genellikle
kullanılır. Talep yoğunluğunun bu şekli, bina ısı kaybının transmisyon ve hava değişimiyle olduğu
yerlerdeki uygulamalarda esasen düzeltilmelidir. Böylece, sıcaklıklar, uzun periyotlar boyunca sabit
kaldığı zaman, Eşitlik (82) geçerli olabilir. Bununla birlikte; sıcaklıklar, bina kabuğunun ısıl kütlesine
olan etkiyi değiştirdiği zaman, karmaşıklıklar söz konusu olur.
Bu bağlamda, talep yoğunluğunu aşağıdaki bağıntıdan hesaplamakla,
edilebilir.

∆T*(t) = T d (t) – T(t - φ)

daha hassas sonuçlar
(83)

Burada; T(t - φ) : δt f periyodu boyunca ortalama olan, (t-θ) daha önceki bir zamandaki dış hava
sıcaklığıdır.
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Eğer karakteristik zaman periyotları, δt ve δ t f , yaklaşık olarak eşitse; δt boyunca ortalama sıcaklık
değerlerinin toplanması, δ t f boyunca ortalama sıcaklıklarının toplanmasıyla hemen hemen aynı
olacaktır. Buna ilaveten, eğer oda sıcaklığındaki değişimler sınırlandırılmışsa,
T d (t) = sabittir.

(84)

olur.
Güç beslemesi ve ∆t:
Isıtma sisteminin talep yoğunluğundaki, ∆T, dalgalanmaları izleyebilme özelliği, şebekenin δ t f ,
hissetme ve tepki zamanının özeliğine bağlı olacaktır. Bir saatlik zaman dilimleri benzer olarak
kullanılacaktır. Böylece, t zamanda ısıtma sistemini kontrol eden talep yoğunluğu şöyle verilir:

∆T(t) = T d (t) – T’(t)

(85)

Burada; T’(t): δ t f tepki zamanı boyunca ortalama dış hava sıcaklığı (°C)’dır.
Böylece; bu karakteristik tepki zamanı, bina kabuğunun karakteristik zamanı, δ t f , ve ölçümlerin
karakteristik zaman periyodu, δ t t ile kıyaslanabilir. O halde talep yoğunluğu istatiksel değerleri her
durumda aynı olacaktır. Bundan ötürü, sıcaklık etkin modelde kullanılan talep-süre eğrisi, gerçek
talep-süre eğrisine ve bu da güç besleme-süre eğrisine daha yakın olacaktır. Bina kabuğuyla ortaya
çıkan faz gecikmesi, ısıl güç talebi ile ısı besleme arasındaki bir fazı oluşturacaktır. Bu da,gerçek
durumda kullanıcılarda konforsuzluğa yol açacaktır. Buradan şu sonuca varılabilir: Sıcaklık etkin
model ile P g ve P gh düzeyleri hassas olarak hesaplanmalı ve bunların her birinin enerji payları da
hassas olarak belirlenmelidir.

4. BALÇOVA JEOTERMAL ENERJİLİ MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ (BJEMIS) YÜK ANALİZİ
Balçova ilçesi, Ege bölgesinin batı ucunda yer alan İzmir ili merkezine bağlı, jeotermal kaynaklar
bakımından zengin bir bölgedir. Ilıman bir iklim yapısına sahip olan Balçova’da, günümüzde yaklaşık
olarak 5500 konut jeotermal merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılmaktadır.
Balçova bölgesel ısıtma sistemine dahil olan binalerın hacimsel ısı kaybı değeri 0.967 W/°Cm olarak
hesaplanmıştır. İzmir ili derece saat değerleri, 18.3°C için 31 675 °C saat olarak öngörülmüştür [6].
3

Tablo 4.1. Balçova/İzmir jeotermal enerjili merkezi ısıtma sistemi verisi
Isı talebi
Konutların sayısı
Her konut için özgül ısı kaybı
Isı talep katsayısı (NVG)
Derece saatleri (θx24)
Toplam enerji talebi
Güç talebi (Eşitlik 48)

= 5074
-6
= 294x10 MW/°C
= 1.471 MW/°C
= 31 675°C saat
= 46593 MWh
= 1.471∆T MW

Tablo 4.2. Narlıdere/İzmir jeotermal enerjili merkezi ısıtma sistemi verisi
Isı talebi
Konutların sayısı
Her konut için özgül ısı kaybı
Isı talep katsayısı (NVG)
Derece saatleri (θx24)
Toplam enerji talebi
Güç talebi (Eşitlik 48)

= 635
-6
= 294x10 MW/°C
= 0.186 MW/°C
= 31 675°C saat
= 5891 MWh
= 1.471∆T MW
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Bu bağlamda, toplam yük = 52 484 MWh olmaktadır.
Balçova Jeotermal Enerjli Merkezi Isıtma Sistemi (BJEMIS)’nde 3 adet devre mevcuttur. Isıtıcı
karakteristikleri ve jeotermal güç düzeyi çeşitli sayı, sıcaklık ve özellikte olan kuyular için farklı
olduğundan, daha geniş incelemesi gerekmektedir. Sistemin daha karmaşık olmasından dolayı, bu
çalışmada incelenmemiştir.

Reenjeksiyon

Narlıdere

Konutlar

Balçova

Konutlar

Üretim Kuyuları
Şekil 4.1. Balçova-Narlıdere/İzmir jeotermal enerjili merkezi ısıtma sistemi (BJEMIS)
Dış hava sıcaklığı bölgesel ısıtma sisteminin ısı taleplerini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu
nedenden ötürü, bu değişimin karakteristiğinin incelenmesi faydalı olacaktır. Şekil 4.3’de, 1993 yılında
sıcaklıkların görülme saatlerinin grafiği verilmiştir [7].
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Şekil 4.2. İzmir ili 1993 dış sıcaklık verisi
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Sıcaklıkların Yıl İçinde Görülme Saatleri
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Şekil 4.3. Dış sıcaklıkların yıl içinde görülme saatleri

Talep Yoğunluğu (18,3 C İçin)
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Şekil 4.4. İzmir ili için talep yoğunluğu (T d =18.3 °C)
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Isı Yükü
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Şekil 4.5. İzmir ili güç eğrisi (T d =18.3 °C)

5. SONUÇ
Isıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin performansları, dış hava sıcaklığına bağlıdır. Bu
sistemlerinin tasarımında, gelişigüzel belirlenen bir maksimum ya da minimum dış hava sıcaklığı, bir
ısıtma veya soğutma sezonu göz önüne alındığında sistemin gerekenden büyük seçilmesine yol
açabilir. Yılda sadece birkaç saat rastlanan bu pik durumlar için kapasiteyi büyük seçmenin hem
yatırım hem de işletme maliyetlerini arttıracağı şüphesizdir.
Jeotermal bölgesel ısıtma ağları gerek büyük kapasitelerinden gerekse sistemin karmaşıklığından
dolayı hesaplaması zor olan sistemlerdir. Fakat, böylesine büyük sistemlerde yapılacak olan bazı ufak
hesaplamalar bile, büyük ekonomik yararlar sağlayacaktır. Bu tür karmaşık sistemlerinin ısı
taleplerinin, iklim verileri ile beraber analizinin yapılması ve ısı enerjisinin kullanıldığı noktaların
zaman içindeki ısıl davranışlarının belirlenmesi, sistemlerin daha ucuz işletilmesine olanak
sağlayacaktır. Bu da, zaten ekonomik ve çevre dostu olan bu enerji kaynağının vazgeçilmez olmasını
sağlayacaktır.
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JEOTERMAL DOĞRUDAN ISITMA SİSTEMLERİNDE
PLAKALI ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİ
A. Müjdat ŞAHAN

ÖZET
Doğrudan kullanımlı jeotermal sistemlerde, kurulan tesisin çalışması ve başarılı olması, birçok
ekipman ve donanım kullanılması ile mümkündür. Bu ekipman ve donanımlar,
•
•
•
•
•

Kuyu pompaları ( well pumps ) ,
Boru donanımı ve tesisatı ( piping ) ,
Yerel ısıtma elemanları ( space heating equipment ) ,
Isı emme özelliğine sahip soğutma elemanları ( absorbtion refrigeration equipment ) ,
Isı değiştirgeçleri ( heat exchangers ) olup, bu bildiride yalnızca ısı değiştirgeçleri
incelenecektir.

Diğer tüm elemanlar için de geçerli olmak kaydı ile, jeotermal uygulamalarda kullanılacak ısı
değiştirgeçlerinin seçimindeki en büyük faktör, kaynak suyunun kimyasal yapısı ve sıcaklığıdır. Bunun
yanında ısı değiştirgeçleri, sahip oldukları fiziksel yapıları ile de tercih edilebilir veya edilmezler.
Jeotermal uygulamalarda en yaygın olarak tercih edilen ısı değiştirgeçleri, sahip oldukları kompakt
yapı ve temizlenebilir özellikleri sebebi ile, contalı – plakalı tiplerdir. İkinci sırada tercih edilen eşanjör
tip’i ise, benzer özellikleri sebebi ile, gövde-boru ve gövde-plaka tipi eşanjörlerdir. Bu bildiride, benzer
projelerde en yaygın kullanıma sahip olmaları sebebi ile, contalı-plakalı eşanjörler incelenecektir.
Contalı plakalı ısı değiştirgeçlerinin, jeotermal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmalarını sağlayan
özellikleri şunlardır ;
•
•
•
•
•

Yüksek ısıl performans gösterirler ,
Üretim teknikleri açısından, korozyona dayanıklı malzemeler ile üretilebilirler ,
Montaj ve yerleşimleri kolayca yapılabilir , özel bilgi ve teknik eleman gerektirmezler ,
Değişen kapasitelere göre aynı gövde içinde ve gerektiği kadar büyütülebilirler ,
Kapasitelerine göre en az yeri işgal ederek avantaj sağlarlar.

GİRİŞ
Plakalı ısı değiştirgeçleri, contalı ( çerçeveli ) ve lehimli olmak üzere iki tiptir. Lehimli plakalı ısı
değiştirgeçlerinin, özellikle lehim dikişleri korozyona karşı hassas olup, jeotermal uygulamalarda fazla
tercih edilmezler ve çok sık kullanılmazlar. Bu bildiride plakalı ısı değiştirgeci olarak anılacak ve
incelenecek ısı değiştirgeçleri, contalı-plakalı yada çerçeve-plaka olarak anılan ısı değiştirgeçleridir.
Plakalı ısı değiştirgeçleri, şekil 1 ve 2 de de görüldüğü gibi; Contalanmış plaka demeti, destek-baskı
çerçevesi, kılavuz ve sıkıştırma milleri, akışkan bağlantı ağızları ve ayaklar olmak üzere 5 temel
parçadan oluşurlar.
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Lehimli

Contalı

En önemli ve işlevsel parçanın contalanmış plakalar olduğu ortadadır. Diğer parçalar, işlevi
gerçekleştirecek plaka demetinin bir arada tutulmasını, sızdırmazlık tesisini ve ısı değiştirgecinin
tesisata bağlanmasını sağlarlar. Plakalı ısı değiştirgeçleri, contalanmış plakalar demetinin, alt ve üst
taşıyıcı miller üzerinde merkezlenip, iki güçlü metal blok (ön ve arka çerçeve) arasında sıkıştırılıp
sabitlenmesi ile elde edilirler.

Şekil 1.

Şekil 2.

Genel özellikleri :
Contalı plakalı ısı değiştirgeçleri gövde boru tipi ısı değiştirgeçleri ile karşılaştırıldıklarında, contalı
plakalı ısı değiştirgeçlerinin nispeten daha düşük çalışma sıcaklığı ve basıncına sahip oldukları
görülür. Birçok üretici firmanın standart ürünleri için tercih ettiği üst çalışma limitleri, 200 °C sıcaklık ve
20 bar çalışma basıncıdır. Bu sınır, yaygın kullanılan plaka ve conta malzemelerinin sorunsuz çalışma
dayanımı açısından özellikle tanımlanmıştır. Plaka, conta çeşitleri, üretildikleri malzemeler, dayanım çalışma sınırları ve kullanıldıkları yerler bildiri devamında detaylı incelenecektir.
Değişik imalatçıların çok farklı ölçülerde ve yüzey şekillerinde ürettikleri plakaların her biri, genellikle
0.01 ile 2.50 m² arasında bir ısı transfer yüzeyine sahiptirler. Bu yoğun yapıları sayesinde, tek gövde
altında 2.000 m² ısı transfer yüzeyi elde edilmesi mümkün olur. Küçük boyutlu ve az ısı transfer
yüzeyine sahip plakalar ile üretilen ısı değiştirgeçleri ise, düşük su debileri ve kapasiteleri ile, bağımsız
ev tipi veya küçük boyutlu ticari uygulamalar için mükemmel çözümler üretilmesini sağlarlar. Keza,
büyük boyutlu ve ısı transfer yüzeyli ısı değiştirgeçleri ile merkezi uygulamalar için mükemmel
çözümler bulunması mümkündür.
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Contalı plakalı tek gövdeli bir ısı değiştirgeci içinden, sahip olduğu boyut ve fiziksel özelliklerine bağlı
olarak, 1m³/h ile 1500 m³/h arasında su dolaştırılması mümkündür. Bu akışkan debilerini taşıyacak
bağlantı çapları ½ inç ile 15 inç arasında değişmektedir.
Plakalar ve yüzeyleri
Kalıpla şekillendirme tekniği ile üretilen plakaların üzerinde, değişik boyut ve şekilde kanallar
oluşturulur. Akışkanların dolaşmasını sağlayan bu kanallar, aynı zamanda, ısı transfer yüzeylerinin de
oluşmasını sağlarlar. Plakanın ve kanalların boyutu, şekli, sıklığı ve derinliği, hem plakanın sahip
olduğu ısı transfer yüzeyi, hem de ısıl verimliliği üzerinde önemli bir etki oluşturur. Plakaların her iki
yüzeyinde oluşturulan kanallar, contaların yönlendirmesi sayesinde, birinci ve ikinci devre akışkanların
dolaşma devrelerini oluştururlar. Plaka yüzeyleri Şekil 3’te görüldüğü gibi çok değişik şekillerde olabilir.
Ancak plakalar, yüzey şekilleri ve boyutları ne olursa olsun şu temel unsurları mutlaka taşırlar;
•
•
•
•
•
•
•

Askı mili merkezleme delikleri,
Plaka askısı,
A yüzü contası,
B yüzü contası,
Plaka yüzeyi su kanalları,
Akışkan giriş – çıkış ağızları,
Akışkan yönlendirme kanalları, akış düzenleyicileri.

Şekil 3.
Contalar
Plaka yüzeylerinde dolaşan akışkanların birbirine karışmamasını ve ısı transferinin gerçekleşmesini
sağlayan, plakadan sonraki en önemli unsurdur. Tabloda görüldüğü gibi, çalışma sıcaklığı ve akışkan
kimyasal yapısına bağlı olarak değişik hammaddelerden üretilebilirler. En yaygın kullanılan conta
malzemeleri için önerilen çalışma basıncı, sıcaklığı ve ortalama çalışma ömürleri 1 ve 2 numaralı
grafiklerde gösterilmiştir. Grafik 2’de gösterilen conta çalışma ömrü 3 bar çalışma basıncı için
verilmektedir.
Hammadde
Styrene – Butadiene
Neoprene
Acrylonitrile – Butadiene
Ethylene / Propylene
Fluorocarbon
Resin – Cured butyl
Compressed asbestos

Yaygın kullanılan adı
Buna – S
Neoprene NBR
Buna – N
EPDM prx
Viton
Resin – Cured butyl
Compressed asbestos

Çalışma üst sınırı
85 °C
120 °C
135 °C
150 °C
200 °C
200 °C
260 °C
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 190 _______

Grafiklerin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, pratik uygulamalarda en yaygın kullanılan conta
malzemeleri; NBR , EPDM ve VITON dur. Jeotermal uygulamalarda en iyi sonuç VITON ile alınmakta
olup, çalışma sıcaklık aralığı – 20 °C ~ 200 °C dir. İkinci uygun malzeme ise biraz daha pahalı olmakla
birlikte EPDM dir. Hypalon, teflon – encapsuleted , PTFE ve birçok değişik hammaddeler
ile de üretilen contaların fonksiyonu yandaki fotoğrafta
görülmektedir. Plaka yüzeyini yalayıp gelen sıcak akışkan
(kırmızı), plakanın arka yüzeyinden gelen soğuk (mavi) akışkanla
karışmadan, yönlendikleri giriş çıkış ağızlarından geçerek plakayı
terk etmektedirler. Contalar genellikle, conta kanallarına boşluksuz
yerleşecek şekilde imal edilir ve kullanılırlar. Bununla beraber
yapıştırılarak kullanılmaları da mümkündür.

Grafik 1

Grafik 2

Çerçeveler
Büyük çoğunlukta karbon çeliğinden üretilirler. Epoxy veya benzeri boyama ve kaplama teknikleri ile
paslanmaya karşı korunurlar. AISI 304 ve AISI 316 malzeme ile üretilmeleri veya AISI kaplanmaları da
mümkündür. Jeotermal uygulamalarda genellikle AISI 316 malzeme tercih edilir.
Ön ve arkada birer adet bulunan çerçeveler üç temel fonksiyona sahiptir. Bunlar ; Plaka demetinin bir
arada tutulması, plakalar arasında sızdırmazlığın sağlanması (gerdirme saplamaları yardımı ile) ve
tesisata bağlama ağızlarının taşınmasıdır.
Bağlantılar

Flanşlı

Cıvatalı

Pasolu

Superlock

Kelepçeli

Karbon çeliği üzeri galvaniz kaplama, AISI , moblen, kauçuk gibi malzemelerden değişik bağlantı
tekniklerine göre üretilirler. Bağlantı ağızları da çerçeve plakasına genellikle kaynak teknikleri ve
pasolama ile birleştirilir.
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İŞLEVİ VE AKIŞKANLARIN DOLAŞIMI
Plakanın iki yüzünde, iki farklı sıcaklıkta iki ayrı akışkanı dolaştırıp, ısının sıcaktan soğuğa ve aradaki
plaka yardımı ile aktarılması esasına göre çalışırlar. Akışkanların hareketleri birbirlerine göre parelel
veya zıt olabilir. Plaka yüzeyleri, akışkanların daha fazla yüzeyde karşılaşmalarını sağlamak üzere
şekillendirilmiştir. Bu yüzden akışkanlar dar ve girift kılcal kanallar içinde dolaşmak zorundadır. Bu
karmaşık ve kılcal kanallar sebebi ile akış genellikle türbülanslıdır. Türbülanslı veya karışık akım elde
edilmesi sayesinde verimlilikte daha yüksek olmaktadır. Şekil 4’de plakalar arasındaki dolaşım
şematik olarak gösterilmiştir. 1 numaralı plakanın görünen yüzeyine yayılan sıcak su plakayı ısıtırken,
2 numaralı plakadan gelen nispeten soğuk su, 1
numaralı plakanın arka yüzeyi ile temas ederek,
plakadaki ısıyı emmekte ve ısınmaktadır. Bir plaka
için ifade edilen bu işlem, ısı değiştirgecinin sahip
olduğu plakalar boyunca devam eder. Su akış
yönleri, her iki tarafta da aşağı veya yukarı yada
bir tarafta aşağı diğer tarafta yukarı olabilir. Zıt
veya paralel akım olarak tanımlanan bu kavram
ısı değiştirgecinin ısıl verimliliği ile yakından
ilgilidir. Plaka yüzeylerinde oluşturulan su dolaşım
kanallarının yatay, düşey veya açılı üretilmeleri
sayesinde, su akımları paralel ve zıt akıma
ilaveten karışık akım ile desteklenerek ısıl
verimlilik en üst seviyeye ulaştırılabilir.
Şekil 4.
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VERİMLİLİK VE SEÇİM KRİTERLERİ
Plakalı ısı değiştirgeçleri, sahip oldukları küçük fiziksel yapıya karşılık, gösterdikleri üstün verimlilikleri
ile ön plana çıkarlar. Gövde boru tipi ısı değiştirgeçlerine oranla, 3 ile 4 kat daha yüksek verimliliğe
sahiptirler. Gövde boru tipi ısı değiştirgeçlerine nazaran % 40 a varan oranlarda daha ucuza tesis
edilebilirler. Isı transfer katsayıları, değişik üreticilerin geliştirdiği kanat boyut ve yüzey şekillerine göre,
3000 ile 6000 Kcal / h x m² x °C arasında değişmektedir. Sahip oldukları bu yüksek ısıl verimlilik
sayesinde çok düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların dahi değerlendirilmesini sağlarlar.
Bu ısıl verimliliğin beraberinde bir olumsuzluk yarattığı da unutulmamalıdır. Isıl verimliliği arttıran girift
plaka yüzeylerinin aynı zamanda bir basınç tuzağı olduğu malumdur. Contalı plakalı ısı
değiştirgeçlerinin seçiminde, verimlilik ve basınç kaybı dengesi mutlaka araştırılmalı ve doğru
kurulmalıdır. Yüksek verimlilik aranırken yaratılan basınç kayıplarının göz ardı edilmesi, ısı
değiştiricinin seçiminde yapılmış bir hata olarak kalmayıp, tüm sistemin çökmesine bile sebep olabilir.
Contalı plakalı ısı değiştirgeçleri düşük kirlilik faktörleri ile, alternatiflerine ve özellikle gövde boru tipi
ısı değiştirgeçlerine karşı da avantajlıdırlar. Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde kirlenme riskleri düşük,
tamamen sökülebilir yapıları sayesinde ise temizlenip tekrar toparlanarak işletmeye alma olanakları
yüksektir. Contalı plakalı ısı değiştirgeçlerinde kirlenme riskini azaltan sebepler yalnızca pürüzsüz
plaka yüzeyleri ve sökülüp temizlenebilir olmaları değildir. Yapıları gereği türbülanslı akımla, dar
kanalları sebebi ile yüksek hız ve nispeten yüksek basınçla çalışmaları ve aşınmaya izin vermeyen
malzemeler ile ( yüksek yüzey kaliteli ) üretilmeleri de önemli etkenlerdir.

MALİYET
Bireysel jeotermal uygulamaların çoğunda en büyük maliyet girdisi plakalı ısı değiştirgeçlerinin
kendisidir. Jeotermal uygulama projelerinde ve ısı değiştirgeci seçimlerinde bu konu mutlaka
değerlendirilmeli ve ısı değiştirgeci maliyetinin mekanik tesisat maliyeti içindeki oranı araştırılmalıdır.
Isı değiştirgeci fiyatı, plaka ve çerçevelerin üretildiği malzeme cinsi ile doğrudan ilişkilidir. Jeotermal
uygulamanın ekonomikliği, o uygulamaya yönelik en uygun ve en ucuz plaka ve çerçeve
malzemelerinin seçilmesi ile başlar. Yandaki grafik, değişik üreticilerden alınan fiyat ve Isı transfer
yüzeyleri değerlendirilerek düzenlenmiş olup, ısı değiştirgeci seçimlerinde ön karar verme aşamasında
kullanılabilir. Grafik , Buna-N conta ve AISI 316 malzeme cinsi için 1996 rakamlarına göre
düzenlenmiştir.
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UYGULAMA ve ÖRNEKLERİ
Bir jeotermal ısıtma sistemi temel tesisatı şekil 5 te görüldüğü gibidir. Jeotermal kaynak suları büyük
çoğunlukla, çıkarıldıkları yerin jeolojik yapısına ve dokusuna paralel olarak bünyelerinde mineral
eriyikleri, partiküller taşırlar ve aşındırıcıdırlar. Kullanımları, özel malzemelerden üretilmiş ekipmanlar
ve boru donanımı ile mümkün olur. Bu sebeple de direk tesisata gönderilerek kullanılmazlar. Kaynak
suyu ile şartlandırılmış kapalı devre dolaşım suyu bir ısı değiştirgecinde ısıtılarak tesisata – kullanıma
gönderilir. Isı değiştirgecinden dönen kaynak suyu ise tekrar kaynağa enjekte edilerek, ekonomi
sağlanmaya ve kaynak ömrünün uzatılmasına çalışılır.

ısıtılacak alan
ısıtma sistemi

pompa
Şekil 5.

Kuyu

Jeotermal tesisatta en önemli unsurlar, su veya buharın sıcaklığı, kalitesi ve basıncıdır. Tesisatta
kullanılacak tüm donamım ve ısı değiştirgeçleri bu faktörler göz önünde tutularak seçilmelidir. Isı
değiştirgeçleri açısından, sıcak suyun jeotermal kuyudan veya su ısıtma sisteminden alınması
arasında teknik açıdan herhangi bir farklılık yoktur ve eşanjör yapılarında bir değişiklik gerektirmez.
Aşağıda, bir su ısıtıcısında hazırlanan sıcak su ile kullanım suyu ısıtılmasına yönelik tasarlanmış
tesisat şeması görülmektedir. Isı aktarımını plakalı ısı değiştirgecinin sağladığı bu tesisatta, sıcak su
kazanı yerine jeotermal bir kaynağın kullanılması mümkündür. Ancak sıcak su Jeotermal kaynaktan
alınıyor ise, plakalı ısı değiştirgeci ve birinci devre elemanları, jeotermal kaynak kriterleri dikkate
alınarak seçilmelidir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kazan.
Ana genleşme tankı.
İnbisat deposu.
Ana emniyet valfi.
Basınç sivici.
Termostat.
Kesme vanası

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Plakalı ısı değiştirici.
İkinci devre pompası.
Kullanım suyu pompası.
Depo suyu sıcaklık ayar trm.
Sıcak su depolama tankı.
Elektronik karıştırıcı.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sıcaklık hissedici.
Sıcak su kullanımı.
Programlama saati.
Cek valf.
Birinci devre pompası.
Depo emniyet valfi

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 194 _______

Kullanım veya ısınma suyu temini jeotermal yada farklı bir kaynaktan seçilse dahi, kullanım suyu
temini için bir proje geliştirilmeden önce şu soruların cevapları aranmalıdır ;
•
•
•
•
•
•

Tesisattan beslenecek konut veya tesiste kaç adet banyo veya su harcama kaynağı vardır ?
Banyolar ne kadar sıklık ile kullanılır, duşlumu yoksa küvetlimidir ?
Banyolardan kaç kişi yararlanacak ?
Aynı anda kaç banyo ve ne kadar süre ile kullanılacak ?
O sıcaklıktaki o kadar suyu hazırlamak için ne kadar süre gerekli ?
Banyoların hiç kullanılmadığı dönem var mı, süresi nedir ?

Bu sorulardan hiçbirisi tesisatı, tesisat kapasitesini ve elemanlarını tek başına belirlemeye yetmez.
Fakat tüm soruların doğru cevapların bulunması da çoğu zaman mümkün değildir. Ancak sonuç olarak
belirlenecek en önemli eleman ısı kaynağı yani kazan ve sıcak suyun depolama miktarıdır. Çünkü tüm
tesisat ve tesisat elemanları bu büyüklüklere göre tanımlanacak ve uygulanacaktır. Belirsizliklerin fazla
olduğu uygulamalarda yapılabilecek en doğru hareket, kullanım amacına yönelik bir senaryo
geliştirilmesidir. Bu bir örnek üzerinde şu şekilde ifade edilebilir.

Örnek senaryo :
Bir futbol sahasının duşlarına sıcak su sağlamak üzere bir tesisat kurulacaktır. Bu tesisatın kazan ve
deposu, aynı anda kaç kişi tarafından ve ne kadar süre ile kullanılıyor cevabına göre seçilir ise, aşırı
büyük bir kazan ve sıcak su deposu hesaplanacağı ortadadır. Hesaplamalar, normal bir futbol
maçının, devre arası da dahil, 105 dakika süreceği dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu örnek için
kapasite tespit kriterleri, yani yukarıda tanımlanan o soruların cevapları şöyledir.
•
•
•
•
•
•
•

Sıcak suyun hazırlanması için 105 dakika süre var !
“Y” dakikalık bir süre içinde “X” litrelik su tüketimi gerçekleşecek !
İki takım asil ve yedek oyuncuları, hakemler ve belki antrenörler toplam 33 kişi duş alacak !
Kişi başına duş alma süresi ortalama 8 dakika sürecek !
Su kullanımı 9 lt/dakxkişi debi ile gerçekleşecek !
Toplam duş sayısı 12 adet, kazan besleme suyu 10 °C , duş kullanım suyu sıcaklığı 40 °C !
8 er dakikalık ve 12 er kişilik guruplar halinde 3 tur sıcak su kullanım süresi !

Yukarıdaki cevaplar değerlendirildiğinde kullanım sayısı 12 + 12 + 9 kişi, süresi ise 8 + 8 + 8 dakika
olarak tespit edilir. Her kullanım arasında 10 dakikalık yer değiştirmelerin olacağı varsayılır ve bu süre
eksilen sıcak suyun tekrar hazırlanması için kullanılır. Bu tespitlere göre duşların kullanımı süresince
tüketilen gerçek su miktarı ;
•

33 kişi x 8 dk/kişi x 9 lt/dkxkişi = 2376 lt / 24 dk dır. Duşların kullanımı sırasında ve iki duş
arasındaki 10 dakikalık değişim süreçlerinde kazanın sıcak su üretmeye devam edeceği
belirtilmişti. Bu sebeple son kullanım periyodu kapasite hesaplarına alınmayabilir ve daha
ekonomik bir tesisat dizaynı sağlanabilir. Eğer 10 dakikalık ısıtma süresi son period ihtiyacını
karşılıyor ise bu düşünce dikkate alınmalıdır.

Bu tesisat için 27000 Kcal/h lik standart bir kazan ve plakalı ısı değiştirgeci seçildiği varsayılır ise,
•

Su debisi , 30 °C su sıcaklık farkı için , 27000 / 30 = 900 lt/h olacaktır.

Şimdi bu kapasite ve debinin yukarıdaki ihtiyacı sağlayıp sağlamadığı şöyle kontrol edilebilir ;
•

Duşların kullanıldığı 24 dakika boyunca ( 900 / 60 ) x 24 = 360 lt sıcak su ,
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•
•
•

Kullanım aralarındaki 20 dakikada boyunca ( 900 / 60 ) x 20 = 300 lt sıcak su hazırlanacaktır.
Toplam 360 + 300 = 660 lt su kullanım sırasında üretileceğine göre, kullanıma hazır su rezervi,
2376 – 660 = 1716 lt olmalıdır.

Diğer bir ifade ile 27000 Kcal/h lik bu tesisat, maç başlamadan yaklaşık 15 dakika önce başlayıp duş
alma süreci sonuna kadar çalıştırıldığı taktirde, 40 °C sıcaklıkta depolanacak 1716 lt lik rezervi ile
yeterli olmaktadır. Depolanacak suyun 40 °C yerine 60 °C de biriktirilmesi, hem kazan çalışma süresini
kısaltacak, hem de rezerv tankı hacmini ve rezerv miktarını azaltacaktır.
1200 lt hacim ve 60 °C sıcaklığa sahip bir rezerv yapılması düşünülür ise, bu suyun 10 °C den 60 °C
ye ısıtılması için Q = 1200 x ( 60 – 10 ) = 60000 Kcal ye ihtiyaç duyulacaktır. 27000 Kcal/h ısıtma
kapasitesindeki kazan ile bu ısıtma 60000 / 27000 = 2.2 saatte yani 133 dakikada gerçekleştirilebilir.
Maç süresinin, devre arası dahil 105 dakika ve duş alma süresinin 24 dakika olduğu hatırlanır ise,
ısıtma için kullanılabilecek sürenin 129 dakika olduğu kolayca hesaplanabilir. Bu sürenin ihtiyaç
duyulan süreye çok yakın olması seçimin doğruluğunun kanıtıdır.
Bu senaryoda tanımlanan 27000 Kcal/h lik sıcak su kazanı yerine aynı kapasite ve debide bir
jeotermal kaynağın kullanılması da mümkündür. Tabii ki tüm elemanların kaynak suyu özelliklerine
göre seçilmiş olması gerekecektir. Ayrıca, kaynak debi ve kapasitesine müdahele edilmesi pek
mümkün olmadığı için, hesaplamalar da yukarıdaki gibi olmayacaktır. Kaynak kapasitesinden yola
çıkılacak, o kapasite ile kaç kişi için kullanım suyu üretilebileceği araştırılacaktır.

SEÇİM KRİTERLERİ ve HESAPLARI
Tüm ısı değiştirgeçlerinin olduğu gibi, plakalı ısı değiştirgeçlerinin de seçim esası, gerekli ısı transfer
yüzeyinin hesaplanması ilkesine dayanır ve şu bilgilere ihtiyaç duyulur :
•
•
•
•
•

Kapasitesi 27000 Kcal/h,
Her iki devredeki su debisi 2700 lt/h , su basınç kaybı max. 2.5 mSS
Birinci devre su sıcaklık farkı 10 °C , 80 °C giriş – 70 °C çıkış.
İkinci devre su giriş sıcaklığı 59 °C,
İkinci devre su çıkış sıcaklığı 69 °C

Logaritmik sıcaklık farkı hesaplandığında 11.0 °C bulunur. Isıtma yüzeyi hesabı için tek bilinmeyen ısı
iletim katsayısı kalmıştır. Plakalı ısı değiştirgeçleri için bu katsayının 3000 ile 6000 arasında
değişebileceği belirtilmişti. Bu örnek için ortalama bir değer yani 4500 Kcal/hxm²x°C alındığında,
gerekli ısıtma yüzeyi ;
F = 27000 / ( 11.0 x 4500 ) = 0.55 m² hesaplanmaktadır. Bu ısı transfer yüzeyi için ;
•
•

0.01 m²/adet ısı transfer yüzeyine sahip 55 kanatlı ,
0.05 m²/adet ısı transfer yüzeyine sahip 11 kanatlı veya diğer birçok alternatiflerden herhangi bir
ısı değiştirgeci seçilebilir ( Şekil 6 ). Bu noktadan sonraki kararlar, seçilen ısı değiştirgecinin daha
küçük, daha hafif, daha az basınç kayıplı, daha ekonomik vs. olması kriterleri ile şekillenir. Bazı
plaka boyutları ve sahip oldukları ısı transfer yüzeyleri aşağıdaki tabloda ( Şekil 6 ) görülmektedir.
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0.041 m²

0.100 m²

0.125 m²

0.250 m²

0.300 m²

Şekil 6

0.650 m²

MONTAJ VE İŞLETME
Plakalı ısı değiştirgeçlerinin taşınması, montajı ve işletmeye alınmasında bazı üretici firma
tavsiyelerine uyulması gerekir :

•
•

Taşıma askıları gerdirme çubuklarının çerçevelere en yakın noktalarına bağlanmalıdır.
Plakalardan veya çubukların ortalarından bağlanması deformasyon ve eğrilmelere yol açacağı
için, sızdırmazlık güvenilirliği bozulacak veya ortadan kalkacaktır.
Bağlantı ağızlarının eşanjör ağırlığını taşıyamayacağı unutulmamalı ve asla bağlantı ağızlarından
tutarak taşınmamalıdır.
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•
•

Konulacakları yerin seçimi sırasında, sökme–takma işlemleri için anahtar dönmesine ve
kullanılmasına imkan verecek boşlukların bırakılmasına dikkat edilmelidir. Duvar veya benzeri
engeller ile arasında yeterli mesafe bırakılmalıdır.
Giriş–çıkış ağızlarının tesisata bağlanması sırasında, bağlantı ağızlarının çerçeveye bağlantı
tekniği nasıl olursa olsun, bağlantılar mutlaka kontra tutarak sıkıştırılmalıdırlar.

İlk çalıştırma veya temizlik sonrası işletmeye alma anında şu önerilere uyulması gereklidir ;
•
•
•
•
•
•

Gerdirme millerinin uzunluklarının eşit veya farklılığın üreticinin önerdiği toleransları aşmadığı,
İki çerçeve arasındaki mesafenin her tarafta eşit olduğu veya üreticinin verdiği toleranslar içinde
kaldığı kontrol edilmelidir.
İlk su doldurumu anında giriş ve çıkış vanaları eş zamanlı olarak ve çok yavaş açılmalıdır. Suyun
doldurduğu yerdeki havanın boşalmasına olanak tanınmalı, aşırı basınç yükselmelerine izin
verilmemelidir.
İşletme basıncına, her iki devrenin de su dolduğuna emin olduktan sonra ve kademeli olarak
geçilmelidir.
Vanaların ani ve büyük oranlı açılması sonucu ortaya çıkabilecek su darbelerinin yaratacağı çekiç
etkisine karşı dikkatli olunmalıdır.
Tesisatta olması muhtemel vibrasyonların eşanjöre geçmesi mutlaka önlenmelidir.

Eğer ısı değiştirgeci temizledikten sonra tekrar toplanıyor ise ;
•
•
•
•
•
•
•

Tüm contalar çok iyi temizlenmeli, üzerlerinde pislik veya parçacıklar olmamalıdır.
Contalarda yırtık, kopuk, ezilme, delik ve deformasyon bulunmamalıdır.
Contalar plaka yüzeyine çalışma akımına uygun olarak ve doğru yerleştirmelidir.
Plakaların dizimi ve akış yönlendirme kanalları, genel akım sistemine uygun olmalıdır.
Gerdirme çubuklarının boyları eşit, pasoları aynı diş ve hatasız olmalıdır.
Çerçevelerde deformasyon, eğrilme veya hiçbir darbe izi – çukurluk olmamalıdır.
Gerdirme cıvatalarının sıkıştırılması anında, ısı değiştiricinin sahip olduğu gerdirme mili sayısına
göre, mutlaka aşağıda grafik gösterimde verilen sıkıştırma sırasına uyulmalıdır.

Şekil 7

Şekil 8

Plakaların sökülerek temizlenmesi hakkında ;
•
•
•
•

Plakalar tel fırça veya çizilme ve aşınmaya yol açacak malzemeler ile temizlenmemeli,
Her plaka tek tek ve ayrı ayrı temizlenmeli ,
Contalar çizilmeden, aşındırılmadan ve parça kopmalarına yol açmadan temizlenmeli ,
Temizlik işleminden sonra plaka ve contalar basınçlı şehir suyu ile yıkanmalıdır.

Bazı kirlenme çeşitleri için önerilen temizleme sıvıları şunlardır :
•
•
•
•

Pullanmalar ve yağ kalıntıları : % 4 nitrik asit eriyiği ile ve en çok 60 °C de,
Çamur tortuları ve sümüksü oluşumlar : % 8 nitrik asit eriyiği ile ve en çok 60 °C sıcaklıkta,
Metal oksitleri : % 4 nitrik asit eriyiği ile ve en çok 60 °C sıcaklıkta,
Organik oluşumlar : % 2 kostik soda eriyiği ile en çok 40 °C sıcaklıkta.
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Plakaların yerinde temizlenmesi hakkında ;
Plakaların montajlı oldukları tesisat üzerinde şekil 8 de görüldüğü gibi bir düzenek ile temizlenmeleri
de mümkündür. Yerinde temizliğin ( CIP = Cleaning In Place ) uygulanabilmesi, ısı değiştirgecinin ilk
montajı sırasında gerekli önlemlerin alınması ile
mümkündür. Bunlar, temizleme sıvısı giriş – çıkış
bağlantıları ve tesisat ile bağlantıyı kesme vanalarıdır.
Vanaların hepsi kapatıldıktan sonra alt bağlantı tapası
açılarak, ısı değiştirgeci içindeki su tamamen boşaltılır. Isı
değiştirgecinin her iki devresi, ayrı ayrı CIP ünitesi ile
irtibatlandırılıp temizleme sıvısı dolaştırılır. Kullanılacak
temizleme sıvısı genellikle deterjanlı sulardır. Ancak kirlilik
cinsine ve kullanılan pompanın özelliklerine göre önceki
sayfada belirtilen akışkanlar da kullanılabilir. İyi bir temizlik
elde edilebilmesi için, yüksek basınçlı santrifüj pompa
kullanılıp, temizlik sıvısının aşağıdan yukarıya doğru
dolaştırılması tavsiye edilir. Temizlik işleminden sonra her
iki devrenin şehir suyu ile tekrar yıkanması unutulmamalıdır.
Isı değiştirgeci, her iki devresindeki temizleme akışkanları
ve durulama suları boşaltıldıktan sonra, ilk işletmeye alma
bölümünde dikkat çekilen noktalara uyularak çalıştırılır.
DEĞİŞİK TESİSAT ÖRNEKLERİ

Aynı kazan ile kullanım suyu hazırlanması ve konut ısıtılması tesisatı

Yüzme havuzu ısıtılması
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Değişik uygulamalar için hızlı malzeme seçim tablosu
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JEOTERMAL ENERJİLİ KONUT ISITMA SİSTEMLERİ
B. Zafer İLKEN

ÖZET
Jeotermal enerji ile ısıtılan konutlardaki sistemler, özünde diğer ısıtma sistemleri ile benzer
parametrelere sahiptirler. Temel farklılık standart olmayan akışkan sıcaklığı ve debisi nedeniyle ortaya
çıkmakta, sistem tasarlanırken bu koşulların dikkate alınmasını gerektirmektedir. Bir konut ısıtma
sisteminin donanım performansını değerlendirirken, sistemin mevcut olma veya yeni kuruluyor olma
durumlarına göre ele alınması gerekmektedir.
Seminerin bu bölümünde, konutta mevcut bir tesisat bulunması veya bulunmaması durumlarına göre
projelendirme ve uygulama esasları üzerinde durulacak ve enerji tasarrufuna ilişkin önerilerde
bulunulacaktır.

GİRİŞ
Jeotermal Enerjiyle ısıtılan konutlardaki sistemler prensip olarak diğer ısıtma sistemlerinden önemli
farklılıklar göstermezler. Isıtma sistemi ilk kez tasarlanıyorsa, bilinen yöntemler aynen geçerlidir;
mekanların ısı gereksinimleri hesaplanır ve akışkanın sıcaklığına bağlı olarak ısıtıcılar seçilerek
yerleştirilmeleri yapılır.Ancak, varolan ve farklı tasarım parametrelerine göre seçilmiş bileşenlerden
oluşan bir ısıtma sistemi, Jeotermal enerjiyle ısıtılan bir akışkanla çalışmaya başladığında, sıcaklık ve
debi değerlerindeki farklılıklar sistem performansında önemli değişimler yaratabilir.
Bu çalışmada, standart olmayan sıcaklık ve debi koşullarında ısıtma donanımlarının performanslarının
değişimleri ve yapıda eskiden mevcut bir sistem olması durumunda Jeotermal Enerjiye geçiş
sürecinde alınabilecek tedbirler ele alınmakta, yeni bir tasarım için sistem ve kontrol üzerine önerilerde
bulunulmaktadır.

STANDART DIŞI KOŞULLARDA ISITMA DONANIMLARININ
PERFORMANSLARINDAKİ DEĞİŞİMLER
Sıcak sulu ısıtma sistemleri, uzun yıllardan beri, suyun ısıtıcıya 90°C’de girdiği ve 20°C’lik bir sıcaklık
düşümüyle 70°C’de çıktığı kabulüne göre tasarlanmıştır. Radyatör üreticilerinin katalogları da bu
kabule uygun olarak hazırlanmış ve tasarımcıya ulaştırılmıştır. 1998 yılında yayınlanan EN 442
normuna göre hazırlanmış TS-EN 442-2 ise radyatörlerin standart ısıl güçlerine esas teşkil eden
sıcaklıkları 75°C / 65°C olarak öngörmekte ve üretici firmaları, performans kataloglarını buna göre
hazırlamaya zorlamaktadır.
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Mekan ısıtması amacıyla Jeotermal enerjinin kullanılması durumunda sistemin çalışma sıcaklıkları
jeotermal kaynağın sıcaklığına bağlı olduğundan standart dışı durumlar söz konusu olabilir.
Pompalama maliyetleri bir jeotermal sistemin işletme maliyetlerinin önemli bir kısmını
oluşturduğundan, daha düşük debilerle ve dolayısıyla konvansiyonel sistemlerdekilerden daha yüksek
∆T değerleriyle çalışmak, tasarımcı için iyi bir seçenek oluşturabilir. Bütün bunlar, ısıtma donanımının
düşük debilerde veya düşük sıcaklıklı çalışma koşullarındaki performanslarının bilinmesini gerektirir.
Şekil-1’de sıcak sulu ısıtma sistemlerinde düşük su hızının ısı transferi üzerindeki etkisi görülmektedir.
Belirli bir değere kadar (yaklaşık 0.12 m/sn) ısıtıcının kapasitesinde önemli bir değişim olmamakta
ancak bu kritik noktadan sonra asimtotik bir düşüş gözlenmektedir. Bu şekilde verilen eğri genel bir
ilişkiye işaret etmektedir; aslında burada belirtilen kritik hız, Reynolds sayısına, yani türbülanstan
laminer akıma geçişe bağlıdır ve bu nedenle de sıcaklık ve boru çapına bağlı olarak değişim gösterir.
Isıtma tesisatlarında kullanılan 1-2 inch çapındaki borular için 0.08 m/sn, 1 inch’den küçük çaplı
borular için ise 0.15 m/sn’ den daha düşük hızlara inilmemesi tavsiye edilmektedir [1].
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Şekil 1. Su ısıtma sistemlerinde düşük su hızlarının ısı transferine olan etkisi
Şekil-2’de ortalama su sıcaklığındaki değişimin ısıtıcı performansına etkisi yer almaktadır. Isıtıcı tipine
göre eğriler farklı olmakla birlikte bu tür bir doğrusal ilişkinin bataryalı ısıtıcılar, döküm radyatörler ve
konvektörler için geçerli olduğu belirtilmektedir [1]. Şekilden de anlaşılacağı gibi yaklaşık 88 °C ısıtma
kapasitesinin %100 olarak referans alındığı noktaya karşılık gelmektedir. Ortalama su sıcaklığındaki
azalmalar kapasiteyi önemli ölçüde etkilemekte, örneğin 60°C’ lik bir ortalama sıcaklık değeri için
kapasite yaklaşık % 50 azalmaktadır. Jeotermal uygulamalarda su sıcaklıkları konvansiyonel
sistemlere göre genellikle daha düşük olduğundan ısıtıcı büyüklüğünün seçimi esnasında bu kapasite
düşümünü dikkate almak önem taşımaktadır. Nitekim, kullanıcılardan gelen yeterince ısınamama
şikayetlerinin çoğu bu nedene dayanmaktadır. 90°C / 70°C’lik sistemlere göre yapılmış sistemler,
jeotermal kaynaklı daha düşük sıcaklıklı su ile çalıştığında doğal olarak gerekli performansı
gösterememektedir.
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Şekil 2. Düşük su sıcaklıkları için ortalama kapasite
Bu sıcaklık düşümünün panel radyatör kapasitelerini nasıl etkilediğine ilişkin bir çalışmanın sonuçları
da Şekil-3’de sunulmaktadır [2].
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Şekil 3. 600 mm. yüksekliğindeki panel radyatör tiplerinin ısıl kapasite eğrileri

Uygulamaların birçoğunda bina altında da bir ısı değiştiricisi olduğundan, ikincil çevrim ile bina altına
belirli bir sıcaklıkta ulaşan suyun ısısını alırken, ısı değiştirgecinin verimine bağlı olarak ayrı bir sıcaklık
düşümü olacağı da dikkate alınmalıdır. Genellikle, bina içine verilen suyun ısı değiştirgecinden çıkış
sıcaklığının, ikincil çevrimdeki suyun değiştirgece giriş sıcaklığından 5 ila 10°C daha düşük olacağı
öngörülmelidir.
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JEOTERMAL ISITMA SİSTEMLERİNİN TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK KONULAR
Jeotermal enerjiyle ısıtılacak bir mekanın ısıtma sistemine yönelik tasarımın konvansiyonel bir
sistemin tasarımıyla özünde büyük bir farklılık bulunmamaktadır. Ülkemizde Projeler Makina
Mühendisleri Odası tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanmakta, hesaplarda ise uzun
yıllardan beri, binanın zamana bağlı ısıl davranışını göz ardı eden ve eski Alman normlarından
derlenmiş yöntemler kullanılmaktadır. Son dönemlerde ise, ısı kaybı ve kazançlarının hesabında
binanın dinamik ısıl davranışını simüle eden programlar yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Henüz standart olarak resmen kabul edilmiş programlar olmamakla birlikte, bazıları tasarımcılarca
genel kabul gören programlar sınıfındadır. Bu programlarda çoğunlukla ASHRAE tarafından önerilen
hesap yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemler yapının zamana bağlı ısıl davranışını içerdiğinden
yapının bulunduğu bölgenin iklim verilerine de gereksinim duymaktadır. Bu simülasyon programlarının
ülkemizde de yaygın olarak kullanılmasıyla güvenilir iklim verilerimize olan gereksinim de artmış ve bu
konuda yapılan çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. Jeotermal ısıtma sistemlerinin tasarımına genel bir
bakış yapmadan önce bu iklim verileri konusuna özel olarak değinmekte yarar bulunmaktadır.
Jeotermal de dahil olmak üzere bütün ısıtma sistemleri tasarımlarının başlangıç noktası mekanların ısı
kayıplarını hesaplamaktır. Bunun için dış ortamda en ekstrem sıcaklık koşullarının olduğu durum için
tepe yük hesaplanır ve gerek ısıtıcılar gerekse ısıtıcı akışkanı sağlayan kaynak büyüklüğü buna göre
seçilir. Dış ortam sıcaklığı için alınan bu ekstrem değerler, Isı kaybıyla ilgili Türk Standardında ve
Makina Mühendisleri Odası tarafından öngörülen hesap yöntemlerinde, güncel olmayan yaklaşık 30 yıl
öncesine dayanan Meteorolojik değerleri kapsayan ve herhangi bir risk faktörü içermeyen mutlak
büyüklüklerdir. Oysa bilinmektedir ki en uç sıcaklık değerini esas alarak yapılacak hesaplar,
gereğinden büyük seçilmiş ve muhtemelen çalışma ömrü boyunca bu uç noktayı hiç görmeyecek
sistem bileşenlerini yaratacak ve gerek ilk yatırım gerekse işletme maliyetlerini önemli ölçüde
büyütecektir. ASHRAE’nin hesap yöntemlerinde ise, mekanın özelliği, yeri, kullanım süresi gibi
faktörlere bağlı olarak tasarımcının inisiyatif kullanabileceği risk faktörleri mevcuttur.
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından İTÜ Enerji Uygulama- Araştırma Merkezine yaptırılan bir
projenin [3] raporunda altı meteoroloji istasyonundan alınan verilerin değerlendirmesi sonucunda farklı
risklerdeki kış hesap sıcaklıkları aşağıdaki gibi verilmektedir.
Tablo 1. Türkiye’deki altı farklı meteoroloji istasyonu verilerine göre tasarım sıcaklıkları
İstasyon

Kış kuru termometre sıcaklığı (°C)
% 99.0

% 99.6

Göztepe (İst)

-0.5

-2.0

Florya (İst)

-1.0

-2.7

Sarıyer (İst)

-0.1

-1.2

Antalya

2.5

1.4

Ankara

-7.9

-10.0

Güzelyalı (İzm)

1.6

0.3

Buna göre Örneğin İzmirde bir yıldaki 8760 saatin %99’unda sıcaklık 1.6 °C’ nın, %99.6 sında ise
0.3°C’nin üstündedir. Bir başka deyişle dış tasarım sıcaklığını 0.3°C almakla %0.4’lük, 1.6 almakla ise
%1’lik bir risk almak ve hesapları buna göre gerçekleştirmek mümkündür. Halen kullanılması
öngörülen hesap değerlerinin İstanbul’un tamamı için –3, Ankara için –12 ve İzmir için de 0°C olduğu
düşünülürse, sistemleri mevcut yöntemleri kullanarak daha büyük boyutlandırdığımız ortaya çıkar.
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Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından 1996 yılında yayınlanan bir raporda [ 4 ], İzmir
Balçova ilçesi için tasarım sıcaklığının 5°C olarak alınması gerektiği ifade edilmekte ise de, yukarıda
değinilen çalışmanın sonuçları çerçevesinde, bu rakamın oldukça büyük bir risk değeri taşıdığını ve
güvenilirliğinin olmadığını ifade etmekte yarar vardır.
Binada mevcut bir ısıtma sisteminin olması durumunda, Jeotermal Enerjiyle Isıtmaya geçme kararı
vermeden önce bir değerlendirme yapmak gereklidir. Bu değerlendirmeye ilişkin akış diyagramı Şekil4’de verilmektedir.
Buna göre ilk adım, maksimum ısıtma gereksinimini Watt cinsinden hesaplamaktır. Bilindiği üzere bu
yük, yılın en soğuk gününde mekanları istenilen sıcaklıkta tutmak için gerekli olan yüktür. Bu
hesaplamalarda güncellenen iklim verilerini kullanmak gereklidir. Mevcut sistemin kapasitesi tesisat
projesinden ortaya çıkarıldıktan sonra, olası Jeotermal su sıcaklığı dikkate alınarak donanımın
maksimum yükü karşılayıp karşılayamayacağı ortaya çıkarılır (Bunun için Şekil-1’den yararlanılabilir).
Jeotermal su sıcaklığına göre oluşacak yeni çalışma koşullarına bağlı olarak, boru çaplarının ve
pompa hesaplarının da yeniden yapılması gerekebilir. Kurulu kapasitenin ısı gereksiniminden az
çıkması halinde, ısıtıcıların değiştirilmesi veya tiplerine bağlı olarak eklemeler yapılması gerekir. Bu
aşamada, binaya konulacak ısı değiştirgecinin, boru çaplarında ve pompalarda meydana gelebilecek
değişimlerin ve ısıtıcı artırımlarının getireceği ekonomik yük hesaplanmalı ve işletme maliyetlerinde
olacak düşüşler de dikkate alınarak toplu bir ekonomik analiz yapılmalıdır.
Binada kısmen kat kaloriferi varsa, yukarıda belirtilen hesaplamalar aynen yapılmalı ve kat malikleri ile
birlikte varılacak ortak karara göre sistemi “Merkezi Sistem” veya “Komple Kat Kaloriferi Sistemi”
olacak şekilde projelendirilmelidir.
Binanın tümünde kat kaloriferi varsa hesaplamalar aynen yapılmalıdır. Bu durumda ısı
değiştirgecinden itibaren çekilecek ana hatlardan kat kaloriferi devreleri beslenecektir. Bu durumda
basınç kaybı dengelemesi gerekebilir; her daire girişine konulacak birer basınç ayar vanasıyla bu
dengeleme sağlanabilir.
Binada hiçbir ısıtma sisteminin olmaması durumunda ise, Makina Mühendisleri Odası’nın 84 no’lu
yayınında belirtilen hesaplama yöntemleri dikkate alınarak veya ASHRAE tarafından belirtilen
yöntemler kullanılarak projelerin hazırlanması ve yetkili meslek odası tarafından onaylatılması
gerekmektedir. Hesaplamalarda ve projelendirmede dikkat edilmesi gereken konular aşağıda
özetlenmektedir.
1. Hesaplamalarda dış hava sıcaklığı olarak güncellenen değerler kullanılmalıdır.
2. Zamlı ısı kayıplarının hesaplanmasında, sistemin kesikli çalışmasından dolayı içerilen işletme
zammı dikkate alınmayacaktır. Çünkü jeotermal sistem bütün gün çalışan bir sistemdir.
3. Boru çapı ve sirkülasyon pompası hesapları sistemin çalışma sıcaklığına göre yapılacaktır.
4. Isı değiştirgeci için 3 m SS basınç kaybı alınması uygun olacaktır.
5. Isıtıcı seçimleri Jeotermal suyun sıcaklığı dikkate alınarak yapılacaktır.
6. Radyatörler tesisata tek vana ile bağlanacak, dönüş vanaları varsa sökülecektir.
7. Merkezi kolonlu sistemlerde, kolon altlarına kolon kesme ve kolon boşaltma vanaları konulacaktır.
8. Her tür ısıtma sisteminde, suyun tamamını boşaltabilecek bir sistem bulunmalıdır.
9. Sirkülasyon pompaları tesisat dönüşüne yani ısı değiştirgeci girişine konulmalıdır.
10. Isı değiştirgeci giriş ve çıkışına pislik tutucular konulmalıdır.
11. Her tür sistemde kapalı genleşme tankı bulunmalıdır.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 208 _______

Şekil 4. Jeotermal enerjiye geçiş değerlendirilmesine ilişkin akış diyagramı
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ISITMA SİSTEMLERİNDE KONTROL
Bazı kontrol sistemleri kullanarak bir binadaki jeotermal ısıtma sisteminin verimini artırmak
mümkündür. Bunlardan bir tanesi, kullanıcının ana devre sıcaklığı veya su debisi üzerinde herhangi bir
kontrolunun olmadığı, suyun sürekli olarak ve belirli bir debi ile ana devrede dolaştığı durumlar için
uygun olan konut devresi üzerindeki kontroldur (Şekil-5). Bu uygulamada bina altı ısı değiştirgecinin
bina devresi üzerine bir üç yollu vana konularak, belirli bir sıcaklık aralığında vananın bir yolunun
kapanması ve suyun ısı değiştirgeci üzerinden veya by-pass hattından geçmesi sağlanır. Bu şekilde
bina devresinde dolaşan suyun sıcaklığının ayarlanan bir değer civarında tutulması sağlanır; bu
değerin dış ortam sıcaklığına bağlı olarak kendiliğinden değişmesini sağlayan bir kontrol sisteminin
uygulanması ideal bir çözümdür. Bu şekilde, kullanıcının bir kış gününde pencereler açık olarak
evinde oturma alışkanlığını kazanması da engellenmiş olur.

Şekil 5. Jeotermal akışkanı bina ısıtma sistemlerinden ayırmak için kullanılan ısı değiştirgeci sistemi
Bina devrelerinde uygulanan kontrollar sonuçta ana devrede dolaşan suyun sıcaklığı üzerinde de etki
yaparlar. Düşük yüklerin karşılanması gerektiği durumlarda ana devreden Isı merkezine gelen dönüş
suyu sıcaklığında yükselme olacaktır. Merkezde bulunan bir ana kontrol sistemi ile bu durum,
kuyulardan çekilen su debisini otomatik olarak azaltma uygulamasına dönüştürülebilirse hem
ekonomiklik açısından hem de rezervuarın korunumu açısından çok olumlu sonuçlara ulaşılabilir.

SONUÇ
Jeotermal Enerjili konut ısıtma sistemlerinin projelendirme esasları öz itibariyle konvansiyonel
sistemlerle aynıdır; farklılık jeotermal kaynağın sıcaklığının daha düşük olabileceği durumlarda ortaya
çıkar. Bu takdirde, ısıtıcıların kapasitelerinin yeniden değerlendirilmesi ve projelendirmenin buna göre
yapılması gerekir. Önemli olan konulardan birisi de mevcut bir ısıtma sisteminin olması durumunda,
sistemde gereken değişiklikler ve eklemeler sonucu oluşacak yatırım maliyetlerini ortaya çıkarmak ve
işletme sürecindeki kazanımları değerlendirerek başabaş noktayı saptamaktır.
Seminerin bu kısmında, bir konutun ısıtma sistemine ait projelendirmenin nasıl yapıldığının, hesap
yöntemlerinin, ısıtıcı, boru, pompa vb. donanımların seçimlerinin bilindiği varsayılarak Jeotermal
enerjili ısıtma sistemine geçiş veya böyle bir sistemin baştan tasarlanması sürecinde konvansiyonel
yöntemlerle olan farklılıklar ön plana çıkarılmış ve tasarımcının dikkat etmesi gereken konular
vurgulanmıştır.
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JEOTERMAL BÖLGESEL ISITMA SİSTEMLERİNDE
OTOMATİK KONTROL
A. Caner ŞENER
Gülden G. GÜNERHAN

ÖZET
Pek çok konutu içeren bölgesel ısıtma sistemlerinin manual kontrolu oldukça zordur. Jeotermal
bölgesel ısıtma sistemlerinde kuyulardan başlayarak son kullanıcıya kadar sistemin bir bütün olarak
ele alınıp kontrolunun gerçekleştirilmesi gerekir. Bu, jeotermal akışkanın enerjisinin optimum
kullanımına ve sistemin tüm parametrelerinin sürekli gözlemlenebilmesine olanak vererek daha
emniyetli ve daha ekonomik bir kullanım sağlar. Otomatik kontrol sistemi ve ölçülen verilerin
depolanması, sistemin ve jeotermal sahanın sürekli gözlemlenmesi ile gerekli olduğunda hızlı
müdahale ve saha yönetimine de olanak tanır. Önemli bir başka faktör ise daha az insan gücüne
ihtiyaç duyulmasıdır. Otomatik kontrol sistemi tarafından toplanan sinyaller, alarmlar bir merkeze
iletilerek gerekli olduğunda müdahale etmek üzere sadece burada eleman istihdam edilmesine olanak
verir.
Kontrol sistemi, istenen çıktıyı verecek şekilde sistemin ölçülen değişkenlere bağlı olarak başlatılması,
durdurulması ya da düzenlenmesini sağlar. Bu sistem, PLC (programmable logic controller)
mikrokontrollara dayanan, ve bu kontrol sistemi ile verinin değerlendirilip depolandığı bilgisayarı
kullanacak kişi arasında arayüzey oluşturacak, veri alıp depolama, sisteme komut gönderme işlevlerini
yerine getirecek bir software’dan oluşur. Bunlardan yaygın olarak kullanılan veri toplama ve kontrol
sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)’dır.

1. GİRİŞ
Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde binalara verilen ısı enerjisinin miktarı, ısı değiştirgeçlerinden
geçirilen jeotermal suyun debisi değiştirilerek ayarlanır. Isıtma sistemlerinde ısı yükü dış hava
sıcaklığının bir fonksiyonu olup zamana göre değişkendir. Değişen dış hava şartlarına göre jeotermal
akışkanın debisi arttırılır veya azaltılır. Otomatik kontrolun uygulanmadığı sistemlerde jeotermal
akışkanın debisini ayarlamak için her kuyunun başındaki pompaya bizzat gitmek gerekir. Birden fazla
jeotermal kuyudan yararlanan ve kuyularla ısıtma bölgesel arasındaki mesafe büyük olan ısıtma
sistemlerinde, sistemin ısı yükü değişikliklerine anında ve doğru cevap vermek oldukça zor ve
zahmetli bir işlemdir. Ayrıca günün 24 saati hazır ve sisteme anında müdahale edebilecek personele
ihtiyaç duyulur. Sistemin acil olarak durdurulması ve bütün jeotermal pompaların kapatılması
durumunda ise yine büyük zorluklar başgösterebilir.
Yukarıda bahsedilen sistemin ısı ihtiyacının karşılanmasında çıkan zorlukların yanısıra jeotermal
kuyuların güvenli bir şekilde işletilebilmesi, pompalarda ve frekans konvertörlerinde olan değişikliklere
anında müdahale edilebilmesi için sistemin ana merkezde görüntülenmesi gerekir. Aksi takdirde
üretim ve reenjeksiyon kuyularının sık aralıklarla ziyaret edilmesi gerekir.
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Değişen ısı yüküne ve sistem arızalarına anında ve en iyi biçimde müdahale edebilen dinamik bir
sistem ile, birbirinden uzak noktalarda bulunan gece gündüz aralıksız sorunlara müdahale etmeye
çalışan operatörlerin işlettiği bir sistemi karşılaştırıldığında otomatik kontrolun kullanıldığı bir jeotermal
ısıtma sisteminin, otomatik kontrolun kullanılmadığı bir sisteme göre çok daha verimli, ekonomik ve
güvenli çalışacağı açıktır. Ayrıca sistem performasının değerlendirilebilmesi için gerekli olan verilerin
en sağlıklı biçimde toplanabilmesi yine otomatik kontrol sistemleri sayesinde mümkün olabilmektedir.
Jeotermal elektrik santralları kuyuların merkezden uzakta yer alması, merkezi ısıtma sistemleri ise
hem kuyuların uzakta yer alabilmesi hem de kullanıcı dağıtım sistemi nedeni ile geniş alanlara
yayılmışlardır. Bu tür geniş alanlara yayılmış sistemlerde merkez, bilgisayar destekli kontrol sistemleri
kullanılır.

2. MERKEZİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROL SİSTEMLERİ
Konvansiyonel kontrol ve bilgi iletişim sistemlerinin yetersiz kaldığı çok geniş sahaya yayılmış
tesislerle, kayıt/kontrol döngüsü çok miktarda olan işletmeler için tasarlanmıştır.
Bilgisayar destekli bu sistem ağının başında kontrol odasında bulunan merkezi anabilgisayar ile onun
emrinde çalışan çeşitli sayıda ara bilgisayarlar bulunmaktadır. Saha enstrümanlarından (transmitterler,
çeviriciler vs.) alınan analog sinyaller ara bilgisayarlara gelmeden sayısal bilgi haline çevrilmekte, ana
bilgisayarda değerlendirilmekte ve aynı yoldan yine sahaya fakat bu kez nihai kontrol elemanlarına
(vana, klape, pompa vs) yollanmaktadır. Tüm bu bilgi iletimi fiber-optik ve/veya gelişmiş sinyalizasyon
teknolojisi ile değerlendirilmektedir [1].
Jeotermal sistemlerde yaygın olarak kullanılan merkezi bilgisayar destekli kontrol sistemi SCADA’dır.
2.1. SCADA Nedir ?
SCADA, uzakta bulunan bir ya da birden fazla tesisten veri toplayan ve/veya kontrol komutları
göndermeyi sağlayan sistemdir. SCADA, operatörün uzak mesafelerdeki tesisi ziyaret etmesi ya da
tesiste istihdam edilmesi gerekliliğini ortadan kaldırır.
SCADA, “Supervisory Control And Data Acquisition” kelimelerinin baş harflerinden oluşur.
Türkçe’ye “Denetimsel Kontrol Ve Veri Toplama” olarak çevrilir [2,3,4].
2.2. SCADA Nerelerde Kullanılır?
SCADA sistemi; petrol ya da doğal gaz sahası, boru hattı, hidroelektrik santrallar gibi çok geniş bir
alana yayılmış proseslerde, merkezde duran operatöre bütün sistemi görme ve “set point” değişiklikleri
yapma, vanaları ya da düğmeleri açıp kapama, alarmları gözleme ve ölçüm bilgilerini derleme gibi
işlemleri merkezi bir noktadan yaparak sistemi kontrol altında tutma olanağı verir. SCADA sisteminin
yararlılığı, sistemin büyüklüğü ve sistem elemanlarının birbirinden uzaklığı ile doğru orantılı olarak
artar. Çünkü sistem büyüdükçe ve elemanlar birbirinden uzaklaştıkça sistemi kontrol etmek için daha
çok iş gücü ve daha çok yol katetmek gerekir.
Bir diğer nokta, sistemin daha ekonomik ve daha emniyetli işletilmesinin garanti edilmesidir.
Gözlemleme sistemi aracılığı ile prosesin durumu sürekli olarak gözlenir ve bu nedenle arıza ve acil
durumlara müdahale çok hızlıdır.
Uzak mesafelerden toplanan tipik sinyaller; alarmlar, durum göstergeleri, analog değerlerdir. Bu sınırlı
sayıdaki sinyal çeşidi ile sistem hakkında önemli ölçüde bilgi toplanabilir. Benzer şekilde, merkezden
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uzaktaki sistem elemanlarına gönderilen sinyaller de, gönderilen ekipmandaki ayrık ikili bit (discrete
binary bit) değişimleri ya da analog değerlerle sınırlıdır. Bir ayrık ikili bit değişimine örnek, bir motoru
durdurmak için gönderilen bir komuttur. Analog değere bir örnek ise bir vanayı %70 oranında kapayan
bir komut olabilir [2,4].

3. SCADA, GENEL BİLGİLER
Bölgesel ısıtma sistemlerinde otomatik kontrol uygulaması, sisteme sensörler ve kontrol cihazları
yerleştirilmesi ve bunları bir programlanabilir kontrolcüye (PLC, Programmable Logic Controller)
bağlanması ile gerçekleştirilebilir.
İşletmenin bir PLC’ye bağlanması ile işletmede otomatik kontrola geçilir fakat PLC’nin, komut alacağı
ve işletmenin durumunun kolayca anlaşılabilecek bir formda sergilendiği ekrandan takip eden
operatörlere bağlanmış olması gerekir. Bu MMI (insan-makina arayüzeyi, man-machine interface)
olarak adlandırılır. MMI, kullanıcı dostu grafik bir arayüzey olmalı ve operatörün görevini verimli bir
şekilde yapmasını sağlamalıdır. Şekil 1’de bir jeotermal bölgesel ısıtma sistemi otomatik kontrol
sistemi şematik olarak verilmiştir [2,3].
3.1. Arıza Gözlemleme ve Sistem Bileşenlerinin Korunumu
Bir işletmede PLC kullanmanın pek çok avantajı vardır. Bir PLC, operatörün dikkatini bir alarm
durumuna ya da bir arızaya çeker. Çoğu endüstriyel ekipmanlar ya belli bir işletme zamanı sonunda
ya da belli sayıdaki operasyon sonunda periyodik bakım gerektirir. Bu nedenle PLC, bakım analizi
takibi için bir olay/alarm logu geliştirilmesini gerektirir. Konvansiyonel kayıt metodları pahalıdır ve
işletmesi zordur.
Bir diğer problem, herhangi bir arızanın, insanların sakatlanmasına, ekipman hasarına ya da çevresel
etkiye yol açmasıdır. Bunu önlemek için de prosesin koruyucu bir sistemle donatılması gerekir.
Koruyucu enstrümanlar direkt ekipmana bağlıdır ve eğer PLC’de bir arıza varsa manual ya da
otomatik olarak devreye girebilirler.
3.2. SCADA MMI İle Veri Toplama
SCADA, bir kullanıcının bir ya da birden fazla uzak tesisten veri toplaması ve bu tesislere kontrol
komutları göndermesini sağlayan bir teknolojidir. Bunun anlamı SCADA’nın iki yollu bir sistem
olduğudur. Sistemi sadece gözlemlemek değil, kontrol etmek de mümkündür.
MMI, SCADA sisteminden operatöre, operatörden SCADA’ya giden bilgi transferinde bir kesişme
noktasıdır. Alarmlar, durumlar, grafikler ve trendler gibi aynı anda gözlenmesi gereken pek çok
parametre mevcuttur. Ekranda görülebilecek resim çok kompleks olamayacağından dolayı
fonksiyonlarına bağlı olarak gruplandırılırlar.
Kontrol değişim ekranları genellikle çok basittir. Kontrol fonksiyonları bir mouse aracılığı ile hareket
ettirilen kursör yardımıyla değiştirilebilir. Hız, seviye, debi gibi düzenlemeler uygun değerin girilmesi ile
gerçekleştirilir.
Durum ekranları, süregelen kontrol komutları ile ilgili durum değişikliklerini, ölçülen değerleri ve kontrol
edilen tüm ekipmanların durumunu gözlemlemek için kullanılır. Seri halinde iyi dizayn edilmiş durum
ekranları, operatörün tesiste bir elektronik gezinti yapmasını ve bilgi edinmesini sağlar. Şekil 2’de
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Oradea Üniversitesi, Romanya Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi ısıtma merkezine ait SCADA ekranı,
Şekil 3’de ise Tanggu, Çin Bölgesel Isıtma Sistemi pompa istasyonu ekranı verilmiştir [5].

PC

JEOTERMAL ŞEBEKE

İleticiler

Programmable Logic
Controller (PLC)

Harekete
Geçiricile

Frekans
Konvertörü

Pompa

Frekans
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Frekans
Konvertörü
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Şekil 1. Bir jeotermal bölgesel ısıtma sistemi için merkezi otomatik kontrol sistemi, şematik.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 217 _______

SCADA MMI, prosesteki önemli grafikleri ve trendleri sağlar ki bunlar herhangi bir sunum yönteminden
daha etkilidir. Bunun yanısıra SCADA, alarm logu, iletişim raporları gibi çeşitli raporlar da sağlar.
Bunlardan bazıları belirli zamanlarda otomatik olarak (günlük iletişim raporları, proses bakım ihtiyaçları
detay raporları), diğerleri sadece istendiğinde (özel alarm raporu, son operasyon) print edilir. Bir
printer sadece alarm loglarını print etmeye ayrılmalıdır.
İşletmenin sürekliliğini sağlamak ve durduğunda hızla işletmeye almak, PLC ve SCADA sistemlerinin
kurulmasını gerektiren iki önemli nedendir. Kazara olabilecek değişiklikler ve müdahaleler için SCADA;
password, koşullu erişim gibi emniyet tedbirleri getirir ve sadece yetkili kişilerin değişiklik yapmasına
izin verilir [2].

Şekil 2. Oradea Üniversitesi, Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi ısı merkezi SCADA ekranı, Romanya [5].
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Şekil 3. Tanggu Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi, pompa istsyonu SCADA ekranı, Çin [5].

3.3. Sistemin Uygulanması
Kontrol sisteminin yapısı temel olarak şu parçalardan oluşur: sensörler, kontrol cihazları, PLC’ler ve
SCADA kullanıcı arayüzeyi. SCADA sistemi PLC’nin hafızasında depolanan veriler temelinde çalışır.
Bu nedenle, sistemi kurmada yapılacak ilk iş verileri PLC içinde hazırlamak, yani SCADA tarafından
kullanılan her bir veri için PLC hafızasında yer ayrılmasıdır.
SCADA’nın aynı zamanda PLC ile iletişim içerisinde olması gerekir. Böylece PLC
hafızasına/hafızasından veri okumak/yazmak mümkün olur. Bu da, seri iletişime olanak sağlayacak ve
iletişim protokolünü kontrol edecek sürücünün kurulması ile mümkün olabilir.
Daha sonra bir picture editor kullanılarak SCADA ekranları gerçekleştirilir. Bunlar sistemin şematik
çizimleridir ve ilgilenilen bütün girdi ve çıktı referanslarını içerir. Alarm ekranı için alarm metinleri
belirlenir. Tüm trend eğrileri ve tarihsel diyagramlar da burada gerçekleştirilir.
SCADA sistemi birkaç temel ekrandan oluşur: Kuyu istasyonunun genel bir görünümü, pompa
istasyonunun genel bir görünümü, ısı merkezinin genel bir görünümü, tüm alarmların durumunu
(on/off), uyarıları ve tüm analog değerlerin trend eğrilerini gösteren ekranlar [2,3].
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4. OTOMATİK KONTROL FORMLARI
Bu bölümde otomatik kontrol ile ilgili temel bilgiler verilecektir.
Otomatik kontrol döngüsünde kontrol edici blok yerine yerleştirilecek herhangi bir kontrol cihazı set
değeri etrafında çalışılması gereken hassasiyette sistemi kontrol etmelidir. Prosesin gerektirdiği
hassasiyetle çalışacak, hatayı gereken oranda minimuma indirecek çeşitli kontrol formları vardır.
Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Açık-kapalı (on-off) kontrol
Oransal kontrol (P)
Oransal+İntegral kontrol (P+I)
Oransal+Türevsel kontrol (P+D)
Oransal+İntegral+Türevsel kontrol (P+I+D)
Zaman oransal (time proportioning)

kontrol formlarıdır.
4.1. Açık-Kapalı Kontrol (on-off)
Açık-kapalı kontrol cihazı set değeri üstünde veya altında ayar değişkenini açar veya kapar. Kontrol
cihazının çıkışı iki konumludur; ya tamamen açık, ya da tamamen kapalıdır.
Açık-kapalı kontrolda, kontrol altında tutulan değişken örneğin sıcaklık, sürekli salınım halindedir. Set
değerinin etrafında salınır. Bu salınımda tepeden tepeye değişim ve salınım sıklığı proses
karakteristiklerine bağlıdır. Şekil 4’de açık-kapalı kontrol cihazı ile kontrol edilen bir sistemin sıcaklıkzaman eğrisi görülmektedir.

Şekil 4. Açık-kapalı kontrol (ideal).
Bu tip bir kontrolün ideal transfer eğrisi Şekil 5’de görülmektedir.

Şekil 5. İdeal açık-kapalı kontrol transfer eğrisi.
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Ancak pratikte, endüstriyel sistemlerde bu tip ideal bir açık-kapalı kontrol sistemi kullanılmaz.
Prosesteki bozucu faktörler ve elektriksel gürültü nedeniyle, set değeri geçişleri bu şekilde tek noktada
olacak olursa sistem osilasyona geçer ve devamlı set değeri etrafında sık aralıklı açma kapama yapar.
Özellikle bu durum son kontrol elemanlarının çok kısa sürede tahrip olmasına neden olur. Bu durumu
önlemek için set değeri geçişlerinde “histerisiz” ya da sabit bant oluşturulur. Şekil 6’de histerisizli ya da
sabit bantlı açık-kapalı kontrol eğrisi görülmektedir.

Şekil 6. Histerisizli açık-kapalı kontrol eğrisi.

Bu eğriden de anlaşılacağı üzere sıcaklık yükselirken, set değerini geçtiği anda enerji kesilmez, belli
bir değer kadar yükselir ve o sabit değerden sonra kapanır. Sıcaklık düşmeye başlar, set değerine
geldiği anda enerji açılmaz, set değerinin etrafında sabit bir sıcaklık bandı vardır. Bu bandın genişliği
ya da darlığı tamamen prosesin gerektirdiği kadar olmalıdır.
Şekil 7 ise histerisizli açık-kapalı kontrol formu transfer eğrisini göstermektedir.

Şekil 7. Histerisizli açık-kapalı kontrol transfer eğrisi.

Isıtıcıya enerji verilmesini takiben sıcaklık yükselmeye başlar. G, F ve set değerinde herhangi bir
değişiklik olmayacaktır. Sıcaklık B noktasına geldiğinde ısıtıcının enerjisi kesilecektir. C noktasından,
D noktasına kadar sıcaklık kendi kendine bir miktar yükselip tekrar düşecek, C noktasında ve set
değerinde ısıtıcı kapalı, ancak E noktasının altına düştüğü anda ısıtıcının enerjisi verilecektir. F
noktasından G noktasına kadar sıcaklık, ısıtıcı açık olmasına rağmen kendi kendine düşüşe devam
edip, G noktasından sonra tekrar bir önceki şekilde kontrol fonksiyonuna devam edecektir. Burada
sabit band F ve B veya E ve C arasındaki sıcaklık fark değeridir. Her ne kadar açık-kapalı kontrol
formu sıcaklık değişkeni ile incelendiyse de, sıcaklık değişkeni yerine basınç, seviye, debi gibi
değişkenler de düşünülebilir. Sistemlerde en yaygın olarak açık-kapalı kontrol kullanılmasına rağmen
bu kontrol formunun yeterli olmadığı proseslerde bir üst kontrol formu olan oransal kontrola geçilir.
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4.2. Oransal Kontrol (P)
Oransal kontrolda kontrol cihazı prosesin talep ettiği enerjiyi sürekli olarak ayar değişkenini
ayarlayarak verir. Gereksinim duyulan enerji ile sunulan enerji arasında bir denge vardır. Elektrik
enerjisi kullanılarak ısıtma yapılan bir proseste, oransal kontrol cihazı ısıtıcının elektrik enerjisini,
prosesin sıcaklığını set edilen değerde tutabilecek kadar, prosesin gereksinim duyduğu kadar verir.
Enerjisinin %0’dan %100’e kadar ayarlanabildiği, oransal kontrol yapılabilen sıcaklık aralığına oransal
band denir. Genel olarak oransal band cihazın tam skala (span) değerinin bir yüzdesi olarak tanımlanır
ve set değeri etrafında eşit olarak yayılır. Örneğin 1200°C’lik skalası olan bir cihazda %5’lik bir oransal
band demek 0.05x1200°C = 60°C bir sıcaklık aralığı demektir. Bu 60°C’lik aralığın 30°C’si set set
değerinin üzerinde 30°C’si set değerinin altında yer alır ve bu kontrol cihazı 60°C’lik aralıkta oransal
kontrol yapar. Oransal kontrol cihazı transfer eğrisi Şekil 8’de görülmektedir.

Şekil 8. Oransal kontrol cihazı transfer eğrisi.
Set değeri 400°C’ye ayarlanan, %5 oransal band verilen bir oransal kontrol cihazında 370°C ve
430°C’ler bandın uç noktalarıdır. Kontrol cihazı düşük sıcaklıklardan başlamak üzere 370°C’ye
gelinceye kadar ısıtıcılara %100 enerji verilir, yani enerji tamamen açıktır. 370°C’den itibaren set
değeri olan 400°C’ye kadar sıcaklık yükselirken ısıtıcıya verilen enerji yavaş yavaş kısılır. Set
değerinde sisteme %50 enerji verilir. Eğer sıcaklık set değerini geçip yükselmeye devam edecek
olursa 430°C’ye kadar enerji giderek kısılır ve 430°C’nin üzerine geçtiği takdirde artık enerji tamamen
kapatılır. Yani sisteme %0 enerji verilir. Sıcaklık düşüşünde ise anlatılanların tam tersi olacaktır.
Oransal band örneğin %2’ye düşürüldüğü takdirde; 0.02x1200°C = 24°C, alt ve üst değerler 412°C ve
388°C olacaktır. Değişik proseslerde ve değişik şartlarda duruma en uygun oransal band seçilerek
oransal kontrol yapılır. Aynı sistemde geniş ve dar, iki farklı oransal banda örnek alalım. Şekil 9’da
geniş oransal band seçilmiştir. Bu seçilen banda göreceli olarak reaksiyon eğrisi verilmiştir.

Şekil 9. Geniş oransal band ve reaksiyon eğrisi.
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Geniş seçilmiş bandda, küçük oranda enerji artışı büyük sıcaklık artışına sebep olur veya, küçük
oranda enerji düşüşü büyük bir sıcaklık düşüşüne sebep olur. Şekil 10’da seçilen dar oransal bandda
ise küçük bir sıcaklık artışı veya düşüşü sağlamak için büyük oranda enerji artışı veya düşüşü yapmak
gerekir. Bu bandı giderek daraltıp sıfırlayacak olursak, bu takdirde oransal kontrol cihazı açık-kapalı
kontrol cihazı gibi çalışacaktır. “Oransal band” birçok proseste tam skala değerinin bir yüzdesi olarak
tanımlanıp yaygın olarak kullanılıyorsa da yine bazı proseslerde “kazanç” tanımı kullanılmaktadır.
Oransal band ve kontrol cihazı kazancı arasındaki bağlantı aşağıdaki gibidir.
Kazanç = %100 / % Oransal Band
Böylece, görüldüğü gibi oransal band daraldıkça kazanç artmaktadır.

Şekil 10. Dar oransal band ve reaksiyon eğrisi.
Oransal kontrolu blok şemalar ile açıklayacak olursak,
Şekil 11’de görüldüğü üzere, sensör yardımıyla algılanan sıcaklık sinyali ortam sıcaklık
kompansasyonu yapıldıktan sonra yükseltici bir devreden geçerek set değeri ile karşılaştırılır. İkisi
arasındaki fark alınarak hata değeri veya fark değeri bulunur. Eğer bu değer pozitif ise proses set
değerinin altında, negatif ise proses set değerinin üzerindedir. Fark sıfır ise proses set değerindedir.

Şekil 11. Oransal kontrol blok şeması.
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Fark değeri oransal kontrol devresinden geçerek uygun çıkış formuna gelir. Fark değeri sıfır olduğu
anda oransal çıkış %50’dir. Yani set değerinde çalışıyor demektir. %50’lik çıkışı koruyup prosesi tam
set değerinde tutmak zordur. Denge durumuna gelinceye kadar sıcaklık değişimi olması, hatta sıcaklık
değeri ile set değeri arasında belli bir fark kalması oransal kontrolün en belirgin özelliğidir.
Set değeri ile sistemin oturduğu ve sabit kaldığı sıcaklık arasındaki farka off-set denir. Off-set’i
azaltmak için oransal band küçültülebilir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi oransal band
küçüldükçe, açık-kapalı kontrolla yaklaşıldığı için set değeri etrafında salınımlar artabilir. Geniş oransal
bandda off-set’in büyük olacağı düşünülerek prosese en uygun oransal bandın seçilmesi gerekir. Şekil
9 ve Şekil 10 geniş ve dar oransal bandın göreceli karşılaştırılmasıdır.
Sıcaklık yükselir, birkaç kere set değeri etrafında salınım yaptıktan sonra set değerinin üzerinde veya
altında sabit bir sıcaklık farkı ile gelip oturur. Off-set artı veya eksi olabilir. Bir proseste tüm
ayarlamalar yapıldıktan sonra örneğin, artı oluşan off-set değeri proseste birkaç küçük değişiklik
olması ile eksi değere gidebilir veya artı olarak yükselebilir.
4.3. Oransal+İntegral Kontrol (PI)
Oransal kontrıolda oluşan off-set, manual veya otomatik olarak kaldırılabilir. Otomatik resetleme için
kontrol cihazı, elektronik integratör devresi kullanılır. Ölçülen değer ile set edilen değer arasında fark
sinyalinin zamana göre integrali alınır. Bu integral değeri, fark değeri ile toplanır ve oransal band
kaydırılmış olur. Bu şekilde sisteme verilen enerji otomatik olarak arttırılır veya azaltılır ve proses
sıcaklığı set değerine oturtulur. İntegratör devresi, gerekli enerji değişikliğine set değeri ile ölçülen
değer arasında fark kalmayıncaya kadar devam eder. Fark sinyali sıfır olduğu anda artık integratör
devresinin integralini alacağı bir sinyal sözkonusu değildir. Herhangi bir şekilde bazı değişiklikler olup,
sıcaklık değeri set değerinden uzaklaşacak olursa tekrar fark sinyali oluşur ve integratör devresi
düzeltici etkiyi gösterir. Şekil 12’de oransal+integral kontrol formu blok şema halinde verilmektedir.
Ayrıca off-seti kalkmış reaksiyon eğrisi de verilmektedir.
Oransal+integral kontrolün en belirgin özelliği sistemin sıcaklığı ilk başlatmada set değerini geçer,
önemli bir miktar yükselme yapar (overshoot). Set değeri etrafında bir-iki salınım yaptıktan sonra set
değerine oturur.

Şekil 12. Oransal+integral kontrol blok şema ve reaksiyon eğrisi.
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4.4. Oransal+Türevsel Kontrol (PD)
Oransal kontrolda oluşan off-set, oransal+türevsel kontrol ile de kaldırılmaya çalışılabilir. Ancak
türevsel etkinin asıl fonksiyonu overshoot-undershoot’ları azaltmak içindir. Overshoot ve
undershoot’lar azalırken bir miktar off-set kalabilir.
Oransal+türevsel kontrolda set değeri ile ölçülen değer arasındaki fark sinyali elektronik türev
devresine gider. Türevi alınan fark sinyali tekrar fark sinyali ile toplanır oransal devreden geçer. Bu
şekilde düzeltme yapılmış olur. Şekil 13, blok şema halinde oransal+türevsel kontrolu göstermektedir.
Ayrıca Şekil 12 ile göreceli olarak reaksiyon eğrisi verilmektedir. Görüldüğü gibi overshoot ve
undershoot’lar daha azdır. Türevsel etki düzeltici etkisini hızlı bir şekilde gösterir.

Şekil 13. Oransal+türevsel kontrol blok şema ve reaksiyon eğrisi.
4.5. Oransal+İntegral+Türevsel Kontrol (PID)
Kontrolü güç, karmaşık sistemlerde oransal kontrol, oransal+türevsel, oransal+integral kontrolun
yeterli olmadığı proseslerde oransal+integral+türevsel kontrol tercih edilmelidir. Oransal kontrolda
oluşan off-set, oransal+integral kontrol ile giderilir. Ancak, meydana gelen overshoot’lar bu kontrola
türevsel etkinin de eklenmesi ile minimum seviyeye indirilir veya tamamen kaldırılır. Şekil 14’de
oransal+integral+türevsel kontrolün diğer şekillerde verile reaksiyon eğrilerine göreceli olarak
reaksiyon eğrisi verilmektedir. Diğerlerine oranla hemen hemen yok denecek kadar az overshoot ve
undershoot ve off-set kaldırılmış durumdadır. P, I, D parametrelerinin iyi ayarlanıp ayarlanmamasına
bağlı olarak elde edilen kontrol eğrisi değişebilir.

Şekil 14. Oransal+integral+türevsel kontrol reaksiyon eğrisi.
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4.6. Zaman Oransal Kontrol (time proportioning control)
Oransal kontrol formları içinde özellikle elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerde en yaygın kullanılan
kontrol formlarından olan oransal kontrolda enerji yüke belli bir periyodun yüzdesi olarak verilir. Şekil
15’de görüldüğü gibi 12 saniyelik bir periyodda sisteme 9 saniye enerji veriliyor, 3 saniye kesiliyor.
Bunun anlamı, sisteme 12 saniye’lik periyodun %75’inde enerji veriliyor, %25’inde kesiliyor demektir.

Şekil 15. Zaman oransal kontrol.
Bu tip çıkış en uygun biçimde, son kontrol elemanı kontaktör veya triak, tristör olan proseslerde
görülür. Triak, tristör son kontrol elemanı olarak kullanıldığı zaman enerji kesip verme süreleri çok
küçük aralıklara kadar indirilebilir.
4.7. PID Parametrelerinin Ayarlanması
Oransal kontrol cihazları içinde en gelişmiş olanı PID denetim parametrelerine sahip olanıdır. Esas
amacı ayar değeri (set point) ile ölçü değeri arasındaki hatayı sıfıra indirmek ve bu sayede istenilen
değerlere ulaşmak (kontrol değişkenleri) olan bu tür kontrol cihazları, P, I, D parametrelerinin uygun bir
şekilde ayarlanmaları sayesinde kontrol edilen değişkenin ayar değerine;
a) minimum zamanda,
b) minimum üst ve alt tepe değerlerinden geçerek ulaşmasını sağlarlar.
P, diğer adıyla oransal band parametresi kontrol cihazının içinde yer alan denetim mekanizmasının
kazanç miktarı ile ters orantılı olan değeridir. %PB = 1/K x 100 eşitliğinde verildiği gibi, oransal bandı
%20’ye ayarlanmış olan bir kontrol cihazının K (kazancı) 5’tir. Oransal bandın çok aza ayarlandığı
cihazlarda kazanç çok büyük olacağından, bu cihazın kontrol ettiği prosesler dengesiz olacak, hatta
miktarı artı ve eksi yönde gittikçe artan miktarda salınıma girecektir.
İntegral ve türevsel parametrelerin söz konusu olmadığı ve sadece P tipi kontrol cihazları ile yapılan
denetimlerde de dengeye ulaşmak mümkündür. Ancak sadece P’nin aktif olduğu bu tür kontrol
sistemlerinde az da olsa set değeri ile kontrol edilen değer (ölçüm değeri) arasında sıfırdan farklı
artı(+) veya eksi(–) değerde ve sıfıra indirilemeyen bir değer söz konusu olup bu değere otomatik
kontrol terminolojisinde OFFSET adı verilmektedir (Şekil 16).
Sadece P ile kontrol edilen böyle bir sisteme I’nın (integral etkinin) ilavesi off-set’i ortadan kaldırmaya
yöneliktir.
Diğer bir deyişle P+I türündeki bir kontrol cihazı ile denetlenen bir proseste normal şartlar altında
oturma sonuçlandıktan sonra off-set oluşması sözkonusu değildir.
Bununla beraber integral zamanın (I) çok kısa olması prosesin osilasyona girmesine neden
olabilecektir. P+I denetim mekanizmasına D (türevsel) etkinin ilavesi ise set değerine ulaşmak için
geçen zamanı kısaltmaya yaramaktadır [1].
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Şekil 16. Reaksiyon eğrisi.

5. PROGRAMLANABİLİR KONTROLCULAR (PLC)
Programlanabilir kontrolcular bilgisayar esaslı cihazlardır ve donanım teknolojileri açısından
konvansiyonel bilgisayarlara benzemelerine rağmen endüstriyel kontrollere uygun spesifik özelliklere
sahiptirler. Önemli bir karakteristikleri; farklı sıcaklıklar ve kir gibi endüstriyel ortamlarda çalışabilecek
şekilde dizayn edilmişlerdir. Ayrıca kolayca yer değiştirebilecek ya da ilave giriş-çıkış üniteleri
eklenebilecek modüler bir konstrüksüyona sahiptirler. Bir diğer önemli özellikleri ise kolay
programlanabilmeleri ve sürekli değişim içinde olan bir tesiste yeniden programlanabilmeleridir.
Ayrıca, çoğu endüstriyel prosesin ihtiyaç duyduğu gibi gerçek zamanda çalışmak için yeterince hızlı
olmalarıdır.
İlk olarak 1969 yılında otomativ sanayiinde üretim bantlarının otomatik kontrolunda kullanılmıştır.
Modern bir programlanabilen kontrolcu dört ana aksama sahiptir; mikro işlemci veya bilgisayar olarak
isimlendirilen merkezi işlemci (processor), girdi/ çıktı (I/O) bölümleri ve enerji ikmal sistemi. Şekil 17’de
bu dört ana aksam görülmektedir. Proglama paneli ana aksamlara dahil edilemez. Çünkü işlemciyi
programladıktan sonra sökülerek yeni bir program hazırlamak veya başka bir işlemciyi programlamak
için kullanılır.
PLC’lerin sağladıkları üstünlükler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
•
•
•
•

En ağır çalışma şartlarında dahi son derece güvenilir cihazlardır. Her çeşit tesisde emniyetli olarak
çalışırlar.
Programlanabilmeleri çok kolaydır. Genellikle bilgisayar program dillerine aşina olmayı
gerektirmez. Röle sistemine alışkın olanlar için programlama tekniğini öğrenmek çok basittir.
Röle esasına dayalı ankestor sistemlerine göre ve büyük proses bilgisayarlarına göre çok daha
ucuzdurlar.
İşletme ve bakım personeli ile her türlü iletişimi sağlayan aksamlara sahip olabildiği gibi büyük
tesislerinin dağıtılmış kontrol sistemlerine entegre olabilir ve bu sistemin parçası gibi çalışabilirler.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 227 _______

Proses Sinyalleri

Girdi Ana Birimi

Programlama
Cihazı

Bellek

CPU

Programlama Dili

Çıktı ara birimi

Prosese giden sinyaller
Şekil 17. PLC bileşenleri [6].
5.1. Programlanabilir Kontrolcuların Çalışma Prensipleri
PLC’lerin nasıl çalıştığını anlayabilmek için Şekil 18’de görülen motor kontrol sistemi ele alınabilir.
Elektrik motoru, sıcaklık ve basınç hedeflenen sınırlar içinde ise çalışmaktadır. Sisteme elle de
müdahale edilebilmesi gereklidir. Prosese bağlı olan sıcaklık ve basınç algılayacıları şartlar uygun ise
ilgili kontakları kapatmaktadır.
Motor

Karıştırıcı
Sıcaklık Şalteri

Basınç Şalteri

Proses
Tankı

Şekil 18. Motor kontrol sistemi [6].
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Bu uygulama için PLC kullanıldığı düşünülürse algılayıcılara ve elle kumanda düğmesine yine gerek
olacaktır. PLC bir girdi ara birimi ile teçhiz edilecek ve bu ara birim üç farklı girdiye hizmet verecektir.
PLC motoru çalıştıracak startera bir sinyal üretecektir. Proses sahası içinde bulunan tüm kablo sistemi
PLC’ nin girdi çıktı ara birimlerine bağlanacaktır. Program yapıldıktan sonra ise PLC çalışmaya hazır
olacaktır.
PLC programı çalıştığı zaman aşağıdaki ardışıklıklar yerine getirilecektir;
Kontrolcu sıcaklık basınç ve el kumanda şalterlerine ait kontakların durumlarını kontrol eder.
Eğer bu kontaklar kapalı ise, PLC girdisinde bir 1 mantıklı sinyal, açıksa 0 mantıklı sinyal bulunur. (Bu
sinyal kontak kapanmalarından ve bir dış gerilim kayanağından sağlanır).
PLC’nin yokladığı şartlar ve bütün girdiler kontrol cihazı belleğine kaydedilir (Kapalı kontak 1 olarak
isimlendirilen sinyal ile açık kontak ise 0 olarak isimlendirilen sinyal ile kaydedilir. Böylece girdi
şartlarını belirleyen ve 1,0 lardan oluşan bir model vardır. Aynı şekilde PLC üzerindeki bütün saha
kablolarının durumları ile onların bellekteki temsilcilerinin depolandığı yerler arasında doğrudan bir
ilişki vardır).
Girdi kayıtları alındıktan sonra PLC her girişi yoklayarak girdi şartlarına dayanan kararlar verir.
(Buradaki sıra, program yazılırken tasarımcı tarafından tarif edilir. Örneğin, karar motor starterinin
enerjilenmesi veya enerjilenmemesi olabilir. Bu hareket bellekte motor enerjilendiği zaman 1 ile
enerjilenmediği zaman 0 ile saklanır. Yine PLC nın çıkış terminal bloğunda motor starteri lokasyonu ile
bellek lokasyonu arasında doğrudan bir ilişki vardır).
Programa göre PLC bir çıktı set eder.
Son olarak PLC girdileri tekrar kontrol eder.
PLC tarafından bu ardışıklıkta tam bir çevrimin tamamlanması, “scan” olarak isimlendirilir. Tam bir
çevrimin tamamlanması için geçen süre ise scan süresi olup PLC’nin tepki hızının ölçüsüdür [6].
Oradea Üniversitesi, Romanya Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi sensör bağlantıları ve
görüntüsü Şekil 19’da verilmiştir.

PLC

6. DEĞİŞKEN HIZ SÜRÜCÜSÜ (VSD)
Değişken hız kontrolünün temel işlevi şebekeden işleme, enerji akısının kontrolüdür. Enerji, çalışma
ortamına motor şaftından temin edilir. Bu işlemin durumunu iki değer belirler: moment ve hız. Bu
yüzden enerji akısını kontrol edebilmek için bu değerlerde belirleyici olunması gerekir.
Uygulamada her ikisi de kontrol edilebilir, moment veya hız kontrolü olarak adlandırılır. VSD moment
kontrolü için çalışırken hız yüke göre belirlenir.
Başlangıçta karmaşık elektronik donanımlar gerektirmeden gerekli hız ve momenti sağlayabildikleri
için DC motorlar VSD’lerin yaptığı işler için kullanılmakta idi.
Bununla beraber AC değişken hız sürücüsü teknolojisi DC motorlarının hızlı moment tepkimesi ve hız
verimi gibi özelliklerini amaç edinerek karmaşık, ucuz, bakım gerektirmeyen AC motorlarını kullanma
isteğini yönlendirmiştir.
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Şekil 19. Oradea Üniversitesi, Romanya Bölgesel Jeotermal Isıtma Sistemi sensör bağlantıları ve
PLC.
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6.1. DC Sürücüleri
Bir DC motorunda manyetik alan, akım tarafında statorde dönen alanla oluşturulur. Alan, her zaman
dönen armatürün yarattığı alanla doğru açıdadır. Alan yönlenmesi denen bu durum maksimum
momentin oluşturulması için gereklidir. Değiştirici fırça ilişkisi bu durumu rotorun durumundan
bağımsız kabul eder (Şekil 20).
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Şekil 20. DC sürücüleri.
Alan yönlenmesi sağlandıktan sonra, DC motorun momenti, armatürün akımı değiştirilerek ve
manyetik alanı oluşturan akım sabit tutularak kolayca kontrol edilir.
DC sürücülerinin avantajı; kullanıcıyı en çok ilgilendiren iki faktörün, hız ve momentin doğrudan
armatür akımıyla kontrol edilmesidir. Bu demektir ki, moment iç kontrol döngüsü, hız dış kontrol
döngüsüdür.
Kısaca, DC sürücülerinin, değişken hız kontrolleri için kullanılmalarının sebebi kolayca etkili moment
ve hız tepkimesi sağlayabilmeleridir.
Bir DC sürücünün sağlayacağı moment şu özellikleri taşır.
•
•

•

Doğrudan: Motor momenti armatür akımı ile orantılıdır. Böylece moment doğrudan ve etkili olarak
kontrol edilebilir.
Hızlı: Moment kontrolü hızlıdır; sürücü sisteminin hız tepkimesi çok yüksek olabilir. Motor, uygun
akım kaynağı ile beslendiğinde moment hızlı bir biçimde değiştirilebilir. Rotorun elektrik zaman
sabitiyle bağlantılı olduğu için, bir gerilim beslemeli sürücü de hızlı tepkime sağlayabilir. (Rotorun
elektrik zaman sabiti, armatür akımındaki toplam kabul ve geri çevirmedir).
Temel: Alan yönlenmesi değiştirici-fırça ilişkisi diye açıklanabilecek basit bir düzenekle sağlanır.
Bu yüzden motoru kontrol etmek için pahalı karmaşık elektronik kontrol devrelerine gerek yoktur.

Bu tekniğin en büyük önemli dezavantajı, fırça ve değiştiricilerin zamanla aşınması ve düzenli bakım
gerektirmeleridir. DC motorlar biraz pahalıya mal olurlar ve sonradan hız konumunu gözden geçirmek
için enkoderlere gerek duyarlar.
Bir DC sürücüsü sıfır ile temel hız ve sonrası moment kontrolünü kolayca sağlarken, motorun mekanik
aksamı karmaşıklaşır ve sürekli bakım gerektirir.
6.2. AC Sürücüleri
AC değişken hız sürücüsü teknolojisinin gelişimini, seri moment tepkisi, hız moment tepkisi, hız
verimliliği vb. DC sürücüsü performanslarından yararlanırken AC motor avantajlarından yararlanma
isteği yönlendirmiştir.
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DC sürücüsünün aksine, AC sürücüsü frekans kontrol tekniği gerilim ve frekans gibi motor dışında
oluşturulan etkili değişkenler kullanılır (Şekil 21).

V/f oranı

Frekans
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Modulatör
f

M
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Şekil 21. AC Sürücüleri, PWM ile frekans kontrolu.
Gerilim ve frekans referansı, AC sinüs eğrisini canlandıran ve bunu motor stator sargılarına aktaran bir
modülatöre gider. Bu tekniğe Titreşim Genişliği Modülasyonu denir. Bu şebeke hattında bir diyot
kontrolü olduğu gerçeğinden yola çıkar ve aradaki DC gerilimi sabit tutulur. Ters çevirici, motora
gerilim ve frekansı vererek PWM titreşim sağlama ile kontrol eder.
Özetle, bu sistem motor şaftında hız ve konum ölçümü yapıp bu verileri kontrol döngüsüne iletecek bir
sağlama düzeneğine sahip değildir. Bir sağlama düzeneğine sahip olmayan bu tip sistemlere açık
döngülü sürücü denir.
Sağlama düzeneği olmadığı için kontrol sistemi düşük maliyetlidir ve ekonomik AC endüksiyon
motorunun kontrolü için basit bir çözüm sağlar. Bu tip bir sürücü, pompalar fanlar gibi tam kesinlik ve
doğruluk gerektirmeyen uygulamalar için uygundur.
Skaler kontrol de denilen bu teknikte motorun alan yönlenmesinden yararlanılmaz. Bunun yerine
gerilim ve frekans etken değişkenlerdir ve stator makrolarını etkilerler. Motorun durumu dikkate
alınmaz. Bu demektir ki hız ve durumla ilgili sinyal yollanmaz.
Bu yüzden, moment hiçbir etkinlik derecesinde kontrol edilemez. Dahası, bu teknikte, gelen gerilim ve
frekans sinyalleri ile motorun değişken sinyallere tepkisi için gereken bağlantıyı yavaşlatan bir
modülatör kullanılır.
Bir DC motorunun alan yönlenmesini sağlayacak manyetik çalışma koşullarının oluşturulması için akı
vektör sürücüsünün, AC endüksiyon motorundaki rotor akısının birikmiş açısal durumunu bilmesi
gerekir.
Akı vektörü PWM sürücüleri ile, alan yönlenmesi, DC motorlarındaki gibi değiştirici-fırça ilişkisiyle değil
elektronik işlemlerle sağlanır (Şekil 22).
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Şekil 22 . AC sürücüleri, PWM ile akı vektör kontrolu.
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İlk olarak, stator alana yakın rotor hız ve açısal durumu, bir titreşim enkoderi tarafından rotor durumu
olarak hazırlanır. Hız enkoderi kullanan sürücülere kapalı-döngü sürücü denir.
Ayrıca motorun elektrik özellikleri bu bilgileri kullanan bir mikroişlemci tarafından matematiksel olarak
ortaya konur.
Bir akı-vektör sürücüsünün elektronik denetçisi, gerilim, akım ve frekans gibi etkin değişkenlerden
elektriksel değerler oluşturur ve bir modülatörden geçirip AC endüksiyon motoruna iletir. Böylece
dolaylı moment kontrolü sağlanır.
Akı vektör kontrolü, performansını bir DC sürücüsüne yaklaştıran sıfır hızda tam moment sağlar.
Yüksek düzeyde moment tepkisi ve etkin hız için bir sağlama düzeneği gerektirir. Bu fiyat arttırır ve
alışılagelmiş basit AC endüksiyon motorlarını karmaşıklaştırır.
Bunun yanında gelen gerilim ve frekans sinyalleri ile motorun bu değişken sinyallere tepkisi için
gereken bağlantıyı yavaşlatan bir modülatör kullanılır. Motor mekanik olarak basit olmasına rağmen
elektriksel olarak karmaşıktır.
DTC teknolojisi sayesinde alan yönlenmesi, gelişmiş motor teorisi ile doğrudan momenti
hesaplanmadan ve modülasyon kullanılmadan gerçekleştirilir. Etkin değişkenler motorun manyetik
akısı ve motor momentidir.
DTC kullanıldığında modülatöre gerek yoktur. Motor şaftının hız ve durumunu tespit edip saklayacak
bir takometre veya durum enkoderine gerek duyulmaz (Şekil 23).
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Şekil 23. AC sürücüleri, doğrudan moment kontrolu.

DTC, hızlı dijital sinyal işleyici donanımı ve matematiksel olarak bir motorun çalışma sistemini kullanır.
Sonuç AC ve DC sürücülerinden 10 kat hızlı moment tepkimesi veren bir sürücüdür.
Şekillerde de görüldüğü üzere DC sürücüsünün kontrol sistemi ile DTC’nin kontrol sistemi benzerlik
göstermektedir. Her iki sistem de motor verilerini momenti doğrudan kontrol etmede kullanır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi DC sürücüleri ve DTC sürücüleri, gerçek motor verilerini moment ve hız
kontrolü için kullanırlar. Bunun sonucunda dinamik performans hızlı ve kolaydır. Aynı zamanda DTC
ile hemen hemen tüm uygulamalarda hız ve pozisyon sinyallerinin sağlamasını yapacak takometre ve
enkodere gerek kalmaz.
DTC’yi diğer AC sürücüleri kontrol sistemleri ile karşılaştırdığımızda görülen en ayırıcı özellik DTC’nin
modülatör gerektirmemesidir.
PWM AC sürücüleri ile etken değişkenler olan gerilim ve frekans, motora uygulanmadan önce bazı
aşamalardan geçer. Böylece PWM sürücüleri ile motorun içinden değil elektronik kontrolörün içinden
kontrol sağlanır [7].
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Tablo 1. Sürücüler ve kontrol değişkenleri [7].
KONTROL DEĞİŞKENLERİ
Armatür akımı, I A
Manyetikleştirici Akım, I M
Çıkış Gerilim, U
Çıkış Frekansı, f
Motor Momenti, T
Motorun Manyetikleştirici Akımı, Ψ

SÜRÜCÜ
DC sürücüleri
AC sürücüleri (PWM)
Doğrudan Moment Kontrolü

7. FREKANS KONVERTÖRLERİ
Frekans konvertörlerinin jeotermal sistemlerde kullanım amacı, sistemde kullanılan pompaların
devirlerini ayarlamak buna bağlı olarak da sistemde dolaşan suyun debisini kontrol etmektir. Frekans
konvertörlerinin çalışma mantığı kısaca; ana şebekeden gelen alternatif akımı kendi içinde doğru
akıma çevirmek, daha sonra yine kendi içinde istenilen frekansta alternatif akım yaratarak motoru
istenilen devirde sürme olarak açıklanır. Oradea üniversitesi, Romanya Jeotermal Bölgesel Isıtma
Sistemi frekans konvertörleri Şekil 24’de verilmiştir.
Frekans konvertörleri, programlama yolu ile kullanılacakları uygulamanın şartlarına uygun hale
getirilebilirler. Programlama, frekans konvertörünün giriş bilgilerini içeren bir gurup parametre aracılığı
ile yapılır. Belirlenen parametre değerlerine göre farklı performanslar elde edilir.
Parametreler tek tek ayarlanabileceği gibi önceden programlanmış parametre düzeneği de seçilebilir.
Önceden programlanmış parametre değerlerine Uygulama Makroları adı verilir.
Programlamayı basitleştirmek için frekans konvertörlerinin parametreleri guruplara ayrılmıştır. Devreye
alma parametreleri frekans konvertörünün motora adapte olması için gereken temel ayarları ve
gösterge dilini belirler. Bu gurupta ayrıca bir gurup uygulama makrosu da mevcuttur. Devreye alma
zamanında ayarlanan bu parametre değerlerinin daha sonra değiştirilmesi gerekmemelidir. Devreye
alma parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2 . Devreye alma parametreleri [7].
Parametre
1 Language
2 Appliciation Macro
3 Applic Restore

Aralık/Birim
Hafızadaki Diller
Hafızadaki Makrolar
No, Yes

4 Motor CTRL Mode
5 Motor Nom Voltage
6 Motor Nom Current

DTC, SCALAR
1/2 of U N of ACS 600
1/8*I hd of ACS 600

7 Motor Nom Freq
8 Motor Nom Speed
9 Motor Nom Power
10 Motor ID Run

8...300 Hz
1-20000 rpm
0...9000 kW
No, Standart, Reduced

Tanım
Gösterge Dilini Seçer
Uygulama Makrosunu Seçer
Parametreleri Fabrika Çıkış
Değerlerine Ayarlar
Motor Kontrol Konumunu Seçer
Motorun plaka gerilimi
ACS 600 ü motor anma akımına
adapte eder
Motor Plaka Frekansı
Motor Plaka Hızı
Motor Plaka Gücü
Motorun Test Çalışmasını Başlatır
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Uygulama Makroları: Frekans konvertörünü belirli bir uygulamaya göre hazırlayacak olan uygulama
makrosunu seçmek amacı ile kullanılır. Uygulama makroları ile ilgili bilgi daha sonra verilecektir.
Applic Restore: Uyulamaya göre değiştirilmiş tüm parametre değerlerini kullanılan makronun orjinal
parametre değerlerine çevirir.
Motor CTRL Mode: Motor kontrol konumunu belirler.
DTC: DTC (Direct Torque Control-Doğrudan Moment Kontrolu) konumu çoğu uygulamada
kullanılabilir.
SCALAR: Skaler kontrol konumu frekans konvertörüne değişken sayıda motor bağlanan
uygulamalarda kullanılır. Skaler kumanda ayrıca motor anma akımının, evirici anma akımından 1/6
oranında küçük olduğu ya da eviricinin test amaçlı olarak motorsuz çalıştırıldığı durumlarda kullanılır.
Motor Nom Voltage: Frekans konvertörünü motorun plaka gerilimine adapte eder.
Motor Nom Current: Frekans konvertörünü motorun plaka akımına adapte eder.
Motor Nom Frequency: Frekans konvertörünü motorun plaka frekansına adapte eder.
Motor Nom Speed: Frekans konvertörünü motorun plaka hızına adapte eder.
Motor Nom Power: Frekans konvertörünü motorun plaka gücüne adapte eder.
Motor ID Run: Motor test çalışmasını başlatmak için kullanılır. Bu test sırasında frekans konvertörü,
motorun optimum kumandası için motorun karakteristik özelliklerini tanır.
7.1. Gerçek İşaretler
Gerçek işaretler, frekans konvertörünün fonksiyonlarını izler ancak performansını etkilemezler.
Gerçek işaret değerleri sürücü tarafından ölçülürler ve kullanıcı tarafından ayarlanamazlar. Gerçek
işaretlerin sayısı, seçilen uygulama makrosuna göre değişir.
Tablo 3’de gerçek işaretler belirlenen ya da izlenen değerleri ve fonksiyonları verilmiştir.
Process Speed: Frekans konvertörü tarafından hesaplanan motor hızının ölçeklenmiş değerini
gösterir.
Speed: Frekans konvertörü tarafından hesaplanan gerçek motor hızını gösterir.
Frequency: Frekans konvertörünün motora uyguladığı frekans (Hz), frekans konvertörü tarafından
hesaplandığı değeri ile gösterilir.
Current: Frekans konvertörü tarafından hesaplanan motor akımını gösterir
Torque: Motor momentini frekans konvertörü tarafından hesaplandığı değeri ile motor anma
momentinin yüzdesi olarak gösterir
Power: Motor gücünü motor anma gücünün yüzdesi olarak gösterir
DC Bus Voltage: Frekans konvertörü tarafından hesaplanan DC veriyolu gerilimini gösterir. Birimi
VDC’dir.
Mains Voltage: Frekans konvertörü tarafından hesaplanan şebeke gerilimini gösterir.
Output Voltage: Frekans konvertörü tarafından hesaplanan motor gerilimini gösterir.
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Tablo 3. Gerçek işaretler [8].
Gerçek İşaret
Kısaltma
1 Process Speed

P Speed

2 Speed

Speed

Aralık
Birim
Kullanıcı
Birimleri
rpm

Tanım

3 Frequency
4 Current
5 Torque

Freq
Current
Torque

Hz
A
%

Motora uygulanan frekans
Motor Akımı
Hesaplanan motor momenti. 100, motorun
anma momentidir

6 Power

Power

%

Motor gücü. 100, motorun anma gücüdür

7 DC Bus Voltage

V

Aradevre gerilimi (VDC)

8 Mains Voltage
9 Output Voltage
10 ACS 600 Temp
11 External Ref 1

DC
Bus
Voltage
Mains V
Out Volt
ACS Temp
EXT REF1

V
V
C
Rpm, Hz

Hesaplanan kaynak gerilimi
Hesaplanan motor gerilimi
Soğutma Dolabının Sıcaklığı
Harici Referans 1. Skaler motor kontrolünde
birim Hz dir

12 External Ref 2
13 CTRL Location

EXT REF2
CTRL Loc

Harici Referans 2
Etkin kumanda yeri

14 OP Hour Counter
15 Kilowatt Hours
16 Appl Block Output
17 DI6-1 Status
18 AI1 (V)
19 AI2 (mA)
20 AI3 (mA)
21 RO3-1 STATUS
22 AO1 (mA)
23 AO2 (mA)
24 Actual Value 1

OP Hours
kW Hours
Appl Out
DI6-1
AI1 (V)
AI2 (mA)
AI3 (mA)
DI6-1
AO1 (mA)
AO2 (mA)
Act Val 1

%
Local,
Ext1,Ext2
h
kWh
%

25 Actual Value 2
26 Control Deviation

Act Val 2
Cont Dev

Motor maks. Hızda 100%
Motorun d/d olarak hesaplanan hızı

mA
mA
%

Zaman Saati
Güç Saati
Uygulama Bloğu Çıkış İşareti
Dijital Girişlerin Durumu
Analog giriş 1 in değeri
Analog giriş 2 nin değeri
Analog giriş 3 ün değeri
Dijital Girişlerin Durumu
Analog çıkış 1 in değeri
Analog çıkış 2 nin değeri
PID kontrolörü için geribesleme işareti

%
%

PID kontrolörü için geribesleme işareti
PID kontrolörünün sapması

V
mA
mA

7.2. Standart Uygulama Makro Programları
Uygulama makroları önceden programlanmış parametre değerleridir ve Tablo 4’de verilmiştir. Bu
makroların kullanımı frekans konvertörünü devreye almayı kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır.
Uygulama makrolarının fabrika çıkış değerleri tipik bir uygulamanın ortalama değerlerini temsil edecek
şekilde hazırlanmıştır.
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Bu uygulama makrolarına ek olarak iki kullanıcı makrosu da mevcuttur. Bu makrolar kullanıcıya,
düzenlediği parametre değerlerini saklayarak ileride onlardan tekrar yararlanma fırsatı verir [8].

Şekil 24. Oradea Üniversitesi Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi, frekans konvertörleri.

8. JEOTERMAL MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE DAĞITIM SİSTEMLERİNİN KONTROLU
Bir jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde kontrol edilmesi gereken parametreler aşağıda verilmiştir.
Kontrol vanalarındaki basınç düşümü kontrol edilmeli ve gerekli düzeyde tutulmalıdır.
Isı kaynağından geçen suyun debisi kontrol edilmeli ve gerekli seviyede tutulmalıdır.
Isıtma terminallerindeki su sıcaklığı kontrol edilmeli ve istenilen su sıcaklığı sağlanmalıdır.
Çalışan pompalardan geçmesi gereken minimum debi miktarı göz önüne alınarak debi kontrol
edilmelidir. Pompa giriş basıncının çok düşmesi durumunda kavitasyon meydana gelebilir.
5. Sistemde birden fazla pompa çalışması durumunda pompaların yukarıda verilen gereksinimleri
sağlayacak biçimde ve en verimli şekilde çalışması sağlanmalıdır.

1.
2.
3.
4.

8.1. Santrifuj Pompalar
Pompalar su dağıtım sistemlerinin kilit elemanlarıdır. Dağıtım sistemlerinin tasarımını yapabilmek için
pompa karakteristiklerini anlamak gereklidir. Pompaların performansı karakteristik eğrilerle ifade edilir
(Şekil 25). Grafikte basınç, metre su sütunu olarak ifade edilir. Bu basınç pompalama işlemini, su
sıcaklığı ve su yoğunluğundan bağımsız olarak gösterir. Isıtma, soğutma ve boru sistemlerinde basınç
her zaman metre su sütunu olarak hesaplanır.
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Tablo 4. Uygulama makroları [8].
Makro
Fabrika Çıkışı

Manuel/Oto

PID Kontrolü

Moment
Kontrolü

Ardışık Kontrol

Kullanım Alanı
-Taşıyıcı bantlar ve diğer endüstriyel
sabit moment uygulamaları
-Motorun anma hızından farklı
bir sabit hızda uzun süre çalışmasını
gerektiren uygulamalar
-Vibrasyon
motorlarının
değişken
hızlarının
kullanıldığı
vibrasyon dayanıklılık testleri
-Geleneksel harici kumandaları
gerektiren tüm uygulamalar
Motor hız kontrolünün otomatik
olarak PLC veya bir işlem
otomasyon cihazı ile ve manuel
olarak bir harici kontrol paneli ile
yapılmasını gerektiren işlemler
Referans değeri ve START/STOP
kumandası ile bir veya iki harici
kumanda yeri olan hız kontrolleri.
Etkin referans seçimi dijital giriş ile
yapılır.
Basınç kontrolü, seviye kontrolü ve
akış kontrolü gibi farklı kapalı
çevrim sistemleri ile kullanılmak
amacı ile tasarlanmıştır. Örnek
olarak:
-Şehir suyu sistemlerinde kullanılan
pompalar.
-Su depolarının otomatik seviye
kontrolü
-Bölgesel
ısıtma
sistemlerinde
kullanılan pompalar
-Malzeme akışının düzenli olmasını
gerektiren
uygulamalarda
hız
kontrolü
Moment
kontrolü
gerektiren
uygulamalar (örn. Karıştırıcılar).
Moment referansı bir PLC ya da
diğer
bir
işlem
otomasyon
sisteminden
ya
da
kontrol
panelinden verilir. Manuel referans
hız referansıdır
1-15 arası sabit hız ve/veya iki farklı
hızlanma /yavaşlama süresi ile
ayarlanabilen hıza ek olarak motor
gerektiren
hızının
kontrolünü
uygulamalar. Kontrol PLC ya da
diğer bir otomasyon sistemi ile ya
da normal hız seçimi anahtarları ile
yapılır.

Kumand
alar
Tuştablos
u,
Harici

Seçenek

EXT1,
EXT2

HAND/AUTO

EXT1,
EXT2

PID CTRL

EXT1,
EXT2

T CTRL

Düzenlen
en Sabit
Hız

SQ CTRL

Factory
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Basınç

Debi

Şekil 25. Pompa performans karakteristiği.
Pompanın gücü; P=ρ x g x Q x h formülü ile hesaplanabilir. Burada ρ:su yoğunluğu, g:yerçekimi
ivmesi , ρ x g çarpımı sabittir. Dolayısı ile pompa gücü Qxh (debi x basınç) çarpmına bağlıdır.
Sistem eğrisi; sistemde sürtünmeden, dirseklerden, yükseklik kayıplarından ve sisteme ait diğer tüm
kayıplardan oluşan basınç kayıplarını gösterir ve Şekil 26’da verilmiştir.

Basınç

Debi

Şekil 26. Sistem kayıpları.

Pompa ve sistem eğrileri aynı grafik üstünde çizilir (Şekil 27) ve çalışma noktası bulunur. Çalışma
noktası, sistem ve pompa karakteristik eğrilerinin kesiştiği noktadır. Şekil 27’de A,B,C eğrileri
pompanın çeşitli rotor çapları için oluşan performans eğrileridir. Sabit devirli pompalarda istenilen
çalışma noktasına ulaşmak için pompaların rotor çaplarından en uygun olanı seçilir.
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Şekil 27. Çalışma noktasının belirlenmesi.

Sistemde dolaşan suyun debisinde değişikliğin gerekli olduğu durumlarda değişken hızlı pompalar
kullanılırlar. Bir ısıtma sisteminde günlük değişken ısı yüküne göre sistemden geçen suyun miktarını
ayarlamak gereklidir. Bu durumda istenilen debiye ulaşmak için pompanın devri değiştirilir. Pompa
3
gücü değişimi, pompanın hızının kübünün değişimi ile orantılıdır. (P1/P2) = (N1/N2) . Isıtma
sistemlerinde gereksinim duyulan çok farklı debilerde çalışma ihtiyacının en verimli şekilde
karşılanması için değişken hızlı pompalara ihtiyaç duyulur. Şekil 28’de farklı pompa devirleri için
pompa karakteristiklerinin değişimi gösterilmiştir. A,B,C eğrileri pompanın farklı devirleri için
performans eğrileridir. Pompanın devri değiştirilerek istenilen debide en ekonomik çalışma sağlanır.

Basınç

D

A

C

B
Debi

Şekil 28. Değişken hızlı pompa karakteristikleri.

8.2. Üç Yollu Kontrol Vanaları ile Isı Değiştirgeci (HEX) Kontrolu
Isı değiştirgeçlerinde bypass kontrolü için üç yollu vanalar kullanılır. Şekil 29’da görülebileceği gibi
sistemin ısı yükü ihtiyacı düştüğünde sıcak su akışı dönüş hattına yönlendirilir.
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Şekil 29. 3-yollu vana ile ısı değiştirgeci kontrolu.

Üç yollu kontrol vanalarının kullanımında şu faktörler göz önüne alınmalıdır:
•
•
•
•
•
•

Akış Kontrolu: Üç yollu kontrol vanaları, ısı değiştirgeci çıkış debisini kontrol ederler.
Tesisat Giderleri: Özellikle borular için kısıtlı yer söz konusu olduğunda üç yollu vanaların
kullanımı iki yollu vanalardan daha masraflıdır. Ayrıca by-pass borularına denge vanaları
konulmalıdır.
Üç Yollu Vana Giderleri: Yönlendirici (Diverting) vanaların fiyatı karıştırma vanalarından daha
fazladır. Karıştırma vanaları ısı değiştirgeci çıkışına monte edilirler ve yönlendirici vanalarla aynı
tip kontrol sağlarlar.
Akış Özellikleri: Üç yollu kontrol vanaları lineer akış özelliklerine sahiptir. İyi kontrol için sıcak su
değerleri iyi ayarlanmalıdır.
Şebekede Sabit Debi: Sabit debi sayesinde, ısı değiştirgeci ve vana sisteminin giriş ve çıkışında
sabit basınç farkı oluşur.
Pompalama Masrafı: Üç yollu vana sistemi düşük yüklerde bile tam pompa kapasitesi kullanır.

8.3. Değişken Hızlı Pompa Kontrolu
Değişken hızlı pompa kontrolünde pompanın devri değiştirilerek istenilen basınç ve debiye ulaşılır
(Şekil 30). Değişken hızlı pompa kontrolü sayesinde pompalama masrafı düşer. Pompa basıncı,
2
pompa hızının karesi ile doğru orantılıdır. (h 2 /h 1 ) = (rpm 2 /rpm 1 ) .
Şekil 30’da görüldüğü gibi, hız kontollu pompalarda pompanın hızı dolayısı ile debi gidiş ve dönüş
hatlarındaki basınç farkı baz alınarak ayarlanır. Şekilde DPC diferensiyel basınç farkı kontrolörü (DPC)
sayesinde iki devre arasındaki basınç farkı ölçülür. V4 vanası pompanın az debiden dolayı zarar
görmesini önler.
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Şekil 30. Değişken hızlı pompa kontrolu.
8.4. Kısma Vanalı Kontrol (Throttling Valve Control)
Bu tip sistemlerde, şebekenin basınç düşümü değiştirilerek kontrol sağlanır (Şekil 31). DPC
şebekedeki basınç farkı değişimini kontrol eder ve değişim algıladığında V7 vanasına haber gönderir.
V7 vanası da duruma göre sistemi tekrar istenilen basınç farkına göre düzenler. V8 ve V9 vanaları
sistem debisinin azalması durumunda pompaların zarar görmesini önler.
Şekil 32’de ise DPC basınç farkında bir yükselme algıladığında V7 vanasının kapandığı buna bağlı
olarak sistem karakteristik eğrisinin değiştiği görülmektedir.
8.5. Sıcak Sulu Sistemlerin Kontrolu
Isıtma sistemlerinde, ısı kaynağının sisteme verdiği ısı enerjisinin miktarı;
•
•
•

Pompayı veya vanaları açıp kapama (on-off kontrol),
Sıcak suyun debisini kontrol etme,
Suyun sıcaklığını kontrol etme yöntemleri ile sağlanır.

8.5.1. Debi Kontrolu
Değişken debili sistemlerde, sabit sıcaklıkta sıcak suyun sisteme verdiği enerjinin debi ile değişimi
Şekil 33’de görülmektedir. Debideki %75 lik düşüş, sistemin ısı dağıtımında %30’luk bir düşüşe yol
açar. Fakat sistemin düşük debide çalışması durumunda sistemin ısı dağıtımında çok keskin
değişiklikler gözlenir. Bu sebeple düşük ısı yüklerinde sistemin değişken debi yöntemi ile kontrolü çok
verimli olmaz.
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Şekil 31. Kısma vanalı kontrol.

Sistem Eğrisi
Basınç

hV7
Pompa Eğrisi
Debi

Debi

V7 ye kadar
olan basınç
kayıpları

Şekil 32. Düşük debide sistem eğrisi.
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Şekil 33. Sisteme verilen enerji-debi ilişkisi.
8.5.2. Sistem Su Sıcaklığı Kontrolu

Sisteme verilen ısı
(kJ)

Suyun sıcaklığının kontrolu durumunda, sisteme verilen ısının miktarı sıcaklıkla hemen hemen lineer
olarak değişir. Suyun sıcaklığı kontrol edilebiliyorsa bu tip kontrol en ideal kontrol yöntemidir (Şekil
34).
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250

Su Sıcaklığı (°C)
Şekil 34. Sisteme verilen enerji-su sıcaklığı ilişkisi.

Su sıcaklığının kontrolü yöntemi özellikle ısı değiştirgecinin ve sekonder su pompasının kullanıldığı
uygulamalar için uygundur. Debi kontrolü ise bireysel ısı terminallerinin kullanıldığı uygulamalar için
uygundur [9].
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SONUÇ
Günümüzde artan enerji maliyetleri ile doğru orantılı olarak enerjinin en verimli şekilde kullanılması ile
ilgili çalışmalar da yoğunluk kazanmaktadır. Belirlenebilmiş petrol ve doğalgaz rezevleri çok kısıtlı olan
ülkemiz jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın en zengin yedinci ülkesidir. Dolayısı ile
ülkemizin jeotermal enerjiden en üst düzeyde yararlanması, enerjide dışa bağımlılığın önemli ölçüde
azalmasına en azından daha da artmamasına büyük katkı sağlayacaktır.
Daha önce de belirtildiği gibi, jeotermal enerji sistemleri geniş alanlara yayılmıştır. Ayrıca kontrol
parametreleri de, jeoloji, tesisat mühendisliği, meteoroloji, kimya gibi çeşitli alanlara dağılmışlardır.
Böyle bir sistemin elle kontrolü, sistemden optimum verimi elde etmenin önünde büyük bir engel teşkil
eder.
Yüksek sıcaklıktaki suyun dolaştığı ısıtma sistemlerinde kontrol sistemi seçilirken yüksek basınç ve
sıcaklık gözönüne alınması gereken en önemli faktörlerdir. Kontrol sistemi seçilirken sistemin güvenlik
faktörünün en üst düzeyde sağlanması esastır.
Kontrol, pnömatik veya elektrik ile sağlanabilir. Elektronik sıcaklık sensörleri (termocouple, resistance
bulb), akışkan ile doldurulmuş (fluid filled) elemanlar veya bimetal elemanlara göre çok daha hızlı tepki
verebilir. Fakat elektronik çalıştırıcılar yüksek sıcaklıklı sistemler için uygun değildir. Jeotermal
sistemler için pnömatik çalıştırıcılar; hızlı tepki zamanları ve yüksek sıcaklığa dayanıklılıkları nedeni ile
uygundurlar.
Seçilen kontrol sistemi;
1. Sıfırdan, ful yüke çalışabilmeli,
2. Kontrol sisteminde hata meydana geldiğinde vanaları kapamalıdır.
Kompleks jeotermal sistemler, PLC ve bir merkezi bilgisayar destekli otomatik kontrol sistemi
kullanılarak daha verimli ve güvenli bir şekilde işletilebilirler. Bu bilgisayar sistemi, jeotermal kullanım
için en uygun stratejiyi bulmaya yarayan güçlü bir araştırma aracıdır.
Otomatik kontrol bir sistemden optimum verimi elde etmenin en kolay yoludur. Otomatik kontrol
sayesinde işletme maliyeti azalır ve sistem daha verimli çalışır. Ancak otomatik kontrolun ilk yatırım
maliyeti çok fazladır. Bu nedenle bir sistemde kullanılacak olan otomatik kontrolun düzeyinin çok iyi
ayarlanması gereklidir. Jeotermal rezervuarların farklı karakteristikte olmaları nedeniyle her jeotermal
sistemin kendine has özelliklerinin olması, jeotermal enerji sistemlerinde standart bir otomatik kontrol
uygulanmasına olanak vermez. Her sistem ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmeli ve uygun otomatik
kontrol düzeyi ve tipi seçilmelidir.
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JEOTERMAL ENERJİLİ
BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNİN FİZİBİLİTESİ
Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada; bölge ısıtma sistemlerinin fizibilitesinin gerçekleştirilmesini sağlayan kaynak, üretim
sistemi ve finans-idare ile ilgili üç ana öğenin önemi üzerinde durulduktan sonra, bunlar arasındaki
ilişki anlatılmaktadır. Özellikle Türkiye’de bu tür sistemlerin fizibilitesinde, ilk öğenin tamamen ihmal
edildiği vurgulanarak, bunun olumsuz sonuçları anlatılmakta ve yaratacağı tehlikelere işaret
edilmektedir. Bu eksikliği tamamlayabilmek için, jeotermal projelerin ön fizibilite ve fizibilite aşamaları
tanıtılmaktadır. Finansal ve idari konularla ilgili olarak sermaye maliyetleri, nakit akışları, beklenen faiz
oranları ve risk değerlendirmesi, yatırım vergi kredileri, sabit harcamalar için vergi düşümü, kaynak
tükenme teşviki, devlet hakkı, yük faktörü ve ünitenin ömrü, işletme ve bakım masrafları ile çevre ve
kurumsal yönetmelikler ele alınmakta ve sonuçlar verilmektedir.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji projeleri dünyanın gündemine 1950’li yıllarda, ülkemizde ise özellikle doğrudan
kullanım alanında 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren girmiştir. Jeotermal enerji projelerinin
doğrudan ve doğrudan olmayan kullanımlarında fizibilite çalışmaları özellikle üst yapı çalışmalarında
önemli farklılıklar arz etmektedir. Ülkemizde birçok bölge ısıtma projesi gerçekleştirilmesine rağmen,
inceleyebildiğimiz fizibilite çalışmaları, jeotermal kaynağı tamamen ihmal etmekte ve geri kalan kısmı
da standartlaştırılmış (diğer bir deyişle, her yere benzeri gönderilen) derleme niteliğinde olmaktadır.
Jeotermal rezervuarı tamamen ihmal eden bu yaklaşım nedeniyle, Van Erciş Belediyesi elinde
kilometrelerce boruyla kalmış ve kaynağını geliştirememiştir. Bunun yanında, fizibilitesi yapılmış halen
çalışan, ancak, yatırımını geriye ödeyemeyen, bilinçsiz kullanımla giderek rezervuar enerjisini
kaybeden bölgesel ısıtma sistemleri de vardır. Bu çalışmada bu gibi olumsuz durumları önlemeyi
amaçlayan, bölgesel ısıtma sistemleri için yapılan fizibilite çalışmalarının esasları verilecektir.

2. EKONOMİK KONULAR VE GÖRÜNÜŞ
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de jeotermal enerjinin doğrudan ve dolaylı kullanımı yaygınlaşmakla
birlikte, bu büyük potansiyelin ancak küçük bir kısmından faydalanılmaktadır. Bunun da nedeni, geçen
son 40 yıl içinde petrol, doğal gaz ve kömür gibi enerji kaynaklarının bazı dönemlerde jeotermal enerji
kaynaklarına göre ucuz olması ve daha kolay kullanılabilir olmasındandır. Ancak, gelecekte durum
değişebilir. Herhangi bir jeotermal rezervuarın potansiyel ticari fizibilitesini değerlendirirken tüm ilgili
konuların dikkatle incelenmesi gerekir. Bunlardan bazıları kaynağın bulunduğu yere özgüdür ve
kaynak ile rezervuarın karakteristikleri ile ilgilidir. Diğerleri ise, güç üretim merkezi veya merkezi ısıtma
sisteminin tasarım ve işletilmesi ile ilgilidir. Bunlar dışındaki konular da finansal, idari ve yönetim ile
ilgilidir. Bu bölümde, bu konular üzerine özel varsayımlara dayanan farazi ekonomik değerlendirmeler
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yapma yerine, jeotermal kaynakların gelecekteki ticari hale getirilmesine yönelik boyutları ele
alınacaktır. Aşağıda bu konudaki önemli faktör ve alanlar sıralanmaktadır[1]:
Kaynakla İlgili:
•
•
•
•
•

Rezervuarın derinliği,
Kayaç tipi ve sıcaklığı,
Akışkan bileşimi,
Tatlı su varlığı,
İklim koşulları

Rezervuar ve Isı Merkezi Mühendisliği ile İlgili:
•
•
•

Rezervuarın üretim kapasitesi ve performansı,
Rezervuardaki sıcaklık ve basıncın zaman içindeki düşümü,
Dönüşüm verimliliği,

Finans ile İlgili:
•
•
•
•

Sondaj ve ısı merkezi sermaye maliyetleri,
Özvarlık iskonto oranı,
Borç faiz oranı, ürün satış fiyatı,
Vergi, devlet hakkı ve hisseleri.

2.1. Kaynakla İlgili Konular
Yukarıda bahsedilen yere özgü karakteristikler kaynak kalitesinin belirlenmesi açısından önemlidir. Isı
merkezi tasarımı akışkan sıcaklığı ve bileşimi tarafından kritik bir şekilde kontrol edilir. Sondaj
maliyetleri, kuyu derinliği ve kayaç tipine bağlıdır.
Maliyetlerin belli bir kısmı arama ve geliştirme işlemleriyle ilgilidir. Bunlar genelde, yeraltındaki sıcak
suyun veya formasyonların yerlerini belirlemeye yönelik jeolojik, jeokimyasal, hidrojeolojik ve jeofizik
çalışmaların uygulanmasını kapsarlar. Ek olarak, rezervuarın potansiyelini değerlendirmeye yönelik
çalışmalar, lokasyon ve çalışma yerlerinin satın alınması, sığ ve derin arama sondajları, test ve
formasyon değerlendirme çalışmalarının yanında rezervuar mühendisliği ve tekrar-basma
çalışmalarıdır.
Üretim ve tekrar-basma sondaj maliyetleri derinlik, karşılaşılan akışkan kimyasının agresivitesi ve
karşılaşılan sıcaklık gibi öngörülemeyen parametrelere bağlı olarak kolaylıkla tahmin edilemez.
Genelde sondaj maliyetleri, jeotermal kaynak geliştirmenin sermaye yoğunluklu en büyük tek maliyet
bileşenidir; çünkü bu harcamalar güç üretiminden çok önce yapılır. Genelde fosil kaynaklı enerji üretim
merkezlerindeki işletme maliyetlerinin yerini alırlar. Bazı durumlarda sert formasyonlar, sirkülasyon
kayıpları, kuyu yıkılmaları, yüksek sıcaklıklar, korozif akışkanlar nedeniyle sondaj güçlükleri
yaşanabilir. Bazı özel durumlarda yönlü sondaj, karmaşık kuyu tamamlama tasarımları (geniş çaplı
pompa indirebilmek için) özel çimento bileşimleri gerekebilir ve tüm bu parametreler maliyeti
arttırırlar[2]. Tüm anlatılan kısıtlamaların ışığı altında jeotermal kuyu maliyeti esas olarak derinlik, kuyu
çapı ve kayaç tpi tarafından kontrol edilir.
Sondaja ilaveten su varlığı ve iklim koşulları gibi iki ayrı yere özgü özellik mevcuttur. Bunlar yerden
yere çok değişebilirler ve tasarım ile rezervuar işletmesini büyük ölçüde etkilerler.
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2.2. Rezervuar ve Isı Merkeziyle İlgili Konular
Bir jeotermal rezervuarın geliştirilmesi ve işletilmesiyle ilgili maliyetler de önemlidir. Özellikle başlangıç
akışkan sıcaklılığı ve bileşimi belirlendikten sonra, rezervuarın üretilebilirliği ve ömrü, belli kurulu bir
güç üretim kapasitesi için delinmesi gerekli kuyu sayısını tayin eder. MW t başına gerekli jeotermal
akışkan debisi, ısı kullanım tasarımının verimliliği belirlendikten sonra tahmin edilir. Hidrotermal
sistemlerde oluşan jeotermal rezervuarlarda tükenme (depletion) beklendiği için, rezervuar-güç üretimi
kombinasyonu sisteminin tasarım ve işletilmesine önem vermek gerekir[2].
Akışkanın üretim yöntemi önemli sermaye harcamaları gerektirir. Örneğin, üretilebilirliği arttırmak için
rezervuara yapılacak tekrar-basma işlemi hem pompalama, hem de üretim tekrar-basma kuyularının
özel bir dizinimini gerektirir. Öte yandan, kendiliğinden akmayan (artezyen) kuyuların bulunduğu
rezervuarlarda önemli ölçüde pompalama gerekir. Bu yalnız sermaye değil, işletme ve bakım-onarım
harcamalarını da arttırır. Ayrıca, kuyularla ısı merkezi arasında jeotermal akışkanın taşınımı ek
sermaye yatırımları gerektirir.
Kullanım tipi, yüzeydeki kurulu güç üretim birimlerinin sermaye maliyetini büyük ölçüde etkiler.
Rezervuarın geliştirilmesi için delinen ve toplam maliyetin bazen %60’ını[2] bulan kuyular, merkezi
üretim sisteminin maliyetini düşük tutmak için, onun tasarımına önemli bir yük yükler. Öte yandan,
rezervuar akış kapasitesi ve basınç azalım hızı, optimum ısı merkezi-rezervuar sıcaklık tasarımını ve
ısıtma sistemini etkileyecektir. Isı merkezi tasarımını etkileyecek diğer bir parametre de, akışkanın
korozif özellikleridir. Örneğin, yüksek sıcaklıklı ve kimyasal olarak korozif olmayan bir akışkana sahip
bir jeotermal kaynak için açık bir sistem tasarımlanırken, düşük sıcaklıklı korozif akışkana sahip bir
jeotermal kaynak için, kapalı bir sistem tasarımlanacak; hatta sıcaklığın derecesine göre sisteme ek ısı
veren ısı pompası vb. eklemeler yapılacaktır.
Yörenin iklimi sistemin yük faktörü ve tepe yükünün tasarlanmasında ve fizibilitesinde önemli bir rol
oynayacaktır. Yük faktörü büyüdükçe jeotermal sistemin kullanım ekonomisi iyileşecektir[3]. Bu
durumda pik yükler için ek ısıtma gerekebilir. Bu yüklerin akifer karakteristiklerini kullanarak veya ısı
pompası vb. yöntemlerden hangisi ile sağlanacağını ekonomi belirler. Tepe yüküne göre planlanmış
ve düşük bir yük faktörü ile çalışan sisteme karşın, standart dış tasarım sıcaklığının üzerindeki bir
sıcaklık kullanılarak kapasitesi belirlenmiş ve yüksek bir yük faktörü ile çalışan sistemin ekonomik
açıdan karşılaştırılması yapılır[3].
2.3. Finans ve Yönetim ile İlgili Konular
Arama, üretim ve tekrar-basma kuyuları, ısı merkezi ve akışkan taşıma sisteminin inşası için aktüel
sermaye maliyetleri yanında, nakit akışı da çok önemlidir. Örneğin, ısı merkezi ve onunla ilgili
inşaatlar, işletme başlamadan önce 5 yıl alırsa, inşaat sürecindeki faiz giderleri maliyeti çok artırabilir.
Diğer finansal hususlar enerji satış fiyatları, risk değerlendirmesi, borç için gelecekte ödenecek faiz
oranları, öz varlık iskonto oranı, tükenme payını içeren vergiler, yatırım için vergi indirimleri,
görünmeyen sondaj giderleri için indirim, devlet hakkı ve hisseleri, yük faktörü ve merkezi ısıtma
sistemi ömrü, rezervuar ve ısı merkezinin yönetim ve sahipliği, işletme ve bakım-onarım maliyetleri,
çevre ve kurumsal yönetmeliklerdir. Borç faiz oranları, yatırımın net kazanç gücü, vergiler, enerji satış
fiyatları ve devlet hakkı ve hisselerinin uygun değerlerinin seçimi, teknolojinin yeni olması ve fosil
yakıtların çabuk artan fiyatları gibi öngörülemeyen koşullar nedeniyle oldukça zordur.
Eğer rezervuarda ölçülebilir bir düşüm oluşursa, rezervuar-üretim ünitesi kombine sisteminin doğru
yönetimi kesinlikle gereklidir. Saha ve üretim ünitelerinin mal sahipliği de önemli bir konudur. Özellikle
ABD’de kullanılan bir model, sahanın geliştirilmesini ve sahadan üretimi uzmanlık alanı olan bir
şirketin gerçekleştirerek, sıcak suyu merkezi ısıtma yapan bir başka şirkete satmasıdır. Bu modelde
enerji üretimi uzmanlık alanlarına ayrılarak, işbirliği içinde yürütülecektir. Bu modelde her kurum
uzman olduğu alanda çalışacağı için, maliyetler düşebilir.
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Hem akışkan, hem de güç üreten tek sahibi olduğu modelde ise, üretim maliyet ve finansmanını
kontrol etme esnekliğine sahip olma, üretim maliyetlerini düşürebilir[4]. Örneğin, saha geliştikçe ve
teknoloji kendini kanıtladıkça, özvarlık büyüme ve borç faiz oranları düşecektir.

3. JEOTERMAL PROJELERİN GELİŞİMİ
Jeotermal projelerin fizibilite aşamasına gelebilmeleri için geçirmeleri gereken aşamalar vardır. Bu
aşamların ihmal edilip, atlanması durumunda en son aşamada yapılacak fizibilite çalışmasının
jeotermal kaynak ve rezervuarı temsil etmesi mümkün değildir. Bu nedenle bu safhaların iyice
anlaşılması gerekmektedir.
Keşif Aşaması
Jeotermal projelerin 3 aşamada gerçekleştiği biliniyor. Bunlardan ilki keşif aşaması olup, bu aşamada
jeotermal açıdan olumlu alanlar seçilir. Bu alanlardaki yüzey aktiviteleriyle literatür bilgilerinin bir
sentezinin yapılarak, arama için hedef alanlar belirlenir.
Ön Fizibilite Aşaması
Bu jeotermal projelerin ikinci aşaması olup, yüzey aramasını kapsar. Bu aşamada daha önceki keşif
aşamasında belirlenen hedef alanlarda, arama kuyularını belirlemek için bir başlangıç jeotermal model
oluşturmaktır. Bu model sahanın belirlenen jeolojisi, hidrojeolojisi ile rezervuardaki sıcaklık tahminlerini
kapsar. Bu model geliştirildikten sonra, ön fizibilite çalışmasının amacı derin arama kuyularının
lokasyonlarının belirlenmesidir. Bu amaçla da sahanın yapısal durumu ile sıcaklık anomalilerini
belirlemeye yönelik uygun jeofiziksel çalışmalar yapılır. Alansal ön fizibilite çalışmasının sonunda,
projeye devam edilip, edilmeyeceğine, eğer devam edilecekse, ilk arama kuyusunun yerinin neresi
olacağına karar verilir.
Fizibilite Aşaması
Derin arama aşaması veya fizibilite bir jeotermal arama ve kullanım projesinin en kritik aşamasıdır. Bu
aşamadaki esas etkinlik potansiyel rezervuara mümkün olan en az sayıdaki kuyu ile erişmektir. Bu
aşamada jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmalar devam eder. Eğer fizibilite aşaması bir jeotermal
rezervuarın varlığının kanıtlanması ile sona ererse, son geliştirme ve işletme aşamalarına geçilebilir.
Derin kuyulardan elde edilen test ve formasyon değerlendirmesi verilerine dayanarak, bir kavramsal
jeotermal rezervuar modeli oluşturulur. Bu model üzerinde sahanın üretim ve tekrar basma
performansı tahmin edilerek, uygun kullanım alanı için (örneğin, ısıtma) bir fizibilite çalışması
gerçekleştirilir.

4. BÖLGESEL ENERJİ MODELİ
Giderek karmaşık hale gelen üretim ve dağıtım sistemlerini idare edebilmek için, ayrıntılı simülasyon
ve optimizasyon modelleri bölgesel enerji sisemlerinin gelişmesinde kullanılmaya başlanmıştır.
Modern bölgesel enerji sistemleri, temel ve aşırı uç “pik” yükleri karşılayabilmek için dağınık, çoklu
üretim üniteleri yanında, çeşitli hizmet gereksinimleri olan, yine dağınık müşterilerle bunları birbirine
bağlayan çoklu boru hatlarını içermektedirler. Fizibilite ve tasarım çalışmalarında kullanmak amacıyla
geliştirilen modeller tüm yukarıda bahsedilenler yanında karmaşık sistem ve bina yük hesapları,
değişken iklim koşulları, yakıt fiyatları, vergi politikları, çevresel etkileri de halledebilmelidir[5]. Böyle
bir model üzerinden fizibilite çalışmasını gerçekleştirmek hem gerçekçi olacak, hem de ileriye dönük
tahminlerin daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.
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Ideal Modelin Kabiliyetleri
Bir bölgesel ısıtma sisteminin teknik ve ekonomik fizibilitesinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar
dikkate alınmalı ve incelenmelidir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerçek bina yükleri, bunların oluştuğu zamanlar ve belli bir alanın ısıtma yük faktörü.
Elektrik fiyatlarının günlük ve mevsimsel tarifeleri veya depolamayı gerektirecek diğer faktörler.
Sistemin çoklu üretim üniteleri veya tüm donanımların tek merkezi bir sistemde toplanması
durumu.
Sistemin aşama aşama inşası.
Üretim maliyeti ve değişik dağıtım sıcaklıklarına karşın dağıtım şebekesi maliyeti dağılımlarıyla
ekonomik avantajların belirlenmesi.
Varolan hizmet yollarından faydalanmayı öngören dağıtım sistemi için, en ekonomik güzergahın
belirlenmesi.
Maksimum işletme emniyetini ve müşteri güvenini sağlayan dağıtım sisteminin döşenmesi.
Çeşitli boru malzemesi, debi veya gidiş/dönüş sıcaklığı kullanımının ekonomiye etkisi.
Belli politik veya işletme hedefine erişen bir sistemin ekonomisini iyileştiren vergi indirimlerinin
varlığı.
Finans seçeneklerinin incelenip, çoklu finans opsiyonlarının bir araya getirilip, en ucuz paketin
oluşturulması.

Merkezi ısıtma projelerinin değişik özelliklerini yansıtan yukarıdaki hususları içeren, bir model üzerinde
fizibilitenin hazırlanması sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.

5. FİZİBİLİTE DEĞERLENDİRMESİ
Fizibilite Çalışmasının Elemanları
Bir bölgesel ısıtma sistemi için gerçekleştirilecek fizibilite çalışmasının elemanları[5] aşağıda
verilmektedir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeotermal rezervuarın kapasitesinin hesaplanması ve uzun dönem davranışının tahmini.
Isıtma için potansiyel pazarın sayısallandırılması.
Varolan ısıtma maliyetlerinin değerlendirilmesi.
Termal enerji taşınımı ve dağıtımı için teknolojik alternatiflerin değerlendirilmesi.
Bir ön dağıtım sistemi şeması ve kavramsal tasarımın geliştirilmesi.
Bölgesel ısıtma sistemi için yedek termal depolama ve tepe yükünün kavramsal tasarımı.
Jeotermal üretim, yedek ve tepe yükü üretimi, kullanım yerine taşınması, topluma dağıtılmasının
yatırım maliyetleri.
Bölgesel ısıtma sistemi için işletme, bakım-onarım ve yönetim maliyetleri.
Alternatif finans yaklaşımları üzerine kurulmuş ekonomik fizibilitenin analizi.
Dikkate alınması gereken yasal ve/veya kurumsal hususların tanımlanması.
Toplumla, kararı etkileyecek kişilerle, potansiyel müşterilerle, potansiyel özel sektör katılımcılarıyla
bölgesel ısıtma sistemleri kavramı ve onun potansiyel faydaları konusunda iletişim kurulması.
Fizibilite çalışması raporunun hazırlanması.

Ekonomik Analiz
Fizibilite çalışmasının en önemli öğelerinden biri ekonomik analizdir. Bir bölgesel ısıtma sisteminin
potansiyel finansal fizibilitesi[5] aşağıdaki gibi değerlendirilir:
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-

Aşağıdaki Yatırım Maliyetleri Tahmini:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeotermal kaynağın belirlenmesi(ön fizibilite ve fizibilite aşamaları),
Jeotermal akışkan üretimi (Üretim ve tekrar-basma kuyuları),
Jeotermal kuyu üretim pompaları,
Isı değiştiriciler,
Yeryüzündeki suyun taşınması için kullanılan pompalar,
Yedek/tepe yükü termal üretim üniteleri,
Toplumun yaşadığı yere taşınması(boru hatları),
Dağıtım(dağıtım hatları),
Bina içi dağıtım,
Otomatik kontrol sistemi.

-

Aşağıdaki İşletme Maliyetleri:

•
•
•
•
•
•

Jeotermal kuyulardan pompalama,
Taşıma ve dağıtım için pompalama,
Eğer kullanılıyorsa, tepe yükü kazanları,
İşletme, pazarlama ve yönetim için personel,
Üretim, taşıma ve dağıtım sistemlerinin bakım ve onarımı,
Gözlem ve izleme.

-

Gerekli yatırımın iç karlılık oranının (ROR) ve projenin net şimdiki değerinin (NPV) hesaplanması.
Ekonomik rekabet testi olarak “gerekli minimum gelir”in hesaplanması.
Isıtma yapılacak bölgenin aşağıdaki dokümanları içeren değerlendirme raporunun hazırlanması:

•
•
•
•
•

Pik ısıtma taleplerinin ve yıllık enerji gereksinimlerinin değerlendirilmesi.
Tahmini yükleri ve yük faktörlerini gösteren bir doküman.
Üretim, taşıma, dağıtım ve bina içi dağıtım için tahmini sermaye ve işletme maliyetleri.
Finansal analiz.
Daha ayrıntılı değerlendirme için tavsiye edilen öncelikler.

SONUÇ
Teknik fizibilite olarak adlandırabileceğimiz jeotermal kaynak ve özellikle jeotermal rezervuarla ilgili
konular, ülkemizde yapılan fizibilite çalışmalarında tamamen ihmal edilmekte ve bu konu kaplıca
kaynaklarının yakın civarında kuyu delip, sisteme bağlamaya, bu kuyulara farazi debiler atfetmeye,
daha sonraki aşamada bu kuyuların debileri yeterli olmazsa daha derin kuyuların delinmesine
indirgenmektedir. Ülkemizdeki uygulama keşif aşamasından sonra ön fizibilitenin atlanıp veya
yüzeysel olarak uygulanıp, doğrudan kaynak için fizibilite çalışmasına geçilmesidir. Jeotermal
rezervuar fizibilite çalışmasının içinde yoktur ve diğer bir deyişle teknik fizibilite tamamen ihmal
edilmektedir. Standart hazırlanan ve her yerde görülen fizibilite çalışmalarında, bölgenin genel
jeolojisi, olaya stratigrafik açıdan bakan klasik su taşıma ve örtü kayaç özelliklerine indirgenen yapay
bir hidrojeoloji bölümü, birkaç jeotermometreye indirgenen jeokimya, birkaç elektrik sondajına
indirgenen ve her zaman yapılmayan jeofizik, kaynakla ilgili yüzeysel yerbilimi bilgilerini oluşturmakta;
rezervuarla ilgili hiçbir ölçüm ve değerlendirme bulunmamaktadır. Bu boş veri tabanı altyapısı üzerine
yüzeydeki donanımlar için yapılan fizibilite çalışması ise boşlukta kalmaktadır. Esas enerji kaynağı
olan jeotermal rezervuara karşı bu ilgisizlik ve bilgisizlik daha sonra işletme aşamasında da devam
etmekte, rezervuar parametreleri hiç izlenmemektedir.
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Öte yandan kaynak ve rezervuarla ilgili bölümde gördüğümüz gibi, jeotermal rezervuarın kapasitesinin
belirlenmesi yeterli olmamakta, onun uzun dönemdeki davranışı (performansı) da rezervuar güç
üretim ünitesi kombinasyonunun doğru tasarımı ve bunun fizibiliteye yansıması açısından da çok
önem kazanmaktadır. Eğer doğru tasarım yapılamazsa bu durum hem ilerde sistemin
sürdürülebilirliğini (güç üretemeyecek aşamaya gelinmesi dolayısıyla) etkilemekte, hem de işletme
parametreleri değiştirerek fizibilitede öngörülen koşulların dışına çıkılmasına neden olmaktadır.
Ülkemizde buna örnek olarak, rezervuar basınçları düşen ve bu nedenle dış akiferlerin harekete
geçmesiyle sıcaklıkları düşmeye başlayan veya gelecekte belki hızla düşecek olan jeotermal
kaynakları göstermek mümkündür.
Projenin ekonomik açıdan değerlendirilmesini sağlayan üst yapı fizibilite çalışmasının da ülkemizde
sağlıklı yapıldığını söylemek olası değildir. En azından şimdilik en azından bilindiği kadarıyla,
rezervuar-merkezi ısıtma sistemi birkaç yıldır kararlı bir şekilde çalıştığı halde fizibilitesi yapılan bir
proje kendini öder durumda değildir. Elde edilen gelirler işletme harcamalarına ancak yetmektedir.
Dolayısıyla yatırılan sermayenin geri dönüşü bulunmamaktadır. Bu durum ilerde bu konuda yatırım
yapmak isteyen özel ve kamu kuruluşları için cesaret kırıcıdır.
Yukarıda tartışılanların ışığı altında aşağıdaki sonuçlara varmak mümkündür:
1) Bir merkezi ısıtma sisteminin fizibilitesinin yapılabilmesi için, jeotermal kaynağın ön fizibilite ve
fizibilite aşamalarından geçmiş olması ve belirlenen jeotermal rezervuarın kapsitesini belirleyecek
bir teknik fizibilitesinin yapılması ön koşuldur.
2) Bir merkezi ısıtma sistemi büyük kapasiteli ve dolayısıyla karmaşık ise, önce bir bölgesel enerji
modeli ile en yeni teknolojiyi kullanan doğru bir proje tasarımı yapılması, fizibilite çalışmasının
daha sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayacaktır.
3) Fizibilite çalışması yapılırken yukarıda bahsedilen elemanlar dikkate alınmalı ve ekonomik
analizde iyimser yerine, gerçekçi veriler kullanılmalıdır.
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JEOTERMAL ENERJİ UYGULAMALARINDA
ÇEVRE SORUNLARI
Mebrure BADRUK

ÖZET
Hava, yüzey suları ve yer altı suları jeotermal sıvıdaki kimyasal ile kirlenebilir. Bu kimyasallıların insan
hayatı, evcil hayvanlar, tarımsal ürünler ve yabani yaşam üzerindeki etkileri özellikle dikkate
alınmalıdır.
Kimyasal maddeler jeotermal sıvılara ya araştırma sırasında yada jeotermal enerji üretimi sırasında
eklenebilmektedir. Kostik soda, Sülfürik asit ve bakteri oluşumu yada çökelmeyi ve kabuklaşmayı
önlemek için pek çok farklı toksit yada korozif kimyasallar kullanılmaktadırlar. Ayrıca üretim sırasında
oluşan iyon denge değişiminin çevreye verdiği olumsuz etkileri incelenmesi gerekmektedir.
1. KİMYASAL KİRLETİCİLER VE ETKİLERİ
Jeotermal araştırma ve uygulamalar boyunca çevreye verilen kimyasalların olası kirlilik etkilerinin
belirlenmesi ve bu zararlı etkilerinden korunulması gereklidir. Kirleticilerin etkileri insan sağlığı, evcil
hayvanlar, ürünler ile susal yada karasal yaşam üzerindeki etkileri özellikle dikkate alınmalıdır.
Jeotermal kaynakların kullanılarak elektrik enerjisi üretiminden dolayı oluşan çevresel etkileri kabaca
şöyle sınıflandırabiliriz;
•
•
•
•

Sondaj süresinde ekosistemin bozulması
Kuyu sondajları boyunca jeotermal sıvı ile su ve toprağın kirlenme riski
Tesisin işletilmesi süresince CO 2 ve H 2 S emisyonları
Jeotermal sıvının ekstraksiyonu nedeniyle arazinin çökme riski

Üretim boyunca rezervuardaki basınç ve sıcaklık değişimi kimyasal dengeyi etkiler. Bu da ek çözünme
ve çökelmelere neden olur. Kirletici kaynaklar kabaca şöyle toplanabilir;
•
•
•
•
•
•
•

Kuyular ( yüzey ekipmanları yoluyla)
Separatörler
Buhar boruları
Silencerler
Kondenserler (yoğuşmuş buhar atımı yoluyla)
Soğutma kuleleri
Reenjeksiyon sistemleri

Kimyasal maddeler; jeotermal sıvıların aranmasında kullanılabilirler. Bununla birlikte bakteriyel
oluşumu yada kabuklaşmayı önlemek amacıyla çeşitli kimyasallar, kostik soda, sülfürük asit ve pek
çok diğer toksit yada korozif kimyasallar da jeotermal uygulamalarda kullanılır. Ayrıca; rutin uygulama
boyunca kullanılan bu kimyasalların çevreye verdikleri zararda bunların kullanım miktarları ve
depolanan kimyasalların yada kullanılanların gelecekteki potansiyel etkileri özellikle dikkate alınması
gerekmektedir.
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Jeotermal enerji uygulamalarında oluşan çevresel etkiler;
•
•
•
•
•

hava,
su,
toprak,
termal,
gürültü kirliliği

basamaklarına ayrılabilirler. Buhar içinde taşınan yoğuşmayan ve atmosfere verilen gazlar önemli
problemdirler. Jeotermal proseslerde en önemli emisyon noktaları, yoğuşmayan gazların salındığı
bacalar, soğutma kulelerinde yoğuşmayan gazların evaporasyonu, silenserler, buhar borularından
buhar ürünün drenajı, soğutma kulelerinden fazla yoğuşmuşun emisyonudur. Önemli yoğuşmayan
gazlar CO 2 , H 2 S ve daha düşük oranlarda NH 3 , CH 4 ve H 2 ’dir.
Karbondioksit emisyonları buhar kompozisyonuna bağlı olarak jeokimyasal tesislerde; 10-400 g/kWh
iken bu değer fuel oil ve kömür santrallerinde 900-1000 g/kWh’tir. Fosil yakıtların enerji için
yakılmasında ayrıca sülfürük asit (SO 2 ) üretilir. Su ile birleşimi havada ait yağmuru oluşturarak bitki ve
binalara zarar verir ve yüzey sularını asitlendirir. Jeotermal alanlar sülfür dioksit üretseler bile sıvı
yeterli derecede oksitlenmemiştir.
Jeotermal santraller, kuyulardan (sondaj ve test sırasında) kondenser ile silencerlardan ve en önemlisi
santralın gaz boşaltıcısından boşalan gazlardan dolayı hava kalitesini hiçte azımsanmayacak ölçüde
etkiler. ABD-Geyser ve İtalya-Larderello gibi atık suyun tamamıyla reenjekte edildiği buhar baskın
arazilerde; gaz ve buhar en belirgin rutin atıklardır.
1.1. Gaz Boşalımlarının Bileşimi ve Etkileri
Çevresel perspektiften bakıldığında en önemli kirletici gazlar,
•
•
•
•
•

Karbondioksit (CO 2 , genellikle en önemli bileşen)
Hidrojen sülfit (H 2 S)
Amonyak (NH 3 )
Cıva (Hg)
Borik Asit (H 3 BO 3 ) olarak verilebilir.

Gaz atıklar metan yada etan ve radon gibi hidrokarbonlar içerebilirler; fakat bu bileşenlerin çevreye
zararlı etkileri daha azdır.
Buhardaki kirleticilerin konsantrasyonları rezervuar jeokimyası ve güç üretimi şartlarına bağlıdır.
Başlangıç buhar ayırımı boyunca eğer gerekli ise sıvı rezervuardaki kirleticiler kısmen yada tamamen
buharlaşabilirliklerine bağlı olarak buhar faza transfer edilebilirler. Arsenik (As) gibi buharlaşabilirliği
düşük olan kirletici ayırım sırasında sıvı fazda kalır. Borik asit ve amonyak’ın buharlaşabilirliği
düşüktür; fakat ayırımın gerektirmediği buhar baskın arazilerde buharda önemli konsantrasyonlarda
elde edilebilirler. Öte yandan hidrojen sülfür ve cıva daha buharlaşabilir ve CO 2 çok buharlaşır. Orijinal
jeotermal akışkanın bu bileşenleri çoğu ayırımda buhar faza transfer olur.
Atık gazın atmosferde dağılma oranı çeşitli faktörlere bağlıdır. Bunlar;
•
•
•

Meteoroloji ve topografya
Deşarjın yapısı (direkt atık yada soğutma kulesi atığı)
Gaz kirleticilerin kimyasal stabilitesidir.

Rüzgarın etkisi, topografya ve soğutma kulesi yada atık gazın yapıları arazilerde çok farklıdır. Bu
faktörlerin potansiyel etkileri, çeşitli konsantrasyonlarda atmosfere verilme şartları ve atmosferde
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dağılımı bilgisayar programı kullanılarak tahmin edilebilmektedir. Bununla birlikte atmosferden yağmur
damlaları yada sis ile ayrılan kirleticilerin oranı gazın çözünürlüğünden etkilenir. Örneğin; amonyak
gazı atmosferden hızlıca liç olur, çünkü suda kolay çözünür. Bununla birlikte cıva buharı, atmosferde
daha uzun süre kalır ve geniş alanlara yayılabilir.
Kirleticilerin kimyasal formları değişebilir ve bu genellikle toksitesi değişimine uygundur. Örneğin;
-2
-2
hidrojen sülfür sis içinde olan nem tanelerinde toksik olmayan tiosulfat(S 2 O 3 ), sülfit(SO 3 ) ve son
-2
olarak sülfat(SO 4 ) gibi çözünmüş sülfür oxyanyonlarına dönüşebilir. Eğer nem damlaları nötral yada
alkali pH’a sahipse Hidrojen sülfit hidrojen iyonunu kaybederek daha az toksit olan bisülfit iyonu
(HS )’a dönüşebilir. Aynı şekilde pH’ ı nötral suda çözünen amonyak daha az toksit amonyum iyonu
+
-2
(NH 4 )’na dönüşür; ki daha sonra nitrat (NO 3 ) gibi oxyanyon formuna okside olabilir. Yağmur
suyunda bulunan kirleticiler toprağa yada bitki yapısına girer ve atık ve yeraltı ve yüzey suları
kimyasını etkiler. Bu etkiler gaz ve buhar deşarjın ikincil etkileri olarak anılırlar.
Gaz kirleticiler çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Hava kalitesi için kirleticilerin deşarj
miktarı ayarlanabilir.
1.1.1. Karbondioksit
Jeotermal santralinin gaz boşalımında karbondioksit insan sağlığında direkt etkisi vardır. Bununla
birlikte; karbondioksit metan gibi sera etkisi yapan bir gazdır. Bu nedenle negatif çevresel etkisi
nedeniyle dikkate alınmalıdır. CO 2 H 2 S gibi su ve buhar fazda salınabilir.
CO 2 ‘in atmosfere deşarjı global ısınmaya neden olur. Petrol ve kömür santralleri ile jeotermal
santraller karşılaştırıldığında jeotermal santralden CO 2 verilmesi düşük olmasına rağmen; uluslararası
antlaşma gereği (Kyoto Protokolü, 1997) ülkelerin CO 2 üretiminin azaltılması nedeniyle dikkat çekici
olmaktadır. Jeotermal enerji CO 2 üretiminin uygun olduğu ve yenilenebilir enerji kaynağı olduğunda
tercih edilmektedir.

1.1.2. Hidrojen Sülfit
Hidrojen sülfit çürük yumurta kokusu ile çok düşük konsantrasyonlarda (yaklaşık 0.3 mg/kg civarında)
algılanabilir ve yüksek entalpili alanların karakteristik bir göstergesidir. H 2 S atmosferden yağmur ile
uzaklaşır ve fümerollerde okside olur. Hidrojen sülfür boşalımı insan yaşamında yada çalışma
ortamında koku problemi nedeniyle sorun yaratabilir. Ancak koku konsantrasyonun belirlenmesinde
güvenilir değildir; ve yüksek konsantrasyonlarda insan sağlığına etkileri çok önemlidir. Tıpkı
karbondioksit gibi hidrojen sülfür ağır gazdır ve alçak alanlarda birikir. Sonuçta; aspiratörlerde, drenaj
ve borularda havayla karışmadan değişik uzaklıklara taşınabilir.
Çevre üzerinde hidrojen sülfütin etkisi özellikle yüzey sularındaki potansiyel kirleticiler ve yağmur
suyundaki hidrojen sülfür gibi kalan okside olmayan gazların ikincil etkileri sınırlandırılabilir. Buna
rağmen sülfür emisyonu ve bölgesel yağmur asidifikasyonu arasında direkt bağlantı kanıtlanmamıştır.
1.1.3. Cıva
Deşarj edilen cıva buharı atmosferde geniş alanları olumsuz etkileyecek sürede kalır. Civanın
kanserojen yapıcı olup olmadığı kanıtlanmamıştır. Ancak besin zincirinde birikim yaptığı bilinmektedir.
Sonuç olarak salınan civanın toplam miktarı (flux yada taşınan) havadaki konsantrasyonu açısından
önemlidir.
Solunum yapıldığında, civanın büyük bir miktarı vücutta kalır (yaklaşık %80) ve böbreklerde depolanır.
İlk etkileri böbreklerde göstermesine rağmen merkezi sinir sistemi kritik organdır. Buhar etkisine uzun
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süreli maruz kalınması titreme ve sonunda deliliğe neden olur. Civanın atmosfer konsantrasyonunun
artmasının yanında besin zincirinde, bitki, balık yada kuşlarda birikmesi de önemlidir.
1.1.4. Diğer Gazlar
Psikolojik problemlere neden olup insan sağlığına toksit olan amonyak gazı koklandığında
hoşlanılmaz. Yağmur sularındaki amonyağın neden olduğu ikincil etkiler daha az belirgindir, çünkü
doğadaki amonyak iyonu ve nitrat gibi oxyanyonlar daha az toksiktir.
Gaz deşarjında genellikle borik asit konsantrasyonları düşüktür. İnsan sağlığında borik asit gazının
etkisinin az olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte borik asit bulaşmış toprak yada sulama suları bitki
büyümesine olumsuz etki yapabilir. Sonuç olarak borik asitçe zengin buhar yada gaz deşarjı, özellikle
yüzey suları ve toprak kirliliği önemli etki olmaktadır.
1.1.5. Etkilerin Azaltılması
Çevresel ve halk sağlığına etkiler gaz kirleticilerin havadaki konsantrasyonlarının ulusal ve uluslararası
hava kalitesi standartlarını geçmemesi sağlanarak minimize edilebilir (Tablo 1).
Tablo 1. WHO (1987)’a göre hava kalitesi için jeotermal gaz kirleticilerin sınırları
Kirletici Gaz
Karbondioksit
Amonyak
Borik Asit
Hidrojen Sülfür
Cıva

Miktar
(mg/kg)
7500
15
8
0.13
0.001

Ortalama Etki Zamanı
(saat)
8
8
8
24
12 ay

Havadaki gaz kirleticilerin konsantrasyonları düzenli olarak ölçülmelidir. Bu ölçümler geniş çaplı
çevresel ölçme programının bir parçası olmalıdır. Eğer havanın kalitesi belirlenen miktarları aşmaya
başlıyorsa yada başlama eğilimi gösteriyorsa işletme koşulları yada santralın dizaynı değiştirilmek
zorunda olabilir. Kondenser operasyonu geliştirilmeli yada H 2 S gibi kirleticilerin gaz atımından
uzaklaştırılması amacıyla ara işlemler eklenmelidir. Bu tarz işlemler geçmişte Geyser buharından
sülfür ekstraksiyonu dahil çeşitli değerli kimyasalların ve Larderello’daki buhardan bor, amonyak ve
sülfür kazanılması amacıyla yapılmıştır.
Hava kalitesi standartlarında genellikle gaz kirleticilerin yüzey suları ve topraktaki ikincil etkileri dikkate
alınmamaktadır. Örneğin; ürünler yada bitkiler havadan yağış olarak yaş yada kuru çökelme yoluyla
kirleticilerin zararı ile karşılaşabilirler. Bu durumda toplum sağlığına ek etkiler dolaylı etkilerdir. Hava
kalitesini belirleyen standartlar sadece havanın solunması ile doğrudan etkilenmeyi dikkate almaktadır.
Ayrıca karasal doğal yaşam ve depolanmanın pek çok durumda gaz kirleticiler için belirli toleranslara
sahip olduğu kabul edilmektedir.
1.2. Su Kalitesine Etkiler
Yüzey sularının kirlenmesi jeotermal arazi gelişimleri sonucunda da olabilmektedir. Eğer sıvı nehir
yada akarsuya deşarj edilirse kirlenme doğrudan oluşur. Kirlenme dolaylı olarak yeraltı suyunun yada
yüzey sularının kirlenmesi şeklinde de olur. Tüm atık sular arazide tamamıyla reenjekte edilse bile,
kirleticiler yüzey sularında yeraltı suları sistemi yada gaz deşarjın ikincil etkileri aracılığıyla zengin
kalabilirler. Örneğin, yeraltı suyu kirlenmesi atık su yada yoğuşkanın reenjeksiyonu boyunca yada
kuyu deşarjı ve sondaj sıvısı için havuzlarda tutulan suyun sızması şeklinde olabilir.
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Jeotermal kirleticiler suyu kaynak olarak kullanarak sıvı ekosistem ve karasal ortamı etkileyerek nehir
yada akarsuların içine karışarak su kimyasını değiştirir. Aynı kirleticiler doğal jeotermal sularda
bulunmasına rağmen, bunların toprakta çökelme ve dolayısıyla konsantrasyonlarını arttırma eğilimleri
vardır. Bu yüzden çevresel etkiler daha çok bölgeseldir.
Yüzey suları ayrıca kimyasal atıkların işletme süresince atılması yada sızma nedeniyle kirletilebilirler.
Ancak bu önlenebilir problemlerdir. Bununla birlikte ortamda depolanan sondaj sıvılarının, sıvı
yakıtların, yağlama maddelerinin, çökelim önleyicilerin ve diğer özel kimyasalların potansiyel çevresel
etkileri çevresel etkiler boyunca dikkate alınmalıdır.
Buhar ve gaz deşarjı ile birlikte sıvı deşarjdaki kirleticilerin konsantrasyonları rezervuar jeokimyası
tarafından belirlenir ve güç üretimi için işletme şartları kullanılır. Atık su ve yoğuşkanda büyük
olasılıkla bulunan kirleticiler;
•
•
•
•
•
•

Lityum
Borik asit
Arsenik
Cıva
Hidrojen sülfür
Amonyaktır.

Atık sular ayrıca yüksek tuzlu olabilirler ve antimuan, talyum, gümüş ve selenyum gibi jeotermal
sıvılarda bulunan eser elementler ölçülebilir konsantrasyonlarda olabilir.
Tipik olarak yoğuşma sıvısı atık suya göre hidrojen sülfür ve cıva gibi buharlaşabilir kirleticilerin daha
yüksek konsantrasyonlarına sahiptir. Oysa atık su buharlaşamayan yada lityum, arsenik, bor gibi az
buharlaşanların daha yüksek konsantrasyonlarını içerir. Tablo 2’de buna örnek verilmiştir.
Tablo 2. Belirli jeotermal alanlarda atılan jeotermal atık sulardaki
kimyasal kirleticilerin konsantrasyonları
H2S
Salton Sea
(ABD)
Cerro Prieto
(Meksika)
Wairakei
(Yeni Zelanda)
Okaaki
(Yeni Zelanda)
Haveragerdi
(İzlanda)
Kizildere
Tipik Nehir Suyu

NH 3

H 3 BO

Hg

As

Li

3

16

386

2231

6.0

12

215

0.16

127

109

0.05

2.3

---

1.7

0.20

172

0.12

4.7

14

1.0

2.1

276

0.05

8.1

11.7

7.3

0.1

3.4

---

0.0

0.3

20

160

---

0.6

4.5

0.04

0.05

0.002

0.003

--<0.1

0.00004

1.2.1. Çevre Tarafından Alınan Kirleticinin Davranışı
Aynı kirleticilerin farklı kimyasal formları çevreyi farklı etkiler ve önemli olan kirleticinin o andaki
formunun bilinmesidir. Kimyasallara ılımlı, tutucu denmesinin amacı; bunların reaksiyona girmemesi
+
ve çoğu doğal sıvı ortamlarda tek kimyasal yapıda olmasıdır. Lityum tutucu davranır, örneğin; Li
o
jeotermal sıvıda atık su borularında ve yüzey sularda Li olarak kalır. Çözünmüş borik asit (H 3 BO 3 ) de
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suda pH çok alkali (>9) olmadıkça tutucudur, pH > 7 olduğunda hidrojen iyonunu kaybedip H 2 BO 3
formuna girer.
Diğer jeotermal kirleticiler daha kompleks davranırlar. Örneğin, arsenik için iki tane oksidasyon hali
ııı
v
ııı
v
vardır. As ve As . Ayrılmış atık sıvı ortama verildiğinde; As As ’e genellikle arsenat iyonunu
(H 2 AsO 4 ) okside olur. Arsenik fosfat yerine bitkiler tarafından kolayca alınır, ve bitkilerde inorganik
arsenik olarak depolanır.
-

ı

ıı

Jeotermal sıvılardan çözünmüş elemental cıva (Hg ) atık sularda Hg ve Hg iyonları formunda okside
ıı
0
olur. H iyonları HgCl 2 gibi duraylı kompleks formunda olmak üzere kolayca klor, iyot ve bromür
iyonları ile reaksiyona girerler.
0

Sülfür kompleks yapan başka bir kirleticidir. Atık suda H 2 S pH>7 olduğunda bisülfit iyonuna (HS )
-2
-2
bozuşur yada thiosülfat (S 2 O 3 ), sülfit (HSO 3 ) ve sülfat (SO 4 ) gibi çeşitli sülfür oxyanyonlara okside
olur. Ayrıca belirli oranda çözünmüş gaz olarak H 2 S atık su borularında atmosfere yayılır.
-

Sülfür gibi azot jeotermal sıvılarda baskın formda olan redüklenmiş amonyak ile çeşitli oksitlenmiş
+
yapılarda bulunabilir. Sıvı ayrıldığında amonyak daha az toksit amonyum iyonuna (NH 4 ) dönüşür.
Atmosferik oksijen yada oksijene olmuş sular ile temas oksidasyon derecesini arttırır ve deşarjda
jeotermal azot inorganik azot bağlı bileşiklerin konsantrasyonunu sağlayan bakteriyel oksidasyon ve
redüksiyon olan yerde kompleks biyokimyasal azot çevirimi parçası olur. Bunlara çözünmüş moleküler
+
azot N 2 , NH 3 , NH 4 , nitrit (NO 2 ) ve nitrat, amino asitler, aminler, proteinler ve humikli materyaller gibi
organik bileşikler dahildir.
Kirleticiler yüzey yada yeraltı sularından sedimentlerce adsorbsiyon yada çökelme ile
uzaklaştırılabilirler. Arsenik, bor ve cıva; kil ve okside yüzeyler ve organik madde tarafından adsorbe
edilirler. Bu sürekli olmayabilir. Adsorblanan kirleticiler kimyasal şartlar değiştiğinden yada bakteriyel
aktivite değiştiğinde sedimentten tekrar salınabilir. Örneğin, mikrobial redüksiyonla adsorblanan cıva
suya metilciva olarak cıva bırakabilir. Mineral çökelmesi çok nadiren çözeltiden kirleticileri
uzaklaştırabilir; cinnabar(HgS) yada pirit (FeS 2 ) çökelimi uygun anaerobik şartlarda oluşabilir.
Amonyak, hidrojen sülfür ve cıva gibi uçucu kirleticiler de atmosfere verilebilir.
Bunun yanında lityum; sudan kolayca uzaklaşmaz., ve jeotermal sıvı göçü ve seyrelmesinde tracer
olarak davranır.
1.2.2. Toksitlik ve Çevresel Etkiler
Kimyasal maddelerin, topluluklara biyolojik etkide bulunmadıkça çevreye verilmesi problem olmaz.
Bunun için negatif etkisi olmalıdır. Kimyasalların çevreye verilmesi durumunda ekosistemin tamamiyle
korunması gerekmektedir.
Yüzey sularının kalitesinin bozulması çevreyi geniş çaplı etkiler. Bu etkiyi şu şekilde sınıflandırabiliriz;
•
•
•
•

Sıvı yaşam
Depolama, (eğer su depo suyu olarak kullanılıyorsa)
Ürünler, (eğer su sulamada kullanılıyorsa)
İnsanoğlu, eğer su içme suyu olarak kullanılıyorsa, yada susal hayvan yada bitkilerde stoklanıyor
yada bu ürünler doğrudan tüketiliyorsa.

1.2.2.1. Lityum ve Borik Asit
Eğer yüzey yada yer altı suları sulamada kullanılıyorsa, ürünler ağaç yapraklarına zararlı olan yüksek
bor ve lityum konsantrasyonları ile olumsuz etkilenir. Etkilenimin derecesi ürünün dayanıklılığına ve
toprak tipine bağlıdır. Bazı topraklar oldukça az borik asit adsorbe eder ve toprağın bor tarafından
etkilemesi etkisini azaltır. Eğer bitki bu tür toprakta yetişiyorsa borun toksit etkisinden korunacaktır.
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Bor insan sağlığını olumsuz etkiler. Örneğin, yüksek bor konsantrasyonlu bor içme suyu insanda kilo
kaybı ve bağırsak sistemi rahatsızlıklarına neden olur.
1.2.2.2. Arsenik
Yüksek konsantrasyonlu arsenik içecek sudan çok özellikle yiyecek yada içecek alımıyla zamanla
oluşan akut zehirlenmeye ; stok ve sulu yaşamda zehirlenmeye neden olur. Kirlenmiş suda büyüyen
bitkiler inorganik arseniğin yüksek konsantrasyonları birikir ve böylece zehirli olabilir. Bu durum Yeni
Zelanda’da Waikato Nehri’nde saptanmıştır. Nehre Wairakei ve Ohaaki’den drenaj olmaktadır.
Nehirdeki susal bitkiler 6000 mg/kg üzerinde As içermektedir. Nehirdeki istenmeyen otlar alınıp kıyıya
bırakıldığında kıyıdaki bitkilerin ölmesi olayı kanıtlanmıştır.
Sedimanlarda birikmiş arsenikte dikkatle incelenmelidir. Boşaltılan arsenik As’çe zengin sedimentler
ile yeniden nehre dönebilir.
Arsenik ağaç yapraklarında renk bozukluğuna neden olur. Örneğin; eğer arsenik bulaşmış toprakta
tütün yetişirse bu anlaşılır.
Arseniğin direkt kanser neden olduğu ve WHO(1993) tarafından dikkatle incelenmesi belirtilmiştir.
Yeraltındaki arsenikçe zengin kayaçlar tarafından yeraltı sularına da yüksek oranda arsenik verilebilir.
1.2.2.3. Cıva
Çözünmüş cıva sudan adsorbsiyon ile kolayca uzaklaştırılır. Bunun anlamı jeotermal sıvıdaki cıva
oranından çok nehre yada çevre suyuna verilen civanın toplam miktarının dikkate alınmasıdır. Cıva
bakteriyel işlem ile cıvadan daha toksit olan methil cıvaya dönüştürülerek sedimalardan tekrar
uzaklaşabilir ve bu biçimde sulu yada karasal besin zincirinde birikir. Bunun için güzel bir örnek Yeni
Zelanda ‘da Waikato Nehri’nde vardır. Jeotermal alanlara yakın göllerdeki sedimanların cıva
konsantrasyonları 0.4 mg/kg cıvadır. Alabalıklar jeotermal alanların yukarı akımlarından 5-15 kat daha
fazla cıva içermektedir.
Cıva susal bitkilerde ve hayvanlarda baskın olarak metilciva şeklinde birikir. İnsanoğlu için çok toksit
etkisi olan methil cıva merkezi sinir sistemine zarar verir.
Civanın insan tarafından alımı doğrudan içme suyundan daha çok özellikle yiyecekler yoluyla oluşur.
Örneğin, 1960’larda Japonya’da oluşan önemli cıva zehirlenmesi, endüstriyel atıkların yakınında
tutulan balıkların tüketilmesi sonucu olmuştur.
İnorganik cıva biyobirikim göstermez, fakat eğer yüksek miktarda alınırsa böbrekleri etkileyebilir.
Hayvanlar inorganik cıva ve metilcivaya bitkilerden daha duyarlıdırlar. Sonuç olarak; tatlı su ve birikmiş
sulardaki cıva konsantrasyonları toksit etkisinden ve besin zincirindeki biyobirikimden korunmak
amacıyla kontrol edilmesi gerekmektedir.
1.2.2.4. Hidrojen Sülfit
Suda çözünmüş hidrojen sülfidin insan sağlığını olumsuz etkileyecek yüksek konsantrasyonlara
ulaşması olası değildir. Su hidrojen sülfit kokabilir ve çok düşük konsantrasyonlarda bile tadı lezzetsiz
olabilir. Bu yüzden normalde içme, birikim yada sulama sularında hidrojen sülfit konsantrasyonu için
önerilen limit yoktur.
Bununla birlikte, çözünmüş gaz olan hidrojen sülfit balıklar ve sudan çözünmüş oksijeni alan susal
yaşamlar için oldukça toksiktir. Hidrojen sülfit pH artışıyla daha az toksit olan bisülfit iyonuna
dönüşmesi ile susal yaşam olan toksitise azalır.
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1.2.2.5. Amonyak
İçme sularındaki çözünmüş amonyak tat ve renk problemleri oluşturabilmesine rağmen insan sağlığını
direkt olarak etkilemez. Bununla birlikte, yüzey sularında amonyak bitki için çok önemli besleyici olan
nitrat formuna okside olur. Eğer susal bitki gelişimi nitrat konsantrasyonu ile sınırlandırılırsa; nitral
konsantrasyonun artması istenmeyen susal yabani otların büyümesine yol açar. Bu nehir yada
akarsuyu tıkayabilir, oksijeni tüketir.
1.2.2.6. Tuzluluk
Eğer tuzlu jeotermal sıvı ile kirlenmiş su sulamada kullanılırsa; bitkilerde olumsuz etkiler olabilir.
Sodyum ve klordaki gibi iyonları toksit etkisinin direkt olmasıyla birlikte nem isteyen bitkilerin yaptığı
ozmotik işlemi toprağın tuzluluğunun artması olumsuz etkiler. Bazı ürünler, özellikle badem ve kayısı
gibi çekirdekli meyvalar; sodyum ve klor konsantrasyonlarına çok duyarlıdırlar. İçme suyunun
tuzluluğunun artması ağırlık kaybı, süt yada yumurta üretimi azaltılmasına neden olur. Tatlı su susal
yaşam da su tuzluluğu değişimine oldukça hassastır.
1.2.3. Etkilerin Azaltılması
Yüzey sularının atık su yada yoğuşmuş su ile direkt kirlenmesinin önlenmesi genellikle bu sıvıların
araziye reenjeksiyonu yoluyla olur. Ancak bu da yer altı sularının kirlenmesine neden olur. Yeraltı
sularının kirlenmesi yeraltı suyu akiferi boyunca reenjeksiyon kuyularında casing (çelik çekme boru)
kullanımı ve biriktirme havuzlarında istenmeyen sızıntıları önlemek için kaplama yoluyla önlenir.
Kirleticilerin uzaklaştırılması bir tercihtir ve işlem tesisine ticari girdiyi sağlar. Kimyasalın kazanılması,
saflaştırılması ve satışı mümkün olabilir. Saf kalsiyum silikat, kolloidal silika, arsenik, lityum, altın ve
gümüş eldesi bazı alanlarda (özellikle Yeni Zelanda) ve farklı derecelerde başarılarla
denenmiştir.Ayrıca işlenmiş atık su suyun az bulunduğu alanlarda kullanım suyu olarak kullanılabilir.
Çoğu ülkeler susal ekosistemleri ile içme, sulama, stoklama gibi özel amaçlar için kullanılan suyun
korunması amacıyla standartlarını geliştirmekte yada adapte etmektedirler. Kılavuzlar ve standartlar
(genellikle kılavuzlar yasal statüdedirler) sudaki kirlilik konsantrasyonları için en yüksek sınırı koşul
koyar ve suyun özel kullanımını belirler. Bu önerilen değerlerin üzerindeki seviyelerde ya doğrudan
yada dolaylı olarak biyolojik yaşama etki beklenir. Bu sınırların altında, uzun yada kısa vadede etki
olmaz çevresel kalite devam eder.
1.3. Çevreye Fiziksel Etkiler
Jeotermal alanın araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanması kaynağın çevresindeki fiziksel çevreye
önemli etkiler yapar. Başlangıçta jeokimyasal ve jeofiziksel ölçümler için yol açmak amacıyla yapılan
çalışmalar nedeniyle yapılan araştırma kademesi boyunca; etki az olacaktır. Eğer karar araştırma
sondajlarını yapmaya yönelik olursa bu aşamada ulaşım yolları ve sondaj patikaları gerekir. Sondaj
çalışmalarından dolayı gürültü emisyonu olur. Gelişmeler arttığında, daha sonraki sondajlar, boru
hatları ve santral için daha çok alana ihtiyaç duyulur ki fiziksel etkiler artar. Ayrıca bu oluşumlar
sırasında, gürültü kirliliği artar. Yerel su yolları (kanallar) da etkilenir ve manzaranın görüntüsü büyük
yeryüzü çalışmaları ile şiddetlice değiştirilebilir. Araştırma aşamasıyla, fiziksel çevrede pek çok sayıda
yeni etkiler önemli olur. Doğal jeotermal aktivite artar yada azalır, yerel iklim etkilenebilir, büyük hacimli
ılık su yerel su kanallarının termal kirliliğine katkıda bulunabilir ve bazı alanlar çökmeye maruz kalabilir
1.3.1. Gürültü
Gürültü jeotermal aktiviteden çevreye özellikle inşa ve operasyon aşamalarında zarar veren önemli
etkilerden biridir. Gürültü “istenmeyen ses” olarak tanımlanabilir ve her aşamada bu etkinin
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azaltılmasına özen gösterilmelidir. Çoğu jeotermal alanlar gürültü seviyesi düşük ve ekstra gürültünün
dikkat çektiği uzak alanlardadır.
Gürültü araştırma sondajlarında, inşa ve üretim fazlarında oluşur. Havalı sondaj en gürültülü
(120dBA)’dür. Uygun susturucu ile 85 dBA civarına indirilebilir. Çamur sondajı 80dBA civarında gürültü
ile daha sessizdir. Dizel motorların çalıştırdığı kompresörler ve elektrik üreticilerde uzak mesafeler
taşınan yankılanan sesler üretir.
Sondajı takip eden period kuyu deşarjıdır. Dikey deşarj çok gürültülüdür (120 dBA yukarısı), fakat
kuyuların temizlenmesi ve sondaj kırıntılarının uzaklaştırılması için gerekmektedir. Bundan sonra,
normal kuyu testi aşaması vardır. Bu aşamada susturuculu silenser kullanımı ile uygun şartlar
sağlanabilir. Ancak hala hissedilebilir. Gürültü(70-110dBA) vardır. Yeni dizayn edilmiş silensırlarda
gürültü önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu aşamayı gürültünün 85 dBA civarında olduğu 65 dBA‘e indirilen
kuyu üretimi izler.
İnşa aşaması ağır makinaların kullanımı (90dBA üstü) ile normal ses getirir. Uygun susturucu ile
yüzeyde hareket eden ekipmanların gürültüleri azaltılır. Üretim dönemi boyunca, buharın borularda
dolanması ve ara sıra deşarj salımı ile gürültü vardır. Bunlar normal olarak kabul edilebilir. Güç
santralinde asıl gürültü kirliliği soğutma kuleleri fanlarından, buhar tahliyelerinden ve türbin
çalışmasından gelir.
1.3.2. Doğal Alana Etkiler
Sıcak su kaynakları, çamur havuzları, gayzerler, fümeroller gibi doğal yüzey özellikleri çoğu jeotermal
sistemler ile çağrışım yaparlar. Hepsinin ortak doğal özelliği, turistler tarafından ilgi çekmeleri ve
bölgesel yerleşimlerde kullanılmalarıdır. Aynı rezervuardan jeotermal kullanım bu türlerin potansiyelini
etkiler. Jeotermal aktivitenin görünen belirtisi, ülkenin mirası ve her jeotermal gelişmede, çevresel etki
raporu boyunca dikkate alınmalıdır.
Araştırma safhasında, doğal çıkışlar normal olarak sıcaklık, sıvı akışı, ısı akışı, kimya ve derin
rezervuar hakkında bilgi almak için araştırmalar gibi bilgilerle analizlendirilirler. Bu bilgi ayrıca özellikler
için düzenli ölçüm programının çekirdeği olmalıdır.
Bölgesel hava durumu ve yağışlar gibi bölgesel sismoloji ve çökme gayzerlerin bir etkisinin olabileceği
işaretlenmelidir. Jeotermal gelişmelerin yüzeydeki jeotermal türlere direkt etkisini tahmin etmek zordur.
Bununla birlikte, işletilen jeotermal alanlarda gözle görülen bir tecrübe vardır ve genel fikirler
yapılabilir.
Su baskın sistemlerde, derin jeotermal suyun akışına bağlı yüzeylenmeler derin rezervuarın üretilmesi
ise azalma eğilimi gösterirler. Wairakei’de başlangıç üretimi boyunca derin rezervuarda su seviyesinin
200 m’ye düştüğü yerde, gayzerlerin ve doğal kaynakların olduğu Wairakei Geyser Valley’deki termal
alan yok olmuştur.
Buhar baskın jeotermal sistemlerde, ki başlıca hareketli sıvı buhardır; rezervuar basıncındaki azalma
direkt olarak yüzey deşarjlarında azalmayı etkiler. Bu doğal aktivitenin buhar ve gaz jetlerinden oluşan
Larderello’da kanıtlanmıştır.
1.3.3. Hidrotermal Püskürme
Çok nadir olmakla birlikte, hidrotermal püskürmeler aktif jeotermal sahalarda potansiyel zarar vericidir
ve çevresel etki değerlendirme içine dahil edilmelidir.
Aşağıdaki noktalar, hidrotermal püskürme olasılığının incelenmesinde dikkate alınmalıdır.
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•
•
•
•
•

Daha önceleri hidrotermal püskürmelerin oluşması yada kanıtları
Rezervuar basıncı düşmesi yada buhar zonu artışından yüzeye buhar akışının artışı
Güçlü yayılımlı yada aşırı ısınmış buhar emisyonu ve yoğun olmayan düşük yoğunluklu sığ
formasyonlar
Yüzeye yakın akifer sıcaklıklarının derinlikle kaynama noktasına yakınlaşması
Sondaj süresince sığ gaz cepleri, dolaşım yada blowout

1.3.4. Çökme
Her tür yeraltı rezervuarında sıvı çekimi, gözenekli alanda basınç azalmasına neden olur ki bu
çökmeyi oluşturmaktadır. Çökme yeraltı suyu rezervuarlarında, petrol rezervuarlarında ve jeotermal
rezervuarlarda gözlemlenir. Çökme jeotermal güç üretimi için pek çok anlama sahiptir ve çevresel
etkisi vardır. hareketi jeotermal sahada boru hatlarının drenaj ve kuyu casingların stabilitesinde önemli
sorunlar yaratır. Eğer arazi yerleşim yerlerine yakın ise çökme çekme kuyuları ve diğer binaların
stabilitesinde problemlere neden olur. Mekan olmayan daha uzak alanlarda, bölgesel yüzey su havza
sistemleri etkilenebilir. Bu yüzden etkiler ve olası çökme çevresel etki kapsamında kabul edilmelidir.
Benzer şekilde, çekim öncesi sistem yerleştirilmeden önce temel seviyeler araştırılıp belirlenmelidir.
Böylece çekim nedeniyle seviyede tektonik değişmelerin olup olmadığı belirlenmiş olur.
Çökmenin su baskın alanlarda buhar baskın sahalara göre daha büyük olduğu görülmektedir.
Kaydedilen en büyük çökme Yeni Zelanda Wairakei’dedir. Wairakei’de ki çökme üretim öncesi ve
üretim süresince ölçülmüştür. Wairakei tektonik aktif zonda yer almaktadır ve yıllık yaklaşık 5 mm
çökmeye sahiptir. Üretimin ilk yıllarında arazinin kuzeydoğu kıyılarında büyük çökme oranı
belirlenmiştir ki değer max. çökme 450 mm/yıl’dır. Bu şimdilerde yaklaşık 300 mm/yıl’a gerilemiştir
Eğer rezervuardan alınan sıvı oranında rezervuara sıvı enjekte edilmezse kütle kaybı nedeniyle
gravite azalması oluşur. Bu nedenle üretim boyunca yükseklik ve gravite değişikliklerinin ölçülmesi
rezervuarda oluşan değişikliklerin belirlenmesinde önemli ve değerli bilgiler verir. Örneğin; İzlanda
Krafta alanında 1976 yılından beri üretim yapılmaktadır; yalnızca Svartgengi jeotermal sahasında
önemli gravite deşikliği gözlemlenmiştir.
Glowacka, Meksika Cerro Prieto jeotermal sahasında çökmenin ortalama olarak 100 mm/yıl olduğunu
belirtmiştir. Filipinlerde Bulalo jeotermal sahasında gravite azalmasının 26 µgal/yıl olduğu
açıklanmıştır. Mosson ve Segall ABD Kalifornia Geyser sahasında çökmenin 48 mm/yıl olduğunu
1973’ten beri toplam çökmenin 1.09 m olarak kaydedildiğini belirtmiştir. Vadon ve Sigmundsson
Svartesengi, İzlanda’da maksimum çökmenin 20 mm/yıl olduğunu ölçmüşlerdir. Yine Massonnet ABD
East Mesa jeotermal sahasında çökmenin 19 mm/yıl olarak tespit etmişlerdir.
Düzenli seviye araştırmaları Yeni Zelanda Ohaaki jeotermal sahasında deşarj ve üretim periodları
boyunca çökmenin olduğunu göstermiştir. Yine aynı sahada ılık ve sıcak doğal havuzlarda
soğumaların olduğu saptanmıştır
1.3.5. Depremlerin Oluşumu
Jeotermal sahalar genellikle yüksek sismik aktiviteli alanlarda oluşurlar. Bu durumda, tümüyle
jeotermal alandan çekimle ilgili olmayan depremler sürekli olur. Düşük ölçekli mikro depremler sismik
olaylardır ve sadece cihazlar ile ölçülebilir. Bu sismik aktivite jeotermal sistemler aktif olarak üretilsin
yada üretilmesin vardır ve yeraltı yüzeyi kolları boyunca suyun akışı ile ilişkisi olduğu düşünülmektedir.
Pek çok jeotermal sahada mikro deprem aktivitesinin araştırılması yapılmaktadır ve bölge fay
yapılarının pozisyonu hakkında bilgi verebilecek yer kanıtları vardır.
Üretim ve reenjeksiyonu direkt etkileyen mikro depremler Geysers’de gözlemlenmiştir. Fakat dünyada
herhangi bir yerde sismiğin neden olduğu üretim zararı kayıtlanmamıştır.
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Sıvının derin formasyonlara enjeksiyonunda depremlere neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu olay;
Colorado’da Rock Flats alanında 3000 m derinliğe atık suyun enjeksiyonundan sonra bölgeye yakın
şehirlerde pek çok sayıda depremin hissedilmesi ile saptanmıştır. Benzer şekilde, Wairakei’de
jeotermal sahasında yüksek basınç altında reenjeksiyon bölgede depremlerin hissedildiğinde
durdurulmak zorunda kalınmıştır.
1.3.6. Atık Isı
Farklı elektrik üretimi yöntemleri için atık ısı miktarları aşağıdaki gibidir.
İşlem
Nükleer
Kömür

Atık Isı (x10
1.86
1.2

Fuel Oil

1.2

Doğal Gaz
Buhar Baskın Jeotermal
Su Baskın Jeotermal

1.2
4.5
9.7

10

kWh/yıl)

Jeotermal sistemlerden enerji üretilmesiyle büyük oranda atık ısı oluştuğundan bunun çevresel olarak
kabul edilmesi için dağıtılması gereklidir.
Buhar baskın sistemlerdeki atık ısı soğutma kulesi atıkları formunda atmosfere yada soğutma kuleleri
su dış akımları formunda yüzey sularına deşarj edilebilir. Su baskın sistemlerde; atık ısı su ve buharla
ayrılır. Su baskın jeotermal sistemlerin su içeriklerindeki atık ısı miktarı binary cycle tesislerde
arttırılmaktadır. Bu yolla, sıcaklık azaltılır ve sonuç olarak çevresel etki azaltılır. Aynı şekilde, pek çok
jeotermal işletmeler şimdilerde atık jeotermal sıvıyı derin reenjeksiyon ile atar ki reenjeksiyon ısı içeriği
yüzünden çevresel etkileri kabul edilebilirdir.
Atmosfere deşarj bölgesel iklimi etkiler, oysa yüzey sularına deşarj bölgesel bitkisel yaşamı etkiler.
Genelde, biyolojik etkiler daha tehlikeli olarak kabul edilir.Bu yüzden eğilim yüzey deşarjından çok
buharın atmosferik deşarjına doğrudur.
1.3.7. Zararlı Atıklar
Jeotermal çalışmalar önemli miktarda zararlı atık üretebilir ve bunun için bunların uygun depolama
yöntemlerinin bulunması gereklidir. Jeotermal sular ağır metal –özellikle arsenik-içerirler zararlılar
sınıfına sokulurlar. US’de zararlı atık depolama alanları varken, çoğu ülkelerde bu atıkların bölgesel
alanda depolanması gerekmektedir.
Sondaj boyunca sondaj çamuru; yağ ve petrol ürünleri ve çimento atıkları formunda üretilir. Sondaj
çamurları alkalidir ve yüksek konsantrasyonda krom ve pek çok kimyasali beraberinde içerir. Sondaj
çamuru ya kuyuda sirkülasyonda kaybedilir yada sondaj sonunda katı atık olarak atılır. Çimentolama
silika flor gibi zararlı olabilecek bazı içeriklerine rağmen normal olarak zararlı olarak tanımlanmaz.
H 2 S’in azalması istendiği buhar baskın sistemlerde sondaj süresince kullanılan kimyasallar zararlı
olabilirler ve özel olarak saklama gerektirirler.
Güç santralı tarafından üretilen temel katı atıklar soğutma kulesi sulu çamurdur. H 2 S azaltılsın yada
azaltılmasın bunlar normalde baskın olarak sülfürü muhtemelen cıva ile içeriğidir.
Daha sonraki atık yalıtım maddesi olarak asbesttin kullanılması bazen zararlı kabul edilmektedir.
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2. ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) VE ZARARLI ETKİLERİN AZALTILMASI
Çevresel etki değerlendirmesi arazi gelişimi için uygulamalarda birinci ve en önemli dökümandır. ÇED
aşağıdaki potansiyel etkileri içerir;
Hava Kalitesi: Atmosferdeki kirletici gazların konsantrasyonları, tahmini gaz salınımı ve buhar deşarj
kimyası, kirletici seyrelmesi, atmosferde dağılımı, hava kalitesi kriteri ile yaş ve kuru çökelim oranları
ve bitki ve yüzey sularında ikincil etkilerin bilgilerini içermektedir.
Arazi: Bölgesel arazi kullanımı genel bakışı ve insan nüfusunun dağılımı, bölgesel bitki dağılımı,
karasal ekosistem, toprak tipi, gaz deşarjının (ikincil etki) potansiyel etkileri ve yüzey suyu kirlenmesi
(sulama), çökme potansiyeli ve jeotermal yapısını içerir. Topraktaki jeotermal kirleticilerin başlangıçtaki
değerleri de ölçülmelidir.
Su Kalitesi: Yüzey ve yer altı sularının kirleticilerinin geçmiş konsantrasyonları, tahmini atık su ve
yoğuşma deşarj kimyası, yüzey ve yeraltı sularında kirletici seyrelmesi ve dağılımı; bitkiler,
omurgasızlar ve balıklar dahil susal yaşam detaylarını içerir.
Sosyal Yapı: Civardaki insan populasyonunun incelenmesi, önceki jeotermal gaz çıkışları, gelişmeye
bağlı olarak arazi ve su ihtiyacı, danışma prosesinin tamamlanması, ilgilerin belirlenmesi ve
tazminatların belirlenmesini içerir.
ÇED ayrıca sahada kullanılan özel kimyasalların çevresel etkilerinin değerlendirilmesini de içerir. Bu
sayede kullanılan kimyasalların sayım çizelgesinin yapılmasını, depolama ve saklamada ön önlemlerin
alınmasını, yüksek riskli alanların belirlenmesini ve havaya yada suya sızma yada dökme olaylarında
ölçümlerin alınmasını içeriri.

SONUÇ
Yapılan araştırmalar sonucu dünya nüfusunun %17’sinin elektrik ihtiyacının jeotermal enerji kullanımı
ile sağlanabileceği tespit edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerjinin fosil
yakıtların yerine kullanılması sera etkisi yapan gaz emisyonlarının azalmasına neden olmaktadır.
Fakat bununla birlikte jeotermal enerjinin kullanımı ile çevreye fiziksel ve kimyasal zararlı etkiler
yapabilir. Bu amaçla jeotermal araştırma ve uygulamalarında gerekli olan jeolojik, jeofizik ve kimyasal
bilgiler toplanmalı ve bunların değerlendirilmesi yapılmalıdır. Bu sayede jeotermal enerjinin çevreye
verebileceği zararlara karşı önlem alınması ile çevreye dost olması sağlanmış olur.
Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerjiye doğru
yönelim göstermiştir. Aynı zamanda doğal kaynakların restorasyonu ve korunması, çevrenin olumlu
etkilenmesinin sağlanması ve yaşam şartlarının kalitesinin arttırılmasına aynı anda dikkat edilmesi
gerekmektedir. Pek çok doğal kaynaklara göre jeotermal kaynakların çevreye etkisi olumsuz değildir.
Ancak yine de eğer uygun ölçümler yapılmaz ve kontroller sağlanmazsa jeotermal enerji her ne kadar
diğer enerji kaynakları gibi zararlı olmasa da çevreye negatif etkiler yapar.
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JEOTERMAL ENERJİLİ BÖLGESEL ISITMA
SİSTEMLERİNDE GÖZLEM: BALÇOVA ÖRNEĞİ
Niyazi AKSOY

ÖZET
Jeotermal sahaların işletilmesi sırasında debi, sıcaklık, basınç, su seviyeleri, üretilen ve re-enjekte
edilen (geri basılan) akışkanın kimyasal bileşimi periyodik olarak gözlemlenmeli ve kayıt edilmelidir.
Jeotermal sahanın çalışma modelinin kurulmasında ve gelecekteki performansının kestirilmesinde
kullanılacak model sonuçları ile sahadan elde edilen gözlemlerin uyuşmaması halinde, tüm verilerin
kullanımı ile model yeniden yapılmalıdır.
Bu çalışmada, jeotermal sahalarda debi, sıcaklık, su seviyesi-basınç, yoğuşmayan (kondanse
olmayan) gaz miktarı ölçümleri ve su örneklerinin alınmasında uygulanan yöntemlere değinilerek,
Balçova sahasında yapılan gözlemler ve bazı sonuçlar tartışılmıştır.

1.GİRİŞ
Jeotermal sahaların ekonomik olarak işletilebilmesi ve yatırımcıların, saha ile ilgili yatırım kararları
alabilmeleri için sahanın gerçek kapasitesinin bilinmesi gereklidir. Başlangıçta, bir jeotermal saha ile
ilgili bir çok belirsizlik vardır. Sahanın sıcaklığı, rezervuardaki akışkan miktarı, üretim ve reenjeksiyonun rezervuara etkisi, korozyon, kabuklaşma vb. sorunlar ve bunların çözümleri sahada
kurulabilecek işletmenin büyüklüğünü ve ekonomisini etkileyecek parametrelerdir. Her sahanın
kendine özgü sorunları vardır ve genelde bir saha için bulunan çözümler diğerinde pek işe
yaramamaktadır. Bir yandan tesis büyüklüğü için sahanın kapasitesinin bilinmesi gerekirken, öte
yandan sahanın kapasitesini hesaplamak için üretim ve gözlem çalışmalarına gereksinim vardır.
Sahada hiçbir tesis kurulmadan “kısa süreli üretim” (3 ay-1 yıl süreli) yapılarak, sahaya ait bazı
parametreler elde edilebilir. Kurulacak tesisin işletme aşamasında daha uzun süreli gözlemlerle elde
edilecek veriler ışığında “kapasite artışı” gündeme gelebilir. İşletme kapasitesi ve ekonomisinin
belirsizliği jeotermal tesislerin yapımını engellerken, iyi bir saha değerlendirmesi yapılmadığı için
kurulu gücünün yarısına dahi ulaşamayan bir çok jeotermal tesisin varlığı da bir gerçektir.
Jeotermal sahalarda üretim, re-enjeksiyon ve gözlem kuyularından yapılan debi, sıcaklık, su seviyesi,
basınç ölçümleri, su ve gaz analizleri “gözlem” (monitoring) olarak adlandırılır. Gözlem çalışmasının
asıl amacı sahanın modelleme çalışmalarına veri toplamak ve işletmenin çevreye etkisini
araştırmaktır. Gözlem çalışmaları ile toplanan veriler kullanılarak saha için bir model kurulur. Model
sahanın kütle dengesi ile termodinamik, fiziksel ve kimyasal koşullarının arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaya çalışır. Modelde, belirli koşullara bağlı olarak basınç-zaman, basınç-sıcaklık vb. ilişkileri
geçmiş verilere göre hesaplanır. Geçmiş veriler ile çakışan model çözüm, gelecek için kestirimler
yapılmasına olanak sağlar. Model çözümler ile elde edilen verilerin uyuşmaması durumunda model
yenilenir. Bu çalışma yöntemi süreklidir ve böylece devam eder. Elde edilen veri miktarı arttıkça, daha
iyi çalışan bir model kurmak ve geleceği kestirmek daha kolay olacaktır.
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2.BALÇOVA SAHASINDA YAPILAN GÖZLEMLER
2.1. Debi
Debi ölçümlerinde sayaçlar ve savaklar kullanılmaktadır. Savaklar, belirli bir geometrik kesite sahip bir
kanaldan, suyun geçirilmesi sırasında oluşan su seviyesinin ölçülmesi esasına dayanır. Burada
jeotermal sahalarda çok görülen dikdörtgen kesite sahip savaklarla debi ölçümünün nasıl yapıldığı
açıklanmıştır. Şekil 1’de ölçüleri verilen savak, 60-70 cm yüksekliğe ve 1 m genişliğe sahiptir. Kuyudan
gelen sular oklar yönünde savağa girer ve diğer uçtan akış ağzında ”H” kadar bir su yüksekliği ile
savağı terk eder. H, debiye bağlı olarak değişir. İhtiyaca göre savağın akış ağzı ölçüleri değiştirilebilir.
Savaktaki suyun dalgalanmadan akış ağzına ulaşması için araya gerekirse dalga kıran perdeler
konulabilir.

Şekil 1. Dikdörtgen kesitli savak

Q = 60 * k * b * H 1.5

k = 107.1 +

(1)

0.177
( B − b)
H
B
+ 14.2 * − 25.7 *
* H + 2.04 *
H
D
B*D
D

(2)

Burada:
Q,
k,
b,
H,
D,

3

savaktan geçen debi, m /saat
(2)’den hesaplanan savak sabiti
savak genişliği, m
su seviyesi, m
savak yüksekliği, m

Kuyudan gelen sıcak su atmosfer basıncında buharlaşacağı için savakta ölçülen debiye buharlaşan
kısmın eklenmesi gereklidir. Buharlaşan kısım (3)’den hesaplanarak, kuyunun üretimi (4)’den bulunur.
Buhar oranını hesaplamak için kuyu dibi ve savaktaki sıcaklık ölçülerek, buhar tablolarından elde
edilecek entalpi değerlerinden buhar/ su oranı hesaplanır.
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h d − hvl
X =
LL
Burada:
X,
d
h,
ı
h v,
LL,

(3)

ayrışma şartlarındaki buhar-su oranı
kuyudan gelen sıcak suyun entalpisi, kJ/kg
ayrışma koşullarındaki suyun entalpisi, kJ/kg
ayrışma koşullarındaki gizli buharlaşma entalpisi, kJ/kg

Kuyunun toplam üretimi, Q k , (4)’den hesaplanır.

Qk =

Q
(1 − x)

(4)

Balçova sahasında üretim ve re-enjeksiyon kuyularında dijital debi ölçerler kullanılmaktadır. Bunlar
debiyi ve geçen toplam akışkan miktarını sürekli kayıt edebilmekte, istenirse değerler bir PC’ye
aktarılabilmektedir. Sahada, bu bilgiler 4 saat aralıklarla kayıt edilmektedir (Ek 1).
2.2. Sıcaklık
Kuyularda sıcaklık hem kuyu içerisinde hem de kuyu başında ölçülmelidir. Kuyularda sıcaklık ölçümleri
“amerada” denilen bir ekipmanla yapılmaktadır. Bir küçük vinç yardımı ile kuyuya indirilen sıcaklık ve
basınç ölçerler istenilen derinliklerde, oradaki sıcaklık ve basıncı kayıt edebilir. Amerada ile yapılan
ölçümler kuyu içerisindeki sıcaklık dağılımını, kuyunun sıcak, soğuk bölgelerini ve gerçek sıcaklığı
ölçmeye olanak verir. Normalde bu işlem birkaç saat almasına rağmen, içerisinde pompa bulunan
kuyularda, pompaların çekilmeden ölçüm yapılması olanaksızdır. Balçova sahasında kuyulardan
pompalar herhangi bir nedenle çekildiğinde, kuyu içi sıcaklıkları amerada ile ölçülmektedir. Bu nedenle
sıcaklık ölçümleri kuyu başında bulunan sabit termometre ceplerine dijital termometreler konularak
yapılmaktadır. Isı kayıpları nedeniyle bu noktalarda ölçülen sıcaklıklar, üretim debisine bağlı olarak
1°C’ye ulaşan farklılıklar göstermektedir. Göreceli sıcaklık değeri ölçülen bu noktaların, her kuyuda
sabit bir yerde olması, benzer koşullarda ölçüm yapılması, ölçümlerin karşılaştırılmasında kolaylık
sağlayacaktır.
Sahada, her kuyunun kuyu başında, pompa çıkışından hemen sonra boru üzerinde termometre cepleri
bulunmaktadır. Kuyu başı sıcaklık ölçümleri bu ceplere konulan dijital termometreler ile yapılmakta ve
Ek 1 ‘de sunulan forma kayıt edilmektedir.
2.3. Su Seviyesi - Basınç
Su seviyesi veya kuyu dibi basıncı üretim, re-enjeksiyon ve gözlem kuyularında ölçülmelidir.
Kullanılmayan ve sahayı temsil edebilecek kuyuların gözlem kuyusu olarak seçilmesi ve buralarda
periyodik olarak su seviyesi veya basınç ölçülmesi gereklidir. Atmosfer basıncındaki değişimler ve
kabuktaki ( yeryüzünün ilk 30-60 km’lik kısmı) gerilim değişimleri, jeotermal rezervuarlarda basınç
değişimine neden olur. Barometrik basınç etkisi 100 kPa’a kadar ulaşabilirken, kabuktaki gerilim
etkisiyle oluşan basınç farkı 1 kPa’dan daha azdır[1]. Barometrik etki daha önemli olduğu için basınç
ve su seviyeleri ölçümlerinin, atmosfer basıncı ile birlikte ölçülüp kayıt edilmelidir (Ek 2).
Su seviyesi ölçümleri, ucunda suya girdiğinde devreyi tamamlayarak ses çıkaran bir kablo ile
yapılmaktadır. Kablonun üzerinde, bir şerit metre gibi ölçü bulunmaktadır. “düdüklü metre” olarak
adlandırılan bu basit aletle, kuyu başında seçilen bir referans noktasına göre su seviyesinin derinliği
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ölçülür. Muhafaza boruları üzerinde bulunan flanşlar veya vanaların üst seviyeleri iyi bir referans
noktasıdır. Kablo, kuyu başından kuyu içerisine sarkıtılırken, önde bulunan devre suya girdiğinde ses
çıkmasına neden olmaktadır. Balçova’da BD-1, BD-5, N-1 ve ND-1 gözlem kuyularında su seviyesi
basınç günlük olarak ölçülmektedir. Üretim kuyularında zaman zaman basınç ölçümleri ve pompa
testleri yapılmaktadır.
Üretim kuyularında basınç ölçümü bir dijital basınç ölçerle yapılmaktadır (Şekil 2). Kuyularda,
pompanın altına kadar inen, 6 mm çapında çelik çekme borular kuyuda kabuklaşmayı önlemek için
kimyasal madde basılmasında kullanılmaktadır. Aynı borulara azot gazı basılarak, gaz basıncının
yüzeyden hassas dijital bir manometre ile okunabilmesi mümkündür. Gaz borusunun alt ucu referans
noktası olmak üzere, kuyudaki basınç hesaplanabilmektedir. Bu yöntemle kuyularda pompa testleri
için gereken statik ve dinamik seviyeyi ölçmek mümkündür. Aynı yöntemle sahada sürekli basınç
ölçümü de yapılabilir. Bu ölçmelerde kullanılan basınç ölçer, 1 sn. den başlayarak istenilen zaman
aralığında binlerce basınç ölçüsünü almakta, kayıt etmekte ve PC ortamına aktarılmasını
sağlayabilmektedir.
Şekil 2’de verilen düzenekte, P2 gaz borusunun alt ucuna göre basıncı vermektedir. Kuyudaki gerçek
su seviyesini bulabilmek için P3 basıncının da bilinmesi gerekir. P3 kuyudaki sıcak suyun kısmi buhar
basıncı, yüzeyden bu bölüme korozyonu ve buharlaşmayı önlemek için basılan, “yastık gazı” olarak
adlandırılan azot gazı basıncından oluşmaktadır. Su-gaz ara yüzeyinin, gaz borsuna uzaklığı, h, eşitlik
(5)’den hesaplanabilir (Ek 3).

Şekil 2. Gaz borusu ile kuyuda basınç ölçümü
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 P 2 − P3 
 * 1.10 5
h = 
 ρ*g 

(5)

Burada,
h,
P2, P3,
ρ,
g,

gaz borusuna göre su seviyesi, m
basınç, bar
3
sıcak suyun yoğunluğu, kg/m
2
9.81 m/s

2.4. Su Kimyası
Mineralce çok zengin olan bu sular, genellikle içmeye elverişli olmadığı gibi sulama suyu olarak ta
kullanılamazlar. Jeotermal suların kullanıldıktan sonra denize, derelere veya yüzeye bırakılması
çevreyi kirletebilir. Aynı şekilde iyi planlanmamış re-enjeksiyon uygulamaları da yer altı sularını
kirletebilir. Üretim kuyularından, çevredeki sığ yüzey kuyularından ve kaynaklardan düzenli şekilde,
örneğin 3 ay ara ile, su örneklerinin alınarak kimyasal bileşiminde fark olup olmadığı ve varsa farkın
jeotermal sulardan kaynaklanıp kaynaklanmadığının araştırılması gereklidir.
Su kimyasına yönelik çalışmanın amacı, üretim ve re-enejeksiyon sonucu rezervuardaki suyun
kimyasal yapısında meydana gelen değişikliklerin araştırılmasıdır. Kuyulardan alınacak 2 adet 0.5 l’ lik
su örneklerinin biri anyon analizleri, diğeri ise katyon ve silika analizleri için yeterlidir. Örnekler 0.45 µm
filtreden süzülerek alınmalıdır. Katyon ve silika analizi için kullanılacak örneğin pH’ı 1 N nitrik asit
kullanılarak 3’ün altına düşürülmelidir [2]. Bu örneklerde, Na, K, Mg, Ca, B, SiO 2 , NH 3 , SO 4 , HCO 3 ve
Cl analizinin yapılması, örnek alımı sırasında suyun pH ve sıcaklığının ölçülmesi su kimyası
çalışmaları için yeterli veriyi oluşturacaktır.
Su kimyası çalışmasının, tarafsız bir kurumca da yapılması işletmenin ileri aşamalarında
karşılaşılabileceği çevre davalarında sorunun adil bir biçimde çözümlenmesine de yardımcı olacağı bir
gerçektir. Yer altı sularında, B ve Cl artışı suyun jeotermal su tarafından kirletildiğini gösterir.
2.5. Yoğuşmayan Gaz Miktarı
Kondanse olmayan gazların miktarlarını ölçmek ve gaz örneği almak için “mini gaz seperatörü ”
kullanılmaktadır (Şekil 3). Bu aletin çalışma prensibi şöyledir: Kuyudan bir hortum aracılığı ile belirli bir
sıcaklık ve basınçta akışkan seperatöre girer. Seperatörün alt kısmındaki vana ayarlanarak
içerisindeki sıcaklık ve basınç koşulları değiştirilebilir. Amaç gazı ayrıştırmak olduğu için, seperatör
içerisindeki basıncı düşürmek gereklidir. Seperatör çıkışından sıcak su dışarı akarken, su buharı ve
gazlar seperatörün üst kısmında birikir. Biriken gaz ve su buharını ayrıştırmak için soğutucu bir üniteye
ihtiyaç vardır. Şekil 3’de görülen, su banyosuna daldırılmış, helezonik şekildeki sarılmış bakır borunun
içerisinden örnek geçirilerek su buharının yoğuşması sağlanır. Bu bakır borunun her iki ucunda lastik
hortumlar vardır. Bunlardan birisi seperatörün çıkışına diğeri ise örneğin toplanacağı gaz hücresine
bağlıdır. Seperatördeki suyun kısmi basıncı, buhar ve gazın, gaz hücresine iletilmesi için gerekli
enerjiyi sağlamaktadır. Seperatör koşullarında (basınç ve sıcaklık) kuyudan gelen sıcak su, sıcak su
ve buhar olarak ayrışır. Ayrışma oranı (3) kullanılarak hesaplanmıştır.
Bu çalışmada kullanılan gaz seperatörün gaz hücresinin hacmi 7.3 l’dir. Gaz hücresi başlangıçta su
ile doldurulur. Hücreye gaz+buhar detayları yukarıda anlatıldığı şekilde girerken, hücrenin altındaki
vana ve şeffaf hortum aracılığı ile 7.3 l su (başlangıçta konulan su) kontrollü bir şekilde boşaltılır.
Buradan 7.3 l su boşaltıldığında hücreye, hücredeki sıcaklık ve basınç koşullarında 7.3 l su buharı ve
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gaz girmiş demektir. Giren su buharı yoğuşmuş olacağı için, hücreden boşaltılarak hacmi ölçülür.
Hücreye toplam 7.3 l su+gaz girmiş olduğuna göre ölçülen su miktarı çıkartıldığında kalan kısım
kondanse olmayan gazların hacmidir (V 1 ).
Örneğin normal koşullardaki hacmini hesaplamak için (6) kullanılır.

Şekil 3. Mini gaz seperatörü ile kondanse olmayan gaz miktarının ölçülmesi ve gazın örneklenmesi

P0V0 P1V1
=
T0
T1

(6)

Burada:
gaz örneğinin normal koşullardaki hacmi, l
V0 ,
1013 mbar
P0,
273 °K
T0,
örnek alma koşullarındaki atmosfer basıncı ile örneğin alındığı sıcaklıktaki suyun kısmi buhar
P1,
basıncı farkı, mbar. ( kısmi buhar basıncı buhar tablolarından alınır.)
gaz hacmi, l (örnek kabının hacmi-yoğuşan su miktarı)
V1 ,
örnek alımı sırasındaki gaz hücresindeki sıcaklık, °K
T1 ,
Elde edilen gaz hacminin tamamının CO 2 gazından oluştuğu varsayılarak, buhar içindeki miktarı için
(7) bağıntısı kullanılmaktadır.

M gaz / buhar =

V0' .r CO 2
1000 + V0' .r CO 2

(

)

(7)

Burada
’

V0 ,
ρ CO2 ,

1kg, yoğuşan buhar içerisindeki gaz hacmi, l/kg
3
karbondioksitin yoğunluğu, 1.977 kg/m
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Gazın rezervuar koşullarında ağırlıkça suya oranı (8)’den hesaplanır.

M gaz / su = X .M gaz / buhar

(8)

SONUÇ
Bu bölümde yukarıda anlatılan yöntemlerle sahada yapılan ölçme ve gözlemlerden bazı örnekler
verilmiştir. BD-5 kuyusunda ölçülen su seviyesi değişimi ile sahanın toplam üretimi arasındaki ilişki
Şekil 4’de sunulmuştur. Burada, yaz mevsimine girilmesi ve sahadaki üretimin azalmaya başlamasıyla
BD-5 kuyusundaki su seviyesinin artışı görülmektedir. Benzer şekilde, kış sezonuna girerken de
üretim arttıkça, bu kuyudaki seviye düşmektedir. Sahanın çeşitli bölgelerinde benzer kuyulardan elde
edilecek gözlemler, sahanın geneli için bir üretim-düşüm ilişkisi verecek ve gelecek için kestirimler
yapılmasına olanak sağlayacaktır.

Şekil 4. BD-5 kuyusunda su seviyesi değişiminin üretimle ilişkisi

Sahada bulunan B-9 kuyusuna yapılan yüksek miktarlı re-enjeksiyonun çevrede bulunan sığ kuyularda
soğumaya neden olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 5). B-9 kuyusu 48 m derinlikte sığ bir kuyu olup 2000
yılında 700 bin ton su re-enjekte edilmiştir. Ortalama sıcaklığı 62 °C olan sular, ilk sıcaklığı 114 °C
olan B-10 kuyusunun sıcaklığını 90 °C’nin altına kadar düşürdüğü görülmektedir. Re-enjeksiyon
azaltılması ile sahada sıcaklığın yeniden yükseldiği, ancak orijinal sıcaklığına ulaşmadan, mevsim
gereği yeniden re-enjeksiyonun başlamasıyla, soğumaya devam ettiği ve 6-7 °C/yıl kadar kalıcı bir
soğuma olduğu görülmektedir.
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Şekil 5. BD-9 kuyusundan yapılan re-enjeksiyonun B-10 kuyusuna etkisi

Tablo 1 ve Tablo 2.’de sunulan değerler, pompa derinlikleri referans noktası alınarak, yeniden
hesaplanmış ve sonuç Şekil 6’da sunulmuştur. Hesaplamalarda sıcak suyun yoğunluğu ρ 120 °C =943
3
3
kg/m , ρ 138 °C =927 kg/m olarak alınmıştır.
Tablo 1. BD-6 pompa testi
Sıra
1
2
3
4

P1
(bar)
5
5
5
5

P2
(bar)
10.2
10
9.1
7.5

P3
(bar)
1.5
1.5
1.5
1.5

Q
3
(m /h)
95
108
120
130

Akım
(Amp)
110
125
137
163

Frekans
(Hz.)
35
38
40
42

Devir
Rpm
2101
2281
2401
2641

WHT
°C
138.3
137.8
137.9
138

Gözlem
Su berrak
Su berrak
Su berrak
*
Su çok bulanık

Tablo 2. BD-7 pompa testi
Sıra
1
2
3
4

P1
(bar)
4.5
4.5
4.5
4.5

P2
(bar)
10
9.2
8.5
8.0

P3
(bar)
2.5
2.5
2.5
2.5

Q
3
(m /h)
62
78
82
86

Akım
(Amp)
117
127
140
148

Frekans
(Hz.)
34
36
38
40

Devir
Rpm
2003
2124
2241
2241

WHT
°C
120.6
120.4
120.7
120.7

Gözlem
Su berrak
Su berrak
Su berrak
Su berrak, malzeme var
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Debi m3/saat
0

20

40

60

80

100

120

140

0
BD-7
Max. Üretim 86 m3/saat

20

BD-6
Max. Üretim 135 m3/saat

Düşüm (m)

40
60

BD-7
80

BD-6

100
Maksimum Düşüm Sınırı
120
140

Şekil 6. BD-6 ve BD-7 kuyuları pompa testi
Şekil 6’ya göre BD-7 kuyusu maksimum 86 m /saat debide üretim yapabilir. BD-6 kuyusunda 120
3
m /saat debiden sonra yoğun şekilde çamur gelmesi, kuyunun üretimini sınırlandırmaktadır: Bu sorun
çözümlenebilseydi, BD-6 da üretimin daha yüksek olabileceği görülmektedir. Birbirinin aynı olan iki
pompanın, benzer çalışma koşullarında farklı debilerde üretim yapmalarının nedeni, kuyuların farklı
geçirgenliğe sahip olmalarıdır. İki kuyu karşılaştırıldığında BD-6 kuyusunun daha verimli olduğu
görülmektedir. Çekim miktarına karşılık su seviyesindeki düşüm BD-7 kuyusunda daha fazladır, BD-7
kuyusundaki üretim maliyetleri, BD-6 kuyusuna göre daha yüksektir. BD-7 kuyusuna seçilen
pompanın gerekenden daha büyük olduğu anlaşılmaktadır.
3

Sahada benzer şekilde yapılacak testler, saha ile ilgili modelleme için gerekli olan parametrelerin
toplanmasına yardımcı olacaktır. Yukarıda verilen test değerleri sahadaki suların genel seviyesinin en
düşük olduğu kış döneminde yapılmıştır. Bu dönemde statik su seviyeleri 30–40 m arasındadır. Aynı
kuyularda yaz aylarında su seviyesi yüzeye yaklaşmakta ve bazı kuyularda kuyu başında basınç
oluşturmaktadır. Bu nedenle Şekil 6’da elde edilen eğriler, sahanın genel koşulları dikkate alınarak
değerlendirilmelidir. Yaz aylarında yapılacak bir pompa testinde çok yüksek verim değerleri elde
edilebilir.
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Ek 1. Kuyu Takip Formu
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Ek 2. Günlük Su Seviyesi Ölçümleri
Tarih: ..../....../2001

Kuyu No

Saat

Hava
Basıncı
(mbar)

Su Seviyesi
(m)

B-2
B-12
BD-1
BD-5
N-1
ND-1

Ek 3. Gazla Seviye Ölçümleri
Tarih: ..../....../2001

Kuyu No

Gaz
Borusunun
Uzunluğu
(m)

WHT
°C

P1
(bar)

P2
(bar)

P3
(bar)

Su
Seviyesi
*
(m)

B-4
B-10
B-11
BD-2
BD-3
BD-4
BD-6
BD-7
•

Eşitlik (5 )’den hesaplanır.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 286 _______

KAYNAKLAR
[1] GRANT, M. A., DONALDSON, I. G., &BIXLEY, P. F.”Geothermal Reservoir Engineering”
Academic Press, 1982
[2] NICHOLSON, K. ”Geothermal Fluids, Chemistry and Exploration Techniques” Springer Verlag
1993

ÖZGEÇMİŞ
Niyazi AKSOY
1962 Gümüşhane doğumludur.1984 yılında İTÜ Maden Fakültesi, Petrol Mühendisliği Bölümünü
bitirmiştir. 1984-1994 yılları arasında MTA’da jeotermal sahalarda sondaj ve kuyu testleri konularında
çalışmıştır. 1994 yılından buyana DEÜ’de Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır. Jeotermal sahalarda
izleyici çalışmalarını içeren doktora çalışması halen devam etmektedir.

Jeotermal Enerji Semineri

JEOTERMAL ENERJİ SEMİNERİ BİLDİRİLERİ

Bu bir MMO
yayınıdır
MMO, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan
sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir.

Jeotermal Enerji Bölge Isıtma Sistemlerinde
İşletme : Balçova Örneği

MACİT TOKSOY
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

FASİH KUTLUAY
CİHAN ÇANAKÇI
Balçova Jeotermal Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

SEMİNER BİLDİRİSİ

__________________________________________________________________________________________ 289 _______

JEOTERMAL ENERJİ BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE
İŞLETME : BALÇOVA ÖRNEĞİ
Macit TOKSOY
Fasih KUTLUAY
Cihan ÇANAKÇI

ÖZET
Jeotermal enerji bölge ısıtma sistemleri, büyüklüğüne bağlı olmakla beraber genel olarak yatırım
maliyetlerinin yanında işletme maliyetleri de büyük olan sistemlerdir. Binlerce konutun, işyerinin ve
hizmet binalarının ısıl konforunu ve sıcak su gereksinimini karşılayan bu sistemlerin işletme
fonksiyonları, projelerin tasarım aşamasında ele alınmalı, işletme dokümantasyonu eksiksiz
geliştirilmeli, enerji tüketim tahminleri projelendirme ile birlikte yapılmalıdır. Bu dokümantasyona göre
sistem test ve ayarlardan geçirildikten sonra işletmeye alınmalı, işletmenin ilk karakteristiklerinin
sistemin tüm ömrü boyunca korunup korunmadığı çok sıkı bir şekilde denetlenmelidir. Bu çalışmada
işletme ve bakım süreçlerinin didaktik bir incelemesi yerine, önce kısaca işletme dokümantasyonu
üzerinde durulmuş, daha sonra da Balçova Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi göz önüne alınarak,
işletme maliyetleri ve bunların su kayıpları, pompa seçimleri, hidrolik dengeleme ve otomasyon ile
ilişkilerinin değerlendirilmesi verilmiştir.

1. GİRİŞ
Bir ısıtma sisteminin işletme ve bakım yönetiminin genel bir tanımı aşağıdaki şekilde yapılabilir:
“İyi bir işletme ve bakım yönetim planı, kullanıcıların konforunu gerçekleştirmeli, enerji planlamasını,
emniyet ve güvenlik sistemlerinin optimal olmasını sağlamalıdır. (Diğer konfor sistemlerinde olduğu
gibi, jeotermal enerji bölge) ısıtma sistemlerinin işletmesi ve bakımı, sistemin tasarımı esnasında göz
önüne alınmalıdır. Başarılı bir işletme ve bakım programı, tasarım kurgusu ve kriterlerinin
dokümantasyonunu içermelidir. Yeni sistemler işletmeye alındığında, tasarıma uygun olarak çalıştığı
test edilmelidir. Bakım ve işletme personelinin bundan sonraki görevi tasarım fonksiyonlarını sistem
ömrü boyunca ayni kalmasını sağlamaktır. Mevcut sistemlerde bir değişiklik yapıldığı taktirde testler
tekrarlanmalıdır[1].
Ülkemizdeki jeotermal bölge Isıtma sistemlerinin uygulanmasındaki kurumsal ve teknik sorunlarla,
yapay ekonomik ikilem Toksoy ve Serpen tarafından incelenmiştir[2]. Bu bildiride ise, işletme ve
bakım yönetiminin eğitimsel amaçlı sistematik bir sunumu yerine, Balçova Jeotermal Bölge Isıtma
Sistemi’ndeki gözlemlere dayalı, işletme maliyetlerini ve verimliliği etkileyen özgün işletme sorunları
üzerinde durulacaktır. Bildirinin amacı, yeni uygulamalarda tasarım ve uygulama aşamasında işletme
ve bakım süreçlerinin modern işletme ve bakım tekniklerinin ışığında ele alınarak, tasarımın ve
uygulamanın eksiksiz yapılmasını sağlamak ve böylece zor çözülür, maliyet açısından külfetli işletme
ve bakım problemleriyle karşılaşılmasını önlemektir.
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Özgün işletme problemlerine girmeden önce ASHRAE Application Handbook esas alınarak,
ülkemizdeki pek çok uygulamada, hemen hemen hiç önem verilmeyen, işletme ve bakım yönetimi
açısından eksikliği kabul edilemeyecek, tasarım ve uygulama esnasında geliştirilmesi ve test edilmesi
gereken işletme ve bakım dokümantasyonu üzerinde durulmuştur. Daha sonra, maliyet analizlerinden
hareketle bir bölge ısıtma sistemi açısından çok önemli boyutlara ulaşabilecek enerji ve su kayıpları ve
getirdiği sorunlar ele alınmıştır.

2. İŞLETME FONKSİYONLARI
HVAC sistemlerinin genelinde olduğu gibi, jeotermal bölge ısıtma sistemlerine ait işletme fonksiyonları
aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

İşletme
a. Başlatma
b. Ayar ve Kontrol
c. Durdurma
Bakım
Dokümantasyon
Yenileme
Geliştirme
Maliyet analizi

Bu fonksiyonlar arasında üzerinde özellikle durmak istediğimiz iki fonksiyon dokümantasyon ve
maliyet analizidir. Dokümantasyon tüm işletme fonksiyonlarının yerine getirilmesindeki kaide ve
kriterleri belirler. Maliyet analizi ise maliyet etkinliği yanında, ileride görüleceği üzere, sistemin ilk
şartlarından sapmasına da işaret edebilir.

3. DOKÜMANTASYON
Gereği gibi hazırlanmış işletme ve bakım dokümanları “tasarıma, uygulamaya, işletme ve bakım
1”
personelinin sistemin işletmeye alınmadan önceki test işlemleri için hazırlık eğitimine destek verir .
İşletme ve bakım personelinin belirlenmesi, işletme ve bakım için gerekli araç ve gereçlerin seçilmesi
yine bu dokümanların içeriğine bağlı olarak gerçekleştirilir.
“İşletme ve bakım yönetimine ait tam bir dokümantasyon paketi aşağıdaki dokümanları içerir.
Operasyon ve bakım doküman rehberi
Operasyon ve bakım doküman rehberi, işletme ve bakım dokümanları içindeki bilgilere kolayca
ulaşmayı sağlar. Bilgiler iyi organize olmalı ve açıkça tanımlanmalıdır.
Acil durum bilgileri
Bu bilgilere acil durumlarda kolayca erişilebilmelidir. Acil durum bilgileri, acil durum işlemlerini ve ilgili
personel ve/veya kurum uyarı işlemlerini de içermelidir.
İşletme el kitabı
İşletme el kitabı aşağıdaki bilgileri içermelidir:
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I.

Genel bilgiler
A. Binaların fonksiyonları
B. Binaların tanımları
C. İşletme standartları ve kayıtları

II. Teknik Bilgiler
A. Sistem tanımı
B. İşletme rutinleri ve işlemleri
C. Sezon başı başlatma ve sezon sonu durdurma
D. Özel işlemler
E. Temel arıza bulma yöntemleri
Bakım el kitabı
Bakım el kitabı aşağıdaki bilgileri içermelidir:
I.

Ekipmanlara ait bilgi dokümanları
A. Genel veriler
B. Garanti dokümanları

II. Bakım programı bilgileri
A. Montaj, işletme ve bakım talimatları
B. Yedek parça envanteri
C. Koruyucu bakım işlemleri
D. İşlem tanımları
E. Tarihçe
Test raporları
Test raporları sistemin başlangıçtaki test ve işletmeye alma sırasında gözlenen performansı ile
sistemin servis ömrü içinde gözlenen performans bilgilerini içerir.
İnşaat dokümanları
Sistemin inşaat dokümanları(uygulama projeleri) de dokümantasyon içinde yer almalıdır.

1”

4. MALİYET ANALİZİ
Balçova’daki jeotermal bölge ısıtma sisteminin işletme maliyetinin bileşenleri, aşağıdaki şekilde dört
ana grupta toplanmıştır.
I.
II.
III.
IV.
V.

Personel maliyetleri
Enerji(elektrik) maliyetleri
Besi suyu maliyetleri
İnhibitör maliyetleri
Diğer sarf malzemeleri maliyetleri

Bu bileşenlerin son üç yıllık dolar bazındaki değerleri ve yine ayni yıllardaki toplam içindeki
yüzdelerinin değişimi sırasıyla aşağıdaki Şekil 1 ve 2’de verilmiştir. Bu maliyetler ödeme tarihlerindeki
dolar kuru üzerinden hesaplanmıştır.
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YILLIK TOPLAM GİDERLERİN DEĞİŞİMİ
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Şekil 1. İşletme giderlerinin senelere bağlı değişimi

İŞLETME GİDERLERİ YÜZDE DAĞILIMI
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Şekil 2. İşletme giderlerinin senelere göre yüzde değişimleri
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Değişimler genel olarak değerlendirilirse, elektrik maliyetlerinde üç yılda iki misli bir artış olduğu,
personel maliyetlerinin düştüğü, su maliyetlerinin 1998’e göre arttığı, inhibitör maliyetlerinde üçüncü
yılda bir azalma olduğu, diğer maliyetlerde ise çok fazla bir değişimin olmadığı görülmektedir.
İşletme maliyetlerinde, Şekil 1 ve 2’deki gibi aşırı değişimlerin olması durumunda bunun sebeplerinin
araştırılması ve doğal olmayan artışların önlenmesi gerekir. Sistemlerin geçireceği değişiklikler
(büyüme veya küçülme), maliyeti azaltıcı tedbirlerin alınması (otomasyon, daha az enerji kullanan
sistem bileşenlerin kullanılması, vs) şüphesiz maliyetleri doğal olarak değiştirecektir. Ancak bu yönde
bir gelişim olmadığı taktirde değişimlerin sebepleri mutlaka belirlenmeli ve işletme maliyetlerini negatif
olarak etkileyen unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Bu anlamda yukarıda verilen ve aşırı değişim
gösteren işletme maliyetlerinin değişim nedenleri incelenmeye çalışılmıştır.
Personel maliyetleri
Personel maliyetlerinde görülen değişim, söz konusu yıllarda bölge ısıtma sisteminin organizasyonel
anlamda geçirdiği değişikliklerden kaynaklanmaktadır. 2000 yılı temmuz ayına kadar sistem Balçova
Termal şirketinin içinde yer almaktadır. Sistemin işletilmesi yapımcı firma tarafından, abonelik işlemleri
Balçova Termal tarafından yürütülmektedir. 2000 senesi temmuz ayında sistem yeni kurulan Balçova
Jeotermal şirketine devredilmiş ve yeni bir personel yapılanması olmuştur. Bu tarihten itibaren de
Balçova Jeotermal bir taraftan kadrolaşarak, giderek artan bir oranda işletmeyi devralmıştır. Personel
maliyetleri açısından 2001 yılı Haziran ayı baz alınarak hesaplanacak 12 aylık personel maliyeti,
işletmenin bugünkü haliyle personel maliyetlerini belirlemede daha uygun bir yaklaşım olacaktır.
Haziran 2001 aylık toplam personel maliyeti 6428 USD değerindedir. Bu değerden hareketle yıllık
tahmini personel maliyeti 77136 USD’dır.
Enerji-elektrik maliyetleri
Şekil 2’den görüleceği üzere Balçova jeotermal bölge ısıtma sisteminde elektrik maliyetleri giderek
artmış, 2000 yılında toplam içindeki payı yaklaşık %50 olmuştur. Elektrik tüketiminin Şubat 1998Mayıs 2001 arasında aylara bağlı olarak dağılımında Şekil 3’te verilmiştir. Bu şekildeki ısıtma sezonu
ortasındaki aylara ait (ocak-şubat-mart) tepe noktalarının takibi ile de, tüketimin hızla artmakta olduğu
görülmektedir.
İşletmenin elektrik tüketiminin artmasının sebepleri, yukarıda belirtildiği gibi, sistematik olarak iki
şekilde değerlendirilebilir:
a. Doğal nedenler.
Doğal nedenlerin en başında abone konut sayısının artması ve buna bağlı olarak oluşan yükü
karşılamak üzere işletme enerji giderlerinin artması sayılabilir (yükü karşılamak üzere kuyulardan
daha fazla akışkan çekilmesi ile primer ve sekonder devrelerde pompalama maliyetlerinin
artması). İkinci doğal neden ise ısıtma sezonlarına ait iklim koşullarının yıldan yıla aşırı
değişmesidir.
Balçova’da söz konusu yıllar arasında, elektrik tüketimini aşırı derecede etkileyecek iklim değişiklikleri
söz konusu değildir. Abone konut sayısının artmasının etkisini görmek üzere, abone sayısının aylara
bağlı değişimi, elektrik ve su tüketimleri ile birlikte ayni diyagramda gösterilmiştir (Şekil 4). Bu şekildeki
abone sayısı değişimi ile elektrik tüketimi değişimi arasında birebir ilişki kurmak mümkün
gözükmemektedir. Şüphesiz abone sayısının artması elektrik tüketimini etkilemiştir. Ancak abone
sayısındaki artış elektrik tüketiminde yaklaşık %50’ye varan bir artışa neden olacak büyüklükte
değildir.
b. İşletme performansında olağan dışı değişmeler.
Bir bölgesel ısıtma sistemindeki enerji-elektrik tüketici cihaz ve ekipmanların performanslarındaki
öngörülmeyen değişmeler, veya bu cihazların elektrik tüketimini artıran öngörülmeyen sebepler
olağan dışı nedenlerdir.
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Şekil 3. Elektrik tüketiminin aylara bağlı değişimi.
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Şekil 4. Elektrik ve su tüketimi ile abone sayısılarının aylık değişimleri ve trendleri
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Balçova işletmesindeki ana enerji tüketim kaynakları kuyu ve sirkülasyon pompaları ile bunların
yardımcı ekipmanlarıdır (Tablo 1). Zamanla pompa verimlerinde
küçük değişmelerin olması
beklenebilir. Ancak bu küçük değişimlerin elektrik tüketiminde görülen değişime sebep olmayacağı
açıktır. Yapılan gözlemler, pompaların elektrik tüketimini dolaylı olarak etkileyen bir başka değişimin
söz konusu olmasını gerektirmektedir. Bu etkinin, aşağıda verildiği gibi büyük ölçüde su kayıplarından
geldiği anlaşılmaktadır..
Tablo 1. Pompa motorları anma güçleri
Pompa ismi
BD 3
BD 4
BD 6
BD 7

Gücü (kW)
110
110
110
110

Pompa ismi
B4
B 10
B 11
BS1

Gücü (kW)
55
45
45
160

Pompa ismi
BS 2
BS 3
JS 2
NS 1 – NS 2

Gücü (kW)
160
160
200
2 X 15

Su maliyeti
Şekil 1 ve 2’den görüleceği üzere işletme giderlerinin üçüncü büyük bileşeni su kayıplarıdır. Toplamda
98 yılından 99 yılına bir azalma söz konusu olmasına karşılık 2000 yılında her iki yıla göre artmıştır.
Su maliyetleri, Balçova jeotermal bölge sistemi sekonder devresindeki (sıcak su şehir dağıtım
şebekesi) su kayıplarını karşılamak üzere sisteme basılan şehir suyu maliyetidir. Sekonder devredeki
su kayıpları başlangıçta, bölge ısıtma sistemlerinde öngörülen veya beklenilen su kayıpları olarak
değerlendirilirken, yıllara göre giderek artması ve ani yükselmelerin olması nedenleriyle bu
değerlendirmenin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır.

5. SU KAYIPLARI VE ETKİLERİ
Balçova jeotermal bölge ısıtma sistemi sekonder devresinde oluşacak öngörülen-beklenilen su
kayıpları için şehir şebekesinden su alan, arıtma cihazlı bir besleme devresi vardır. Kayıplar nedeniyle
şebeke basıncı düştüğü zaman, bu devreden su basılmakta ve günlük olarak basılan su miktarı kayıt
edilmektedir. Günlük ve aylık toplam (Şekil 5) olarak izlenen su kayıplarının yıllara bağlı olarak bir
artma eğilimi içinde olduğu, aralık 2000 ocak 2001 aylarında görüldüğü gibi, ani olarak çok yükseldiği
görülmektedir. Yıllara bağlı artma eğiliminin küçük kaçakların kümülatif artmasından oluştuğu tahmin
edilmekte, büyük sıçramaların ise büyük sistem kaçaklarından meydan geldiği görülmektedir. Şehir
şebekesinin kanallar içinde olmayıp doğrudan toprak altında kalması ve üzerinde asfalt olması,
branşman vanalarının olmaması, var olan vanaların çalışmaması nedenleriyle su kaçaklarının
bulunmasını tamamen tesadüflere bağlı bir konuma getirmiştir. Şebeke döşenirken kaçak belirleme
için öngörülen çift telli sistemin uygulamasından vazgeçilmiştir. Günlük su kayıpları o denli yükselmiştir
ki, sisteme su basmak için yapılan arıtma sistemli şehir şebeke devresi yeterli olmamış, tanker ile su
takviyesi zorunlu hale gelmiştir. Bu arada kontrolsüz bir süreçte, su kayıplarını karşılamak üzere şehir
şebekesine jeotermal su basıldığı fark edilmiştir.
Kullanılabilir şehir suyundan oluşan su kayıplarının işletme maliyetlerine iki türlü etkisi vardır: Bunlar
doğrudan ve dolaylı etkilerdir.
Su kaçaklarının işletme maliyetine doğrudan etkileri.
Sisteme basılan suyun maliyeti, işletme maliyetine doğrudan bir katkıdır ve Şekil 5’ten görüleceği
üzere bu maliyet aylık olarak 15.000 doların üzerine çıkabilmektedir. 2000 yılındaki toplam su maliyeti
yaklaşık 80.000 dolardır. Bir diğer doğrudan etki ise enerji kaybıdır: Kaçak olan suyun sıcak su olması,
kullanılamayan enerji kaybı nedeni ile alternatif bir enerji maliyeti getirmektedir.
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KAÇAK SU GİDERLERİ
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Şekil 5. Kaçak su giderlerinin aylık değişimi.

Su kaçaklarının işletme maliyetine dolaylı etkisi
Su kaçaklarının ana etkisi dolaylı olan etkilerdir. Bu etkilerin nedeni de gerek arıtma sisteminin
yetersizliği, gerekse arıtma sisteminden geçirilmeden doğruda sisteme verilen sert sular nedeniyle ısı
merkezindeki ana eşanjörlerde meydana gelen kabuklaşma ve kirliliktir.
2001 yılı temmuz ayı içerisinde temizlik yapmak üzere açılan ana eşanjörlerde oluşan kabuklaşmanın,
eşanjörün sekonder devre kanallarının tıkanmasına yol açacak boyutlarda olduğu görülmüştür. Resim
1’de görülen birikim, eşanjörün sekonder devre ilk geçişinin sonunda oluşan birikimdir. Levhaların
yüzeyleri alttan yukarıya doğru giderek artan bir kalınlıkta kalsiyum karbonat çökelmesi ile
kaplanmıştır. Eşanjör ekseni boyunca, levhaların üst kısmındaki en sıcak bölgede, ortalama olarak
değişmeyen bir yükseklikte, iki yüzeyde oluşan kabuklar iki levha arasındaki aralığı kapatmışlardır
(Resim 2 ve 3). Bu kısımda su, iki yüzeyden gelişerek birbirine değen kabuğun içinde kalan
kanallardan akışa zorlanmaktadır (Resim 4 ve 5). Levhalar arasındaki boşluğun dönüş-ikinci geçişkanalına bağlantı kesitinin bazı plakalarda tamamen kapalı olduğu gözlenmiştir (Resim 6). Aşırı
kabuklaşmanın olduğu bu bölgenin üst kısımlarında oluşan ve levhalar arasındaki boşluğun şeklini
almış kabuklardan, eşanjör ekseni boyunca alınan örneklerden yapılan ölçmeler kabuklaşmanın
kalınlığının ortalama olarak 0.8 mm olduğunu göstermektedir (Şekil 6). Bu ölçümler levhalar arasından
kolayca ayrılabilen parçalardan ölçülmüştür. Levhaların üzerinde kolay ayrılamayan ince bir tabaka
daha kabuk söz konusudur.
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Resim 1.

Resim 2.
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Resim 3.

Resim 4.
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Resim 5

Resim 6
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Şekil 6. Plakalı ısı değiştirgeci şehir şebekesi devresinde çıkış kanalı civarında
kabuklaşma kalınlıkları.
Yukarıda açıklanan kabuklaşma, günlük değeri 170 tona kadar çıkabilen su kaçaklarını önlemek üzere
mevcut sistem içinde arıtılması mümkün olmadan sekonder devreye basılan, aşırı sert şehir suyu
şebekesindeki kalsiyum karbonatın çökelmesinden oluşmaktadır. Bu kabuklaşma sonunda, eşanjör
performansındaki azalmanın karşılanması için, sezon başından itibaren giderek artan bir oranda,
düşük yüklerde bile, sekonder devre sirkülasyon pompaları tasarım değerlerinin üzerindeki devirlerde
çalıştırılmak durumundadır.ak durumundadır.elektrik tüketiminin ana kaynağı olarak görülmektedir.
Eşanjörün primer-jeotermal akışkan-devresinde bir kabuklaşma görülmemiştir. Ancak, birinci geçiş
kanalında vana sızdırmazlık elemanlarından koparak gelmiş büyüklükleri 10-13 cm’e ulaşan plastik ve
kauçuk parçacıklara rastlanmıştır (Resim 7). Bu parçacıkların da bulundukları bölgelerde akış hızlarını
etkileyerek performans düşüklüğüne neden olacakları açıktır.

6. POMPA SEÇİMLERİNİN VE HİDROLİK DENGELEMENİN ENERJİ TÜKETİMİNE ETKİSİ
Enerji tüketimini etkileyecek önemli kararlardan bir tanesi kuyu pompalarının seçimidir. Kuyu
tamamlama ve üretim testleri yapılmamış veya gelişigüzel yapılmış bir jeotermal sahada, kuyu
pompalarının optimum enerji tüketimi ile üretim yapması tesadüfler dışında mümkün değildir. Bir
kuyunun uzun zamanlı üretim testleriyle kuyudan alınabilecek maksimum jeotermal su debisi ve
sıcaklığı belirlenmelidir. Bu testler sonucunda belirlenen kuyu karakteristikleri(statik ve dinamik
seviyeleri, debi, basınç, sıcaklık) ve işletme karakteristikleri(basınç, basınç düşümü) göz önüne
alınarak özgül enerji tüketimini (metreküp üretim başına harcanan enerji) minimum yapan pompa
seçilmelidir. Aksi halde düşük verimlerle çalışan kuyu pompalarının kullanılması ve bu yolla büyük
enerji kayıplarının olması kaçınılmazdır.
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Balçova gibi toplam olarak yaklaşık 80 km’lik çok kollu bir dağıtım şebekesine sahip jeotermal enerji
bölge ısıtma sistemlerinde, merkezi ısıtma sistemi bulunan binalardaki gibi, hidrolik dengelemenin çok
iyi tasarımının yapılması ve işletmeye alınırken bu tasarıma göre ayar ve testlerinin gerçekleştirilmesi
gerekir. Dağıtım şebekesindeki hidrolik dengesizlikler sirkülasyon pompalarının gerekmeyen yüklerde
çalıştırılmasını zorunlu hale getirebilir. Böylelikle yine enerji tüketimi artacaktır.

Resim 7

7. JEOTERMAL ENERJİ BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KONTROL VE OTOMASYON
SORUNLARI
Ülkemizdeki diğer uygulamalarda olduğu gibi, Balçova bölge ısıtma sisteminde de yük değişimlerine
karşı sistemin işletme stratejisini belirleyen bir otomatik kontrol sistemi mevcut değildir. Bilindiği üzere
ısıtma sezonu içinde dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişen ısı yüküne karşı, tasarım gereği,
sekonder devrede dolaşan akışkan miktarının ve nihai olarak da primer devreyi besleyen kuyu
üretimlerinin değişmesi gerekmektedir. Bu değişim, bugün için sekonder devredeki sıcaklık değişimi
gözlemine dayalı olarak el ile yapılmaktadır. Bu tür bir işletmede kontrol etkinliği, işletme personelinin
duyarlılığına ve sistem hakkındaki bilgisine bağlıdır. Kuyuların birbirinden ve ısı merkezinden uzak
olması, kuyu pompaları kontrollarının kuyu başında yapılması zorunluluğu işletmeci duyarlılığını
azaltan faktörlerdir. İşletmecinin, abonelerin göreceli ısıl konfor yaklaşımlarından doğan şikayetlerini
minimuma indirmek için aşırı enerji yüklemeyi seçmesi daha beklenilir bir davranış olacaktır. Bina
ısıtma sistemlerine ait bina altı ısı değiştirgeçlerindeki otomatik kontrol sistemlerinin tasarıma uygun
çalışıp çalışmamaları da enerji tüketimini etkileyecektir. Konutlarda tüketilen ölçüde ödeme yerine,
tüketime bağlı olmayan sabit aylık ücretin seçilmesi, tüketicilerin enerji tasarrufunu önleyici bir
unsurdur. Hava sıcaklığının çok yüksek olduğu saatlerde, konut içindeki oluşan aşırı sıcaklığa karşı
alınan tedbirin pencerelerin ve balkon kapıların açılması olduğu gözlenmektedir:
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8. REZERVUAR GÖZLEMİ VE SORUNLARI
Jeotermal enerji bölge ısıtma sistemlerinin enerji kaynağı olan rezervuarın işletmeye alınış tarihinden
itibaren sürekli ve sistematik olarak gözlenmesi ve bu gözlemlerden oluşan bir veri tabanının
oluşturulması, bir işletmenin en önemli görevlerinden biridir. Çünkü rezervuar, doğası gereği işletme
stratejisine bağlı olarak değişebilecek karakteristiklere(sıcaklık, basınç, kimyasal içerik, geçirgenlik)
sahiptir. İşletmenin sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak götürülebilmesi, rezervuarın gözlemine ve bu
gözlemlerin değerlendirilmesine bağlıdır.

SONUÇ
Bir jeotermal enerji bölge ısıtma sistemi işletme ve bakım yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi
için, tasarım ve uygulama esnasında işletme ve bakıma ait dokümantasyonun eksiksiz olarak
yapılması, bu dokümantasyona göre sistem ve bileşenlerinin performanslarının, işletme giderlerinin
değişmez birimler kullanılarak sürekli olarak gözlenmesi gerekmektedir. Sistem performansında ve
buna bağlı olarak gelişen işletme maliyetlerindeki değişimlerin değerlendirilmesi için, performans
değerleri yanında işletme maliyetleri de tasarım ve uygulama aşamasında öngörülmeli, sistemin
işlemeye alınışı sırasında yapılacak testlerle bu veriler referans noktası olarak belirlenmelidir.
Balçova jeotermal bölge ısıtma sisteminde olduğu gibi, su kaçakları bir bölge ısıtma sistemi için gerek
çevresel etkileri gerek sisteme doğrudan ve dolaylı maliyetleri açısından çok ciddi sorunlar
getirebilmektedir. Su kaçaklarının belirlenebilmesi için kullanılacak yöntemler ve alınması gereken
tedbirler tasarım aşamasında öngörülmeli ve uygulanmalıdır. Aksi halde kaçakların bulunması ve
giderilmesi işletmeye çok büyük işletme ve ek yatırım maliyetleri getirecektir.
Bölge ısıtma sistemlerinde işletme personelinin subjektif yargılarına ve duyarlılığına bağlı olmayan
kontrol sistemleri uygulanmalıdır. Aboneler için, enerji savurganlığını önlemek amacıyla, ısı
tüketimleriyle orantılı ödeme sistemi kullanılmalıdır.
Kuyu pompaları seçimi, çok iyi yapılmış kuyu tamamlama ve üretim testleri sonunda belirlenen kuyu
karekteristikleri ve işletme karakteristiklerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilmelidir.
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JEOTERMAL PROJE GELİŞTİRME
Macit TOKSOY
Murat GÜNAYDIN
Umran SERPEN

ÖZET
Ülkemizdeki jeotermal bölge ısıtma sistemlerine ait uygulamalar, proje safhasından işletme sürecine
kadar, çok kurumla ilişkileri gerektiren ancak, teknik ve idari standardları ve ülke kodları belirlenmemiş,
büyük projelerdir. Bu boşlukta bir kanunla esaslarının belirlenmesi beklenirken, bir konutluk ölçekten
binlerce konutluk ölçeğe kadar ısıtma sistemleri planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu çalışmada
jeotermal enerjili bölge ısıtma sistemlerinin ne denli yoğun, karmaşık, disiplinlerarası ve teknolojik alt
ve üst yapı gerektiren projeler olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla, özellikle bölge ısıtma
sistemlerinin çok karar merkezli, maliyeti yüksek, tekrarlanabilir olmayan, sürekli izlenen, toplumun
büyük bir kesimini sosyal, ekonomik ve çevresel olarak etkileyen projeler olması nedeniyle, önce proje
ve proje yönetimi üzerinde durulmuş, modern proje yönetim tekniklerinin öğeleriyle jeotermal projelerin
geliştirilmesinin idari ve teknik yapısı sunulmuştur.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji uygulamaları, özellikle bölge ısıtma sistemleri birçok disiplinin bir arada olduğu,
kompleks, çok karar merkezli, modern teknolojiye gerektiren, kapital yoğun projelerdir.
Disiplinler
Jeoloji
Mühendisliği
Jeofizik
Mühendisliği
Jeokimya
Mühendisliği
Çevre
Mühendisliği
Sondaj
Mühendisliği
HidrolojiRezervuar
Mühendisliği

Karar Merkezleri
Valilik-İl özel idaresi
Yerel
YönetimBelediye
Proje Yönetimi
Rezervuar Geliştirici
Tesisat Tasarımcısı
Yapıcı

Çok disiplinli ve çok karar merkezli olmaları
jeotermal gelişme projelerinin çok ciddi proje bir
yönetimi
ile
gerçekleştirilmelerini
zorunlu
kılmaktadır. Ülkemizdeki örneklerinde olduğu gibi,
bazı projelerin uygulama süresi içinde teknolojinin
değiştiği görülmekte, karar merkezlerinin karar
üretmedeki
irrasyonel
yavaşlığının
projenin
tamamlama sürelerini ve maliyetlerini etkilediği
izlenmektedir.
Proje
yönetimi
unsurlarını
taşımayan ülkemizdeki uygulamalara, jeotermal
gelişmeler için gerekli idari ve teknolojik yasal
tabanın (kanunlar, standartlar, yönetmelikler,
kodlar,vs) eksikliğinin olumsuz etkileri de eklenince
başarısız uygulamalar ortaya çıkmaktadır.

İ
Son yıllarda, izlendiği kadarıyla, İzmir İli Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu’nun ve İller
Bankası’nın çalışmaları ile idari ve teknolojik yasal tabanın eksikliğinin giderilmesinde önemli
gelişmeler olmuştur. İller Bankası Jeotermal enerji uygulamaları ile ilgili bir yönetmeliği yayınlamış ve
şartnamelerini hazırlamıştır. Benzeri bir yönetmeliğinde hazırlıkları İzmir için tamamlanmıştır. Bu
yönetmeliklerin kapsamı, jeotermal gelişme projelerinin yönetiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya
koymaktadır.
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Bu çalışmanın amacı, bir jeotermal gelişme projesinin kapsadığı çalışmaları genel olarak, proje ve
proje yönetim tekniği ile tanıştırarak aktarmaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde proje ve proje
yönetimi teknikleri açıklanmış, dördüncü bölümde bir jeotermal gelişme projesinin genel olarak
adımları verilmiş, beşinci bölümde ise projelerin kompleksliğini vurgulamak açısından, dördüncü
bölümde verilen adımlardan ikisinin detayları gösterilmiştir.

2. JEOTERMAL GELİŞME
Jeotermal gelişme, herhangi bir yerde jeotermal enerjinin elektrik enerjisi, ısıtma, soğutma, tarımsal ve
endüstriyel amaçlarla kullanılmasıdır. Bütün uygulamalarda temel mekanizma, yüksek entalpili
jeotermal akışkandaki enerjinin bir başka enerji formuna(elektrik) dönüştürülmesi veya doğrudan
kullanılmasıdır(konfor, ısıtma ve kurutma sistemleri).
Herhangi bir projenin toplum tarafından kabul edilmesi için üç şartın sağlanması gerekir[1] :
•
•
•

Toplum sağlığı üzerindeki kötü etkilerin kaldırılması.
Doğal çevre üzerindeki etkilerin azaltılması.
Söz konusu bölgede oturan insanlar için doğrudan fayda sağlanması.

Jeotermal projelerin, özellikle elektrik üretimi dışındaki uygulamalarda, ilk iki şartı sağlamada diğer
enerji türlerine göre, hemen her zaman büyük bir avantaja sahip olduğu bilinmektedir. Ancak üçüncü
şartı sağlamada, bir başka deyişle alternatif enerji türlerine ekonomik üstünlük sağlaması projeye bağlı
olarak değişmektedir.
Isı pompası uygulamaları bir yana bırakılırsa, jeotermal gelişmelerin gerek elektrik gerek ısıl
kullanımda, son on yılda yavaşlama sürecine girdiği belirtilmekte bunun nedenleri de aşağıdaki şekilde
1
sıralanmaktadır :
•
•
•
•

1988’lere kadar düşük petrol ücretleri
Gelişmekte olan ülkelerdeki finans zorlukları
Enerji sektöründe ileriyi görememe.
Jeotermal potansiyeli yüksek ülkelerdeki politik istikrarsızlıklar.

Ülkemizdeki jeotermal enerjiyi kullanan bölge ısıtma sistemlerindeki gelişmeler, ekonomik duyarlılığı
çok fazla olmayan kamu yatırımları olarak başlatılmıştır. Ancak günümüzde yukarıda sayılan son üç
nedenden ötürü arzu edilen düzeyde devam etmemektedir. Bir başka neden de genel enerji
politikamızın ve bunun içinde,
•

Jeotermal enerji stratejisinin

ve bu stratejiyi oluşturacak ve hayata geçirecek üst yapının olmayışıdır.
“Jeotermal enerji bölge ısıtma sistemlerinin konvensiyonel yakıtlı bölge ısıtma sistemlerinden farkı,
sistem tasarımının yüke göre değil, enerji-ısı kaynağına göre yapılmasıdır. Bu sistemlerde ısı kaynağı,
heterojen yer kabuğu içinde, karmaşık enerji ve kütle transferi mekanizmalarını içeren açık sistem bir
ortamdır. Jeotermal rezervuar olarak adlandırılan bu sistemden enerji alımı, tek veya çift fazlı, yüksek
sıcaklıklı akışkan çekilmesi ile olur ve akışkanın taşıdığı bu enerji konfor mahallerine, doğrudan, kapalı
veya açık, basit veya kaskat mekanizmalarla transfer edilir. Jeotermal enerji kaynağının doğası, bir
jeotermal enerji projesinin, kaynak karakteristiklerindeki belirsizliklerin mümkün olduğunca
azaltılmasını zorunlu kılan ve sürekli iteratif bir süreç içinde, geliştirilmesini zorunlu kılar”[2].
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Jeotermal rezervuarın önemli bir özelliği de dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Özellikleri (sıcaklık,
debi, geçirgenlik, kimyasal yapı) işletme parametrelerine, yerkabuğu hareketlerine, ve çevredeki su
kaynaklarının yönetimine bağlı olarak zamanla değişebilir. Sahadan üretim yapılırken bu dinamik yapı
dikkatle takip edilmelidir. Bir başka dinamizm ise sahadaki üretimin zamanla değişen yüke göre
değişmesidir. Bu değişim, bir kazandaki otomasyondan daha karmaşık bir işletme otomasyonunu ve
donanımını gerektirir.
Jeotermal enerji bölge ısıtma sistemleri gelişmelerinin, çok disiplinli (jeoeloji, jeofizik, jeokimya,
hidrojeleoji, rezervuar mühendisliği, tesisat mühendisliği, çevre mühendisliği), dinamik bir ortamda
birden fazla karar merkezli (kamu yönetimi, yerel yönetimler, proje sahibi, işletmeci) olması,
uygulamaların her birinin tekil olması, tekrarlanabilir olmaması, güçlü bir yönetim ekibini gerektirmesi
nedenleriyle, proje tanımına giren ve proje yönetimini gerektiren uygulamalardır. Ülkemizdeki
uygulamalar, bir proje yönetimi altında gerçekleştirilmemesi nedeniyle, pek çok olumsuzlukları ve
yanlışları içermektedir.
Ülkemizde jeotermallar jeotermal sahaların geliştirilmesi, sahadan üretim ve üretilen enerjinin merkezi
ısıtma sistemlerinde kullanılmasını sağlayan sistemin işletilmesi, tek bir otoritenin yönetiminde (kamu
veya yerel yönetimler) gerçekleştirilmektedir.
Yurtdışında kullanılan diğer bir model, sahanın geliştirilmesini ve sahadan üretimi bu işte uzman olan
bir şirketin yaparak, buhar veya sıcak suyu elektrik üreticisine veya merkezi ısıtma yapan bir şirkete
satmasıdır. Diğer bir deyişle enerji üretimi uzmanlık alanlarına ayrılarak işbirliği içinde yürütülmektedir.
Hem akışkan, hem de güç üreten (ülkemizdeki) modelde üretim maliyet ve finansmanını kontrol etme
esnekliğine sahip olma, üretim maliyetlerini düşürebilir. Öte yandan, kaynağı geliştirmenin riskli olması
dolayısıyla, sonuçta onu geliştiren güç üretenden daha fazla kazanabilir. Bu model de her kurum
uzman olduğu alanda çalışacağı için, maliyetler düşebilir.

3. (JEOTERMAL) PROJE YÖNETİMİ
Ülkemizde jeotermal sahaların aranmasına, belirlenmesine ve işletilmesine yönelik çalışmalar
incelendiğinde, genel olarak aşağıdaki temel karakteristikler hemen göze çarpar:
•
•
•
•
•

Karar organlarının ataleti çalışmaların hızını büyük ölçüde etkilemektedir.
Yatırım finans modelleri sağlıklı çalışmamaktadır.
Görev ve sorumluklar başta olmak üzere detayları belirlenmiş bir çalışma planı yoktur.
Politik stratejiler, yatırıma ve işletmeye subjektif girdiler getirmektedir.
Profesyonel yönetim organizasyonları yoktur: Karar otoriteleri jeotermal teknolojisinde uzman
değildirler, çalışma içinde var olan uzmanlarda karar mekanizması içinde yer almamaktadırlar.

Bir yatırımın teknik ve ekonomik güvenliğini ve verimliliğini ciddi şekilde olumsuz yönde etkileyen bu
karakteristiklerin nedeni, bir jeotermal gelişmenin, sahip olması gereken modern bir proje
yönetiminden yoksun olmasıdır. Bu eksiklik, kurumsal, teknik ve ekonomik problemlerle[3]
birleştiğinde ulusal kaynaklarımızın irrasyonel kullanıldığı uygulamalar karşımıza çıkmaktadır.
Bu bölümde, proje yönetimi temelleri üzerinde durulacaktır. Bölümün amacı jeotermal gelişmelerin
gerektirdiği proje yönetimin temel tanım ve araçlarını genel bir perspektifte sunmaktır. Böylelikle
jeotermal gelişmelerin içinde olan herkesin proje yönetimi ve tekniğine yakınlaşması ve duyarlılığının
artırılması hedeflenmektedir.
a. Proje Nedir
Jeotermal proje yönetimi özeline girmeden ‘proje’ ve ‘yönetim’ kavramları üzerinde durulmalıdır.
Öncelikle ‘proje’ kavramına bakıldığında, bir işin proje olarak tanımlanabilmesi için üç özelliğe sahip
olması gerekmektedir. Bunlar;
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•
•
•

Belli bir amacı olmak
Süre olarak kısıtlı olmak
Orijinal yani tek olmak

Bu çerçevede ele alındığında jeotermal uygulamalar, enerji üretimi (ısıtma veya elektrik) amaçlı,
planlama, uygulama ve kullanım süreleri belirli ve bulundukları yer ve çevresel koşullar nedeniyle de
orijinaldirler; bu nedenle jeotermal projeler olarak tanımlanabilirler. Jeotermal projeler bu özellikleriyle
süregelen operasyonlardan ve seri üretim uygulamalarından farklılık gösterirler. Orijinal olmaları
nedeniyle, her bir jeotermal projenin şartları ve buna bağlı olarak karşılaştığı problemler diğerlerinden
farklılık gösterirler. Jeotermal projelerin özelliklerini iki kısımda sınıflandırabilir;
•
•

Jenerik özellikler: bunlar bütün jeotermal projelerde ortak olan özelliklerdir.
Proje bazındaki özellikler: bunlar her bir projenin kendi şartlarının getirdiği özelliklerdir.

Jeotermal Bölge ısıtma sistemlerinin jenerik özellikleri, yüksek entalpili jeotermal akışkanın yeryüzüne
çıkarılması, entalpisinin doğrudan veya enerji transfer sistemleri aracılığıyla başka akışkanlara transfer
edilerek, bina konfor sistemlerine aktarılmasıdır.
Proje bazındaki özellikleri ise, her jeotermal rezervuarın yapısı, potansiyelinin ve kimyasal
özelliklerinin birbirinden farklılığı ve bu farklılığa bağlı olarak saha işletilmesinin, mekanik sistemlerin
korunmasının, enerji transfer ve yük sistemlerinin farklılıklarıdır.
Projenin süreç olarak tanımlanması:
Jeotermal projelerin süreçleri ön hazırlık aşamasından sonra ana hatlarıyla, planlama, uygulama ve
kullanım aşamalarıyla belirtilebilir. Jeotermal proje sürecinin bu şekilde algılanması, süreç kalitesini
etkileyen faktörlerin bütünsel olarak ele alınmasını sağlayacaktır. Şekil 1’de görüleceği gibi bir
jeotermal projenin hayat sürecinde projenin kalite ve maliyetini en fazla etkileme gücü planlama
aşamasındadır. Bu nedenle kapsamlı ve maliyetli jeotermal projelerin planlama aşaması maliyet ve
kalite açısından çok önemlidir. Endüstriyel projelerde kalite problemleri ve hataların düzeltilmesinden
kaynaklanan işlerinin toplam maliyet içindeki payı ABD’de %12’leri bulmaktadır (Burati, 1992)[4].
Ülkemizde bu konuda bir veri olmamakla beraber, inşaat ve endüstriyel projelerde planlama ve kalite
problemlerinden kaynaklanan hataların düzeltilmesi işlemi toplam maliyeti arttırmaktadır. Planlama ve
yönetim süreçlerine gereken önemin verilmesi ilk yatırım maliyetini arttırmakla beraber, orta ve uzun
vadede proje maliyetini düşürücü etki yapmaktadır (Joiner, 1996)[5]. Jeotermal proje geliştirme akım
şemasından da anlaşılacağı üzere, jeotermal proje geliştirme süreci kamu ve özel sektörden pek çok
katılımcıyı içine almaktadır. Bu ortamda süreç içindeki iletişim projenin kalite, maliyet ve zamanını
dolaylı ve dolaysız yollardan etkilemektedir (Günaydın ve Arditi, 2000)[6]. Bu durumda jeotermal
projeler için sistematik bir planlama ve yönetim yaklaşımı kaçınılmazdır.
Projenin dört bileşeni:
Proje üretim sürecinde taraflar temelde projenin dört bileşeni üzerinde çalışırlar, bunlar; projenin
kapsamı, zamanı, maliyeti ve kalitesidir. Şekil 2 incelendiğinde kapsam, zaman ve maliyetin birbiriyle
ilişkili olduğu, kalitenin ise bunların ortasında dengede olduğu gözlenecektir. Bir projenin zamanını
kısarsak maliyetinin artacağını, kapsamını daraltırsak maliyetinin düşeceğini ve bu üç kavramın
devamlı birbiriyle ilişkide olduklarını görebiliriz. Ancak, kalite alış-veriş yapılamaz bir biçimde bu saç
ayağının ortasında dengededir; yani kaliteden taviz verilemez. Sanıldığının aksine kalite yüksek
maliyet değil, müşteri ihtiyaçlarına uygunluk ve bunun getireceği tasarruf demektir. Bu durumda
müşteri ihtiyaçlarının tespiti ve bunların kapsam, zaman, maliyet açısından dengede olduğu noktada
karşılanması kaliteyi getirmektedir. Projelerin en önemli bileşeni ise bu saydıklarımızın dışında ve ayrı
bir düzlemde tutulması gereken insandır. Bu nedenle jeotermal projeler geliştirilirken bu dört bileşenin
ve insan faktörünün planlama aşamasında net olarak tanımlanması çok önemlidir. Jeotermal projelerin
toplumsal ve çevresel etkileri de göz önüne alındığında, planlama ve yönetim süreçlerinin önemi daha
iyi anlaşılır.
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 311 _______

Kalite ve maliyeti
etkileme gücü

PLANLAMA

UYGULAMA

KULLANIM

Şekil 1. Bir projenin aşamalarında kalite ve maliyeti etkileme gücü

MALİYET

KALİTE
KAPSAM

ZAMAN
Şekil 2. Bir projenin dört temel bileşeni

b. Proje Yönetimi Nedir
Jeotermal Projenin süreç ve bileşenlerinin tanımından sonra ‘yönetim’ kavramını kısaca irdelemekte
yarar vardır. Yönetim kavramı ülkemizde yanlış anlaşılmakta ve ‘idare’ kavramı ile karıştırılarak
eşdeğerde kullanılmaktadır. ‘İdare’ mevcut kaynaklarla durumu idare etmeyi tanımlarken, ‘yönetim’ bir
vizyonu gerçekleştirmek amacıyla kaynak aramayı, ileri atılımı, mevcutlarla yetinmemeyi tanımlar.
Kısaca ‘proje idaresi’ herkesin yapabileceği bir işken, ‘proje yönetimi’ ancak bilinçli ve sistematik
yaklaşımı gerektiren, uzmanlık isteyen bir iştir. Bu uzmanlık dalını proje yönetimi olarak tanımlıyoruz.
Proje yönetimi uluslararası alanda bir uzmanlık dalı olarak kabul görmüş olup, Proje Yönetim Enstitüsü
tarafından tanımlanmış 9 dalda yeterliliği gerektirmektedir, bunlar (PmBOK,1996)[7];
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaman yönetimi
Maliyet yönetim
Kapsam yönetimi
Kalite yönetimi
Tedarik yönetimi
Risk yönetimi
İletişim yönetimi
Entegrasyon yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi

Bu çerçevede jeotermal projelerde çalışan proje yöneticisi, farkındalılık seviyesinde teknik alan bilgisi
(jeotermal), genel yönetim bilgisi ve proje yönetim bilgisine sahip olması gerekmektedir. Uluslararası
projelerde proje yöneticilerinden proje yönetim enstitüsü tarafından verilmiş ‘profesyonel proje
yöneticisi (project management professional)’ belgesi aranmaktadır. Bu belgeyi alabilmek için
adayların yukarıda belirtilen bilgi alanlarında yeterli olduklarını bir proje yönetim enstitüsünün dünya
çapında açtığı sınav ile ispat etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde proje yönetim enstitüsü temsilcilikleri
İstanbul ve Ankara’da faaliyet göstermektedir. Bu çerçevede ele alındığında jeotermal proje
yönetimine profesyonel yaklaşım gerekmekte, jeotermal projelerin özelliğinden dolayı risk yönetimi,
iletişim yönetimi ve takım çalışması konularına önem verilmelidir.
c. Proje Planlama Teknikleri
Proje planlama tekniklerine girerken, bir projenin yönetim açısından geçireceği aşamaları
tanımlamakta yarar var, bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Şekil 3);
•
•
•
•

Projenin tanımlanması
Projenin planlanması
Projenin uygulanması
Projenin tamamlanması

Projenin
Tanımlanması

Projenin
Planlanması

Projenin
Uygulanması

Projenin
Tamamlanması

Şekil 3. Proj e yönetiminin aşamaları
Proje yöneticisi bu dört aşamayı gözeterek projenin hedeflerine ulaşmasını sağlar. Bir projenin
yönetim süreci projenin tanımlanmasıyla başlar. Bu aşamanın sistematik bir şekilde yapılması,
kaydedilmesi ve projeye katılan bütün tarafların bilgisine sunulması gerekir. Göreceli tanımlardan
kaçınmak sayısal ve net tanımlar kullanmak önemlidir. Örneğin yeterli sayıda personel yerine şu
sayıda ve şu nitelikte personel demek gerekir. Bu aşamada gösterilen hassasiyet proje genelinde
kendini gösterecektir.Bu aşamada proje sürecine katılan tarafların ihtiyaçları göz önünde tutulmalı,
yapılan proje tanımı net olmalı ve bütün taraflara iletimi sağlanmalıdır.
Bu tanımlamada gösterilen zaman, maliyet, kapsam ve kalite hedeflerine ulaşmak için, projenin
planlaması proje yönetimi tarafından yapılır. Projenin tamamlanması için yapılması gereken işlerin
listesi bu aşamada yapılır. Bu listeye yapılacak işler listesi (YİL) denir. Yapılacak işler listesinin
hazırlanması, işi yapacak uzman kişilerin katılımıyla yapılır. Yapılacak işlerin listelenmesinde ne kadar
detaya inileceğine ise uzmanlarla beraber süreci izleyecek olan proje yöneticisi karar verir. Örneğin,
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hafriyat yapılarak boru döşeme işi, hafriyatın yapılması, borunun döşenmesi, dolgu yapılması gibi üç
kalem işle tanımlanabileceği gibi, hafriyat yapılması, iksa duvarlarının yapılması, taban döşemesinin
serilmesi, boruların nakli, yerleştirilmesi, kaynatılması, vb. gibi daha detaylı olarak ele alınabilir. Detay
seviyesi belirlenirken önemli olan iş emirlerinin yapılacak işler listesinden çıkacağını göz önüne alarak
listeyi hazırlamaktır. İş emirlerinin çıkması pratik olmayan fazla detay gereksiz olacağı gibi, iş
emirlerinde eksiğe yol açacak çok genel tanımlarda bir işe yaramayacaktır.
Planlama aşamasında kullanılan metotlardan bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•

Gantt diyagramları
Kritik Yörünge Metodu (CPM)
Program Değerlendirme ve İnceleme Tekniği (PERT)
Denge Çubuğu Metodu (LOB)
Semer Metodu

Bu yazı çerçevesinde termal projelerin geliştirilmesinde kullanılabilecek ve Ağ Diyagramlar olarak da
tanımlanan Kritik Yörünge Metodu (CPM) ve Program Değerlendirme ve Kontrol Tekniği (PERT) ele
alınacaktır. Yazının devamında bu yöntemlerin kısaltılmış adları kullanılacaktır.
Jeotermal projelerin uygulanması aşamasında kullanılacak yönetim teknikleri de işin yapıldığı ortama
(kültüre) göre ayarlanmalıdır, bu aşamada proje takımının iletişim ve takım çalışması konularında
eğitimi, geri beslemenin yapılması için bir sistemin oluşturulması gereklidir. Projenin tamamlanması
süreci ise, tanımlamada belirtilen hedeflere ulaşımın kontrolü, proje sonuç raporunun hazırlanmasını,
başarının tanınmasını içerir.
Bu yazı kapsamında proje planlama tekniklerinden ağ diyagramlardan söz edilecek, bu çerçevede
kritik yörünge metodu ve program değerlendirilme ve incelenme tekniği (PERT) açıklanacaktır.
Ağ diyagramlar
Ağ diyagramlar yapılacak işlerin doğrusal grafik halinde zamanlamalarının gösterilmesini içerir. İki tür
diyagram çizim şekli vardır, bunlar:
•
•

Aktivitenin noktada gösterildiği diyagram (Şekil 5),
Aktivitenin okta gösterildiği diyagram (Şekil 4),

olarak listelenebilir. İki çizim yöntemi arasında kavramsal açıdan bir fark yoktur, seçim tümüyle
kullanıcıya bırakılmıştır. Birbirini takip eden hafriyat (A) ve temel atılması (B) aktivitelerinin gösterimi
aşağıdaki gibi her iki şekilde de olabilir:

B

A

Şekil 4. Aktivite ok üzerinde

A

B
Şekil 5. Aktivite noktada
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Ağ diyagramları temel kavramları
Bu yazı çerçevesinde aktivitenin ok üzerindeki durumu ile örnekler açıklanacaktır. Bunun diğer şekle
çevrilmesinde aynı kurallar geçerli olacaktır. Ağ diagramların oluşturulmasında dikkat edilecek kurallar
aşağıdadır:
1. Aktiviteler ok veya nokta şeklinde gösterilebilir. Her iki gösterimde de olaylar zaman içindeki
noktalardır (örneğin, hafriyatın başlaması/bitmesi bir olay, hafriyatın yapılması ise bir aktivitedir,
Şekil 6).
2. Her aktivite bir başlangıç ve bir bitiş olayı ile tanımlanır. Bu olaylar numaralandırılarak aktivitenin
tanımlanmasında kullanılır (örneğin i,j aktivitesi gibi)
3. Aktiviteler seri olarak bağlanabileceği gibi paralel olarak da bağlanabilirler (Şekil 6).
4. Mantıksal bir bağ yaratmak ve herhangi iki aktivitenin aynı tanım numarasına sahip olmaması için
gereken yerlerde kukla aktiviteler kullanılır. Kukla aktivitelerin süresi olmadığı gibi kaynak ataması
da yapılmaz (Şekil 6).
Bitiş olayı

Başlangıç olayı
A

j

i

Şekil 6- a. Başlangıç ve bitiş olayları

B
A
C

Şekil 6- b. Aktiviteler arasındaki mantıksal ilişkiler
A

B

C

Şekil 6- c. Seri bağlı aktiviteler
B

A

C

E

D

Şekil 6- d. Seri ve paralel bağlı aktiviteler (B,C,D aktiviteleri aynı aktivite
numaralarına sahip (ij))
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Örnek çözümü:
Yukarıda açıklanan kavramların açıklanabilmesi için bir örnek çözüm yapılmıştır. Örnek olarak 10
aktivitelik bir proje ele alınmıştır. Böyle bir projede tanımlama aşamasından sonra gelen planlama
aşamasında ilk olarak yapılacak işler listesi çıkarılmalı ve bu işlerin birbiriyle olan ilişkileri belirtilmelidir,
bu işlem aşağıdaki gibi basit bir tablo ile halledilebilir:
Aktivite

Süre (gün)

A
B
C
D
E
F
G
H
K
L

Önce gelen aktivite
A
B
D
B,E,G
D
G
H
J,F,K

3
4
10
7
2
2
8
6
7
1

3

7

14

18

3

11

14

2

3
C

A

D

0

7

0

7

Geç başlama

Geç bitiş

7

17

18

28

9

15

17

28

29

13

15

26

28

28

29

F

4

L

5

G

Kritik yörünge

Erken bitiş

7

E

1

Erken başlama

Kukla aktivite

B

0

7

15

7

15

Aktiviteden
Sonra gelen aktivite
B
C,F
L
E,G
F
L
F,H
K
L
-

8

15

21

15

21

9

21

28

21

28

K

H

6

7

Şekil 7. Örnek ağ diyagramı
Bu örneğin üzerinde çalışıldığında Şekil 7’de görülen örnek ağ diyagramı elde edilir. Aktiviteden önce
ve sonra gelen aktivitelerin tesbit edilmesi konunun uzmanlarına danışılarak yapılır. Ağ
diyagramlarının hazırlanmasının yararlarından birisi de projeye katılan taraflar arasında bir iletişim
aracı oluşturmasıdır. Ağ diyagramını oluştururken proje yöneticisinin diğer katılımcıların fikrini alması
bu açıdan önemlidir. Diyagram bütün katılımcılar tarafından kabul görmelidir, katılımcılara
kendilerinden önce ve sonra gelen aktiviteler hakkında bilgi verilmelidir. Diyagram dikkatle incelenirse
her aktivitenin (kukla aktiviteler hariç) bir süresi olduğu ve her aktivitenin yanında dört gözlü bir
kutunun bulunduğu gözlenir. Bu dört gözlü kutunun sol üst gözü o aktivitenin en erken başlama
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gününü, sağ üst gözü en erken bitiş tarihini, sol alt gözü proje toplam süresini etkilemeden en geç
başlama gününü, sağ alt gözü en geç bitiş gününü gösterir. Bu hesaplamalar sol üst gözden ve 1 nolu
noktadan başlayan aktivitelere ‘0’.günden başlamak üzere yapılır. Örneğin A aktivitesinin başlangıcı
‘0’.gün ve en erken bitişi ‘3’.gündür. Bu çerçevede B aktivitesinin en erken başlama günü ‘3’.gün, en
erken bitişi de ‘7’. gündür. Dikkat edilirse F aktivitesi en erken ‘15’.gün başlayabilir, çünkü F aktivitesi
başlamak için B,E ve G aktivitelerinin tamamlanmasını beklemektedir. Bu aktiviteler sırasıyla 7,9 ve
15. günlerde tamamlanmaktadır. G aktivitesi tamamlanmadan F aktivitesi başlayamayacağı için, F
aktivitesinin en erken başlama günü ‘15’. gündür. Hesaplar son aktiviteye kadar böyle yapılır, son
aktivitede en erken bitiş günü en geç bitiş günü olarak alınır ve bu işlemler aynı mantıkla sondan başa
doğru yapılır. Örneğin B aktivitesinin en geç bitişi C ve F aktivitelerine bağlı olarak 18. gündür, eğer B
aktivitesinin bitişi 18. günden sonraya sarkarsa bu projenin toplam süresini etkileyecektir. B
aktivitesinin erken başlama ve geç başlama tarihleri arasında 11 günlük bir süre vardır, bu süre proje
yöneticisinin rezerv olarak kullanabileceği süredir. Fakat bu sürenin kullanılması A,B,C hattındaki
aktivitelerin fazla zamanını tüketmektedir. Kısaca bu ek süre aktiviteye değil, kritik olmayan bir
yörüngeye aittir, sonuna kadar kullanılması durumunda bu yörüngede ikinci bir kritik yörünge olacaktır.
Bu noktada kritik yörüngeyi tanımlayabiliriz: erken başlama ve geç başlama ile erken bitiş ve geç bitiş
günlerinin eşit olduğu aktiviteler kritik aktiviteler olup, kritik yörüngeyi oluştururlar. Bu aktivitelerdeki bir
gecikme proje toplam süresini etkileyecektir. Yukarıda açıklandığı gibi diğer yörüngelerdeki ek
sürelerin tümüyle kullanılması durumunda bir ağ diyagramında birden fazla kritik yörünge ortaya
çıkabilir.
Proje süresinin kısaltılmasının tek yolu da kritik yörüngedeki aktivitelerin sürelerinin kısaltılmasından
geçer. Örneğin bu diyagramda kritik yörüngeyi oluşturan D,G,H,K ve L aktiviteleri projenin toplam
süresini belirler. Sürenin kısaltılmasında bu aktiviteler ele alınmalıdır. Süre kısaltılırken her aktivitenin
bir günlük kısaltılmasının maliyeti hesaplanır, en ucuz kısaltma yapılan aktiviteden başlanarak toplam
süre kısaltılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kritik yörüngede bu kısaltmalar yapılırken kritik
olmayan yörüngelerinde kritik hale gelebileceğidir. Bu işlemler ‘Primevera’, ‘MS project’ gibi paket
programlarla yapılabilmekte. Proje yöneticisi sürekli güncelleştirdiği ağ diyagramla projenin
yürütülmesini gözetlerken, değişiklerin proje üzerindeki etkilerini incelemekte, proje tamamlanma
süresini kontrol edebilmektedir. Sınırlı maddi kaynakların proje hedefleri doğrultusunda uygun ve
sağlıklı dağılımını yapabilmektedir. Bu tip diyagramların hazırlanması için ayrılacak zaman ve
kaynakların maliyeti, hazırlanmaması halinde yaşanacak hataların ve yanlış kararların maliyetinden
çok daha azdır. Verimlilik ve kaliteyi arttırmak ve bu çerçevede rekabet gücünü arttırmak bir zorunluluk
olmaktadır.
Ağ diyagram mantığını böyle anlatıldıktan sonra bir sonraki aşamadan, PERT’ten kısaca bahsetmek
gerekir. PERT ağ diyagramların en gelişmiş hali olup, CPM deki gibi sadece bitiş-başlangıç ilişkileri
değil aynı zamanda aktiviteler arasında başlangıç-başlangıç, başlangıç-bitiş, bitiş-başlangıç, bitiş-bitiş
ilişkileri tanımlanabilmektedir. Bir aktivite başladıktan sonra başka bir aktivitenin başlangıcı buna göre
tanımlanabilir. Örneğin A aktivitesi B aktivitesi başladıktan iki gün sonra başlıyacaktır diye
tanımlayabiliriz. Bu imkan proje yöneticisine esneklik sağlamaktadır. Bu özellik bazı durumlarda CPM
diyagramlarında da uygulanmaktadır. Fakat PERT’ü CPM’den ayıran en önemli özellik olasılık
teorisidir. PERT’te aktivite süreleri olasılık teorisi göz önüne alınarak hesaplanırken, CPM’de aktivite
sürelerinde kesinlik vardır. Böylece PERT kullanılan bir projede projenin herhangi bir zamanda
tamamlanabilmesinin olasılığı elde edilebilirken, CPM’de bu yaklaşım söz konusu değildir. Örneğin,
PERT kullanılan bir projede ‘t’ sürede projenin tamamlanmasının ‘P’ olasılığı bellidir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta ağ diyagramların proje yönetim bilgi alanı içinde sadece bir
teknik olduğudur. Proje yöneticileri yukarıda belirtilen proje yönetimi bilgi alanlarında değişik teknikler
kullanmak durumundadırlar. Sadece ağ diyagramlara indirgenen bir proje yönetim anlayışı pek çok
soruna gebe olmaya mahkumdur. Proje yönetimi tanımlamadan tamamlamaya bütünsel bir
yaklaşımdır. Genel olarak proje yönetimi problemlerle uğraşır, problemsiz bir proje yönetiminin ütopya
olduğu unutulmamalıdır. Çünkü projeler tanımları gereği orijinaldirler. Proje yönetim tekniklerinin
kullanım amacı problemsiz proje yönetimi değil, problemlerin zamanında görülüp uygun şekilde
çözülmesidir.
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d. Bir Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi Uygulaması Neden Projedir?
Jeotermal akışkanın aranması çıkarılması ve işletilmesini içeren jeotermal gelişme süreci aşağıdaki
nedenlerden dolayı yönetim bilimi açısından bir proje sürecidir.:
•
•
•
•
•
•
•

Birden fazla karar merkezi ve bunların işbirliği içermesi.
Her jeotermal gelişmenin kendine özgü özellikleri içermesi.
Birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmesi
Yoğun sermaye gerektiren yatırımlar olması
Toplumun geniş bir kesimini etkilemesi
Çevre duyarlılığının çok boyutlu(gösel, yer üstü, yeraltı, insan sağlığı) olması.
Geri beslemeli ardışık işlemler dizisi halinde gerçekleştirme sürecine sahip olması.

e. Proje Yönetim Tekniği Açısından Jeotermal Bölge Isıtma Projelerinin Bileşenleri.
Jeotermal bölge ısıtma projeleri, genel olarak Bölüm 4’de açıklanan adımları içeren Şekil 8’de verilmiş
akım şeması içinde yer alan bileşenleri içerir. Şekil 8’de yer alan adımlar teknik anlamda çok daha
detaylı çalışmaları içerir. Bu teknik çalışmalar İzmir Valiliği için hazırlanan Jeotermal Enerji
Yönetmeliği taslağında çok detaylı olarak açıklanmıştır ve bu yönetmelik esas alınarak Bölüm 5’te
örneklenmiştir.

4. JEOTERMAL PROJE AKIM ŞEMASI – GENEL
Jeotermal bölgesel ısıtma projelerinin genel akım şeması şekil 9’da verilmiştir. Bu şema Oregon GeoHeat Center tarafından yayınlanan “Geothermal Direct-Use Engineerıng and Design Guide Book”ta
yer alan “Figure 1.1: Direct us development flow chart” ın geliştirilmiş şeklidir. Literatürde joetermal
proje yönetiminin fonksiyonlarını tanımlayan benzeri yaklaşımlar bulmak mümkündür.
Bu akım şemasında yer alan adımlar, genel olarak, ülkemizdeki geliştirilecek projeler de göz önüne
alınarak aşağıda açıklanmıştır. Bu adımlarda yapılacak teknik çalışmaların detaylarının örnekleri ise
bundan sonraki bölümde verilmiştir.
Adım 1. Kullanılabilir Jeotermal Enerjinin Varlığı
Bir jeotermal ısıtma projesinin ele alınmasının ve başlangıcının nedeni, söz konusu bölgede bir
jeotermal sahanın varlığının bilinmesidir. Ülkemizde jeotermal ısıtma sistemlerinin çıkış noktası,
bilinen doğal çıkışların potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik olmuştur. Bir başka deyişle jeotermal
enerji potansiyelinin bilindiği yerler genellikle antikiteye dayanan kaplıcaların bulunduğu
bölgelerimizdir. Yeryüzüne doğal çıkışı olmayıp bölgede herhangi bir nedenle yapılan jeolojik veya
jeofizik araştırmalarla varlığı belirlenen jeotermal alanların sayısı çok azdır (Salavatlı, İmamköy).
Adım 2-3. Jeotermal Su Mülkiyeti
Diğer yer altı kaynakları gibi Jeotermal suların tüm hakları ülkemizde kamuya aittir ve il özel idareleri
tarafından kullanılır. Bu nedenle herhangi bir sahada jeotermal enerjiye yönelik arama ve çıkarma
çalışmaları için il özel idaresinden yüzey arama izninin alınması gerekir.
Adım 4-8. Toprak Mülkiyeti
Ancak jeotermal rezervuarın yeryüzü kesiti, bulunduğu yere bağlı olarak özel veya kamu mülkiyetinde
olabilir. Jeotermal alanın kamu mülkiyetinde olması, jeotermal suyun tüm haklarına da kamunun sahip
olması ve bu projelerin genellikle kamu yönetimi tarafından gerçekleştirilmesi nedeniyle sorun
oluşturmamaktadır. Ancak söz konusu arazinin özel mülkiyette olması, bulunulan yerin konumuna
bağlı olmak üzere ciddi kamulaştırma problemleri doğurmaktadır. Bu sorunların ciddi bir örneği
Balçova’da yaşanmaktadır.
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Balçova jeotermal rezervuarı hemen hemen tamamıyla özel mülkiyetli alanların altında kalmaktadır.
Bu saha jeolojik ve jeofizik açılarından ülkemizdeki hemen hemen en çok araştırılmış ve araştırılmaya
devam eden sahalardan biridir ve rezervuar belirleme çalışmalarının ilk defa yapıldığı bir alandır. 1989
yılında belirlenen koruma alanlarından çok daha geniş bir alanın, jeotermal enerji potansiyelinin
kullanılması açısından yapılaşmadan korunması gereken bir alandır. Buna karşılık sahanın çok az bir
kısmı için kamulaştırma kararı alınmış, ancak finansman bulunmadığı için kamulaştırma
tamamlanamamıştır.
Koruma alanları bir jeoloğun sınırlamasıyla gelişigüzel belirlenmekte, bunun için gerekli hidrolojik
testler yapılmamaktadır. İkinci önemli bir konu, jeotermal rezervuarların bulundukları alanlar,
potansiyel göçme alanlarıdır. Bundan ötürü, koruma alanları en azından jeotermal rezervuar sınırlarını
mutlaka kapsamalıdır.
Bölgesel ısıtma sistemleriyle toplumun çok büyük bir kesimine, termal tedavi merkezleriyle tüm
dünyadan insanlara hizmet etmesi söz konusu olan jeotermal sahaların, kamulaştırılması veya ciddi
kurallar içinde sadece geniş kitlelere jeotermal enerjinin olanaklarının sunulması amacıyla özel
mülkiyette kalmasının müsaade edilmesi gerekir. Bu anlamda ülkemizde yasal alt yapı mevcut
değildir. Jeotermal enerji sahaları korunamadığı gibi, gereği gibi yapılmayan uygulamalarla geleneksel
kaplıcalarda yok edilebilmekte (Kuzuluk, Kurşunlu, Gecek, Balçova), ekolojik çevre de
değişebilmektedir.
Jeotermal enerji projelerinin geliştirilmesinde toprak haklarının en başta nasıl çözüleceği üzerinde
durulmalıdır. Kamulaştırma ciddi maliyet unsuru ile projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli
olumsuzluklar getirmektedir. Kamulaştırma sadece jeotermal sahanın üzerindeki alan için sorun
değildir. Isıtılacak bölge ile rezervuarın bulunduğu sahanın birbirinden uzak olması halinde, jeotermal
akışkan hatlarının geçtiği alanların toprak hakları da ciddi mülkiyet sorunları ve mali külfetler getirebilir.
Projenin başlangıcında bu tür bileşenlerin var olup olmadığı araştırılmalıdır.
Adım 9-13. Jeotermal Sahanın Özellikleri
Projenin bu aşamasındaki adımlar jeotermal saha hakkında var olan bilgileri değerlendirmek ve varsa
eksik olan bilgilerin oluşturulması için inceleme yapmaktır. Sadece, pek çok uygulamada görüldüğü
gibi, jeotermal suyun doğal çıkışındaki karakteristikleri(sıcaklık, debi, kimyasal içerik) göz önüne
alınarak yapılan ön ekonomik ve teknik fizibilite çalışmalarına dayanarak, bölge ısıtma sistemlerinin
projelendirilmesi mümkün değildir. Bu çalışmalar projelerin büyüklüğü hakkında çok genel ve
güvenilirliği çok düşük bilgiler verebilir ve muhtelif senaryolar yaratılabilir. Bu senaryoların
denetlenmesi rezervuar hakkında yüzeysel karakteristiklerin ötesinde yapılacak çok yoğun jeolojik,
jeofizik, jeokimyasal ve hidrojelojik çalışmalardan sonra elde edilecek bilgilerle yapılacak rezervuar
değerlendirmesiyle mümkün olabilir. Bu nedenle önce jeotermal saha hakkında mevcut veriler
değerlendirilir. Ülkemizdeki pek çok saha MTA ve Üniversitelerdeki araştırmacılar tarafından
incelenmiştir. Ancak toplanacak veriler yeterli olmayabilir. Bu yüzden jeotermal sahanın jeotermal
enerjinin kullanımına yönelik karakteristikleri, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve hidrojeolojik yüzey ve
derin arama çalışmalarıyla belirlenmelidir.
Adım 14-15. Teknik ve Ekonomik Ön fizibilite.
Bu çalışmaların tamamlanmasından sonra aşağıdaki girdiler göz önüne alınarak bir teknik ve
ekonomik ön fizibilite yapılır:
•
•
•
•
•
•
•

Jeotermal sahanın belirlenen karakteristikleri.
Bölge ısıtma sistemine dahil olacak bölgenin global olarak hesaplanmış yükleri.
Bölge ısıtma sistemi uygulanacak bölgenin sosyo-ekonomik koşulları.
Jeotermal saha ile bölge arasındaki uzaklık.
Kamulaştırma maliyetleri.
Proje finans maliyetleri
Alternatif enerji maliyetleri.
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Yapılacak bu ön fizibilite çalışmasından sonra ortaya çıkan sonuç, projenin teknik olarak ve/veya
maliyet açısından uygun olmadığını gösterebilir. Bu durumda proje terk edilir. Uygun olduğu taktirde
rezervuar değerlendirme çalışması yapılır.
Adım 16. Rezervuarın değerlendirilmesi
Önceki adımlarda yapılan jeoelojik, jeofizik, jeokimya ve hidrojeolojik tekniklerle yapılan yüzey ve derin
araştırma çalışmalarından sonra, jeotermal sahanın büyüklüğünün ve potansiyelinin belirlenmesi için,
günümüzün bilinen bilgi ve teknikleri kullanılarak rezervuar değerlendirilmesinin yapılması gerekir.
Rezervuar değerlendirilmesi için gerekli jeoelojik, jeofizik, jeokimyasal ve hidrojeolojik çalışmalar ve
rezervuar değerlendirmesi çalışmaları, jeotermal projelere, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
önemli maliyetler getirmektedir. Ancak özellikle bölgesel ısıtma sistemleri gibi büyük projelerde bu
maliyetler toplam maliyetin yanında çok küçük bir parçayı oluşturmaktadır. Buna rağmen çeşitli
nedenlerle(örneğin, proje maliyetin küçük gösterilmesi) bu çalışmalar yapılmamakta ve bazen çok
ciddi sonuçlar ortaya çıkmaktadır: Van’ın Erciş ilçesinde rezervuar çalışmaları yapılmadan, 10.000
konutluk bölgesel ısıtma sisteminin dağıtım şebekesinin boruları satın alınmış ve dağıtım için gerekli
enerjiyi sağlayacak jeotermal akışkan debisine ulaşılamamıştır ve proje terkedilmiştir.
Adım 17. Yük Analizi
Öngörülen rezervuar potansiyelinin belirlediği büyüklükte bir sistem tasarım yükünün belirlenmesi
gerekir. Bu yük, bölgesel ısıtma sistemine dahil edilecek olan yerleşim merkezindeki binaların tasarım
ısı yüklerinin toplamıdır. Sistem tasarım ısı yükünün hesabı için bir örnek EK 1’de verilmiştir.
Adım 18-19. Teknik ve Ekonomik Fizibilite
Bu adımda rezervuar potansiyeli büyük bir olasılıkla belirlenmiş demektir. Jeotermal saha potansiyele
dayanarak ve kullanım alanının enerji tüketim potansiyeli (Isıl yükü) belirlenerek, proje karakteristikleri
(kuyu sayısı, üretim ve dağıtım şebeke büyüklükleri, yardımcı ekipmanlar,..) belirlenir (avan proje). Bu
karakteristiklere dayanarak daha detaylı teknik ve ekonomik analizler ve fizibilite çalışması yapılır.
Eğer sonuçlar uygun çıkmıyorsa proje terk edilir.
Adım 20-23. Çevre Etkileşimi, Re –enjeksiyon.
Jeotermal enerji projelerinin, özellikle elektrik üretimi uygulamalarında, Ülkemizde hemen hemen hiç
üzerinde durulmayan yanı, çevreye olan etkileridir. Herhangi bir bölgedeki jeotermal projelere karşı
toplumun davranışının proje ömrü(project life - cycle) ile birlikte olumludan olumsuza doğru gittiği
1
belirtilmektedir Başlangıçta temiz, ucuz, dost,yeşil, sürdürülebilir bulunan jeotermal projelerin hayata
geçirilmesi için büyük destek vardı. Ancak kuyu delme ve sistemin fiziksel olarak inşaasına geçilme
sürecinde bu olumlu tavır olumsuza dönüşmektedir. Bunun sebepleri de projenin,
•
•
•
•

ekosistem,
insan sağlığı(su kirlenmesi, gürültü, gaz emisyonu)
ekonomi (tarıma zarar, özel mülkiyete zarar, turizme zarar)
görüntü

üzerine negatif etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu etkiler sistem büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte,
1
elektrik üretiminde daha fazla olmaktadır . İtirazlar bazen projenin pahalı olduğunu da içermektedir.
Jeotermal akışkanlar ve birlikte gelen gazların her zaman masum akışkanlar olduğunu söylemek
mümkün değildir. Gerek taşıdıkları kimyasallar gerek atık olarak dahi sahip oldukları yüksek sıcaklık
nedeniyle çevre için olumsuzluklar yaratabilirler. Bu nedenle projenin çevresel etkileri, kullanılan
jeotermal suyun re-enjekte edilip edilmeyeceği üzerinde çok iyi durulması gereken noktalardır. Çevre
etkilerinin azaltılması için öngörülen yöntemler, teknik ve ekonomik fizibilitenin tekrar gözden
geçirilmesini gerektirebilir.
Kullanılan jeotermal akışkanın re-enjeksiyonuna karar verilmişse, re-enjeksiyon kuyuları açılmalıdır.
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Adım 24-26. Kuyuların Delinmesi ve Testler.
Yapılan ön çalışmaların ışığında, izinleri alındıktan sonra, üretim ve re-enjeksiyon kuyuların delinmesi
ve test edilmesi adımına geçilir. Kuyu testleriyle belirlenen karakteristiklere göre(sıcaklık, debi
kimyasal yapı) projenin teknik ve ekonomik fizibilitesi tekrar gözden geçirilir. Öngörülenlerden(kuyu
sıcaklıkları, debileri, sayıları, kimyasal yapı) farklılıklar teknik ve ekonomik fizibiliteyi tekrarlamayı
gerektirebilir. Bunun sonucunda projenin küçültülmesine veya büyültülmesine de gidilebilir, yeni
kuyular delmek gerekebilir.
Adım 27. Sistem Tasarımı ve Projesi.
Kesinleşen rezervuar karakteristiklerine ve sistem büyüklüklerine göre, jeotermal bölge ısıtma
sisteminin genel olarak jeotermal akışkan çıkarma, iletim, ısı transfer merkezleri, ısı dağıtım ve
toplama, otomatik kontrol ve güvenlik sistemleri olarak sayılabilecek bileşenlerini içeren uygulama
projeleri yapılır. Sistemin ve bileşenlerinin tasarımını içeren projelerde, jeotermal akışkanın
fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkacak korozyon ve çökelme problemlerinin çözümleri
olan sistemlerin tasarımını da içermelidir. Projelerin, ülkemizdekinin aksine, mümkün olduğunca
yapımcı firmalar dışındaki firmalar tarafından yapılması ve inşasının bu proje grubu tarafından kontrol
edilmesi sağlanmalıdır. Böylelikle oluşan kontrol çevrimi, projelendirmeden veya yapımdan doğan
hataları en aza indirecektir.
Adım 28-30. Yapım
Yapılan projeye göre sistemin kurulması serbest rekabet koşulları altında ihale edilir ve kontrol
grubunun gözetiminde yapım gerçekleştirilir. Bu aşamada projedeki değişiklikler tasarımcının oluru ile
gerçekleştirilmeli ve sistemin yapıldığı gibi (as-built) projelerinin müteahhit tarafından yapılması ve
teslim edilmesi sağlanmalıdır.
Bu projelerin yanında, sistemin işletme ve bakım dokümanları oluşturulmalıdır. Bu dokümanlar test ve
kabul işlemleri esnasında gözden geçirilmeli, eksiklikler varsa giderilmelidir.
Adım 31. Binalarda ısıtma Sistemlerinin Yapılması veya Modifikasyonu
Jeotermal enerji bölge ısıtma sisteminin alt yapısı inşa edilirken bir yandan da bu sistem içinde yer
alan binaların jeotermal enerji transfer sistemlerinin ve ısıtma tesisatlarının yapılması veya
modifikasyonu gerekir. Modifikasyon, binada merkezi ısıtma sisteminin bulunup da ıstıcı akışkan
sıcaklığının jeotermal enerji sistemiyle uyumlu olmadığı hallerde gereklidir. Mahal ısıtıcılarının
(radyatörler vs) seçimi bilindiği gibi ortalama su sıcaklığına göre yapılmakta ve genellikle seçimler
90/70 sıcaklık rejimine göre olmaktadır. Jeotermal enerji ile aynı rejimin elde edilmesi mümkün
olmayabilir. Bu durumda mahal ısıtıcılarının yeterli olup olmadıkları kontrol edilmeli, gerektiğinde
mahal ısıtıcılarının yüzeyleri azaltılmalıdır.
Adım 32. Test ve Kabul
Yapılan sistemin testi ve kabulü, proje ve müteahhit grupların dışında bir grup tarafından projeye
uygunluğu, öngörülen performansı sağlayıp sağlamadığı yönleriyle ve tüm bileşenleri itibariyle test ve
kontrol edilmelidir. Test ve kabul işlemleri sistem tasarımı ve projelendirilmesi aşamasında
belirlenmeli, ihalede müteahhide bildirilmelidir.
Adım 33. İşletme ve İzleme
Test ve kabulü yapılmış bulunan sistem, projelendirme ve yapım süreçleri esnasında yetiştirilmiş kilit
personeli de içeren bir grup tarafından işletilmeye başlanmalıdır. Jeotermal sahalar dinamik
sistemlerdir. Bir başka deyişle, karakteristikleri zamanla değişebilir. Bu yüzden bundan sonraki
bölümde verilen yöntemlerle sürekli olarak izlenmesi gereken sistemlerdir. İzleme, bakım gibi,
işletmenin integral bir parçadır. Sürekli olarak sahadan veriler alınmalı ve değerlendirilmelidir.
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5. JEOTERMAL PROJE AKIM ŞEMASI – TEKNİK
Şekil 8’de verilen ve yukarıda açıklanan genel akım şeması görünüm itibariyle Jeotermal gelişme
projelerinin yoğun bir işlemler dizisini içeriyor olduğunu belirtse de, bu akım şemasında yer alan her bir
adımın ayrıca kompleks ve yoğun işlemler gerektirdiği de bilinmelidir. Bu anlamda örneklemek üzere
aşağıda yüzey arama çalışmaları ve bölge ısıtma sistemi sistem tasarımı ile ilgili işlemler aşağıda,
yine genele hatlarıyla, açıklanmıştır.
a. Yüzey Arama Çalışmaları
Genel akım şeması içinde (Şekil 8) 11 ve 13 nolu adımlarda genel olarak tanımlanan yüzey arama
çalışmalarının, projenin rezervuar mühendisliği açısından teknik akım şemasını örneklemek amacıyla
Şekil 9’da gösterilmiş ve bu adımlar aşağıda açıklanmıştır.
Adım 1. Literatür Çalışması
O saha hakkında Üniversitelerde, MTA, DSİ ve TPAO gibi devlet kurumlarınca yapılmış jeolojik ve
diğer ilgili çalışmalar toplanır. Bu veriler üzerinde çalışılarak bir ön kavramsal model oluşturulabilir.
Adım 2. Jeolojik Harita Çalışması
Sahanın 1/25000 ve eğer gerekli görülürse, detay 1/5000 ölçekli jeolojik haritaları hazırlanır. Bu
haritalarda ısı kaynağı, örtü ve hazne kayacı olabilecek formasyonlar dikkatle yerleştirilir. Yüzeydeki
jeotermal aktiviteler ve hidrotermal alterasyon zonlarının dağılımı haritada gösterilir. Bunun dışında
faylar çatlaklar ve yönelimleri işaretlenir. Ayrıca, uydudan alınan kızıl ötesi fotoğraflar ısıl anomalinin
yerinin belirlenmesinde kullanılır.
Adım 3.Yüzey Aktivitelerinin İncelenmesi
Yüzeydeki ısıl aktivitelerin kaplıca suları, difüzif ve konduktif çıkışları ölçülerek sistemin dışa
boşalımının hesaplanmasında ve anomalinin büyüklüğünün belirlenmesinde kullanılır.
Adım 4. Petrolojik Çalışmalar
Isıl anomaliyle ilgili formasyonların petrolojik incelenmesi, potansiyel rezervuar ve örtü kayaçlarının
tanımlanması ve büyüklüklerinin belirlenmesini sağlaması yanında, akışkan karakteristiklerinin
tanımlanmasında rol oynar. Petrolojik incelemeler alterasyon minerolojisi ve geçmişteki sıcaklıklar
yanında isotopik çalışmalarla kayaçların ve dolayısıyla jeotermal sistemin yaşı belirlenir.
Adım 5. Yapısal Çalışmalar
Çatlak ve fayların yönlenmesi, boyutları ve frekansı hakkındaki bilgiler, herhangi bir tip jeotermal
rezervuarın değerlendirilmesinde ve aramada önemli rol oynar. Suyun hakim olduğu hidrotermal
sistemlerde çatlak kontrollu geçirgenlik, diğer bir deyişle, ikincil geçirgenlik üretimi de kontrol ettiği için
önemlidir. Hava veya uydu fotoğraflarından çatlak yönlenmesi ve frekansı hakkında önemli bilgiler
edinilir.
Adım 6. Jeokimyasal Çalışmalar
Jeotermometrelerle rezervuar sıcaklığının tahmin edilmesi yanında, radon helyum ve civa gibi “trace”
elementlerle jeotermal rezervuarın yarattığı anomalinin büyüklüğü belirlenir. İzotop çalışmalarıyla
beslenme yeri ve mola süresi hakkında bilgi toplanır.
Adım 7. Hidrojeolojik Çalışmalar
Hidrolojik çalışmalar akışkanların kaynağını, beslenme alanını, filtrasyon miktarını ve akiferin
lokasyon, derinlik basınç, sıcaklık ve bileşimini belirlemek için gerçekleştirilir. Bu amaçları
gerçekleştirmek için izotopik yöntemler, topoğrafya ve piyezometrik su seviyelerinden faydalanılır.
Hidrolojik bilanço yapılarak beslenme potansiyeli tahmin edilebilir.
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Adım 8. Doğal Alan Yöntemleri
Bu çalışmalardan gravite jeolojik yapıları ve bu arada ısı kaynağını belirlemek için kullanılır. Havadan
ve yerden yapılan manyetik çalışmalar da bölgesel yapısal analizler ve volkanik formasyonların olduğu
yerlerde jeotermal anomalinin boyutunun belirlenmesinde kullanılır. SP yüksek jeotermal gradyenleri,
akışkan hareketlerini ve yapısal durumu belirleme amacıyla uygulanır.
Adım 9. Elektrik Yöntemler
Jeotermal aramada elektrik rezistivitesinin yatay ve düşey değişimlerini değerlendiren “Schlumberger
sounding”, bipole-dipole ve dipole-dipole yöntemleri kullanılır. Bu yöntemlerle jeotermal anomalinin
büyüklüğü derinliği ve yapısal durum hakkında önemli bilgiler edinilir.
Adım 10. Manyeto-Tellürik Yöntemler
Tellürik yöntemler yatay yöndeki rezistivite değişimlerine hassas oldukları ve manyetotellürik
yöntemler de derin araştırma yapmak için, jeotermal sahalarda uygulanırlar. CSAMT de kaynak
kontrollu bir sistem olup, derin araştırmalarda kullanılır.
Adım 11. Isı Akısı Çalışmaları
Sığ sondajlarda sıcaklık ölçümü yapılarak gerçekleştirilen bu çalışmada jeotermal anomalinin boyutları
belirlenir.
Adım 12. Sismik Çalışmalar
Aktif ve pasif sismik yöntemleri kullanılabilir. Aktif sismik arama metotlarından olan kırılma ve yansıma
yöntemleri kullanılarak yeraltındaki katmanların yapısal durumu hakkında bilgi edinilir. Pasif
yöntemlerden “mikrosismi” ise aktif fayların belirlenerek onların civarındaki geçirgen zonlara sondajla
ulaşma olanağı sağlar.
b. Bölge Isıtma Sistemi –Sistem Tasarımı
Bu bölümde tesisat mühendisliği açısından sistem tasarımı çalışmalarına ait proje adımları, İzmir İli
jeotermal enerji yönetmeliği taslağında yer aldığı şekilde aşağıda verilmiştir. Sistem tasarımının ve
tasarımın diğer adımları yönetmeliğin içindeki esaslara ve bölge ısıtma sistemleri bilimi ve tekniğine
göre oluşturulmalıdır. Aşağıdaki tablo bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin inşaasına başlamadan
önce oluşturulması gereken doküman ve projeler ile yapılması öngörülen çalışmaları içermektedir.
No

1

İstenilen
Dokümanlar
Genel
durum
planı ve ilgili
dokümanlar

2

Kuyu bilgileri

3

Jeotermal
akışkanın fiziksel
ve
kimyasal
özellikleri

Açıklama ve Hazırlanma Esasları
Bölgede mevcut jeotermal enerji sistemlerine ilişkin, elektrik, santral
binası, hava hattı ve trafo durumu ile öngörülen çözümleri gösteren
1/25.000 ölçekli genel durum planı ve krokileri, varolan harita, imar planı
durumu, mahalleler hakkında belge, plan, krokiler.
“Formasyon Değerlendirmesi ” ve “Üretim Ölçümleri “ eklerinden elde
edilen jeotermal su kaynaklarına ait debi ölçümleri, kuyu testleri ve pompa
deneylerine ait tutanaklar, kroki, kuyu logları, deney sonuçları ve grafikleri,
değerlendirme raporları.
Bulundukları ortam içinde (kayaçlar ve sıcaklık) eriştikleri kimyasal denge
dolayısıyla çeşitli mineraller taşıyan jeotermal akışkan, enerji dönüşüm
sistemi içinde kullanılacak malzeme cinsleri yanında, kaynak ve yere özgü
olan dönüşüm sisteminin tipini de belirleyecektir. Silika, oksijen, klorürler,
kalsiyum, magnezyum, CO 2 ve H 2 S yukarıdaki malzeme ve sistem tipi
seçimini etkileyecek kimyasal bileşenler olup, birinci derecede dikkate
alınacaklardır.
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4

Nüfus
Yoğunluğu

5

Kamulaştırma,
kullanım
izni
belgeleri

6

İklim Bilgileri

7

Zamana
göre
öngörülen
ısı
satış-sistem
gelişme profili

8

Isı
yükünün
sezon
içinde
zamana
göre
değişimi

10

11

12

Tepe ısı yüküne
göre
hesaplanmış ısı
yükü
alan
yoğunluğu
Sistem tasarım
yükü

Tasarım
faktörü

yük

Isıtılacak bölgenin nüfus sayısı ve yoğunluğu belirlenecektir. Nüfusun 25
yıllık (5 yıllık aralıklarla) gelişim eğilimi tespit edilecektir. Isıtma sisteminin
tasarımı şimdiki nüfusa göre ve gelecekteki nüfus projeksiyonları dikkate
alarak yapılacaktır
Jeotermal sistemle ilgili, jeotermal ve temiz suyun ve yapılaşma yerlerinin
kamulaştırma veya kullanım belgeleri.
Sistemin kurulacağı bölgenin enerji kullanım periyodundaki (yaz, kış veya
her ikisi) 24 saatlik dış sıcaklık değerleri.
İklim: Konut ısıtma ve soğutması yüklerini belirlemek için yörenin
geçmişteki gün boyunca ve mevsimsel olarak değişen iklim koşulları ilgili
veriler toplanacaktır. Konut ısıtma ve soğutması gereksinimleri, tasarlanan
oda sıcaklığı ve dışarıdaki hava sıcaklığı arasındaki farkla ve maksimum
yük talebi ile de doğru orantılı olacaktır. Yörenin derece-gün değerleri
belirlenecek ve yük zaman grafiği çizilecektir. Yıllık yük faktörü(yıl
boyunca ortalama yükün maksimum yüke oranı) belirlenecektir. Yılın en
soğuk gününün de ısıtma yapabilen ve yıl boyunca düşük bir yük
faktörüyle çalışan sisteme karşın, yıllık minimum sıcaklığın üzerindeki bir
sıcaklıkta ısıtma yapabilen ve de yüksek bir yük faktörü ile çalışan
sistemin ekonomik açıdan karşılaştırılması yapılacaktır. Ekonomi ile
orantılı olarak, en soğuk zaman aralığında oda sıcaklığının tasarlananın
ne kadar altına düşebileceğini belirleyen bir kriter belirlenecektir. En düşük
o
dış hava sıcaklığının 5-10 C üzerindeki bir sıcaklık tasarım değeri olarak
seçilebilir.
Yerleşim yerinin gelecekteki nüfus artışına bağlı olarak abone sayılarının
artışı 5 (beş) yıllık aralıklarla tesbit edilerek ve uygulanacak proje
kapasitesi beldenin 25 yıl sonrası için gereksinim duyacağı enerji
miktarına göre belirlenecektir. Eğer “Rezervuar Değerlendirmesi
Yönetmeliği”nde belirlenen yararlanılacak jeotermal enerji kaynağında 25
yıl sonrasındaki gereksinime yanıt verebilecek kapasite yoksa, sıcak su
kaynak potansiyelinin hangi yıla kadar veya kaç aboneye hizmet
verebileceği hesaplanacaktır.
Uygulama başlangıcında mevcut kullanıcı durumuna ve gelişme
profiline göre ayrı ayrı olmak üzere:
Isı yükünün zamana bağlı değişimi
Isı yükünün sezonluk ve haftalık ortalama yükleri
Tepe ısı yükü
MW/ha ölçüsünde toplam değer ve şehir planı üzerinde dağılım.

Sistem büyüklerini belirleyen toplam yük.
Yük faktörü ortalama yükün sistem tasarım kapasitesine oranıdır
Jeotermal sistemlerde önemli olan işletme masrafı değil, ilk yatırım
masrafı olduğu için, yük faktörü sistemin uygulanabilirliği belirleyecektir.
Jeotermal sistemin kullanım ekonomisini iyileştirmek için, yatırımın
çalışma zamanı oranını yansıtan yük faktörü büyütülmeye çalışılacaktır.
Yük faktörünü arttırmak için ya yük faktörünün doğal olarak büyük olduğu
uygulamaları seçilecek, ya da tepe yük için başka alternatiflerin
kullanılmasıyla, jeotermal sistemin tasarım kapasitesi küçültülecektir.
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13

14

15

16

17
18

19

20
21

Tepe
yükün
nasıl
karşılanacağı
Sistemin
ekonomik
ve
teknik
olarak
çalışabilmesi için
gerekli minimum
ısı yükü.

Çalışan akışkan
debileri

Çalışma
sıcaklıkları
seçim kriterleri
ve hesapları
Sistem
ısıl
tasarımı
Isı tüketicileri ile
yapılmış
andlaşmalar

Uygulama
projesi

Maliyetler

22

Fizibilite
çalışması

23

Proje uygulama
termin planı

24

Uygulama
için
yasal izinler

Tepe yük için ek konvansiyonel bir sistem veya depolama öneriliyorsa,
tepe yükün paylaşım oranı, konvansiyonel sistem temel karakteristikleri,
depolama sistemi tasarımı verilecektir.
İşletme masraflarının karşılanması açısından minimum ısı yükü
belirlenecektir. Ayrıca, ısıtma sezonu dışındaki aylarda kullanım sıcak
suyu için oluşacak düşük yükün karşılanmasında, sistemin işletme
masraflarını düşürmek üzere gerekli tedbirler alınacaktır.
Üretim kuyu sayıları, lokasyonları, statik ve dinamik seviyeleri, debileri,
A sıcaklıkları (Jeotermal Enerji Yönetmeliği EK E, F ve G’ye göre
hazırlanacaktır.)
Re-enjeksiyon kuyu sayıları, lokasyonları, statik, debileri, tekrar basma
B sıcaklıkları (Jeotermal Enerji Yönetmeliği EK H’ye göre
hazırlanacaktır.).
Tepe yüke göre jeotermal akışkan devresi debileri ve sıcaklıkları
C
(Jeotermal Enerji Yönetmeliği EK G ve H’ye göre hazırlnacaktır.)
Tepe yüke göre sekonder devre –sıcak su devresi-debileri ve
D
sıcaklıkları.
E İletim, dağıtım, transfer merkezlerindeki su kayıpları debisi.
A Isı değiştirgeçleri çalışma sıcaklıkları.
B Şebeke kayıpları ve sıcaklık düşümleri.
Akışkan hatlarının ve ısı merkezlerinin ısıl ve hidrolik tasarımı, enerji
diyagramları
Sistem başlangıç yükünü oluşturan enerji tüketicileri(konutlar vs,) ile
yapılmış ön andlaşmaların özeti.
Aşağıda belirtilen dokümanlar hazırlanırken sistem gelişme profiline göre,
kurulan sistemin gelecekteki yükü karşılamak üzere alınan tedbirler
belirtilecektir.
Topografik çalışmalar: Topografik çalışmalar çerçevesinde genel
durum planı hazırlanacak, yapım yerlerinin harita ve kesitleri
A çıkarılacak, toplama boruları, isale hattı, dağıtım ana boru hattı ve geri
dönüşüm hattı güzergah haritaları yapılacak, şebeke haritaları
yanında servis yolu projeleri haritaları hazırlanacaktır
B Tesisat projesi
C Otomatik kontrol projesi
Uygulama ve işletme tahmini maliyetlerinin
Fizibilite raporu, ekonomik hesapların yanında aşağıdaki bilgileri de
içermelidir:
a. İdari, Coğrafi, Tarihi Durum.
b. Sosyoekonomik ve Kültürel Durum.
c. Mevcut elektrik enerji Tesislerinin Durumu.
d. Varolan Jeotermal Enerji Tesislerinin Durumu.
e. İmar Planı Durumları.
Uygulamanın zamana bağlı aşamalarını gösteren diyagram.
Uygulamanın yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel
yönetimlerden ve özel kişilerden, (işgal, arazi kullanımı, geçiş hakkı vs
için) alınması gereken izinler.
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JEOLOJİK
ÇALIŞMALAR

JEOFİZİK
ÇALIŞMALAR

1
LİTERATÜR
ARAŞTIRMASI

8
DOĞAL ALAN
ÇALIŞMALARI

GRAVİTE
MANYETİK
SP

2
JEOLOJİK
HARİTA
HAZIRLANMASI

9
ELEKTRİK
ÇALIŞMALAR

REZİSTİVİTE

3
YÜZEY
AKTİVİTELERİNİ
N İNCELENMESİ

10
MANYETO TETLÜRİK
ÇALIŞMALAR

AMT
CSAMT

4
PETROLOJİK
ÇALIŞMALAR

11
ISI AKISI
ÇALIŞMALARI

SIĞ GRADYAN
KUYULARI

5
YAPISAL
JEOLOJİK
ÇALIŞMALAR

12
SİSMİK
ÇALIŞMALAR

6
JEOKİMYASAL
ÇALIŞMALAR

7
HİDROJEOLOJİK
ÇALIŞMALAR

YÜZEY
ARAMA
ÇALIŞMALARI

DERİN
ARAMA
ÇALIŞMALARI

Şekil 9. Yüzey arama çalışmaları akım şeması
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SONUÇ
Çok zengin olan jeotermal enerji kaynaklarımız, konvensiyonel enerji kaynakların mevcut azalım
eğilimi ve giderek ekonomik anlamda kullanılamaz bir duruma gelmeleri nedeniyle, pek çok alanda
toplumumuzun enerji-ısı gereksinimi için güçlü bir alternatif olmaktadırlar. Ancak jeotermal kaynakların
karmaşık doğası, uygulamaların çok disiplinli ve çok karar merkezli olması, jeotermal akışkanların
kullanımının çevre etkileşimi olması, pahalı yatırımlar olması nedenleriyle, jeotermal gelişme
projelerinin, ciddi bir proje yönetimi ile günümüz bilim ve teknolojisinin kullanılarak gerçekleştirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Aksi halde:
•
•
•
•

sürdürülebilir ve pratik anlamda yenilenebilir özelliklerde uzak
aşırı yatırım ve işletme maliyetleri ile
yoğun işletme sorunlarının ve
çevre kirliliğinin

söz konusu olduğu uygulamalarla toplum karşı karşıya kalır. Jeotermal kaynaklarımız ekonomik ve
politik çıkar kaygılarından uzak, ülke ve toplum yararının ön planda tutulduğu projelerle toplumumuzun
hizmetine sunulmalıdır.
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Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 328 _______
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EK : BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİNDE
ORTALAMA ISI YÜKÜ
Macit TOKSOY
Cihan ÇANAKÇI

ÖZET
Bu çalışmada Balçova Jeotermal ısıtma sisteminde yer alan binaların birim alan başına ortalama tepe
yükü, ısıtma sistemi projesi mevcut 40 binanın tasarım ısı yükleri kullanılarak hesaplanmış ve ısı
yüklerinin değişik parametrelere göre değişimi incelenmiştir. Göz önüne alınan 40 binaya ait verilerden
2
22 ºC tasarım sıcaklık farkı için ağırlıklı ortalama birim alan ısı yükü 54.9 kcal/m h, ağırlıklı ortalama
3
birim hacim ısı yükü ise 18.3 kcal/m h olarak hesaplanmıştır.

GİRİŞ
Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinin tasarımında ve yıllık enerji yüklerinin hesaplanmasında ana
verilerden biri yapıların tasarım dış sıcaklığındaki tepe(pik) yüküdür. Tepe yükü tahmininin en doğru
yolu binaların ısı kayıplarının tüketilen enerji miktarından veya ısı kaybı projesi ile hesaplanmasıdır.
Ancak bu tür projelerin başlangıcında sistem içinde yer alacak yüzlerce binanın ısı kayıp hesaplarının
yapılması pratik olarak mümkün değildir. Özellikle jeotermal proje başlangıcında teknik ve ekonomik
fizibilite çalışmaları için, tepe ısı yükünün ve ısıtma sezonu içinde ısı yükünün değişiminin bilinmesine
gerek vardır. Tepe yükü tahmin edildikten sonra, aylık yük faktörlerine göre veya saatlik iklim verileri
biliniyorsa doğrudan, ısı yükünün zamanla değişimi ve yıllık toplam enerji yükü tahmin edilebilir. Tepe
yükünün tahmin edilebilmesi için kullanılacak yöntemlerden biri, ısı yükleri bilinen-hesaplanmış
binaların ısı yükü değerlerinden ortalama yükün hesaplanarak, istemde yer alan tüm binaların toplam
ısı yükünün bu ortalama değer ile hesaplanmasıdır.
Bu çalışmada, Balçova Jeotermal Isıtma Sistemindeki yapıların ortalama ısı yükünü tahmin edebilmek
için, ısıtma sistemleri projelendirilerek yapılmış 40 adet binanın verileri göz önüne alınmıştır. Bilindiği
kadarıyla Balçova’da binalar jeotermal ısıtma sistemine bağlanırken kullanılan tepe ısı yükü kabulü,
100 metrekare bir konut için 5320 kcal/saat değerindedir. Binalar sisteme bağlanırken, ısı kaybı
hesaplarının yapılması zorunlu kılınmamış, sistem tasarımı bu değer baz alınarak yapılmıştır. Daha
sonra ısı kaybı hesaplarının yapılması bir zorunluluk olarak getirilmişse de çok az sayıda bina için ısı
kaybı hesabı yapılmıştır. Göz önüne alınan bu 40 bina, ısı kaybı projesi yapılan binalardır.

Bina Verileri ve Kabuller
Kat Sayıları ve Kat Yükseklik Göz Önüne alınan 40 binaya ait veriler Tablo 1’de gösterilmiştir. Grafik
1’de görüleceği üzere 25 adet bina 4 katlı, 8 bina 3 katlı, 3 bina 2 katlı, 3 bina 5 katlı, bir bina da 9
katlıdır. 9 katlı bina bir tarafa bırakılırsa kat sayısı açısından göz önüne alınan binalar, ağırlıklı olarak
Balçova’daki yapılaşmayı temsil etmektedir. Göz önüne alınan binalarda brüt kat yüksekliği 3 metre
olarak alınmıştır.
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Grafik 1. Kat sayıları
Tasarım Sıcaklıkları
Makina Mühendisleri Odası 84 nolu yayınında yer alan kriterlere göre yapılan projelerde, ısı kaybı
hesaplarında İzmir için dış tasarım sıcaklığı OºC alınmaktadır. Mahal sıcaklıkları ise kullanım amacına
göre farklı olarak seçilmektedir. Projelerden alınan ısı yüklerinin ortalama 22 OºC sıcaklık farkı ile
hesaplandığı kabul edilerek farklı sıcaklık farkları için birim alan ve birim hacim için ortalama ısı yükleri
hesaplanmıştır.

SONUÇ
Birim Alan Isı Yükü
Binarın tepe ısı yüklerinin toplam alanlarına bölünmesiyle elde edilen birim alan başına ortalama ısı
2
yüklerinin dağılımı Grafik 2’de verilmiştir. Bu dağılımın ortalaması 62.1 kcal/m h, ağırlıklı ortalaması
2
ise 54.9 kcal/m h dir.
Birim Alan Isı Yükü,
kcal/m2
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Grafik 2. Birim alan yükünün dağılımı
Veri tabanını oluşturan binalardaki konut sayıları ve konut alanları birbirinden farklıdır. Grafik 2’den
2
2
görüleceği üzere, birim alan başına ısı yükü minimum 31.1 kcal/m h ile 110.3 kcal/m h arasında
değişmektedir. Alan bazında yapı geometrisinin ısı yüküne etkisini gözleyebilmek için alan-birim alan
ısı yükü (Grafik 3) ve kat sayısı-birim alan yükü (Grafik 4) grafikleri çizilmiştir. Grafik 3’ten genel
olarak, beklenildiği gibi, küçük alanlı binalarda ısı yükünün büyük olduğu gözlenmektedir. Grafik 4’te
ise büyük ısı yüklerinin 3, 4 ve 5 katlı bazı binalarda ortya çıktığı gözlenmektedir. Ancak her iki
grafiktende genel sonuçlar çıkarmak mümkün değildir.
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Grafik 3. Birim alan yükünün, alanlara göre değişimi.
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Grafik 4. Birim alan ısı yükünün kat sayısı ile değişimi.
Birim Yüklerin Tasarım Sıcaklık Farkına Göre Değişimi
Binaların ısı kaybı projelerindeki tepe ısı yüklerinim daha önce belirtildiği gibi, 22 ºC ortalama sıcaklık
farkı ile hesaplandığını kabul ederek, diğer ortalama sıcaklık farkları için birim alan ve birim hacim
başına yükleri hesaplanmış sonuçlar Grafik 5’de verilmiştir.
Toplam Yük
Saatlik iklim verilerinin bilinmesi durumunda doğrudan, ısı yükünün zamanla değişimi ve yıllık toplam
enerji yükü hesaplanabilir. Grafik 6’da 1993 sıcaklık verilerine göre, ısı yükünün 4715 kcal/h değerini
aştığı saatler ve ısı yükü değerleri gösterilmiştir. 4715 alt limiti, ısı kaybına 100 metrekarelik bir
konutun ısı kaybına, 775 kcal/h sıcak su yükünün eklenmesi ile elde edilecek toplam yükün (4715+775
=5490) ağırlıklı ortalama birim alan ısı yüküne eşit olduğu limittir.
Bir başka deyişle sıcak su yükü göz önüne alınmaksızın konutların ısıl tasarımları ısı kaybına dayanan
ağırlıklı ortalama birim alan ısı yüküne göre yapılırsa, grafikte gösterilen toplam 268 saatte, toplam
yükleri 5490’ı aşacağı için sistem yetersiz kalacaktır. Sistemin yetersiz kalacağı saatlerin büyük
çoğunluğu, sıcak su kullanımının düşük olduğu 0-9 saatleri altında olmasına rağmen, yaşam saatleri
içindeki yüksek yüklü saatlerin sayısı oldukça fazladır.
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Grafik 5. Birim alan ve birm hacim ısı yüklerinin ortalama tasarım sıcaklık farkı ile değişimi.
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Grafik 6. Hesaplanan konut eşdeğerinin zamana bağlı değişimi

DEĞERLENDİRME
1. Birim alan başına ısı yükleri 54.9 kcal/m h ortalama değer ile Grafik 2’den görüleceği üzere 31.1
2
2
kcal/m h ile 110.3 kcal/m h arasında değişmektedir ve dağılıma ait standart sapma çok
yüksektir(17.9). Bu yüzden jeotermal enerji sistemlerinin projelendirilmesinde, örnek bina
gruplarından hesaplanan istatistik değerler yerine, ısı kaybı projelerinden elde edilen değerler
esas alınmalıdır.
2. Ağırlıklı ortalama birim alan yükü olarak hesaplanan 54.9 değeri, konutların sıcak su yükünü
içermemektedir.
3. Grafik 7’den görüleceği üzere salt ısı kaybına dayanan ağırlıklı ortalama 5490 kcal/h değeri yerine,
bu değere sıcak su yükünün(775 kcal/h) katılmasıyla elde edilecek 6265 kcal/h ağırlıklı ortalama
alan ısı yükünü temel alan toplam ortalama yük değeri analizlerde kullanılmalıdır.
2
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Tablo 1 : Bina Verileri.
Bina
no

Isı yükü
Proje

Taban
(m2)

Hacim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

23.100
37.620
22.475
22.116
27.808
45.392
56.675
29.290
19.042
27.347
46.114
26.021
47.278
39.936
32.317
81.819
63.826
28.078
27.808
30.934

408,0
644,0
465,0
400,0
416,6
883,2
825,0
576,0
252,0
416,0
588,0
513,0
1080,0
560,0
1036,0
1934,4
1543,1
510,3
405,0
528,0

1224
1932
1395
1200
1250
2650
2475
1728
756
1248
1764
1539
3240
1680
3108
5803
4629
1531
1215
1584

Kat
Sayı
sı
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Bina no

Isı yükü
Proje

Taban

Hacim

Kat
Sayısı

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

44.082
27.808
37.992
23.596
38.803
11.120
37.592
46.000
18.297
32.084
17.370
20.627
22.241
17.317
21.150
14.005
30.377
35.000
28.879
250.000

768,0
252,0
649,8
420,0
900,0
165,0
666,0
347,7
324,9
387,0
313,5
357,0
357,0
171,6
400,2
148,5
869,3
525,0
380,0
2943,0

2304
756
1949
1260
2700
495
1998
1043
975
1161
941
1071
1071
515
1201
446
2608
1575
1140
8829

4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
5
5
5
9

ÖZGEÇMİŞLER
Macit TOKSOY
1949’da doğdu. Dönem (1972) arkadaşları onun adına da bitirdikleri fakültedeki (İTÜ, Makina) bir
sınıfın donatılmasına katkıda bulundular. 1972 senesinde Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde
asistanlığa başladı. Türkiye’de üniversitelerde doktora yapan asistanların deneyimlerini o da paylaştı:
Bir taraftan ders verirken, bir taraftan ders aldı, tez çalışması yaptı, laboratuar kurmaya çalıştı,
sınavlara gözcü olarak girdi, yaz aylarında boş kalmasın diye atölye stajı yaptırdı. Tezinin IBM 1130 ve
Fortran II ile başladığı sayısal çözümlemelerini, IBM 360 ve Fortran IV ile bitirdi. 1976 yılında doktor
mühendis ünvanını aldı. 1978-1981 senelerinde North Carolina Eyalet Üniversitesinde misafir asistan
profesör olarak çalıştı. Orada “Bilim Adamı” Prof.Dr. Necati Özışık ile çalışmanın mutluluğunu tattı.
Işıkları hiç sönmeyen gerçek bilim ve üniversite dünyasını tanıdı. Yer fıstığı kuruttu, ısı pompasına
enerji deposu uyguladı, bir kürenin içindeki ergimeyi günlerce izledi. 1982 yılında çalıştığı bölümün
sadece tabelasının değişmesi ile bir başka üniversitede, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, akademik
hayatına devam etti: Mısır kuruttu, sıvıların katılaşmasına merakı sürdü. Bölümünün öğrencileri neden
bu kadar başarısız oluyor diye merak etti. Onların da tanımlanmış bir eğitimleri olsun diye çaba
sarfetti, çabaları yazdıklarında, söylediklerinde kaldı. 1985 yılında doçent, 1990 senesinde profesör
oldu. Kuralcı, bazan aşırı titiz olduğunu biliyordu: Ama öğrencilerini her zaman çok sevdi. Önce
öğrencisi, sonra arkadaşı ve dostu olan Prof.Dr. Zafer İlken’le çalışmaktan, birlikte üretmekten büyük
keyif aldı. 1981 senesinde kimse kabul etmediği için (bunu o zaman bilmiyordu) Makina Mühendisleri
Odası İzmir Şubesi Başkanlığına seçildi. İki yıl tüm oda çalışanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte
gece-gündüz çok özel ve kendine göre üretken bir arkadaşlığı ve dostluğu paylaştı. Türk Tesisat
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Mühendisleri Derneği’nin üyesi oldu, Sevgili Celal Okutan Ağabey ve sevgili Numan Şahin ile birlikte
çalıştı. Sevgili Serdar Gürel’in Başkan Yardımcılığını yaptı. Makina Mühendisleri Odası’nda, Türk
Tesisat Mühendisleri Derneği’nde, hiçbir karşılık beklemeksizin, ülkemizdeki makina ve tesisat
mühendisliğinin daha çağdaş bilgi ve teknolojiye ulaşabilmesi için kendi özel işlerini bir kenara koyarak
sınırsız katkı koyan başkanları, yönetim kurulu üyelerini ve üyeleri tanıma fırsatı buldu. Dokuz Eylül
Üniversitesi’nde Fen Bilimleri Enstitüsü ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü yaptı. Meslek
Yüksekokulunda haftada 35 saat ders vermek zorunda kalan çok özel insanlar olan öğretim üyeleri ve
öğretim görevlilerini tanıdı. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde sevgi dolu bir Rektörü, Prof.Dr.Fethi İdiman’ı
tanıdı. Şimdi bir başka üniversitede, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde, ışıkları sönmeyecek bir
üniversitenin gelişimine katkı koymaya çalışıyor.
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29/01/1977 tarihinde Bursa’da doğdu. Ortaokul ve Lise öğrenimini 1995 yılında Bursa Ulubatlı Hasan
Anadolu Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Halen Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği Enerji Bölümünde Yüksek Lisans yapmaktadır. Kasım 2000 tarihinden bu yana MMO
tarafından Balçova Jeotermal Enerji San. Ve Tic Ltd. Şti’nde kurulan çeşitli komisyonlarda
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TOPRAK KAYNAKLI (JEOTERMAL) ISI POMPALARININ
TASARIMI, TESTİ VE FİZİBİLİTESİ
Arif HEPBAŞLI
Ebru HANCIOĞLU

ÖZET
Jeotermal ısı pompaları (JIP) olarak da bilinen toprak kaynaklı ısı pompaları (TKIPları), daha yüksek
enerji kullanım verimleri nedeniyle, geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine karşın çekici bir
seçenek oluşturmaktadır. TKIP’larının kullanımı, Amerika’da ve Avrupa’da artmış, dünya’da toplam
olarak yaklaşık 500 000 adet uygulamaya ulaşmıştır. Bununla beraber, kullanılan cihazların sayısı bu
rakamı aşmaktadır. Ülkemizde ise, yaklaşık olarak son 3 yıl içerisinde, özellikle konutların ve kısmen
de ticari yapıların ısıtılması/soğutulmasında kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde, TKIP’ları henüz
imalat aşamasına gelmemiştir.
Bu çalışmada; TKIP’larının tasarımına ilişkin teknik değerler (Amerika’da, bu sistemlerin kurulduğu
yerlerde toprak ısı değiştiricisi içine konulan antifrizin bölgesel olarak kullanılıp-kullanılmayacağının
tartışıldığı ve ülkemizde, yerli kaynaklarda tasarımına ilişkin henüz ana kriterlerin yayınlanmadığı bir
süreçte) geniş kapsamlı olarak verilerek (uygulamadan ve yazarların kendisinin yaptığı deneylerden
elde edilen deneyimler doğrultusunda), bir örnek uygulama üzerinde hesaplar sunulacaktır. Daha
sonra; Amerika’da, bunların testi ile ilgili kullanılan standartlar (ülkemizde henüz olmadığı için) önemli
noktalarıyla belirtilecektir. Son olarak, çeşitli ekonomik analiz yöntemleri (net bugünkü değer, basit geri
ödeme süresi gibi) kullanılarak, örnek bir fizibilite (hava kaynaklı ısı pompaları ve sıvı yakıtlı kazanlar
ile kıyaslamalı olarak) çalışması verilecektir. Bir bakıma; iki amaca hizmet etmeye çalışılacaktır: (a)
HVAC tasarımcısına bu konuda yardımcı olunacaktır. (b) Enerji verimliliği yüksek olan böyle bir
sistemin teknik yönleriyle tanıtılmasıyla ve yaygınlaşmasına katkı sağlayarak, “onlar (çocuklarımız)
için temiz bir çevre bırakılmasına” önemli katkılar sağlanacaktır.

1.GİRİŞ
Ülkemiz, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünya’nın yedinci en zengin ülkesi konumundadır.
Bu gelişmenin çoğu, direkt ısıtma, ısıl tesisler ve sera ısıtması olmak üzere, 51 600 konut eşdeğer
jeotermal ısıtma (493 MW t ) olarak, jeotermal enerjinin direkt uygulamalarında gerçekleştirilmiştir [1].
Jeotermal ısı pompaları (JIP’ ları) olarak da adlandırılan (bilinen) toprak kaynaklı ısı pompaları
(TKIP’ları); daha yüksek enerji kullanım verimleri nedeniyle, geleneksel ısıtma ve soğutma
sistemlerine karşın çekici bir seçenek oluşturmaktadır.
TKIP’ ları; 1995 yılından beri, Amerika’ da ve Avrupa’da % 59 veya yıllık % 9.7 olarak en fazla
gelişme göstermiştir. Tablo 1’de TKIP’larının kapsite ve adetlerine göre Dünya’daki kullanımı
verilmiştir. Tablodan da görüleceği üzere, dünya’daki 26 ülkede kurulu kapasitesi; 6 875 MW t ve yıllık
enerji kullanımı ise, 23 287 TJ/yıl ‘dır. Kurulu olan cihazların gerçek sayısı, 512 678 dolayında olup,
bu rakamla ilgili veri tam değildir [2,3,4]. Bunun yanı sıra, JIP’ ları, son iki-üç yıldır, ülkemizde
gündeme gelmiş ve birçok konutta ısıtma/soğutma amaçlı olarak uygulamaya sokulmuştur [5,6,7,8].
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Bunun yanı sıra, ülkemizde, TKIP’ ları henüz imalat aşamasına gelmemiştir. Isı pompasının kendisi
ve toprağa döşenen borular yurt dışından ithal edilerek (bazı ekipmanları da), montajı
gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde bu konuda çalışan firma sayısı da çok azdır. Bu firmaların verisine
göre, geri ödeme süresi 3-4 yıl arasında değişmektedir [8,9].
Tablo 1. Toprak kaynaklı ısı pompalarının (TKIP’ların) dünya çapında kullanımı [4,7].
Ülke

MW t

Kurulu Kapasite
TJ/yıl
GWH/yıl

Almanya
Amerika
Avustralya
Avusturya
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Hollanda
İngiltere
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Japonya
Kanada
Litvanya
Macaristan
Norveç
Polanya
Rusya
Sırbistan
Slovak Cumhuriyeti
Slovenya
Türkiye
Yunanistan

344
4800
24
228
13.3
8
3
80.5
48
10.8
0.6
377
500
1.2
4
3.9
360
21
3.8
6
26.2
1.2
6
1.4
2.6
0.5
0.4

1149
12000
57.6
1094
162
38.2
20.8
484
255
57.4
2.7
4128
1980
6.4
20
64
891
598.8
20.2
31.9
108.3
11.5
40
12.1
46.8
4.0
3.1

TOPLAM

6 875.4

23 286.9

319.2
3333.6
16.0
303.9
45.0
10.6
5.8
134.5
70.8
15.9
0.8
1146.8
550.0
1.8
5.6
17.8
247.5
166.3
5.6
8.9
30.1
3.2
11.1
3.4
13.0
1.1
0.9
6 453.1

Adetler
Gerçek

(Kullanım adedi)

18000
350000
2000
19000
16
390
250
10000
120
900
49
55000
21000
100
3
323
30000
13
317
500
4000
100
500
8
63
23
3
512 678

12 kW
Eşdeğeri
28667
400000
2000
19000
1108
663
250
6708
4000
900
53
31417
41667
100
333
323
30000
1750
317
500
2183
100
500
117
217
43
33
572 949

Şimdi farklı bir bakış açısından JIP’larını irdeleyelim. Bir bakıma, bu konuda “Biz nereye koşuyoruz ?
Oysa dünya nereye koşuyor ?” sorularının cevaplarını bulmaya çalışalım: Hava sıcaklığının düşük
seyrettiği bölgelerde sıkça rastlanılan yoğun kar yağışı, kış trafiğini ve emniyetli sürüş imkanını
kısıtlayarak hem yöre halkının günlük hayatını hem de endüstriyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
bağlamda, örneğin; Sapporu (nüfusu 1.7 milyon ve yıllık kar miktarı 5 m)/Japonya’da kış trafik
koşullarının iyileştirilmesi için her yıl 91 milyon US$’dan daha fazla harcanmaktadır. Arjantin, İzlanda,
Japonya, İsviçre ve Amerika’da yollardaki karı eritmek için de kullanılmaktadır. Ana uygulaması
2
İzlanda olmak üzere, dünya’da 500 000 m ‘lik yollar ısıtılmaktadır. Bu bağlamda, tekrar JIP’ ları
gündeme gelmektedir [10].
IV. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde sunulan; “Geleceğin Teknolojisi: Yer Kaynaklı Isı
Pompaları”, isimli bildiriyle, bu sistemler, gerek tüketici gerekse konuya ilgi duyan teknik elemanlar
bakış açılarıyla tanıtılmış ve aşağıdakiler ele alınmış idi [6]:
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a)
b)
c)

Bu sistemlerin kısaca tanıtılması: terminoloji, uygulama şekilleri ve benzerleri,
Bu sistemler ile ilgili sıkça sorulan sorular,
Ülkemizde ve dünya’da bu konuda çalışanlar (dernek, imalatçı gibi)

Artık yukarıda sözü geçen aşama kısmen de olsa tamamlanmış (her ne kadar çoğu tarafından
bilinmese de, bir hoşgörülü kabul ile), bundan sonraki aşamalara, başka bir deyişle; tasarım, test ve
fizibiliteye gelinmiştir. Şekil 1’ de [11] şematik olarak gösterilen bir JIP’nın performansı; toprak ısı
değiştiricisi (ısı değiştiricisinin ve sirkülasyon pompalarının uygun tasarımı, hatta boruların etrafına
konulan dolgu malzemesinin özelliklerinin doğru seçimi), ısı pompası cihazı ve ısıtma/soğutma sistemi
(fan-coil ile ısıtma ve soğutma gibi)ne önemli ölçüde bağlıdır [12]. Bu çalışmada, önemli bazı kısımlar
ele alınacaktır.

Soğutucu
akışkan-hava ısı
değiştiricisi (4)

Genişleme vanası
(5)

Dönüşüm
vanası (7)

Soğutucu
akışkan-su
(salamura) ısı değiştiricisi 6)

Kompresör
(3)

Sirkülasyon
pompası
(2)
Toprak ısı değiştiricisi
(1)

Şekil 1. Bir JIP’nın şematik görünüşü [11].

2. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARININ UYGULAMA ALANLARI
TKIP’ları, genellikle, klima ve ısıtma sistemlerine uygulanır. Bununla beraber, herhangi bir soğutucu
akışkan uygulamalarında da kullanılır. TKIP’larını kullanma kararı, öncelikle ekonomisi ile alınır.
Hemen hemen, herhangi bir HVAC sistemi, TKIP’sı kullanılarak tasarlanmaktadır. İlk teknik sınırlama,
toprak serpantin sistemi için uygun bir yerdir. TKIP’larının en iyi uygulamaları ana başlıklar ile aşağıda
verilmektedir [13]:
•
•

TKIP’ları yeni yapılarda gider bakımından etkindir. Yararlı ömrün sonunda mevcut bir sistemin
yerine kullanmak için gider bakımından etkin olabilir.
Ya soğuk kış yada sıcak yaz iklimlerde, TKIP’ları, hava kaynaklı ısı pompaları veya diğer klima
sistemlerinden çok daha etkili bir şekilde çalışabilir. TKIP’ları, diğer elektrikli ısıtma sistemlerinden
dikkat çekici bir şekilde de daha etkilidir. Isıtma yakıt maliyetine bağımlı olarak, diğer ısıtma
sistemlerinden işletme giderleri bakımından daha az pahalıdır.
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•

•

•
•
•
•

Günlük yüksek sıcaklık dalgalanması ile karakterize olmuş iklimlerde, TKIP’ları yüksek etkinlik
gösterir. Ek olarak, geniş günlük sıcaklık dalgalanması ile karakterize olmuş iklimlerde, toprak
serpantin sistemi, (işletimsel) etki katsayısına yarar sağlayabilen ısıl depolama yeteneğini de elde
edilir.
Doğal gazın olmadığı veya doğal gaz maliyetinin veya diğer yakıtın elektrik ile paylaşımının
yüksek olduğu alanlarda, TKIP’ları, ekonomiktir. Isıtma etkinliği % 80-90 arasında olan geleneksel
sistemlerle karşılaştırıldığında, ısıtma etki katsayısı 3-4.5 arasında çalışır. Böylece, elektrik
maliyeti, geleneksel ısıtma yakıtınkinden 3.5 kez daha az olduğu zaman, TKIP’ları, daha düşük
elektrik maliyetine sahiptir.
Yüksek doğal gaz (veya fuel oil) maliyetleri, geleneksel gaz (veya fuel oil) ısıtma sistemi yerine
TKIP’larını tercih edilmesine neden olur. Elektrik maliyetlerinin yüksek olması, hava-kaynaklı ısı
pompası yerine TKIP’larını tercih edilmesine yol açar.
Çoklu sıcaklık kontrol zonlarının veya tek yük kontrolünun yararlı olduğu tesislerde, TKIP’ları, tek
bölge sıcaklık kontrolü için büyük yarar sağlar. Çünkü; özellikle, çoklu birimsel sistemler kullanarak
tasarlanırlar.
Sondaj maliyetlerinin düşük olduğu alanlarda, düşey toprak ısı değiştiricili sitemler, özellikle çekici
olabilir.
Nem içeriği yüksek olan topraklarla veya yeraltı suyu yüksek seviyeli alanlarda, toprak serpantin
sisteminin boyutu, toplam tüm ekonomiyi iyileştirerek azaltmaktadır.

TKIP’ları yukarıda sözü geçen uygulama alanlarında tercih edilirken, aşağıda belirtilen yararları
sağlarlar:
•

Etki katsayısının yüksek ve kapasitesinin kararlı olması: TKIP’ları uygun bir şekilde
tasarlandığı zaman, çevrimdeki sıvı sıcaklığı, ekipmanın, alışagelmiş hava kaynaklı ısı
pompası ve fosil yakıtlı düzeneklerden daha fazla yüksek bir etki katsayısıyla ve ekonomik
olarak işletilmesini sağlar. Soğuk su, sıcak hava yerine ekipmanın kondenserine beslenir,
böylece kompresörda daha düşük güç ihtiyacı gerekerek, düşük soğutucu akışkan basınç
farklarında işletilir. Isıtma modunda ise, dış havadan daha fazla sıcak olan sıvılar,
evaporatördeki (buharlaştırıcıdaki) soğutucu akışkana ısı verirler. Bu ise; daha yüksek
kapasite ve hava sıcaklığı sağlar. Çevrim sıcaklıkları, dış hava sıcaklıklarıyla çok az değişir.
Bu yüzden kapasitesi kararlıdır. TKIP’ları, aynı zamanda, daha büyük yapılarda yaygın olarak
kullanılan merkezi ve değişken-hava debili sistemlere kıyasla, çok daha küçük fan ve pompa
enerjisini gerekli kılar.

Şekil 2. Nominal performans katsayısı [13].
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 343 _______

•

Bakım giderinin az olması: TKIP’ları, dış ünite olmadan kurulabilirler. Böylece, korozyon ve hava
etkisiyle oluşan değişikler olağan sorunlar değildir. Tüm ısı pompası ekipmanı, iç ünite şeklindedir.
Ekipman, geleneksel ekipmanla ortaya çıkan yüksek veya düşük soğutucu akışkan basınçlarıyla
asla karşı karşıya kalınmaz. Çoğu sistemde, yüksek bakımlı soğutma kulelerinden kaçınılabilir [5].

•

Çevre dostu olması: EPA (Amerikan Çevre Koruma Acentası) raporuna göre, TKIP’ları; “analiz
edilen tüm teknolojilerin en düşük CO 2 emisyonları ve en düşük toplam çevre giderleri” olan
sistemler olarak tanıtılmaktadır. İyi tasarlanan ve kurulan TKIP’larının etkinliğinin artması, gerekli
olan enerji miktarını azaltır. Böylece, bundan kaynaklanan kirleticiler ve diğer emisyonlar azaltılır
[5].

3. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPASI TEKNOLJİSİ UYGULANIRKEN GÖZ ÖNÜNE ALINACAK
ÖNEMLİ HUSUSLAR
TKIP’sı teknolojisinin uygulanması düşünüldüğü zaman, aşağıda belirtilen önlemler göz önünde
bulundurulmalıdır:
•

Toprak çevriminde dişli plastik boru bağlantılarından sakının. Özel ısıl kaynak kullanın. Su çevrim
o
sıcaklığı 60 F-90°F (15.6°C-32.2°C) aralığında olan geleneksel su kaynaklı ısı pompası
sistemlerinden farklı olarak, toprak kaynaklı sistemler; daha geniş sıcaklık aralıklarında, örneğin;
20°F-110°F (-6.7°C–43.3°C) kullanılır. Bu yüzden, genişleme ve büzülme sonucu, dişli bağlantılar
çatlamaya ve sızıntıya neden olur. Özel borulama ve onaylanmış birleştirme yöntemleri de
genellikle Uluslararası Toprak-Kaynaklı Isı Pompaları Birliği (Internatıonal Ground-Source Heat
Pump Associatıon; IGSHPA) tarafından önerilir.

•

Yerel su ve kuyu yönetmeliklerini kontrol edin. Açık çevrim sistemlerini etkileyen yönetmelikler
yaygın olup, yerel yönetmelikler önemli bir şekilde değişebilir. Bazı yerel yönetmeliklere göre,
yüzey drenajından çok kuyuya tekrar dönüşüm (reenjeksiyon) gerekebilir.

•

TKIP’sı sisteminin bileşenlerini eksiksiz olarak monte edin. Her birinin uygun bir şekilde
tasarlanmış, ölçülendirilmiş ve yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Tek bir ekibin sorumluluğu
altında yerleştirilmiş olması da gerekmektedir. Tüm sistem üç profesyonel grup tarafından
yerleştirilirse, anlaşılamayacak veya sistemin diğer iki grubu değerlendiremeyecek, sonra, sistem
başarılı bir şekilde oluşturulamayacaktır. Bu problemler sistemin hatası değil, fakat tasarımcıların
ve yerleştiricilerin hatası olacaktır.

•

Örnek gösterilen sık problemlerden biri, ısı pompası ve toprak serpantin sisteminin uygunsuz
ölçülendirilmesidir. Onaylanmış hesaplama prosedürü, teknoloji ne olursa olsun klima sistemi
ölçülendirme prosesi içinde kullanılmalıdır. ASHRAE’de, ısıtma ve soğutma yüklerinin tasarımının
belirlenmesi için çok yaygın şekilde bilinen ve kabul edilen standartlar mevcuttur. Toprak serpantin
sisteminin ölçülendirilmesi halen tartışma konusudur. Toprak koşullarının belirsizliği yüzünden,
toprağın ısı iletim katsayısını ve diğer ısı transfer özelliklerini belirlemek için, alan analizi gerekli
olabilir. Bu, tasarımcının sorumluluğu olmalıdır. Çünkü, son tasarımı önemli bir şekilde
etkilemektedir.

•

Deneyimsiz tasarımcı ve yerleştirme elemanlarından sakının. Tasarımcının ve montaj
elemanlarının önceki denemelerini kontrol edin. Sertifikalı montajcılar, IGSHPA (Amerikan
Uluslararası Toprak Kaynaklı Isı Pompası Derneği) tarafından önerilir [13].
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4. TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT DURUM
Ülkemizde yeni teknolojilerin gelişimi sürecinde, zaman zaman ilginç durumlar yaşanmaktadır.
Örneğin; rüzgar enerjisiyle elektrik üretimi gündeme gelme sürecinde, bazı kişiler buna gülmüşler ve
ancak son birkaç yıldır, kabul görür hale gelmiştir. TKIP’larında da benzer durumlar yaşanmıştır. Oysa
bu sistemler 40 yılı aşkın süredir yurt dışında yaygın olarak kullanılmış ve iyi bir şekilde denenmiştir.
Üç yıl önce bu sistemler, öncelikle konutlarda uygulanmaya başlamış ve yavaş yavaş yaygınlaşmaya
başlamıştır. Ancak bu süreç oldukça yavaş geçmektedir. Tablo 2 ve 3’de, Ocak 2001 tarihi itibariyle
ülkemizde kurulan TKIP’ların dağılımı verilmiştir [7,8,9].
Tablo 2. Ocak 2001 itibariyle ülkemizde kurulan düşey toprak ısı değiştiricili toprak kaynaklı ısı pompalarının dağılımı [7,8,9].

Uygulama
Durumu

4

K
T
A
M
A
M
L
A
N
A
N

Şehir

Bina
tipi/
Bina
Adeti

İstanbul

Villa /
13

İzmit

Ara Toplam 1

5

Diyarbakır

T

İzmir

İstanbul
İstanbul

S
Ü
R
E
G
E
L
E
N

ANA TOPLAM

(Kumköy
Konutları)

Ara
Toplam
3

(m2)

(m2)

4828

276535
230

230

Villa/
14
Show
room /
1

5058

230535

1200

1,200

2

16

Ana Toplam 1

Döşeme
Alanı
Aralığı

Villa /
1

Ofis
Binası/
1

Ara Toplam 2

Toplam
Döşeme
Alanı

Villa /
40
Villa/
36
Villa/
28
Villa/
20
Villa/
16
Villa/
10
Villa/
21
Villa/
88

49
Ofis
1200
+49 Ofis
6258
+49
Ofis
13200

330

7416

206

6328

226

5640

282

4944

309

3160

316

3948

188

11968

136

259

56604

136330

275

62862 +
49 Ofis

136-1200

IP
(Isı
Pompası)
Cihazı
Adedi
(Tip1)
13
(5 IS
8 I)
1
(I)

Toplam
Delme
Derinliği
(Sondaj
Kuyusu
Sayısı)
(m)
2466
(21)
90
(2)

Sondaj
Kuyusu
Aralığı

Topl.
IP
Chaz
Kapasitesi

(m)

(kW)

100-180

45

226.2

IP
Ciha-zı
Kapasite
Aralı-ğı
(kW)

10.238

12 kW
Eşdeğer IP
Cihaz
Sayısı

19

9.0

9

235.2

938
3846

10

122.4

14
(5 IS
9 I)
3
(IS)

2556
(23)
1600
(10)

160

1
(IS)5

625
(5)

125

46.0

46

4

4
(IS)

2225
(15)

125-160

169.0

38-46

14

4781
(38)
6400
(40)
13500
(108)
10500
(84)
7500
(60)
4800
(32)
3000
(20)
6300
(42)
11880
(88)

45-180

404.2

946

33

18
(9 IS
9 I)
40
(I)2
36
(IS)
28
(IS)
20
(IS)
16
(IS)
10
(IS)
21
(IS)
88
(IS)
259
(219 IS
40 I)
277
(228 IS
49 I)

Sadece ısıtma: I
Isıtma ve Soğutma Birlikte: IS
3
Aktif Soğutma
4
K: Konut
5
T: Ticari
6
Aslında iki cihaz gereklidir. Bundan ötürü, ikinci cihaz daha sonra kurulacaktır.
7
Cihazın markası aynı, ama tasarımcı farklıdır.

45-180

624.0
160

19

52
15.6

561.6

47

436.8
125

36
15.6

312.0

26

150

163.2

14

150

102.0

8
10.2

150

214.2

18

135

642.4

7.3

54

63880
(474)

125-160

3056

7.315.6

255

68661
(512)

45-180

3460

7.346

85

1
2
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Şu sıralar, ülkemizde, 60’ın üzerinde TKIP’sının çeşitli firmalarca montajının gerçekleştirildiği tahmin
edilmektedir. Ancak, bu çalışmalarda, yurt dışından ithal edilen TKIP’sı cihazları kullanılmıştır. Bunun
yanı sıra paket programlardan yararlanılmıştır. Başka bir deyişle, TKIP’ları halen ülkemizde imal
edilmemektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizdeki üniversitelerde yapılan deneysel çalışmalar, başka
yerde geniş kapsamlı olarak verilmiştir [14].
Bu bağlamda, ülkemiz ölçeğinde aşağıda belirtilen ana sonuçlar çıkarılabilir [6,7,8,9].
a) Ülkemizde kurulan TKIP ‘ları ile ilgili bilgilerin toplanmasında önemli sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu
cihazların satıcıları, net bilgileri vermekten çekinmektedir. Ayrıca, ülkemizde kurulan tesislerden
elde edilen deneyimlerin açıklandığı çalışmalar gereklidir.
b) Ülkemizde, TKIP’ sını satan birkaç firma vardır. Bununla beraber, TKIP’ sı yurt dışından ithal
edilmekte ve imalatı henüz gerçekleştirilmemektedir.
c) Bu sistemler, daha çok yüksek gelirli kişiler tarafından tercih edilmekte, iş yerlerinde kullanımı
oldukça sınırlıdır.
d) Bu sistemlerin ülkemizde yaygınlaşmasındaki en önemli etkenlerden biri, ilk yatırımın maliyetinin
yüksek olmasıdır. Bu bağlamda, gerekli teşvikler sağlanmalıdır.
e) TKIP’ sının yararlarını gösteren, iyi denenmiş ve sonuçları test edilmiş gösteri yerlerine gerek
vardır.
f)

Bu konuda etkin kampanyalar yürütülmelidir.

g) Amerika’da olduğu gibi, bu konuda “Türkiye Toprak Kaynaklı Isı Pompası Birliği (veya Isı Pompası
Birliği)” kurulmalı, yada ülkemizdeki mevcut derneklere/birliklere bir birim altında entegre edilmeli
ve etkinliği arttırılmalıdır.

Tablo 3. Ocak 2001 itibariyle ülkemizde kurulan yatay toprak ısı değiştiricili
pompalarının dağılımı [7,8,9].

Uygulama
Durumu

Şehir

Bina
Tipi/Bina
Adedi

Toplam
Döşeme
Alanı

(m2)

T
A
M
A
M
L
A
N
A
N

İstanbul
Ankara

Bolu

Mersin
TOPLAM

Villa /
2
Villa/
1
Ağaçtan Ev /
1

1400 +400
= 1800/

525
240

Villa/
1

435

5

3000

Isı
Pompası
(IP)
Cihazı
Adedi
(Tip1)

2/
(IS)
1/
(I)
1/
(I)
1/
(I)
5/
(2 IS
3 I)

toprak kaynaklı ısı

Toplam
Boru
Uzunluğu

IP
Kapasitesi

Toplam
IP
Kapasitesi

(m)

(kW)

(kW)

1690 +
600 =
2290

38 ve 15

53.0

850

46.2

4
6.2

420

9.0

9.0

12 kW
Eşdeğer
IP
Cihaz
Sayısı

10

600
4160

15.0

15.0
123.2
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5. UYGULAMA ŞEKİLLERİ
TKIP’ları, toprağın kullanıldığı sistemlerin, yer sularının ve bir ısı kaynağı olarak yüzey sularının türleri
için tümü dahil bir terim olarak kullanılmaktadır. Pazar veya kuruluş ihtiyaçlarının çeşitliliğini,
karşılaştırmak için kullanılan birçok paralel terimler, örneğin; jeotermal ısı pompaları (JIP), yer enerji
sistemleri ve toprak kaynaklı sistemler söz konusudur. Bununla birlikte, ASHRAE tarafından standart
bir adlandırma şekli oluşturulmuştur. Şekil 3’de [14,15], kapalı devre serpantinli TKIP’ları (TSIP), yer
altı suyu ısı pompaları (YASIP) ve yüzey suları ısı pompaları (YSIP)’na ayrılmış olan TKIP’larının
değişik birkaç örneği gösterilmiştir.

Şekil 3. Jeotermal (toprak kaynaklı) ısı pompası tipleri [14,15].
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5.1. Toprak Kaynaklı Isı Pompaları Tipleri
5.1.1. Toprak Serpantinli (Isı Değiştiricili) Isı Pompaları (TSIP )
TSIP; TKIP’nın bir alt takımını oluşturur ve sıklıkla kapalı çevrimli serpantin TKIP’ları olarak söz edilir.
TSIP, toprak içine gömülmüş kapalı bir yer ısı değiştiricine bağlanmış, tersine çevrilebilir bir buhar
sıkıştırmalı çevrimden oluşan bir sistemdir. Çok yaygın bir şekilde kullanılan ünite, bir sıvı-soğutucu
serpantin ve gömülmüş boru şebekesinde bir su veya su-antifriz karışımının dolaştırıldığı, su-hava ısı
pompasıdır. Isıtılmış veya soğutulmuş olan hava geleneksel hava-soğutucu serpantin ve kanal
sistemleri vasıtasıyla dolaştırılır. Su-su ısı pompaları da, hidronik (sulu sistem) serpantin ile
desteklenmiş hava sistemlerine yerleştirmek suretiyle kullanılmaktadır. TSIP’nın üçüncü tipi,
soğutucunun doğrudan toprağın içine konulmuş bakır boru serpantininde dolaştığı TSIP’nın direkt
genleşmeli sistemdir (DG). Bu sistemler, normal olarak, hidronik sistemin kullanılıyor olmasına
rağmen, zorlanmış hava dağıtım sistemini içerirler. Su-hava ve su-su ısı pompalarının kullanıldığı
sistemleri, sıklıkla direkt genleşmeli TSIP’ından ayırt etmek için, içinde ikincil akışkanın dolaştığı
serpantinli TSIP olarak gösterilmektedir. Bu sistemlerde, normal olarak, zorlanmış hava dağıtım
sistemleri kullanılmasına rağmen, hidronik sistemlerde de uygulanabilir. Bu çalışmada, ikincil akışkanlı
sistemlerin tasarımı üzerine yoğunlaştırılmış ve direkt genleşmeli sistemler ele alınmayacaktır.
TSIP; toprak ısı değiştirici tasarımına göre de sınıflandırılmıştır. Dikey TSIP, genellikle dikey bir sondaj
deliği içinde, iki küçük çaplı, yüksek yoğunluklu polietilen (PE) boruların yerleştirilmesiyle
oluşturulmuştur. Borular, en altta U şeklinde bir dirsek ile ısıl olarak kaynatılmıştır. Düşey boru
ebatları, ¾ -1½” nominal çap aralığında değişmektedir. Sondaj deliği derinliği yerel delme koşulları ve
mevcut ekipmana bağlı olarak, 15– 180 m arasındadır.
Dikey TSIP’nın yararları; sıcaklık ve ısıl özellikler içinde çok küçük değişiklik gösteren toprak ile
temasta olan yerin göreceli olarak küçük bir alanını gerektirmesi, boru ve pompalama enerjisinin en
küçük olması ve en etkin TSIP sistem performansını vermesidir. Sakıncaları ise; uygun ekipman ve
kurma personelinin sınırlı bulunuşundan dolayı, maliyetin yüksek olmasıdır.
Çoğu mühendis, çok devirli veya değişik devire sahip olan merkezi pompalar ile merkezi bir çevrimi
birleştirmeği tercih eder. Bu uygulamanın, geleneksel soğutulmuş su sistemlerine göre birkaç
ekonomik yararı varken, TSIP sistemlerinde, ekonomi ölçeğinde aynı derecede yararlı değildir.
Mühendisler, Şekil 2’de gösterilen diğer seçenekleri, çok özenli bir şekilde analiz etmek zorundadır.
Toplam yer çevrimi, hafif bir şekilde merkezi bir çevrimden daha geniştir. Fakat, koruma, azaltılmış iç
borulama ve birkaç kontrol vasıtasıyla gerçekleştirilebilir.
Yatay toprak ısı pompaları üç gruba ayrılmıştır: Tek borulu, çoklu borulu ve serpantinli. Tek borulu
yatay TSIP, ilk olarak en azından 1.2 m derinlikte dar hendekler halinde yerleştirilmektedir. Bu tasarım,
büyük bir yer alanını gerekli kılmaktadır. Çoklu borular (genellikle 2 veya 4), istenen yer alanının
miktarını azaltarak tek hendek içine yerleştirilir. Müteahhit tarafından, hem derin dar hendekler hem de
geniş hendekler 0.3 m’den 0.6 m’ye kadar ayrılmış borular ile kullanılırlar. Hendek uzunluğunun
azaltılması mümkün olmasına rağmen, toplam boru uzunluğunun, bitişik borular ile ısı etkileşimini
yenmek için çoklu borulu TSIP’nın ile arttırılması zorunludur. Slinky tipi serpantin, istenen yer alanını
azaltmak için kullanılabilir. Bu yatay toprak ısı değiştiricileri, geniş hendeğin altında, dar hendek veya
yayılmış kat içine dikey olarak yerleştirilen serpantin içine sıkı serpantinden küçük çaplı PE boruyu
uzatarak döşenebilir. İstenen hendek uzunluğu, sadece tek borulu yatay TSIP’nın % 20-30’dur. Fakat
boru uzunluğu, önemli bir şekilde, eşdeğer ısı performansı için artırılabilir.
Yatay TSIP’nın yararları; düşey TSIP’dan tipik bir şekilde daha az pahalı olmasıdır. Çünkü; uygun
yerleştirme elemanları yaygın şekilde mevcuttur. Çoğu yerel uygulamalar, yer alanına uygun olup,
daha fazla yetişmiş teknik eleman söz konusudur. Daha fazla toprak alanı gerektirmesine ek olarak,
sakıncaları; mevsim, yağmur ve kazılmış derinlikle ilgili olarak yatay yer sıcaklılıkları ve ısıl özellikleri
düzensizce değiştiğinden dolayı, performansında daha büyük zıt değişimler ve daha yüksek
pompalama enerjisi ihtiyacı olmasıdır.
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5.1.2. Yeraltı Suyu Isı Pompaları (YASIP)
TKIP’larının ikinci alt grubu; yeraltı suyu ısı pompalarıdır. TSIP’nın son gelişmelerine kadar, YASIP,
TKIP’nın en çok kullanılan bir tipi olmuştur. Ev sahiplerini, TSIP’nın düşük bakımı çekmiştir, böylece
çoğu potansiyel müşteri YASIP’tan sakınmıştır. Ticari sektörde, YASIP, geniş su miktarı, çok küçük
yer alanı gerektiren nispeten ucuz kuyudan çekilmesi yüzünden çekici bir alternatif olabilir. Ton başına
toprak ısı değiştiricisinin maliyeti, nispeten TSIP için sabit iken, kuyu suyu sistemlerinin maliyeti (ton
başına temel üzerine) geniş bir sistem için çok daha düşüktür. Tek yüksek-hacimli kuyu, tüm bir bina
için kullanılır. İyi-geliştirilmiş su kuyusu ile uygun bir şekilde tasarlanmış yer altı suyu çevrimi,
geleneksel hava ve su merkezi HVAC sistemleri daha çok bakım istemez.
Çeşitli sistemler söz konusudur. Bununla beraber, yaygın olarak kullanılan sistemler; binaya
yerleştirilmiş olan su-hava ısı pompalarına bağlanan yeraltı suyu ve kapalı su çevrimi arasındaki
merkezi su-su ısı değiştiricileri olan sistemlerdir. Daha küçük binalarda, her bir ısı pompası vasıtasıyla
yer altı suyunu direkt bir şekilde dolaştırmak mümkündür. İyileştirilmemiş su; serpantin ve kontrol
vanalarında korozyon ve kirlenme problemlerini minimize etmek için gereklidir. Üçüncü olasılık, yer altı
suyunu merkezi bir soğutucu vasıtasıyla dolaştırmak ve boru dağıtım sistemi ile binayı ısıtmak ve
soğutmaktır.
Amerika’nın çoğunda, sistemlerin bu üç tipi ve diğer çeşitler, direkt ön soğutma veya soğutma
olasılığını verir. 60 °F(15.56 °C)’ın altındaki yeraltı suyu, seri veya paralel ısı pompası ile hidronik
serpantin vasıtasıyla dolaştırılabilir. Bu, soğutma için istenen enerjinin büyük bir miktarı yerinden
çıkartılabilir.
TSIP ile karşılaştırıldığında, YASIP’nın yararları olarak, maliyetinin daha düşük olması, kuyu suyu
birleştiricileri ve yaygın kullanımı sayılabilir. Sakıncaları ise, yerel çevresel düzenlemelerin kullanım ve
yer altı suyu reenjeksiyonunu engellemesi, suyun sınırlı olması, eğer kuyu, uygun bir şekilde
geliştirilmemişse veya su kalitesi zayıfsa, kirlenme ön uyarısı gereklidir.
5.1.3. Yüzey Suyu Isı Pompası (YSIP)
Yüzey suyu ısı pompaları, uygulamalardaki benzerlik ve yerleştirme metotları yüzünden, TKIP’nın bir
alt grubu olarak söz konusu olmuştur. YSIP, hem kapalı-çevrim TKIP’sı sistemlerine hem de açıkçevrim YSIP sistemlerine benzerdir. Bununla birlikte, yüzey suyunun ısıl karakteristikleri,
toprağınkinden oldukça farklıdır. Bazı tek uygulamalar, mümkündür ve özel önlem alınabilir.
Kapalı-çevrim YSIP, binaya yerleştirilen, su-hava veya su-su ısı pompalarına ve göl, nehir veya diğer
açık sulara yerleştirilen boru ağına bağlanmasıyla oluşmuştur. Bir pompa, ısı pompalarının susoğutucu akışkan serpantinleri vasıtasıyla su-antifriz karışımını dolaştırır ve ısıyı, gölden transfer
edilen batırılmış boru çevrimine pompalar. Önerilmiş borulama malzemeleri, ultraviyole radyasyon
korumasının bazı tipi ile yüksek yoğunluklu polietilen (PE) boruyu ısıl fizyonla birleştirilmektedir. Bakır
ve polibütilen de kullanılmaktadır. Fakat, polivinil klorid (PVC)ten sakınılmalıdır. Çoğu montajlarda,
başlıca ısı değiştirici serpantinleri için ¾” veya 1” çapında PE boru kullanılır. Daha geniş çaplı (1 ¼”
veya 1 ½”), daha kalın cidarlı boru, gemilerden zarar görebilen alanlar için önerilir. Serpantinler,
basınç kayıplarını minimize etmek için çoklu paralel borulama örneklerinde düzgün bir şekilde
düzenlenmektedir. Başlıca ısı değiştirici serpantinlerine bağlanan ana kolektörler, kayıpları minimize
etmek için ölçülendirilmektedir ve normal olarak diğer serpantin borularından daha geniş çaplıdır.
Kapalı çevrim YSIP’nın yararları; nispeten daha düşük maliyet (TKIP ile karşılaştırıldığında), düşük
pompalama enerji ihtiyaçları, yüksek güvenlik, düşük bakım ihtiyaçları ve düşük işletme maliyetleridir.
Sakıncaları ise, halka açık göllerde ve göller küçük ve/veya sığ ise dış koşullarla geniş sıcaklık
değişikliklerinde serpantinin zararı olasılığıdır. Bu, yeterlilik ve kapasitedeki bazı arzu edilemeyen
değişikliklerden kaynaklanabilir.
Açık çevrimli YSIP’larında, fan enerjisi ve sık bakım için ihtiyaç olmaksızın soğutma kulelerine benzer
bir tarz içinde yüzey suyu kullanılabilir. Sıcak iklimde, göllerden, kışın ısıtma modu esnasında ısı
kaynağı olarak da yararlanılabilir. Bununla birlikte, kapalı-çevrim sistemleri, daha soğuk iklimlerde
ısıtma için sadece uygulanabilir bir seçenektir.
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6. TASARIM METODOLOJİSİ
Literatürde [13,15,16], TKIP’sı sisteminin tasarımı ile ilgili olarak değişik yöntemler verilmiştir.
Aşağıda, aşama aşama bir yöntem verilmektedir.
a) Yerel tasarım koşullarını, iklim ve toprak ısı karakteristiklerini belirleyin.
b) Tasarım koşullarında bina ısıtma ve soğutma yüklerini belirleyin.
c) İç hava dağıtım sistemi dahil, alternatif HVAC sistem bileşenlerini seçin. (b) şıkkında hesaplanmış
ihtiyaçları karşılayacak ekipmanları seçin (ısı pompası ısıtma ve soğutma kapasitesi ve etkinliğini
belirlemek için giriş su sıcaklığının başlangıçta tahmin edin).
d) Aylık ve yıllık bina ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını belirleyin.
e) Toprak serpantini (ısı değiştiricisi) tipinin başlangıç seçimini yapın.
f) Toprak serpantin sisteminin başlangıç tasarımını belirleyin.
g) Toprak serpantin sisteminin ısıl direncini belirleyin.
h) İstenen toprak serpantin sisteminin uzunluğunu belirleyin; sistem yükü ve toprak ısı değiştiricisi
sistemi bazında, toprak ısı değiştiricisi giriş/çıkış su sıcaklıklarını tekrar hesaplayın., sistem
yükünü ve toprak serpantin sistemine giren ve mevcut su sıcaklıklarını tekrar hesapla.
i) Toprak serpantin sisteminin etkinliği ile sistem yükünün ihtiyaçlarını dengelemek için istenen
toprak serpantin sistemini tekrar tasarlayın.
j) Sistemin ( veya sistem tasarım alternatiflerinin) ekonomik analizini yapın.
Toprak ısı değiştiricisi sistemi için tasarım prosedürü iteratif ve bazen zor bir işlem olmasına rağmen,
literatürde bu işi yapmak için bazı çalışmalar vardır. İlk olarak, tecrübeli tasarım müteahhitleri, ısı
pompası ve toprak serpantin sisteminin tasarımının sorumlusu olarak görev yapmalıdırlar. TKIP’sı
ekipmanının birkaç üreticisinin, ticari sistemlerin tasarımı ilgili olarak kendi paket programları vardır.
Bu programlar, TKIP’ları HVAC sistemleri ve toprak serpantin sistemlerinin tasarımında kullanılır.
Birkaç paket program (toprak çiftleri analizi ve toprak çevrim ısı değiştirici tasarım programı dahil)
Amerika’daki IGSHPA’ dan temin edilebilir. Ek olarak, birkaç teknik tasarım el kitabı, IGSHPA ve
ekipman üreticileri tarafından hazırlanmıştır.
TKIP’larını HVAC tasarımıyla birleştirmek için birkaç farklı yöntem vardır. Çoğu HVAC teknolojilerinde
olduğu gibi, TKIP’larında, daha büyük ünitelerin daha küçük ünitelere göre daha büyük etki
katsayısını sağladığı genel kuralı söz konusudur. Daha büyük üniteler de, ton başına bazında, daha
küçük ünitelerden genellikle daha az pahalıdır ve ekonomik göstergede toplam sistem maliyetini
önemli ölçüde etkileyebilir. Bununla birlikte, ticari tip tesis için TKIP’larının çoğu uygulamaları, genel bir
su çevrimi ve birleştirilmiş toprak serpantin sistemine bağlanmış çoklu ısı pompası ünitelerini içerir.
Bazı acentaların, daha büyük boyuttaki ekipman ile deney yapıyor olmalarına rağmen, çoğu üreticiler,
daha küçük sistemleri desteklemektedir (1/2 -15 ton veya 1.8- 52.8 kW) [13].
Tablo 2’de, TKIP’larında izlenecek tasarım aşamaları gösterilmiştir. Birinci adım, mevcut birçok
bilgisayar programı ile veya el kitaplarında bulunan metotlarla yapılmaktadır [17]. İkinci adım, ekipman
seçimidir ve bu her bölge için farklı tasarım koşullarında kapasite ve yeterliliğe göre bir seçim
gerektirir. Üçüncü adımda ise, toprağın ısı iletim gibi bazı özellikleri, boru tipi, boyutu ve gereken boru
uzunluğu hesaplamaları yer almaktadır [18].
6.1. Toprak Isı Değiştiricisinin Tasarımı
Toprak kaynaklı sistemler, kuyu sistemlerinden farklı bir şekilde çalışır. Kuyu sistemlerinde, aküferdeki
su, bir ısı kaynağıdır. Toprak kaynaklı sistemlerde ise, toprak kitlesi kendi kendine, bir ısı kaynağıdır.
Boru içindeki sıvı dolaşımını sağlamak ve istenilen ısı akımını almak için, toprak malzemesi arasındaki
farklı sıcaklıktan dolayı, ısı pompasında, sıcaklığı; en düşük 25 ºF (-3.9 ºC) ve en yüksek 100 ºF (37.8
ºC) olan sıvı dolaştırılmalıdır [16].
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Bu toprak kaynaklı uygulamalar için ısı pompası seçildiğinde, ünitenin, bu minimum ve maksimum
sıcaklık aralığında çalışması son derecede önemlidir. Piyasadaki bazı modellerde, su giriş sıcaklığı
45 ºF (7.2 ºC)’tan 85 ºF (29.4 ºC) veya 60 ºF (15.5 ºC)’tan 85 ºF (29.4 ºC) gibi çok daha küçük çalışma
aralıkları söz konusudur. Bu cihazlar, toprak kaynaklı uygulamalarda memnuniyet verici şekilde
çalışmazlar.
Isı; toprağa gömülmüş, içinden akışkanın geçtiği borular ile toprak arasında transfer edilir. Bir pompa,
bu akışkanı dolaştırmak için kullanılmaktadır. Kazılmış yatay hendekler veya dikey deliklere
yerleştirilmiş plastik borular, ısı transfer akışkanını taşımaya yararlar. Yatay borular, genellikle kuzey
yarım kürede 3-6 ft (0.91-1.82 m)’in altındaki katmanlara döşenmektedir. Boruların derine gömülmesi,
kışın güneşin etkisini azaltır.
Tablo 2. TKIP sisteminin tasarım aşamaları [18].
TASARIM AŞAMASI

AÇIKLAMA

A.
Binanın Yükü

Kat planını zonlara bölün.
Her bir zon için ısı kaybı/kazancı hesaplamaları yapın.
Bir merkezi veya çoklu toprak devresi için bina alanı grubunu ele alın.
Tasarım koşullarında kapasite ve yeterliliğe bağlı olarak her zon için ısı pompası
seçimini yapın.
Isı kaybı, sıcaklık alanları, paket tipi, ses, servis incelensin.
Eğer mümkünse su kaynağı su ısıtma ve soğutucu ekipmanı belirleyin.
Havalandırma sistemi bileşenleri-kanal, ısıyı geri kazanım, boru vs.- seçimini
yapın.
Toprak özelliklerini belirleyin.
Tüp tipini, ölçüsünü, delik ayrılmasını, geri doldurmayı belirleyin.
İstenen sonda hesabını yapın.
İç başlığı tasarlayın.
Tasfiye sistem tasarımını yapın.
Yer altı su miktarını/kalitesini belirleyin.
İstenen kuyu akışını belirleyin.
Su boşaltım metodunu belirleyin.
Yer altı suyu ile ısı değiştiricisi çevrimini belirleyin.
Su deposu için akış, derinlik ve sıcaklık (yüksek/düşük) bulun.
Özel serpantin ölçüsünü ve tipini hesaplayın.
İstenen serpantin uzunluğunu hesaplayın.
Dış başlıkları tasarımını yapın.
Tasfiye sistemi tasarımını yapın.

B.
Ekipman Şeçimi

Ca- TKIP

Cb-YASIP

Cc-YSIP

D.
Binanın Borulamasının
Tasarımı
E.
Pompa ve Kontrol
Metodunu Belirleme

F.
Diğer Alternatifleri
İnceleme

Merkezi çevrim ile çoklu çevrimin yararlarını tartışın.
Alçak basınç kaybı için yol ve ölçü borulama sistemini tasarlayın.
Isı pompası ve izolasyon vanaları için kontrol sistemi sağlayın.
Malzemeleri-giriş borusu, antifriz, inhibitör- belirleyin.
Merkezi pompalar veya uzak çoklu pompaların yararlarını tartışın.
Pompa eğrisi üzerinde maksimum yeterliliğe yakın çalışan pompayı seçin.
Pompa kontrol seçeneklerini inceleyin- kontrolsüz, çoklu hız, çeşitli hız.
Toplam isteğin % 10’undan daha büyükse çevrim pompa gücünü hesaplayın ve
sistemi tekrar tasarlayın.
İstenen toprak çevrim boyunu azaltmak için daha yüksek yeterlilikte ısı
pompası kullanılamaz mı?
Boru boyunu azaltmak için soğutma kulesi veya soğutucu akışkan kullanılamaz
mı?
Sonda ayrılması veya serpantin tüp ölçüsünü artırma veya azaltma
yapılamaz mı?
Çoklu çevrim ve pompa vs. merkezi çevrime ve pompanın maliyetine bakın kontrol maliyeti dahil.

Kullanılan sığ derinlik dolayısıyla, antifriz; sistemdeki suyun donmasını önlemek ve topraktaki suyun
donması halinde, toprak malzemesinden alınan ısıyı kullanarak kapasite sağlamak amacıyla, sulu
sistemlerde kullanılmaktadır. Kullanılan antifriz; genellikle propilen glikol veya kalsiyum klorittir.
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Güney yarım kürede, borular; 4-12 ft (1.22- 3.65 m)’in altındaki katmanlara döşenmektedir. Bu, sistem
performansı üzerindeki yaz güneşinden kaynaklanan yüksek toprak sıcaklığının etkisini azaltmak
içindir. Kazılmış dikey delikler (sondaj), 300 ft (91.44 m) derinde olabilir. Bu, delme esnasında
karşılaşılan malzemenin tipine bağlı olacaktır. Çoklu delikler, bir derin delikten daha çok arzu edilebilir.
Sistemlerin her ikisi içinde kullanılan boru uzunluğu, aşağıdakilere bağlı olarak, 12.000 BTUH
(yaklaşık 3.5 kW) birim kapasite başına 150-1000 ft (45.72- 304.8 m) arasında değişir.
a) Isı Pompasının Seçimi
Isı pompasının büyüklüğünü veya kapasitesini belirlemeden ve bir seçim yapmadan önce, iki önemli
faktör incelenmelidir:
a) Binanın tam bir ısı kazancı ve kaybı incelenmelidir. Bu hesaplamaların doğru bir şekilde yapılması
büyük önem taşır.
b) Boruların yerleştirildiği derinlikteki, maksimum ve minimum toprak sıcaklığı belirlenmelidir. Bu,
cihazın çalışacağı su sıcaklık aralıklarını seçmek için gereklidir.
Eğer soğutma yükü, ısıtma yükünden daha az ise, aradaki farkı yenmek için ek bir ısı kullanılır. Eğer
soğutma yükü, istenen ısıtma yükünü aşıyorsa, ek bir ısı ihtiyacı yoktur. Bununla birlikte, yararlı
ihtiyaçlar, hava-hava üniteleri yanı sıra sıvı-hava ünitelerine uygulanır. Bu, binanın tasarım ısı kaybı
çalışmalarına yeterli ilave ısının, yerleştirmeye dahil edilmek zorunda olduğu anlamına gelir.
Soğutma modunda cihazın (ünitenin) verdiği hissedilir kapasitesi, ne hesaplanmış toplam hissedilir
yükten az olmalı ne de % 25’den çok hesaplanmış hissedilir yükten aşırı olmalıdır. Soğutma modunda
cihazın son kapasitesi, hesaplanmış toplam son yükten daha az olmamalıdır. Hissedilir ve son
kapasite eşitlikleri, üreticilerin teknik özelliklerinden bulunabilir. Bu kapasiteler, istenen tasarım
koşulları yanı sıra, yerel yer altı suyu sıcaklıklarına bağlıdır.
b) COP soğ (Soğutma Etki Katsayısı)
Bir cihazın etki katsayısı (COP); cihazın soğutma kapasitesinin (BTUH veya kW) kapasiteyi sağlamak
için gerekli olan elektrik enerjisine bölünmesi olarak tanımlanmaktadır. Cihazın soğutma etki katsayısı
(COP soğutma ); cihazın soğutma kapasitesinin (BTUH veya kW), gerekli olan elektrik enerjisinin ısıl enerji
eş değerine bölünmesiyle bulunur. ısı enerjisi ile bölünmüş birimin BTUH soğutma kapasitesidir.
COP soğutma = [(Cihazın Kapasitesi (BTUH)] / [(Verilen Elektrik Enerjisi)(W)x3.413 (BTU/W))]

(1a)

Üreticiler, EER (Enerji Verimlilik Oranı) ile cihazlarını karşılaştırabilirler. EER oranı, toplam soğutma
kapasitesinin (BTUH), elektrik enerjisine (W) oranıdır. EER oranını COP oranına dönüştürmek için,
EER oranı 3.413’e bölünür. Burada, EER’nun biriminin COP ile aynı olmadığına dikkat edilmelidir.
COP’ nin pay ve paydasında eşdeğer birimler kullanılırken, EER da farklı birimler söz konusudur. Bu
bir bakıma, tüketiciler için geliştirilmiştir. Daha fazla bilgi için, [19,20] no’lu kaynaklara bakılabilir.
c) COP ısı (Isıtma Etki Katsayısı)
Isıtma etki katsayısı (COP ısıtma ); cihazın ısıtma verilen elektrik enerjisine bölünmesiyle bulunabilir.
Burada, eşdeğer birimler kullanılır.
COP ısıtma = [(Cihazın Isıtma Kapasitesi (BTUH)] / [(Verilen Elektrik Enerjisi)(W)x3.413 (BTU/W))] (1b)
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d) Tm ( Ortalama Yıllık Toprak Sıcaklığı )
Ortalama yıllık toprak sıcaklığının, 50 ft (15.24 m)’den 150 ft (45.72 m)’e kadar kuyu derinliğindeki
kuyu suyu sıcaklığına eşit olduğu farz edilir. Bu, yaklaşık olarak, ortalama yıllık hava sıcaklığına 2 ºF
(1.1 ºC) ekleyerek bulunabilir.
Ortalama yıllık toprak sıcaklığı (T m ), tüm yıl boyunca değişen toprağın ortalama sıcaklığıdır. Yüzey
sıcaklığı, toprak sıcaklığı üzerine etki yapar, fakat daha büyük etki güneş ışınlarından olur. Toprak,
yüzeyden uzaklığının yanı sıra, toprak malzemesinin yayınımı (difizivitesi) olarak adlandırılan, toprak
malzemesinin yoğunluğuna ve nem içeriğine bağlı olarak, ısıyı alabilmesi veya verebilmesi nedeniyle,
sıcaklık değişimi üzerinde bir damperleme etkisi yapar. Derinliğin artmasıyla, yıllık salınımlar azalır.

EKİM

AĞUS

EYLÜL

118

70

49

35

AĞUS

Sıcaklık °F

Şekil 4’ deki eğrilerde, örnek olarak, yüzeyden 12 ft (3.65 m) aşağı seviyede toprak üzerindeki hava ve
güneş değişimlerinin etkileri gösterilmektedir. Eğriler, 2 ft (0.6 m), 5 ft (1.5 m) ve 12 ft (3.65 m)
seviyeleri için verilmiştir. Bu eğriler, aynı zamanda, yılda ulaşılan minimum (T min ) ve maksimum (T max )
sıcaklıkları da göstermektedir. Örneğin, minimum yüzey sıcaklığının yaklaşık olarak yılın 35.gününe
denk gelmesi beklenmektedir. Bazı hava koşulları değişimleri, bu zamanın ±3 gün civarlarında
değişiklik gösterir.

Şekil 4. Toprak sıcaklığı değişimleri [16,18]
Toprağın depolama etkisi, 2 ft (0.6 m) seviyede minimum sıcaklıklara ulaşılmak için 14 günlük, 5 ft (1.5
m) seviyede 35 günlük ve 12 ft (3.65 m) seviyede 83 günlük bir gecikmeye neden olacaktır. Toprağın
depolama kapasitesi; yüzeydeki ortalama sıcaklığın 23 ºF (-5 ºC) altından, 12 ft (3.65 m) seviyedeki
ortalama sıcaklığın 5 ºF (-15 ºC) altındaki aralıkta, minimum sıcaklık değişimleri ile gösterilmektedir.
Soğutma mevsiminde, Ağustos’un 6.günü veya ±3 gün civarlarında en yüksek yüzey sıcaklığı ile
oluşarak sıcaklık dönüşümü tamamlanır. Tekrar, yüzeyden aşağı derinliklerde artar, maksimum
sıcaklık (T max ) gecikmenin yanı sıra azalır. 2 (0.6 m)’de Tm 17 ºF (-8.3 °C) azalır ve yaklaşık 14 günlük
(Ağustos 20) gecikmeyle olur. 12 (3.65 m)’lik derinlikte, maksimum sıcaklık (T max ) Ekim’in 29.günü
civarlarında oluşur ve yıllık ortalama sıcaklığın (T m ), 5 ºF (-15 ºC) üstüne ulaşır.
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Şekil 5’ de, farklı topraklar için değişik derinliklerdeki yıllık ortalama toprak sıcaklıkları kıyaslaması
gösterilmiştir. Yukarıda verilen bilgiler kullanılarak, toprak çevriminin yerleştirilmesi gereken derinlikte,
ısı pompasının su giriş sıcaklıkları (soğutma ve ısıtma modundaki, T GSS ve T GSI ) belirlenebilir. Böylece,
her uygulama için boru uzunluğunu ve derinliğini belirlemek için yapılan işlemlerin bazı aşamaları
ortaya çıkar.
e) T GSS (Su Giriş Sıcaklığı-Soğutma)
Cihaza giren su sıcaklığı (toprak ısı değiştiricisinden çıkan suyun sıcaklığı), toprağın normal
sıcaklığından daha yüksek olacaktır. Bu, borular içinde dolaşan sudan toprağa ısının atılması
nedeniyledir. Bilindiği gibi, ısı transferini gerçekleştirmek için, sıcaklık farkı gereklidir.
Bu sıcaklık farkının miktarı, ısıyı transfer etmek için gerekli olan boru yüzeyi yanı sıra, atılan ısıya (Btu
veya kW) bağlıdır. Boru miktarını minimum bir değerde tutmanın yanı sıra, cihazın su sıcaklığı
sınırlarını aşmadan, istenilen ısı transferini sağlamak için, bu iki faktörün bir denkliği yapılmalıdır.

Şekil 5. Farklı topraklar için çeşitli derinliklerde T m ‘lerin kıyaslanması [16,18].
f) T GSI (Su Giriş Sıcaklığı-Isıtma)
Aynı etkiler ısıtmada da oluşur. Toprak, ısının alınması ile soğutulmaktadır. Bununla birlikte, değişiklik
oldukça azdır. Çünkü, atılan ısı, cihazın net veya brüt kapasitesi olurken, çekilen ısı ise, cihazın net
kapasitesidir.
g) Dağılmış Toprak Etkisi
“Dağılmış toprak” terimi, toprak sıcaklığını etkileyen ısı kapasite değişimini göstermek için
kullanılmaktadır. Bu sıcaklık eğrileri, ortalama toprak yayınımına (difizivitesine) bağlıdır. Burada örnek
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olarak şu verilebilir: T m = 53 ºF (11.6 ºC) olan bir yer göz önüne alalım. Isıtma modunda, dağılmış
toprak ile 6 ºF (3.3 ºC) düşüş ve toprak ile toprak ısı değiştiricisi akışkanı arasındaki ∆T = 10ºF (5.5 ºC)
ise, cihaza giren su sıcaklığı (T GSI ), 37 ºF (2.8 ºC) olacaktır. Soğutma modunda, dağılmış toprakta 15
ºF (8.25 ºC)’ lık bir artış ve toprak ile toprak ısı değiştiricisi akışkanı arasındaki ∆T = 10 ºF (5.5 ºC) ise,
cihaza giren su sıcaklığı, 78 ºF (25.5 ºC) olacaktır.
h) R t (Toprak Direnci)
Toprak direnci, toprak içinden geçen ısı akışı direncidir. Kuru hafif toprak, yoğun nemli toprak kadar
hızlı bir şekilde, ısı enerjisini taşımaz. Ek olarak, yüzey altındaki boru derinliklerin, borular arasındaki
uzaklığın ve toprak ısı değiştiricinde bulunan boruların boyutu ve sayısının hepsinin toprak direncine
bir etkisi vardır. Tablo 3’de, kaya ve ağır nemli toprak içindeki dikey sistemlerin yanı sıra, tek borulu,
çift borulu ve dört borulu çoklu sistemlerde kullanılan ¾” den 2” e kadar çeşitli boru ölçüleri için ağır
nemli toprak, ağır kuru toprak ve hafif nemli toprak için, toprak direnci tablosunu gösterilmektedir.
Örneğin, tek borulu bir toprak ısı değiştiricisi sisteminde, 3 ft (0.91 m)’ da 1" boru çapında, toprak
direnci, ağır nemli toprak için 0.97 ve ağır kuru toprak veya hafif (yumuşak) nemli toprak için 1.32
olacaktır. Bu tablo, belirli koşullar için hesaplama adımlarından çok, toprak koşulları için ortalamalar
olarak kullanılır. Bu tabloda kullanılan hata oranı genellikle % 3’den daha azdır. Son hesaplamalarda,
100 ft (30.48 m) luk hatada 3 ft (0.91 m)’den daha az boru uzunluğuna neden olur. .
Tablo 3. Toprak direnci, Rt [16,18].
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ı) R b (Boru Direnci)
Endüstriyel deneyimlerden, toprak kaynaklı sistemlerde kullanılan borular için önerilen malzeme tipleri
üzerine bilgiler oluşturulmuştur. Plastik malzemeler, toprak malzemesinin korozif etkisinden az etkilenir
ve boru ömrü en uzundur. Tablo 4’de, toprak kaynaklı sistemlerin borularının üretiminde kullanılan
aşağıdaki dört farklı malzeme gösterilmektedir.
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1.
2.
3.
4.

Polietilene-Schedule 40
Polietilene-Schedule 11
Polietilene-Schedule 17
Polietilene-Schedule 13.5

Tüm bu malzemelerin ısı transferi direnci (Rb: boru direnci faktörü) bu tabloda verilmiştir. Aşağıda iki
farklı direncin verildiğine dikkat edilmelidir. Yatay pozisyondaki boru Rb ve dikey pozisyondaki boru
Rbd ile verilmiştir. Bu faktörler, toprak/sıvı ısı değiştiricileri için gerekli boru uzunluğu hesaplarının
yapılmasında kullanılmaktadır.
j) Toprak Isı Değiştiricisi (Serpantin) Tipi
Kullanılacak toprak serpantin tipi, boru uzunluluğunu etkileyecektir. Bir hendekte sadece tek bir boru
kullanılıyorsa, boru birim uzunluğu başına en yüksek ısı akımı oluşur. Hendek (kanal) miktarı ne kadar
büyükse, boru yerleşimi için gerekli olan alan da o kadar büyük olacaktır.
Tablo 4. Boru direnç değerleri [16,18].

BORU ÇAPI (inch)

¾
1
1-1/4
1-1/2
2

0.17
.116
.159
.109
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PB SDR13.5

PB SDR-17

PE SDR-11

PE SCH 40

Rb
Rbd

.144 0.16 0.20
.096 0.11 0.14

Tek bir çevrimli sistemde önerilen maksimum ısı pompası kapasitesi, 2 500 ft (762 m)’luk maksimum
bir boru uzunluğuna karşı gelen, 6 000 Btuh (1.758 kW)’ tır. Hendekte (kanalda) sadece tek boru
bulunması durumunda, kazılan derinlik, kuzey iklimde 3.5 ft (1.06 m) ve güney iklimde 6 ft(1.83 m)
olacaktır. Hendekte iki boru ile çift bir geri sarım kullanılarak tipik bir yatay serili sistemde, iki borunun
aynı hendekte bulunması toprak direncini artırır ve istenilen ısı akımını elde etmek için, daha uzun
boru gerekecektir. Bu şartlar altında, pratik bir şekilde boru uzunluğu, 12 000 BTUH (3.515 kW)
başına 350 ila 500 ft (106.5 m ila 152.4 m)’den 12 000 BTUH (3.515 kW) başına 420 ila 600 ft (128
m ila 182.8 m)’e kadar artar. Hendek uzunluğu, tek borulu hendekte 12 000 BTUH (3.515 kW) başına
350 ft ila 500 ft (106.5 m ila 152.4 m)’den 12 000 BTUH (3.515 kW) başına 210 ila 300 ft (64 m ila
91.4 m)’e azaltılmaktadır. Bu ikisi, boru derinlikleri ve kuzey bölgede 3 ft (0.91 m) - 5 ft (1.5 m) ve
güney bölgede 4 ft (1.2 m) - 6 ft (1.82 m) önerilmektedir.
Yatay sistemin üçüncü tipi, çoklu-seviyeli (tek bir hendekte birden fazla üst üste boru çevrimi
oluşturulması) veya paralel sistemdir. Burada, dar hendekte, dört-boru yığını örnek olarak verilmiştir.
Tablo 3’deki toprak dirençleri, aynı zamanda geniş hendeğin her bir yanındaki çift yığındaki dört
boruyu göstermektedir. Yığın halindeki dar hendekte, boru derinliği kuzey bölgelerde 6, 5, 4 ve 3 ft
(1.82 m, 1.5 m, 1.2 m ve 0.91 m) ve güney bölgelerde ise, 7, 6, 5 ve 4 ft (2.1m, 1.82 m, 1.5 m ve 1.2
m)’tür. Çift-yığın daha geniş hendekte, boru derinliği, tek çevrimli geri dönüşümlü sistemlerle aynı
olacaktır; kuzey bölgelerde 3 ft (0.91 m) - 5 ft (1.5 m) ve güney bölgelerde ise, 4 (1.2 m) - 6 (1.82
m)’dir.
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Boru demetleri arasındaki yatay mesafe 1 ft (0.3 m) ve 2 ft (0.6 m)’den daha az olmamalıdır. Tablo 3’
de, 1 ft (0.3 m) ve 2 ft (0.6 m) mesafelerinde kullanılan boru direncindeki ( Rb ) farklılıkları
göstermektedir.
Sondajlı uygulamalarda, toplam sondaj derinliği, 12 000 BTUH (3.515 kW) başına 100 ft (30.48 m)
ila 175 ft (53.34 m)’tir. Bu da, 200 ft (60.9 m) ila 350 ft (106.6 m) boru uzunluğuna karşı gelmektedir.
12 000 BTUH (3.515 kW) başına yaklaşık olarak 140 ft (42.67 m) boru kullanarak, tek sondaj deliği
derinliği 300 ft (91.44 m)’den daha fazla yapılmamalıdır.
Sondaj delikleri arasındaki minimum açıklık, ağır ıslak toprak için 10 ft (3 m) ve ağır kuru toprak veya
hafif ıslak toprak için 15 ft (4.57 m)’dır. Sondaj delikleri arasındaki açıklık, minimum değerin iki katını
aşmamalıdır. Çünkü, bu, boru uzunluğu kaybı anlamına gelmekte olup, daha uzun borular arasından
gereksiz bir akış direnci yaratılır.
Birden fazla düşey boruları olan paralel akışlı sistemde, sondaj ve boru derinliği yaklaşık olarak
aynıdır. Bununla birlikte, paralel sistemin yararı, her bir çevrim içinden daha düşük debinin
geçmesidir. Böylelikle, ısı transfer direnci (Rb) daha az olan, daha ince cidarlı ve küçük çaptaki borular
kullanılabilmektedir. Sistemin işletme veriminin en fazla olabilmesi için, her bir çevrimden eşit miktarda
debinin geçmesini sağlayacak, mühendisliğe yakışır tasarımlar gerekmektedir.
k) Toprak Isı Değiştiricisinin (Serpantin) Derinliği
Çeşitli toprak ısı değiştiricisi tipleri için, ortalama toprak derinliği verilmektedir. Bununla birlikte, bazı
durumlarda, üniteye (cihaza) giren su sıcaklığının, üretici önerilerini aşmadığını farz etmek gerekli
olacaktır. Su sıcaklıkları, sistemin işletilmesinde, özellikle kuzey bölgelerdeki ısıtma modunda kritiktir.
Uygulamada, tüm ısı pompası üreticileri, cihazlarının, soğutma modunda 45ºF (7.2ºC) ila 90ºF
(32.2ºC) Tmax ve ısıtma modunda 45ºF (7.2ºC) ila 80ºF (16ºC) Tmin’ta kapasitelendiririr. Bazı
üreticiler, aynı cihazların kapasitelerini buna göre verirler veya cihazlarını 25ºF (-3.9ºC) Tmin’de
çalışacak düşük sıcaklıklı üniteleri imal ederler. 25ºF (-3.9ºC)’lik Tmin’da cihazı yüksek sıcaklıkta
çalıştırmak için, aşağıdaki iki sınırlama yerine getirilmelidir:
1. Eğer düşük basınçlı sabit bir kontrol düğmesi cihazda kullanılıyorsa, bu kaldırılmalı ve uygun bir
ayarlama anahtarı, daha ayarlarda sistemi devre dışı bırakmak için, bunun yerine konulmalıdır.
2. Su ve antifriz karışımı, ısı pompasını donmadan korumak için kullanılmalıdır. Eğer sıcaklığın 35ºF
(1.7ºC)’ın altına düşmesi söz konusu ise, antifriz karışımı göz önüne alınmalıdır.
Çevrim için istenen boru derinliğini belirlemek için, toprak sıcaklığı eğrisi elde edilmelidir. Cihaza giren
minimum ve maksimum su sıcaklığına (T GSS ve T GSI ) ve alanın ortalama yıllık toprak sıcaklığına Tm
bağlı olarak, Şekil 5’’deki sıcaklık değişim eğrisi ve ilgili dağılmış toprak etkisini gösteren eğri, istenilen
boru derinliğini belirlemek için kullanılmaktadır. Örneğin, ortalama yıllık toprak sıcaklığı Tm, 73 ºF
(22.7 ºC) olan bir cihazı ele alalım. Dağılmış olan toprak sıcaklığındaki beklenen 15 ºF (-9.4 ºC) artış
ile, cihaza 80 ºF (26.7 ºC) maksimum T GSS değerinde su sağlamak için, Tm sıcaklığından su için
maksimum sapma, 7 ºF (3.85 ºC) olacaktır. Şekil 5’deki eğri kullanılarak, borunun, toprak içinde 8
ft(2.4 m)’te olacağı hesaplanacaktır.
Eğer cihaz Tm’nin 42 ºF (5.5ºC) olduğu yerde kullanılacaksa, soğutma modunda, Tm’ye 15ºF (8.25
ºC)’lik dağılmış toprak farkı eklenecek veya 52 ºF (11.1ºC) toprak sıcaklığı söz konusu olacaktır.
Cihazın T GSS değerinin 72ºF (22.2ºC) olması için, soğutma modunda, cihazda, toprak sıcaklığı ile
T GSS arasında 20 ºF (11 ºC)’lık bir fark söz konusu olacaktır. Böylece, 72 ºF (22.2 ºC)’lik T GSS den
kaynaklanan 15 ºF (8.25 ºC) ΔT değeri önerilebilir. Bunun anlamı, ıslak toprak için 4ft (1.2 m)’dan kuru
toprak için 2 ft (0.61 m)’ a kadar boru derinliği kullanılacaktır. Ortalama toprak derinliği ise, 4 ft (1.2 m)
olacaktır.
Aynı işlem, ısıtma modunda gerekli olan boru derinliğini belirlemede kullanılmaktadır. Isıtma için
dağılmış toprak faktörü, soğutmadan daha az olur (yaklaşık olarak 6 ºF (3.3 ºC)). Örnek olarak, bir
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yerde, ısıtma boru derinliği; Tm = 73 ºF (22.7 ºC)’ den dağılmış toprak faktörü olan 6 ºF (3.3 ºC) nın
o
o
çıkarılmasıyla bulunan 67 F (19.4 C)’dan, toprak ile su arasındaki sıcaklık farkı olan 10ºF (5.5 ºC)’ ın
düşürülmesiyle, T GSI değeri 57 ºF (13.8 ºC) olarak bulunur. Bu değer, cihazın tasarım aralığı içinde
olup, toprak ısı değiştiricisinde antifriz kullanmaya gerek yoktur.
Isıtma modunda, ıslak toprakta 8 ft (2.4 m) derinlik, kuru toprakta 4 ft (1.2 m) ve ortalama bir toprakta
6 ft (1.82 m) derinlik gereklidir. Soğutma yükü ana yük olduğu için, soğutma modunda gerekli olan
toprak derinliği kullanılmalıdır.
Başka bir uygulama örneği olarak, şu verilebilir: Tm= 42 ºF (5.5ºC)’ dan 6 ºF (3.3 ºC)’lık dağılmış
toprak faktörünü çıkarılması, 36 ºF (2.2 ºC)’ lık bir toprak sıcaklığı anlamına gelir. Toprak ve su
arasındaki10 ºF (5.5 ºC) ΔT değerini kullanarak, 26 ºF (-3.3 ºC) sıvı sıcaklığı elde edilir. Çalışma
sıcaklığını 32 ºF (0ºC)’ın üstünde tutmak için, 5 ºF (2.75 ºC) ΔT’ lik bir sıcaklık kullanılacaktır. Bu, ıslak
toprakta;15 ft (4.5 m), hafif kuru toprakta 8 ft (2.4 m) ve ortalama toprakta 12 ft (3.65 m) boru derinliği
anlamına gelmektedir. Antifriz karışımı, sistemin 32 ºF (0 ºC) sıvı sıcaklığı altında çalışmasını
sağlamak için kullanılmaktadır. 10 ºF (-12.2 ºC) ΔT’ lik bir sıcaklık; ıslak toprakta 8 ft (2.4 m), hafif kuru
toprakta 4 ft (1.2 m) ve ortalama toprakta 6 ft (1.82 m) boru derinliğini gerektirecektir. Antifriz
kullanılması, boru akış direnci faktöründe bir düzeltme gerektirecektir.
l) Çalışma Faktörü
Çalışma faktörü, en soğuk ay (Ocak) ve en sıcak ay (Ağustos) süresince ısıtma yükünün kontrol
altında tutulması için, cihazın işletilebileceği zamanın yüzdesidir.
Her iki faktör, çalışma modlarının her birinde istenen boru uzunluğunu belirlemek için hesaplanmalıdır.
Daha uzun boru ihtiyacı, sistem tasarımında kullanılır. Çalışma faktörünü saptamak için, saatteki ısı
kazancı ortalaması hesaplanarak, cihazın kapasitesiyle kıyaslanır.
Çalışma Faktörü = Ortalama Isı Kazancı veya Kaybı/Saat
BTUH Olarak Cihazın Kapasitesi

(2)

Saatteki ortalama ısı kazancı veya kaybı hesaplamalarında, sıcaklık aralığı yöntemi önerilir. Tablo
5’de, Güneş Enerjisi Enstitisü’nde yapılan ölçümler baz alınarak belirlenen, İzmir için sıcaklık aralığı
verisi bulunmaktadır (Bornova, İzmir).
Tablo 5. İzmir için sıcaklık aralığı verisi [18].
Sıcaklık Aralığı
o
( C)
-5-0
0-5
5-10
10-15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45

Hava Verisi
( h/yıl )
54
1320
3965
5649
4842
4679
3518
1847
285
14

Bu zaman/sıcaklık bilgisi, yıllık ısıtma veya soğutma enerjisi ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla, her
sıcaklık kategorisinde saatlik ısı kaybı veya kazancını oluşturmada kullanılır. Yıllık enerji ihtiyacı
belirlendikten sonra, ortalama saatlik ihtiyaç belirlenerek, cihazın ısıtma ve soğutma kapasitesi ile
kıyaslanır. Bu, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını istenildiği şekilde sağlamak için, cihazın işletilmesi
gerektiği olası zaman yüzdesini verir. Bu yüzdeler, ısıtma ve çalışma faktörü diye adlandırılmaktadır.
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Çalışma faktörlerin hesaplamasında kullanılan sıcaklık aralığı yönteminin kullanılmasında, aşağıdaki
adımlar izlenmelidir.
l1) F I ( Isıtma Çalışma Faktörü )
Adım 1. Montaj yerinin denge noktasını belirlemek için binanın ısı kaybı eğrisi çizilir (Şekil 6). Balans
o
o
noktasındaki (65 F veya 18.3 C) sıcaklıktaki 0 W’lık ısı kaybından kışın dış hava tasarım
sıcaklığındaki hesaplanan ısı kaybı, tasarım noktasından farklı diğer sıcaklıklardaki ısı kaybını
gösteren bir doğru verecektir.
Adım 2. Bu noktalar, Tablo 5’deki sıcaklık aralığı hava verisine karşı gelen sıcaklık aralıklarında orta
sıcaklık noktalarında ısı kaybı eğrisi (Şekil 6) üzerine yerleştirilir. Örneğin, 10 ºC – 15 ºC arasında ota
nokta 12.5 ºC olacaktır. Orta nokta kullanılarak, yeterli doğruluk sağlanır ve hesaplama sayılarını
minimuma çekilir.
Adım 3. Tablo 6’daki çalışma sayfası kullanılarak, İzmir’e uygulanan sıcaklık aralığı verisi için, sütün
A’daki yıl başına saatlik hava verisi elde edilmiştir. En düşük sıcaklığın –5 ila 0 ºC arasındaki sıcaklık
aralığında olduğu görülebilir. Dış sıcaklık, yılda 54 saat ortalama ile –5 – 0 ºC alanlarında yer almıştır.
Bu –5-0 ºC sırası üzerinde sütün A’ya işlenmiştir. Bu noktadan, yıllık ortalama saatler, her bir sıcaklık
aralığı verisi için, 0 – 5 ºC’ta 1320 h, 5 – 10 ºC’ta 3965 h ve 10 – 15 ºC 5649 h’tir.
Adım 4. Şekil 3’deki ısı kaybı çizgisinden, kW olarak bina ısı kaybı grafiğin solundan belirlenir ve
sıcaklık aralığına karşı gelen uygun çizgi üzerine kaydedilir. Örneğin, ısı kaybı, -5 – 0 ºC arasında 3.6
kW’tır.
Adım 5. Sütün B’deki değerler ile sütün A’daki saatler çarılarak, her bin sıcaklığı için yıl başına kW
olarak toplam ısı enerjisi kaybı bulunur ve sütün C’ye kaydedilir. Örneğin, sütün A’daki 54 h/yıl ile
sütün B’daki 3.6 kW/h çarpılırsa, bu sıcaklık aralığında, C sütununda 194.4 kW’a elde edilir. Bu
hesaplamalar, tüm sıcaklık aralığında yapılır.
Adım 6. Tüm sıcaklık aralığındaki ısı kayıpları toplanarak (sütün C), D’deki ilgili yere yazılır.
Adım 7. Sıcaklık aralığındaki (sütün A) hava veri saatlerinin sayısı toplanarak, E kutusu içindeki
yerine yazılır.
Adım 8. D’deki toplam kW, E’deki toplam saatlere bölünerek, sonuçları F kutusuna yerleştirilir. Bu,
saat başına kW ortalaması olacaktır. Bazen buradaki değer mega cinsinden olabilir ve bu durumda 9.
adımdaki işlem, başka birime dönüştürmek için kullanılır. Aynı birim durumunda, 8. ve 9. adımdaki
işlemler benzer olur.
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
1

2

3

4
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6

7
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9
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11

12

13

14

Şekil 6. Binanın ısı kaybı grafiği [18].
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Adım 9. F kutusundaki kW’tı, gerektiğinde başka birime dönüştürecek şekilde, ilgili katsayı ile çarpılır
ve G kutusuna yazılır.
Adım 10. Cihazın, üreticilerin teknik değerlerinden (seçilen cihazı karşılayan), ısıtma kapasitesi
bulunarak, H kutusuna yazılır.
Adım 11. kW (G kutusundaki) saat başına ortalama ısı kaybı, cihazın ısıtma kapasitesi (H
kutusundaki)’ne bölünerek, ısıtma çalışma faktörü belirlenir. Sonuç, cihazın, ısıtma ihtiyaçlarını
karşılamak için çalıştırılması gereken zamanın yüzdesidir. Bu yüzde I kutusuna yazılır.
l2) F S ( Soğutma Çalışma Faktörü )
Fs (soğutma çalışma faktörü) hesaplamalarını içeren adımlar, Fı (ısıtma çalışma faktörü)
hesaplamalarına benzer şekilde yapılmaktadır.
Adım 1. Uygulamalar için binanın ısı kazancı eğrisi çizilir. 32.7 ºC soğutma dış tasarım sıcaklığında,
ısı kazancı eğrisinden 5.6 kW olduğu görülür. Tablo 6’de İzmir için sıcaklık aralığına göre dış sıcaklık,
35-40ºC’a ulaşmaktadır. Böylelikle ısı kazancı eğrisi 40ºC sıcaklık aralığına ulaşmak zorundadır.
Tablo 6. İşletme faktörünün hesaplanması [18].

İŞLETME FAKTÖRÜNÜN HESAPLANMASI

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nün Bir Dersliği
İsim:
Yer: Bornova / İZMİR
(A)
(B)
(C)
(D)
Sıcaklık Hava Kayıp/Kazanç Toplam Isı Kaybı/
Hesaplamalar
Aralığı Datası
Kazancı AxB
(C)
( h/yıl )
(kW/h)
(kW)
-5 - 0
54
3.6
194.4
( D ) Isıtma:
0-5
1320
2.85
3762
Toplam Isı Kaybı
5 - 10 3965
1.47
5828.55
10632.3 kW/3 yıl
10 - 15 5649
0.15
847.35
( E ) Mevsim Başına
15 - 20 4842
2.8
13557.6
Toplam Saatler
20 - 25 4679
3.8
17780.2
10988
h/3 yıl
(F) Ortalam kW/h
25 - 30 3518
4.7
16534.6
30 - 35 1847
5.6
10343.2
0.967628 kW/h
35 - 40
285
6.2
1767
(G) Ortalama (kW/h)
40 - 45
14
0.967628 kW/h
( H ) Cihazın Isıtma
Kapasitesi
(kW)
5.7
kW
( I ) Fı= 0.1697594
( J ) Soğutma:
Toplam Isı Kazancı
44658
kW/3 yıl
( K ) Mevsim Başına
Toplam Saatler
10343
h/3 yıl
(L) Ortalama (kW/h)
4.317703 kW/h
(M) Ortalama (kW/h)
4.317703 kW/h
( N ) Cihazın Soğutma
Kapasitesi (kW)
6.2
kW
( O ) Fs= 0.6964037
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Adım 2. Bu noktalar, Tablo 5’deki sıcaklık aralığı hava verisine karşı gelen sıcaklık aralıklarında orta
sıcaklık noktalarında ısı kazancı eğrisi (Şekil 7) üzerine yerleştirilir. Orta nokta kullanılarak, yeterli
doğruluk sağlanır ve hesaplama sayılarını minimuma çekilir.
Adım 3. Tablo 6’daki çalışma sayfasının daha alt kısmı kullanılarak, İzmir’e uygulanan sıcaklık
aralıklarında, sütün A’daki yıl başına saatlik hava verisi yazılır. En yüksek sıcaklığın 40 - 45ºC sıcaklık
aralığında olduğu görülebilir.
Adım 4. Şekil 7’deki ısı kazancı doğrusundan, kW olarak binanın ısı kazancı, grafiğin solundan
belirlenir ve uygun sıcaklık aralığında çalışma sayfasının (Tablo 6) B sütunu üzerine yazılır. Örneğin,
ısı kazancı, 30 – 35ºC arasında (okunan değer; 32.5ºC) 5.6 kW’tır. Bu, ele alınacak toplam sayıların
boyutunu azaltmak için, 5.6 kW olarak yazılır. 25 – 30ºC’taki ısı kazancı; 4.7 kW, 20 –25ºC’taki 3.8
kW olup, bunlar B sütununa yazılmıştır.
Adım 5. Sütün B’deki kW’lar ile sütün A’daki saatleri çarparak, her sıcaklık aralığı için yıl başına kW
olarak toplam ısı enerjisi kazancı bulunarak, sütün C’ye kaydedilir. Bu hesaplamalar, tüm sıcaklık
aralığında yapılır.
6
5

kW

4
3

2
1

0
17.5

22.5

27.5

32.5

C

Şekil 7. Binanın ısı kazancı grafiği [18,21]
Adım 6. Tüm sıcaklık aralıklarındaki ısı kazancı toplanarak (sütün C), J’deki toplama yazılır.
Adım 7. Sıcaklık aralığındaki (sütün A) hava veri saatlerinin sayısı toplanarak, K kutusu içindeki
toplamı yazılır.
Adım 8. J’deki toplam kW’, K’deki toplam saatlere bölünerek, sonuçları L kutusuna konur. Bu saat
başına kW ortalaması olacaktır. Bazen buradaki değer mega cinsinden olabilir ve bu durumda 9.
adımdaki işlem, başka birime dönüştürmek için kullanılır. Aynı birim durumunda, 8. ve 9. adımdaki
işlemler benzer olur.
Adım 9. K kutusundaki kW, gerektiğinde ilgili katsayı ile çarparak, saat başına ortalama kW ısı
kazancı bulunur. Bu ortalama, M kutusuna kaydedilir.
Adım 10. Cihazın, üreticilerin teknik değerlerinden (seçilen cihazı karşılayan), soğutma kapasitesi
bulunarak, N kutusuna yazılır.
Adım 11. kW (M kutusundaki) saat başına ortalama ısı kaybı, cihazın ısıtma kapasitesi (N
kutusundaki)’ne bölünerek, ısıtma çalışma faktörü belirlenir. Sonuç, cihazın, soğutma ihtiyaçlarını
karşılamak için çalıştırılması gereken zamanın yüzdesidir. Bu yüzde O kutusuna yazılır.
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6.2. Toprak Isı Değiştiricisinin Uzunluğunun Hesaplanması
Boru Uzunluğu Tasarımına Genel Bir Bakış
Hesaplarda kullanılacak bağıntıları vermeden önce, şunları açıklamak yararlı olacaktır [19,20]:
Bir ton soğutma, bir cihazın soğutma kapasitesinin belirlenmesi için kullanılan bir ölçüdür. 24 saatte bir
o
ton buzu eritmeye eşit soğutma etkisidir. Başka bir deyişle, 0 C sıcaklıkta 1 ton (2000 libre, lbm) suyu
o
24 saatte 0 C sıcaklıkta bir ton buza dönüştürmek için çekilmesi gereken ısıl enerjiye eşittir. Bir ton
soğutma, 211 kJ/dakika veya 200 Btu/dakika = 12000 Btu/h’ a eşdeğerdir.
Etkinlik katsayısı ile kW/ton arasındaki ilişki,

12000
EK =
3412








Btu 

h 
kW 

ton 

(3)

şeklinde yazılabilir.
Daha önce belirlenen faktörler kullanılarak, toprak ısı değiştiricinin ısı transfer yüzeyi aşağıdaki
bağıntılardan hesaplanabilir. Orijinal formülde verilen değerler BTUH (Btu/h) cinsinden verilmiştir.
Burada, ayrıca SI birimlere dönüştürülmüş şekli de verilecektir.
Isıtma modundaki gerekli toplam boru uzunluğu (İngiliz birim sistemiyle);

COPı − 1
[Rb + ( Rt * Fı)]
COPı
(TI − T min)( o F )

12000( BTUH )
Lısıtma =

ft/12000 BTUH

(4a)

ft/BTUH

(4b)

m/kW

(4c)

ft/12000 BTUH

(5a)

ft/BTUH

(5b)

veya

Lısıtma

COPı − 1
[Rb + ( Rt * Fı)]
COPı
=
(TI − T min)( o F )

ve SI birimlerle;

572
Lısıtma =

COPı − 1
[Rb + ( Rt * Fı)]
COPı
(TI − T min)( o C )

Soğutma modundaki gerekli toplam boru uzunluğu (İngiliz birim sistemiyle);

COPı + 1
[Rb + ( Rt * Fı)]
COPı
(T max − Th)( o F )

12000( BTUH )
Lısıtma =
veya

Lsoğ

COPı + 1
[Rb + ( Rt * Fı)]
COPı
=
(T max − Th)( o F )

ve SI birimlerle;
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572
Lsoğ =

COPı + 1
[Rb + ( Rt * Fı)]
COPı
(T max − Th)( o C )

m/kW

(5c)

olur.
Burada:
: 12.000 BTUH ısıtma kapasitesi için gerekli olan boru uzunluğu;Eş. (4a)
L ısıtma
L soğutma
COP I
COP S
Rt
Rb
Tl
Th
Tmin
Tmax
Fh
Fs

: 12.000 BTUH soğutma kapasitesi için gerekli olan boru uzunluğu; Eş. (4b)
: Seçilen cihazın ısıtma etki katsayısı
: Seçilen cihazın soğutma etki katsayısı
: Toprak direnci
: Boru direnci
: Yılın düşük nokta gününde düşük toprak sıcaklığı; Tm
: Yılın pik gününde yüksek toprak sıcaklığı; Tm + 180 gün
: Cihaza giren minimum su tasarım sıcaklığı (T GSS ı)
: Cihaza giren maksimum su tasarım sıcaklığı (T GSS s)
: Isıtma çalışma faktörü
: Soğutma çalışma faktörü’dür.

Kuzey bölgelerde, istenen toprak çevrimi boru uzunluğu, ısıtma modunda, genellikle soğutma için
olandan daha uzun olacaktır. Güney bölgelerde ise, dönüşüm genellikle, bunun tersi olmaktadır.
Bununla birlikte, bu her zaman doğru değildir. Bu yüzden, her iki işletme şekli için boru uzunluğunun
hesaplanması gereklidir.
Hesaplamalar Tablo 9’deki hesaplama föyüne yerleştirilir. Örnek hesaplama, Bölüm 7.2’de
bulunmaktadır.

7. TOPRAK KAYNAKLI ISI POMPALARININ TEST YÖNTEMLERİ
TKIP’larının ticari uygulamaları, bina ve tesis enerji kodları ve standartlara tabidir. Ek olarak, malzeme
kullanımı, ticari ekipman enerji kodları ve standartlara tabidir. Amerika’daki uygulamalarda çoğu enerji
hesaplamaları, ASHRAE standartlarından alınır. özellikle ASHRAE Standardı 90.1. Amerikada, belirli
bir ömre dayalı çevrim (life-cycle) maliyeti ile alternatif enerji teknolojilerinin seçimini halen yönlendiren
kodlardır. Minimum ekipman yeterlilik standardı, ASHRAE Standardı 90.1-1989 içinde tanımlanmış
olup, TKIP’larıyla ilgili ticari ekipman için Tablo 7‘de gösterilmiştir.
Tablo 7. ASHRAE 90.1-1989’ a göre minimum ticari ekipman kapasitelendirme standardı [13].
Teknoloji Uygulamaları

Referans
Standart

Su-kaynaklı ısı pompası

ARI 320-86

Kapasite
Grubu
<65 kBtuh

Yer altı suyu-kaynaklı ısı
pompası
ARI 325-85
Toprak kaynaklı kapalı
çevrim ısı pompası
ARI 330-90

>65 kBtuh
<135 kBtuh
<135 kBtuh
herhangi

Minimum Etkinlik
Katsayısı
Kapasitelendirme Koşulu Soğutma Isıtma
(Giren su sıcaklığı)
Standart 85° F-29.4° C
9.3 EER
--Standart 70° F-21.1° C
--3.8 COP
Düşük Sıc.75° F-23.8° C
10.2 EER --Standart 85° F-29.4° C
10.5 EER --Standart 70° F-21.1° C
--3.8COP
Standart 70° F-21.1° C
11.0 EER 3.4 COP
Düşük Sıc. 50° F-10° C
11.5 EER 3.0 COP
Standart 77° F-25° C
yok
--Standart 32° F-0° C
--yok
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Kod ve standartlar, yukarda tanımlanmış olduğu gibi, minimum etki katsayılarıyla belirlenmiş
olmalarına rağmen, elde edilebilen enerji etkinliği tam bir şekilde bildirilmez. Ticari olarak mevcut
ekipman üzerinde üreticiler için, 12.0 ila 16.8 Btu/w-h soğutma etkinliği ve 3.0 ila 4.3 Btu/w-h ısıtma
etkinliği söz konusudur.
Çeşitli ekipmanlarla etkinliği karşılaştırırken, uygun bir karşılaştırma yapmak önemlidir. Herhangi bir
ısıtma ve soğutma ekipmanının etkinliği uygulamalarla, yüklerle ve ısı-kaynağı ve sıcaklığı ile ilgili
olarak değişir. TKIP’larının çoğu, su-kaynaklı ısı pompalarının spesifik bir uygulamasıdır.
Isı pompası etkinliği testleri için üç kabul edilebilir standart vardır; bunlar aşağıda kısaca açıklanmıştır.
Bu standartlar arasındaki farklara uygulamalarda dikkat edilmelidir. Ayrıca, standart kapasite değerleri,
belirli sıcaklık ve çalışma koşulları içindir. Standart değerler, mutlaka, gerçek mevsimsel çalışma
koşulları altında sistemlerin etkinliğini yansıtmaz. Enerji tüketiminin ve olası enerji tasarrufunun
bulunması amacıyla, ısıtma ve soğutma ekipmanının etki katsayısının belirlenmesinde, etkinlik, uygun
çalışma koşulları için düzeltilmelidir.
ARI Standart 320: Su-Kaynaklı Isı Pompası. Bu standart, elektrik gücüyle çalışan mekanikkompresör evsel, ticari ve endüstriyel su-kaynaklı ısı pompalarına uygulanır. Isı pompaları, aşağıda
standart sıcaklık değerleri altında ölçülmüş bu standartlarla değerlendirilir.
•
•

Soğutmada: İçeriye giren hava koşulları; 80° F kt (29.7° C) ve 67° F (19.4° C yt ). Giren su sıcaklığı
85° F (29.4° C). Çıkan su sıcaklığı; 95° F (36.0° C).
Isıtmada: İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° C kt ) ve 60° F yt.max (15.6° C yt.max ). Giren su
sıcaklığı; 70° F (21.1° C). Su standart soğutma testi değerleri ile aynı olan bir değerde akar.

ARI Standart 325: Yeraltı Suyu-Kaynaklı Isı Pompası. Bu standart, elektrik gücüyle çalışan
mekanik-kompresör evsel, ticari ve endüstriyel su-kaynaklı ısı pompalarına uygulanır. Isı pompaları,
aşağıda standart sıcaklık değerleri altında ölçülmüş bu standartlarla değerlendirilir.
•
•
•
•

Soğutmada (yüksek sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 80° F kt (29.7° C) ve 67° F (19.4° C yt ).
Giren su sıcaklığı 70° F (21.1° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir.
Soğutmada (düşük sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 80° F kt (29.7° C) ve 67° F (19.4° C yt ).
Giren su sıcaklığı 50° F (10° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir.
Isıtmada (yüksek sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° C kt ) ve 60° F yt.max (15.6°
C yt.max ). Giren su sıcaklığı; 70° F (21.1° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir.
Isıtmada (düşük sıcaklık): İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° C kt ) ve 60° F yt.max (15.6°
C yt.max ). Giren su sıcaklığı; 70° F (21.1° C). Su debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir.

ARI Standart 330: Toprak-Kaynaklı Kapalı Çevrim Isı Pompaları. Bu standart, elektrik gücüyle
çalışan mekanik-kompresör evsel, ticari ve endüstriyel su-kaynaklı ısı pompalarına uygulanır. Isı
pompaları, aşağıda standart sıcaklık değerleri altında ölçülmüş bu standartlarla değerlendirilir (test için
akışkan, ağırlıkça %15 sodyum klorid ve suya dayanır).
•
•

Soğutmada: İçeriye giren hava koşulları; 80° F kt (29.7° C) ve 67° F (19.4° C yt ). Giren su sıcaklığı
77° F (25° C). Akışkan debisi, üreticiler tarafından belirlenmiştir.
Isıtmada: İçeriye giren hava koşulları; 70° F (21.1° C kt ) ve 60° F yt.max (15.6° C yt.max ). Giren su
sıcaklığı 32° F (0° C). Akışkan standart soğutma testi değerleri ile aynı olan bir değerde akar.
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8. EGE ÜNİVERSİTESİ UYGULAMASI
8.1 Sistemin Tanıtımı
Ülkemizde bu konuda yapılan çalışmalar, (i) üniversite çalışmaları, (ii) ısı pompası endüstrisi ve (iii)
standartlaştırma çalışmaları olarak ele alınabilir. Üniversitelerde, bugüne kadar (1986 ve 2000
yıllarında) iki deneysel çalışma yapılmıştır. Bunun yanı sıra, teorik çalışmaların sayısı göreceli olarak
daha fazladır. Konutlarda ise, 70 ‘in üzerinde uygulaması olduğu tahmin edilmektedir. Su-su kaynaklı
ısı pompaları ile ilgili olarak da, iki Türk Standardı yayınlanmıştır. Mevcut çalışma, toprağa konulan 50
m derinliğinde düşey tipi ile, üniversite bazında ülkemizde ilk deneysel çalışmayı (uygulamayı)
oluşturmaktadır (Şekil 8). Sistemde bulunan dört yollu vananın konumu değiştirilerek, yaz koşullarında
soğutma (serinletme) ve kış koşullarında ısıtma sağlanabilir. Burada, yaz koşullarındaki performans
sonuçları sunulmaktadır.

(c)
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1

(b)

Şekil 8. E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün Bir Dersliğinde Kurulan Toprak Kaynaklı Isı Pompası Tesisi
Şematik Görünüşü [21,22].
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde bulunan; taban alanı 65 m , ısıtma kapasitesi 3.8 kW
ve soğutma kapasitesi 4.2 kW olan lik bir dersliğin, TKIPsı ile ısıtılması/soğutulması amacıyla bir
deney düzeneği tasarlanarak kurulmuştur. Isı pompası tesisi, (a) ısı pompası devresi, (b) toprak ısı
değiştiricisi devresi ve (c) fan-coil devresi olmak üzere, üç kısımdan oluşmaktadır.
2

Isı pompası devresi; iki adet plakalı ısı değiştiricisi, dört yollu vana, selonoid vana ve kılcal borudan
oluşmaktadır. Soğutucu akışkan olarak R22’nin kullanıldığı sistemde, ölçüm yapmak amacıyla,
kompresörün emme ve basma hattına birer manometre konulmuştur.
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Toprak ısı değiştirici devresi; toprak altına düşey olarak yerleştirilen 50 m derinliğinde, U-şeklinde 1 ¼”
polietilen borudan oluşmaktadır. Antifiriz-su karışımı (salamura)nın sirkülasyonu için bir pompa,
genleşme tankı, hava alma ve emniyet ventilinden oluşmaktadır. Ölçüm amacıyla; bir adet rotametre,
ısı değiştiricine giren ve çıkan suyun sıcaklıklarını ölçmek için, 2 adet termometre bulunmaktadır.
Fan-coil devresi; iki adet fan-coil ve bir adet sirkülasyon pompasından meydana gelmiştir. Devrede
dolaşan suyun sıcaklığının belirlenmesi için, pompanın giriş ve çıkışına birer adet termometre
konulmuştur.
Bulgular ve Tartışma
Bu çalışmada ele alınan TKIP, bir metodoloji izlenerek tasarlanmıştır. Bir bakıma, TKIPnın kurulacağı
yerdeki havanın (ve toprağın) ısıl özelliklerinden başlayarak, toprak ısı değiştiricisi (TID)nin tasarımına
kadar olan aşamalar içerilmiştir. Isı pompası sistemlerinde yaygın olarak kullanılan “sıcaklık aralığı”
yöntemine göre, sözü geçen ısı pompasının (cihazın) ısıtma ve soğutma kapasiteleri belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra, özellikle, TIDnin tasarımı büyük önem taşımaktadır. Yapılan hesaplar sonucunda, 1
¼” çapındaki polietilen borudan, yaz koşulunda 470 m ve kış koşulunda 108 m gerekmektedir. Eldeki
olanaklar ölçüsünde, deney düzeneği için 50 m sondaj yapılarak, 100 m’lik TID’si düşey olarak
döşenmiştir. Isıtma mevsimi için bu uzunluk yeterli olup, sisteme herhangi bir ek yapılmadan ısıtma
yapılabilir. Soğutma mevsiminde, kondenser basıncını düşürmek, başka bir deyişle; toprak ısı
değiştiricisinin yükünü düşürmek için sisteme bir kızgın buhar soğutucusu konmuştur.
Bu bağlamda, TKIP’nın enerji performansı; ısı pompası cihazı, sirkülasyon pompası ve toprak ısı
değiştiricisinden oluşmaktadır. Isı pompası sistemin (ısı pompası cihazı ve ek düzenekler dahil)
soğutma etkinlik katsayıları, kızgın buhar soğutuculu ve soğutucusuz durumda, sırasıyla, 3.1 ve 2.1
olarak bulunmuştur. Sirkülasyon pompasının gücü, literatürde verilen değerlerin biraz üstündedir.
Ölçümlerden, bunun biraz düşürülebileceği, böylelikle ısı pompası sisteminin
etkinliğinin
o
arttırılabileceği ortaya çıkmıştır. TID’si ile 1800 l/s hacimsel debide, 2 C’ lik sıcaklık farkı elde
edilmiştir. Bu; her bir metre sondaj derinliği başına, 84.4 W ‘lık bir enerjinin toprağa verildiği (yaz
koşulu) anlamına gelmektedir. Bu değer, literatürde verilen değerlere yakın çıkmaktadır. Dolayısıyla,
İzmir koşullarında TID’si ile iyi sonuçlar elde edilmiştir. Bunun yanı sıra, TID’nin etrafına konulan dolgu
malzemelerin iyileştirilmesiyle de, bu ısı değiştiricinin ısı geçiş yüzeyi, % 30’ a kadar
düşürülebilmektedir.
8.2 Örnek Hesaplama
Boru Uzunluğu Hesaplamaları
Hesaplamaların sonunda verilen boru uzunluğu hesaplama föyü kullanılarak, E.Ü. Güneş Enerjisi
Enstitüsü’nde kurulan ısı pompası tesisinin ısı değiştirici boru uzunluğunu hesaplayacağız.
a) Boru bilgisi
Adım 1. Boru malzemesi olarak PE 40 (polietilen 40) kullanacağız. Bu bilgi birinci sırada yer
almaktadır.
Adım 2. İstenen boru uzunluğu hesaplamaları için temel oluşturacak boru çapını tahmin edeceğiz.
Pompa boyutunun belirlenmesi için boru uzunluğu ve akış direnci hesaplandıktan sonra, ayarlar
yapılabilir. Son akış direncine bağlı olarak, son sonuç, daha geniş veya daha küçük boru çapı olabilir.
Başlangıç boru çapı, toprak çevrim sistemi tipine de bağlı olacaktır. Tek borulu sürekli çevrim veya tek
sıralı çift geri çevrim için 1¼" ten 2"e kadar boru kullanılmaktadır. Daha küçük cihazlar ve daha düşük
debiler için, 1 ¼" ten 1 ½" e kadar boru kullanılmaktadır. Daha büyük cihazlar için, 1 ¾" ten 2" e kadar
boru kullanılmaktadır.
Daha küçük cihazlarda hesaplamaya başlamak için iyi bir tahmini çap, 1 ½"’tir. Daha büyük cihazlar
için, 2" ile başlanır. Bu bilgi ikinci sıraya yazılır.
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Adım 3. Boru direnci. Tablo 3’deki değerlerden, yatay pozisyon boru direncini, iç ve dış yüzeyler
arasındaki her ºF, saat ve feet başına 0.117 BTU olarak okuruz. Bu değere, 3. sıraya kaydedilir.
b) Toprak bilgisi
Adım 4. Cihazın yerleştirileceği alandaki toprak tipi kaydedilir. Bizim örnek için, iyi bir su içeriğine
(nemli) sahip hafif toprağı bulacağız.
Adım 5. Hendekteki boru sayısı. Tablo 4’te değişik boru yerleşimlerinin yanı sıra hendekteki boru
sayısı nedeniyle toprak direnci üzerine etkisi, çeşitli boru çapları için sütunlarda gösterilmiştir.
Örneğin, 1 ½" boru için, hafif toprak-nemli toprak direnci, tabaka seviyesinden aşağı boru derinliğine
bağlı olarak, 0.89’dan 0.98’e kadardır. Eğer hendekte iki boru bulunuyorsa, toprak direnci, 1.19’dan
1.25’e kadar olacaktır.
Adım 6. Dikey şekil içindeki dört boru direnci 1.92’den 2.02’e artırır. Her bir tipten ayrı iki borunun iki
tabaka dört boru, toprak direnci 1.99’dur. Eğer yatay tabaka içindeki borular 2 ft’ den farklı ise, toprak
direnci 1.78’e düşer.
Toprak direncindeki bu değişimler, her bir borudan ısı enerjisinin diğer borular üzerine olan etkisini
gösterir. Boruların kapalı yakınlığı, verilen ısı enerjisini transfer etmek için daha yüksek boru sıcaklığı
gerektirir. Bu, toprak direnç faktörüne yansır.
Adım 7. 4.,5. ve 6. adımlarda belirlenmiş olan bilgilerden, toprak direnci faktörü, Tablo 4’ den
belirlenir. Uygun değer 7 no’lu sıraya yazılır.
c) Yer bilgisi
Isıtma ve soğutma çalışma modları esnasında beklenilen toprak sıcaklığını belirlemek için, yerleştirme
alanındaki toprak koşulları hakkında bilgi, 8 ila 12 no’lu şıklara kaydedilir.
Adım 8. Ortalama toprak sıcaklığı (Tm). Ortalama yıllık toprak sıcaklığı 50 ft ila 150 ft derinliğindeki bir
kuyunun, kuyu suyu sıcaklığına eşit olarak kabul edilebilir. Bu, İzmir için 66 ºF (18.8 ºC)’tır
(Meteoroloji Müdürlüğü, İzmir). Bu değer 8. sıraya yerleştirilir.
Adım 9. Toprak yüzeyi sıcaklığı (As). Bu, yıl boyunca toprak yüzeyinde oluşan sıcaklık değişimleridir.
Örneğin, Şekil 4’deki eğriler, yaz süresince ortalama sıcaklığın 44ºF-22ºF (6.6 ºC-5.5 ºC) üstünde ve
kış süresince ise, ortalama sıcaklığın 22 ºF (-5.5 ºC) altında bir yüzey sıcaklık değişimi söz
konusudur. Yöresel deney sıcaklık derinliği artarken, toprak malzemesinin kapasitör etkisi ısıl değişimi
geciktirir ve sıcaklık dalgalanmasını azaltır.
Toprak sıcaklığı değişimi (TSD). Bu, izin verilen toprak sıcaklığı ile yerleştirme maliyetlerini etkileyen
boru montaj derinliği arasında bir denge olarak kabul edilen bir değerdir. Küçük bir boru derinliği,
cihazın performansını etkileyen daha geniş bir yüzey sıcaklığı dalgası (TSD) anlamına gelir. Sonuç
olarak, kışın daha düşük bir su sıcaklığı ve yazın daha yüksek su sıcaklığı olacaktır. Daha büyük bir
boru uzunluğu, daha yakın sıcaklık değişimi anlamına gelir, fakat daha yüksek maliyet gerektirir.
Deneyimlere göre, 10ºF (5.5 ºC) tercih edilen bir değer olmak üzere, maximum 15 ºF (8.25 ºC) toprak
sıcaklığı değişimiyle (TSD) sınırlama söz konusudur. Bu, çevre sıcaklığının soğutma modunda
borunun ortalama yıllık toprak sıcaklığının (Tm) 10 ºF (5.5 ºC) üstünde artırmasını sağlar ve ısıtma
modunda, boru, ortalama yıllık toprak sıcaklığının (Tm) 10 ºF (5.5 ºC) altına düşer.
Islak toprak, ortalama toprak ve kuru toprak için, Şekil 5’ den, arzu edilen toprak sıcaklığı değişimini
(TSD) elde etmek için istenen boru derinliği belirlenir. Örneğin, ağır, nemli toprak (yaş toprak) için 10ºF
(5.5 ºC) TSD ile sınırlı ise, boru derinliği en fazla 8 ft (2.43 m) olmalıdır.
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Hafif toprakta daha çok boru gereklidir. Fakat, boru azaltılmış bir derinlikte kazılacaktır. Amaç,
karşılaşılan toprak ve hava koşulları için boru miktarını, boru derinliğini (yerleştirme maliyeti) ve
cihazın verimini dengelemektir.
Adım 10. Yatay toprak serpantin derinliği. Şekil 5’ den, borunun 8 ft (2.43 m)’e kazılacağını belirledik.
Eğer boruları yerleştirirken, aynı hendekte iki boru gerektiriyorsa, ortalama derinlik 8 ft (2.43 m)
olacaktır. Böylece, aralarında minimum 2 ft (0.6 m) olmak üzere, biri 7 ft (2.13 m)’te ve diğeri 9 ft (2.74
m)’da konacaktır.
Dört-boru katlı sistem, tepe borunun 2 ft (0.6 m) aralıkta (7 ft (2.13 m), 8 ft (2.43 m) ve 9 ft (2.74 m))
konan diğerleriyle yüzeyden 5 ft (1.5 m) olacağı için, önerilmeyecektir. Daha derin hendekler,
yerleştirme maliyetini yükseltecektir. Bununla birlikte, küçük boru alanlarında, bu belki de gerekli
olabilir. Böylece, ortalama boru derinliği, 10.sıraya yazılır.
Adım 11. Yüksek toprak sıcaklığı (Tm+STD). Yüksek toprak sıcaklığı, ortalama yıllık toprak
sıcaklığına, tasarım toprak sıcaklığı değişiminin (TSD) eklenmesi ile bulunur. Bizim örneğimizde, 66 ºF
(18.8 ºC) olan Tm’ye 10 ºF (5.5 ºC) TSD’nin eklenmesiyle, 76 ºF (24.4 ºC) (Th) bulunur. Bu değer,
11.sıraya yazılır.
Adım 12. Düşük toprak sıcaklığı (T L ). Düşük toprak sıcaklığı, ortalama yıllık toprak sıcaklığından (Tm)
tasarım toprak sıcaklığı değişiminin (TSD) çıkarılması ile bulunur. Bizim örneğimizde, 66 ºF (18.8 ºC)
olan Tm’ye 10 ºF (5.5 ºC) TSD’nin çıkarılması 56 ºF (13.3 ºC) (Th) bulunur. Bu değer, 12.sıraya
yazılır.
d) Isı pompası bilgisi
Adım 13’ten 22’e kadar verilen değerler, uygulamada kullanılacak cihaz için üreticinin teknik
özelliklerini göstermektedir. Antifriz kullanımının gerekli olması veya olmamasına bağlı olarak, cihazın,
su debi yanı sıra, tatmin edici bir şekilde karşıt çalışacağı maksimum ve minimum su sıcaklıkları ve
cihazın verim karakteristikleri kaydedilir.
Adım 13. En yüksek soğutma suyu giriş sıcaklığı (T GSS ). Cihaza giren en yüksek su sıcaklığı, Tmax
olarak sınıflandırılır ve 13. sırada gösterilir. Örneğin, Tablo 8’deki WPH28-1H cihazını ele alalım ve
limit 85 ºF (29.4 ºC) olsun.
Adım 14. Antifriz kullanılmaksızın, en düşük su giriş sıcaklığı (T GSI ). Sulu sistemlerinde antifrizsiz
olarak, ünitenin en düşük su sıcaklığı, 45 ºF (7.2 ºC) olarak alınmaktadır (Tablo 8’e bakımız). Tmin, bu
durumda, 45 ºF (7.2 ºC)’tır. 14.sıraya kaydedilir.
Adım 15. % 20 antifriz solüsyonlu durumda, en düşük su giriş sıcaklığı (T GSI ). Toprak çevrim
sistemlerinde % 20 antifriz karışımı kullanılarak, cihazda T GSI ’ nin 25 ºF (-3.8 ºC)’lik bir Tmin da
çalışmasına izin verilir. Bu, 15.sıraya kaydedilir.
Adım 16. Cihazın soğutma kapasitesi (ÜK). Adım 14’te seçilen Tmax sıcaklığı ve Tablo 8’deki cihaz
kapasite tablosu kullanılarak, 4 GPM (galon/dakika) ’de 21200 BTUH (6 211.5 W), 6 GPM
(galon/dakika)’de 28 600 BTUH (6 328.7 W) ve 8 GPM (galon/dakika)’de 28 800 BTUH (6 358 W)
olduğunu buluruz. Tahmin edilen soğutma yükü 19112 BTUH (5599.7 W)’dır.
% 10 tolerans kullanılarak, 21.024 BTUH (6 159.7 W)’lık bir kapasiteye ihtiyacımız vardır. Aşırı seçim
olmasın diye, buna yakın bir kapasiteyi elde etmek için, 4 GPM değerini kullanacağız. ÜK= 21 200
BTUH (6 211.5 W) değeri, 16.sıraya yazılır.
Adım 17. Isıtma cihazı kapasitesi (antifriz yok) (IK). 45ºF (7.2 ºC) Tmin’de soğutma için seçilmiş 6
GPM kullanılarak, Tablo 8’den cihazın IK’nin 19 700 BTUH (5 772 W) verildiğini belirleriz. Bu,
17.sıraya yerleştirilir.
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Adım 18. Isıtma cihazı kapasitesi (% 20 antifriz) (IK). % 20 antifriz solüsyonu kullanılarak, cihazda,
25ºF (-3.8 ºC)’lık bir T GSS değeri kabul edilir. 6 GPM debi ile, cihaz 13 500 BTUH (3 955.5 W)
verecektir. Bu değer, 18.sıraya kaydedilir.
Adım 19. Tmax’ta cihaz soğutma etki katsayısı (COP s ). Tablo 8’ den seçilen cihazın COPs (etkinlik
katsayısı), 6 GPM su debisi ile 80 ºF (26.6 ºC) Tmax’da 3.0’ tür.
Tablo’da verilen etkinlik katsayısı, su dolaşım pompası olmaksızın, EER (enerji yeterlilik oranı)
cinsinden 10.5 olarak verilmiştir. EER oranını, COP dönüştürmek için, EER oranı 3.413’e bölünür.
Böylelikle, EER = 10.5 ‘un 3.413’ e bölünmesiyle, COP değeri olarak 3.0 elde edilir. Bu 19.sıraya
kaydedilir.
Adım 20. Isıtma cihazı COPı değeri (antifriz yok). Antifriz kullanılmadan, cihazda, 45 ºF (7.2 ºC)’ lık bir
Tmin değeri gereklidir. 6 GPM su debisi ile, sirkülasyon pompası olmaksızın, cihazın COPı değeri 3.2
olur (Tablo 8). Bu değer, 20.sıraya yazılır.
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Tablo 8. WPH28-1H kodlu cihaz özellikleri [16].
WPH28-1H (S O Ğ U T M A)
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Adım 21. Isıtma cihazı COPı değeri (% 20 antifriz). % 20 antifriz kullanılarak, Tmin (minimum giren su
sıcaklığı), 25 ºF (-3.89 °C)’tır. 6 GPM su debisiyle, sirkülasyon pompası olmaksızın, cihazın 2.7’lik bir
COPı değeri olur. Bu değer, 21.sıraya kaydedilir.
e) Cihazın çalışma faktörü
Çalışma faktörü, cihazın ısıtma ve soğutma modunda çalışması beklenilen zamanın yüzdesidir. İlgili
yöntem, Tablo 6’da kullanılmıştır.
Çalışma faktörü hesap metodunu kullanmak için bilgi, tasarım sıcaklıkları ve ısı kazancı ve kaybı
şekilleri 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27.sıralara kaydedilmiştir.
Adım 22. Soğutmada tasarım dış hava sıcaklığı. Bu İzmir şartlarında, 93 ºF (33.8 ºC). Bu 22.sıraya
kaydedilir.
Adım 23. Soğutmada tasarım ısı kazancı. Soğutma tasarım ısı kazancının ilgili hesaplama normlarına
göre, 14335 BTUH (4200 W) olduğu belirlenmiştir. Bu 23.sıraya yazılır.
Adım 24. Isıtmada tasarım dış hava sıcaklığı. Bu, İzmir şartlarında, 32 ºF (0 ºC). Bu, 24.sıraya yazılır.
Adım 25. Isıtmada tasarım ısı kaybı. Isıtma tasarım ısı kaybının ilgili hesaplama normlarına göre,
12970 BTUH (3800 W) olduğu belirlenmiştir. Bu 25.sıraya kaydedilir.
Adım 26. Soğutmada çalışma faktörü. Tablo 6 kullanılarak, İzmir için soğutma çalışma faktörü, 0.696
olarak belirlenmiştir. Bu, 26.sıraya yazılır.
Adım 27. Isıtmada çalışma faktörü. Tablo 6 kullanılarak, İzmir için soğutma çalışma faktörü, 0.169
olarak belirlenmiştir. Bu, 27.sıraya yazılır.
f) Toprak ısı değiştiricisi uzunluğu
Soğutma ve ısıtma çalıştırma modunda , geri kalan adımlar, istenilen ısı transferini sağlamak için,
gerekli olan kazılmış borunun miktarını belirlemek üzere yapılan matematiksel hesaplamalardır.
Antifriz solüsyonunun gerekli olup olmadığını belirlemek için, ısıtıcı boru uzunluğu her koşulda
hesaplanmalıdır. İlgili yerden kazanılan deneyimler, bu hesaplama adımlarını azaltmaya yöneliktir.
Bununla birlikte, her adım dikkate alınmalıdır.
Hesaplama yöntemiyle, 12,000 BTUH (3515.9 W) bazında, ısıtma ve soğutma modunda gerekli olan
boru miktarı belirlenir. Boru uzunluğu hesaplandıktan sonra, toplam boru uzunluğu, cihazın kendi
ısıtma ve soğutma kapasitesine uyarlanır.
g) Soğutma modunda boru uzunluğunun hesaplanması
Adım 28. Hesaplama formülü. Adım 1’den 28’e kadar bu değerler , İzmir’deki uygulamaya bağlıdır.
Adım 28, cihazın soğutma kapasitesinin her 12.000 BTUH (3515.9 W) için soğutma boru uzunluğunu
hesaplamak için kullanılan bağıntıyı verir. Hesaplamalar, ya 12 000 BTUH bazında Eş. (5a) veya SI
birimlerle Eş. (5c) kullanılarak hesaplanır. Bu çerçevede, değerler yerine konulursa, 12 000 BTUH
başına soğutma modunda boru uzunluğu 502.44 ft 8153.14 m) bulunur.
Adım 29. Toplam soğutma boru uzunluğu, cihazımızın soğutma kapasitesi ile çarpımının 12 000
BTUH’a bölünmesiyle bulunur. Soğutma kapasitesi 16. sırada 21200 BTUH (6211.5 W) olarak
verilmiştir. Tablo’da bu değer, 0.3048 ile çarpılıp metreye çevrilmiştir. Sonuç, 270.55 m bulunmuş olup,
bu değer, 29.sıraya yerleştirilmiştir.
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Tablo 9. WPH22-1H kodlu cihaz özellikleri [16].
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h) Isıtma modunda boru uzunluğunun hesaplanması (antifriz yok)
Adım 30. Isıtma modunda toprak ısı değiştirici boru uzunluğunu hesaplamak için, aynı basit formül
(Eş. (4a)-(4c)) kullanılmakta ve adımlar sırayla izlenmektedir. Değişkenler, COP, Fı, T L , ve Tmin’dir.
Bunlar, 20, 27, 12 ve 14.sıralarda verilmiştir. Buradan, ısıtma boru uzunluğu, 599.31ft (322.42 m)
bulunur ve 30.sıraya yerleştirilir.
Adım 31.Toplam ısıtma boru uzunluğu (antifirizsiz) 30. adımda bulunan değerin, 17.adımdaki IK ile
çarpılıp 12.000 BTUH’a bölünmesiyle bulunur. Bulunan değer 0.3048 ile çarpılıp m’ye çevrilerek,
sonuç 299.88 m bulunmuştur.
ı) Isıtma modunda boru uzunluğunun hesaplanması (% 20 antifrizli)
45ºF’ın altındaki su sıcaklığında (T L ) kullanılan cihazda, farklı Tmin, IK ve COP değerleri olacaktır.
Bunlar 15, 18 ve 21.sıralarda gösterilmiştir.
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Adım 32. Temel formül. Formülde her birinin yerine gerçek değerleri yerleştirilir Bizim örneğimizde,
25ºF (Tmin) cihaza giren düşük su sıcaklığı ve 56ºF (T L ) cihaza giren su sıcaklığı ile bulacağız. Isı
transferi için, toprak ile % 20 antifriz karışımı arasındaki sıcaklık farkı 31ºF olarak bulacağız. Bu sayı,
payda ile bölünerek, 12 000 BTUH (3 515.9 W) ısıtma kapasitesi başına boru uzunluğu 194.76 feet
(59.37 m) bulunur.
Adım 33. Isıtma için toplam boru uzunluğunu bulmak için, 12 000 BTUH (3 515.9 W) başına uzunluk,
T GSI ve GPM (galon/litre)’de cihazın ısıtma kapasitesine 12 000 BTUH (3 515.9 W)’in oranı ile
ayarlanmaktadır.
Bu uygulamada, 12 000 BTUH (3 515.9 W) ile bölünen 12 000 BTUH (3 515.9 W) başına 194.76 ft
kere 25ºF’de cihazın ısıtma kapasitesidir. Isıtma modunda çalıştırma için, ısı değiştiricinin toplam boru
uzunluğunun (TBU), 102.83 m olduğu belirlenir.
Bulunan sonuçlar Tablo 10’ da özetlenmiştir:
Tablo 10. Yatay boru uzunluğu hesaplama föyü [18].
İsim: Ege Üni. Güneş Enerjisi Enst.
Yer: Bornova /İzmir
SIRA
GRUP
NO
AÇIKLAMA
1 Malzemesi
BORU
2 Çapı
BİLGİSİ
3 Direnci
4 Tipi
TOPRAK
5 Çukurdaki boru sayısı
BİLGİSİ
6 Borular arası açıklık
7 Direnci
8 Ortalama toprak sıcaklığı
9 Dağıtılmış toprak sıcaklığı
YER
10 Yatay serpantin derinliği
BİLGİSİ
11 Yüksek toprak sıcaklığı
12 Düşük toprak sıcaklığı
13 En yüksek GSSs
14 En düşük GSSı
15 En düşük GSSı

ISI
POMPASI
BİLGİSİ

ÇALIŞMA
FAKTÖRÜ

TOPRAK ISI
DEĞİŞTİRİCİSİ
BORU
UZUNLUĞU

16 Soğutma kapasitesi
17 Isıtma kapasitesi
(antifirizsiz)
18 Isıtma kapasitesi
(antifirizli)
19 Soğutma etki katsayısı
20 Isıtma etki katsayısı

Boru Uzunluğu Soğutma:
Boru Uzunluğu Isıtma:
TEKNİK
BİRİM GÖSTERİM
DEĞERLER
PE 40
1 1/2 ''
0.117
Rb
Ortalama
1
0
0.98
Rt
66
ºF
Tm
10
ºF
TSV
1.82
m
76
ºF
Th
56
ºF
Tl
85
ºF
Tmax
45
ºF
Tmin antf.yok
25
ºF
Tmin
%20 antifiriz
21200
BTUH
SK
19700
BTUH
IK
13500

270.55 m
102.83 m
FORMÜL

Tm+STV
Tm-STV

BTUH

3
3.2

COPs
COPı
antf.yok
COPı
%20 antf.

21 Isıtma etki katsayısı

2.7

22 Soğutmada tasarım dış
hava sıcaklığı
23 Soğutma
tasarım
ısı
kazancı
24 Isıtmada tasarım dış hava
sıcaklığı
25 Isıtmada
tasarım
ısı
kazancı
26 Soğutmada çalışma faktörü
27 Isıtmada çalışma faktörü
28 Soğutmada boru uzunluğu
29 Soğutma toplam boru
Uzunluğu
30 Isıtmada boru uzunluğu
31 Isıtmada
toplam
boru
uzunluğu
32 Isıtmada boru uzunluğu
33 Isıtmada
toplam
boru
uzunluğu

93

ºF

14335

BTUH

32

ºF

12970

BTUH

0.169
0.696
502.44
270.55

ft
m

599.31
299.88

ft
m

Antifriz Yok

BUı*
TBUı = BUı*ıK
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102.83

ft
m

% 20 Antifriz

BUı*
TBUı = BUı*ıK

BUs *
TBUs = BUs*SK
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j) Düşey toprak ısı değiştiricili sistem
Düşey boru sondajı içindeki U-borulu ısı değiştirici boru kullanılan bir seri sistem kullanılacaktır. Bu
sistem, tek U-borunun içinden, tüm sıvının dolaşmasından oluşur. Tablo 10’nu kullanarak, gerekli olan
toplam ısı değiştirici boru uzunluğu hesaplanacaktır.
Tablo 11. Düşey toprak ısı değiştiricisi boru uzunluğu hesaplama föyü [18].
İsim: Ege Üni. Güneş Enerjisi Enst.
Boru Uzunluğu Soğutma:
Yer: Bornova /İzmir
Boru Uzunluğu Isıtma:
Sondaj
4 Çapı: 4 3/4 ''
Derinlik: 88 m
sayısı:
SIRA
TEKNİK
GRUP
BİRİM GÖSTERİM
DEĞERLER
NO
AÇIKLAMA
1 Malzemesi
PE 40
BORU
2 Çapı
1 1/2 ''
BİLGİSİ
3 Direnci
0.08
Rb
4 Tipi
Ortalama
5 Direnci
0.94
Rt
TOPRAK
6 Ortalama toprak sıcaklığı
66
ºF
Tm
BİLGİSİ
7 Dağıtılmış
toprak
10
ºF
TSV
YER
sıcaklığı
BİLGİSİ
8 Yüksek toprak sıcaklığı
76
ºF
Th
9 Düşük toprak sıcaklığı
56
ºF
Tl
10 En yüksek GSSs
85
ºF
Tmax
11 En düşük GSSı
45
ºF
Tmin
antf.yok
12 En düşük GSSı
25
ºF
Tmin%20an
tf
13 Soğutma kapasitesi
21200
BTUH
ISI
14 Isıtma apasitesi
19700
BTUH
POMPASI
(antifirizsiz)
BİLGİSİ
15 Isıtma kapasitesi
13500
BTUH
(% 20 antiifizli)
16 Soğutma etki katsayısı
3
COPs
17 Isıtma etki katsayısı
3.2
COPI
(antifirizsiz)
antf.yok
18 Isıtma etkinlik katsayısı
2.7
COPI %20
(% 20 antiifizli)
antf.
19 Soğutmada dış hava
93
ºF
tasarım sıcaklığı
20 Soğutmada tasarım ısı
14335
BTUH
kazancı
21 Isıtmada tasarım dış
32
ºF
ÇALIŞMA
hava sıcaklığı
FAKTÖRÜ
22 Isıtmadatasarım
ısı
12970
BTUH
kazancı
23 Soğutma
modunda
0.696
Fs
çalışma faktörü
24 Isıtma modunda çalışma
0.169
Fı
faktörü
25 Soğutmada
boru 2306.06
ft
uzunluğu
26 Toplam
sondaj 1153.03
ft
uzunluğu
27 Sondaj adeti
4
28 Sondaj uzunluğu
87.86
m
29 Isıtma modunda boru
561.46
ft
Antfriz Yok
ISI
uzunluğu
DEĞİŞTİRİ30 Toplam sondaj uzunluğu
281
ft
CİSİ
31 Sondaj adeti
1
BORU
32 Sondaj uzunluğu
85.57
m
UZUNLUĞU
33 Isıtma modunda boru
142.55
ft
Antfriz Var
uzunluğu
34 Toplam
sondaj
71.27
ft
uzunluğu
35 Sondaj adeti
0.24
36 Sondaj uzunluğu
21.72
m

702.89 m
43.45 m

FORMÜL

Tm+STV
Tm-STV

BUs *
TSUs = BUs/2
SAs = TSUs / 300
SUs = TSUs / SA
BUI
TSUI = BUI/2
SAI = TSUI / 300
SUI = TSUI / SA
BUI
TSUI = BUI/2
SAI = TSUI / 300 *
SUI = TSUI / SA
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Montajda, ısıl fizyon kaynağı ile birleştirilmiş 1 ½" lik polietilen 40 boru kullanılacaktır. ¾" den 2" e
kadar plastik borular için tek U-bükme ve çift U-bükme (her delik için çift U-bükme) için istenen
minimum çaplı boru sondajı değerleri, Tablo 12’de verilmektedir. Çift U-bükmenin kullanımı yüksek
maliyet nedeniyle sınırlıdır. Çift U-bükme, yıllık ortalama yer sıcaklığının (Tm), 60 °F (15.56 °C) veya
daha aşağısında olan bölgelerde sınırlı olarak kullanılır.
Tablo 12. Sondaj çapları [16].
SONDAJ İÇİN MİNİMUM ÇAP
Boru çapı
Tek U-bükme
Çift U-bükme
¾"
3 ¼"
4 ½"
1"
3 ½"
5 ½"
1 ¼"
4"
5 ¾"
1 ½"
4 ¾"
6"
2"
6"
7"
66 °F (18.8 °C) Tm ile İzmir’de, 4 ¾" boru sondajı içinde 1 ½" lik boru ile tek U-bükme sistem
kullanılacaktır. Burada, yatay boru değiştiricisinde kullanılan temel formül aynıdır. Değerlerden, boru
direnci Rb (3.sıra) ile toprak direnci Rt (5.sıra) değişir. Boru direnci için, Tablo 3’deki Rbd değeri ve Rt
için Tablo 4’deki U-bükme kısmı kullanılacaktır. Örneğimizde, Rb için; 0.080 ve Rt için; 0.94
kullanılmıştır.
Tablo 11’de, 25.sırada verilen soğutma ısı değiştirici uzunluğu 12 000 BTUH başına soğutma ısı
değiştirici uzunluğu bulunduktan sonra, soğutma kapasitesi ile çarpılıp, 12 000 BTUH’a bölünmüş ve
2 306.06 ft (702.89 m) bulunmuştur.
Tek U-bükme çevriminde her sondajda iki boru kullanılır. Toplam boru derinliği, 2 306.06 ft (702.89
m)’in yarısı veya 1153.03 ft (351.44 m)’tir. Maksimum boru derinliği, 300 ft (91.44 m)’tir. Böylelikle, 288
ft (87.86 m) derinlikte 4 sonda, soğutma kapasitesini kullanmak için gerekmektedir. Bu, 26, 27 ve
28.sıralarda gösterilmiştir. Eğer sadece ısıtma yükünü dikkate alırsak, tablodan da görüleceğe üzere,
21.72 m uzunluğunda tek sondaj yeterli olacaktır.
8.3. Ölçülen Değerler
Bu çalışmada fikir vermek üzere, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün bir dersliğinden
kurulan, düşey toprak ısı değiştiricili sistemden elde edilen bazı deneysel değerler verilecektir.
25.07.2000 tarihinde yapılan deneysel ölçümlere göre, zamanla çeşitli yerdeki sıcaklıkların değişimi
Şekil 9’ da ve bazı ölçüm değerleri ise, Tablo 13’ de gösterilmiştir.
45
40
35
Sıcaklık C

30
25

T1
:Odaya
sıcaklığı

giriş

Odadan
T2:
sıcaklığı

çıkış

Toprak
ısı
T3:
değiştirici
dönüş
sıcaklığı

20
15
10
5
0
09:30

11:00

11:30
T1

12:00

12:30
T2

13:00
T3

13:30

14:00
T4

14:30

16:00
Zaman

Toprak
T4:
değiştirici
sıcaklığı

ısı
giriş

Şekil 9. Zamanla sıcaklığın değişimi [18].
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Tablo 13. Deneysel ölçüm sonuçları (25.07.200 tarihli) [18].
Zaman
T1
°C

09:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 16:00
10.4 10.3 10.1 10.2 10.5 10.4 10.4 10.4 10.5 10.7

T2

°C

12.9

12.6

12.3

12.3

12.6

12.5

12.6

12.5

12.6

12.9

T3

°C

24.6

29

31.2

32

33.2

34.3

35

35.5

36

36

T4

°C

26.6

31.2

33.1

34.2

35.4

36.3

36.9

37.7

38.2

37.4

Te

°C

0

-1.5

-1

-0.5

0

0

0

0.5

0.7

0.8

Tk

°C

65.8

61.5

62

62.8

63.5

64

65

65.7

66

66

Pe

bar

4

3.8

3.81

3.9

4

4

4

4.1

4.1

4.1

Pk

bar

24.7

24

24.1

24.7

25

25.5

26

26.1

26.5

26.5

mt

l/h

1780

1800

Pt

bar

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

I komp

A

3.1

3.1

3

3

3.1

3

3

3

3.1

3.1

Ip 1

A

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

Ip 2

A

1.3

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

V1

Volt

225

223

224

224

225

224

225

223

224

225

V3

Volt

392

386

388

390

389

387

391

387

392

389

To

°C

26.2

25

25

25.3

25.5

25.8

25.9

25.9

25.8

26

Th

°C

30

32

33

33.5

34

36

36

36.5

36.5

36.5

Tt 1

°C

25

26.8

27

27.5

27.9

28.2

28.6

28.5

27.7

27.8

Tt 50

°C

24.4

28.8

30.8

32

32.8

33.7

34

34.6

35.2

34.8

1750 1780 1700 1750 1750 1700 1700 1700

T1

°C

Odaya giden su sıcaklığı

T2

°C

Odadan dönen su sıcaklığı

T3

°C

Toprak ısı değiştiricisinden gelen su sıcaklığı

T4

°C

Toprak Isı değiştiricisine dönen su sıcaklığı

To

°C

Odanın sıcaklığı

Th

°C

Dış hava sıcaklığı

Te

°C

Evaporatör sıcaklığı

Tk

°C

Kondenser sıcaklığı

Pe

bar

Evaporatör basıncı

Pk

bar

Kondenser basıncı

Pt

bar

Toprak ısı değiştiricisi basıncı

mt

l/h

Toprak ısı değiştiricisi debisi

Tt 1

°C

1 m’deki toprak sıcaklığı

Tt 50

°C

50 m’deki toprak sıcaklığı

I komp / V 3

A/Volt

Kompresörün çektiği akım/voltaj

Ip 1 / V 1

A/Volt

Toprak ısı değiştiricisi (TID)
pompasının çektiği akım/voltaj

Ip 2 / V 1

A/Volt

Kompresörün çektiği akım/voltaj

sirkülasyon
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9. EKONOMİK ANALİZ
Isı pompası sistemlerinin ekonomik analizinin yapılmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır [22,23].
Burada, önce önerilerde bulunulacak, daha sonra bir ekonomik analiz yönetimi verilecektir.

9.1. Öneriler
1. Toprak çevrimini tasarlamadan önce, alanda, jeoteknik bir araştırma yapılmalı ve açıkça sonuçları
ortaya çıkarılmalıdır. Sığ derinliklerdeki (10 ft’dan 40ft’a kadar;
3 m’den 12m’ye kadar)
örneklemeye, elek analizi ve nem içeriği dahil edilmelidir. Bu, toprak tipi (kum, kaya, kil, çakıl vs.),
statik yer suyu seviyesi, delme zorluğu ve dikey bir U-tüp ısı değiştirici yerleştirme zorluğu
belirlenmelidr.
2. Tüm toprak borulama için, ısıl fizyonla birleştirilmiş yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kullanılır.
Bu boru, sağlam, güvenli ve nispeten ucuzdur. TKIP uygulamaları için tesisat uzmanlığı, artan bir
şekilde mevcuttur. Bina içinde kullanımı için de önerilmektedir ve bazı kodlar özel bir şekilde
kullanımına izin verir. İstenen boru makas köprücüğü sayısının artmasına rağmen, metal borudan
daha az pahalı ve su çevriminde inhibitör ihtiyacı gerekmemektedir.
3. TKIP’da ısı iletim katsayısı düşük olan akışkan kullanımından sakınılmalıdır. Bu sıvalar sistemin
maliyetini iki şekilde etkilerler: Pahalıdır ve çevrimin etkisini azalttır, dolayısıyla daha çok uzunluk
gerektirir. Boru delik çapları, sıva maliyetini ve termal hatayı azaltmak için minimize edilmelidir.
4. Deneyimli toprak-çevrim uzmanlarına danışılmalıdır. İyi uzmanlar, U-tüp yerleştirme ve toprak
başlıklarındaki borulama metotlarını yaparlar ve kolayca hava, kir ve enkazın temizleyebilirler.
Acemi TKIP tasarımcıları, derin, çamurlu hendek içinde geniş bir alana geri dönüşümlü başlığı
takmanın zorluğunu anlarken, başlığın değerinin farkında bile olmazlar.
5. Tam ve dikkatli bir ısı kazancı ve kaybı çalışması yapılmalıdır. TKIP sistemlerindeki çok daha fazla
maliyet yüzünden müşteriler yüksek toprak çevrimine ek olarak gerekli malzeme içinde daha fazla
öderler.
6. Daha uzun çevrim ile dengelenen uzun-dönem ısı depolama etkilerini minimize etmek için, sistem
dikey boruları ayrılmalıdır. Tasarım programlarıyla
boru ayırma uzaklıklarının etkileri
mühendislerce incelenebilmesine rağmen, minimum öneri, tipik ticari binalar için 20 ft (6m)’tir.
9.2. Maliyete Etki Eden Faktörler
TKIP’larının maliyetini etkileyen bir çok faktör vardır. Bunlar; boru cinsi, boru çapı, salamura cinsi,
toprak dolgu malzemelerinin kullanılıp kullanılmayacağı, yatay veya dikey olarak seçilmelerine göre
gömme derinliği, delikler arası mesafe, ısı pompası, gerekli elektrik enerjisi maliyetleridir. Bu
parametrelerden bazılarının maliyetlere etkileri şöyledir:
Boru cinsi: Isı iletkenliği yüksek borular, toprak ısı değiştiricilerinin performansını artırır. Ancak toprak
direncinin yanında boru direncinin etkisi ufak olduğundan boru malzemesi seçilirken, korozif ve ısıl
mukavemet değerleri daha önemli rol oynar.
Boru çapı: Boru çapı arttıkça toprak direnci azalır. Aynı şekilde sürtünme kayıpları da azalacağından
devri daim pompasının gücü de düşer. Böylece daha büyük boru çapının seçilmesiyle işletme
maliyetleri düşerken, ilk yatırım maliyeti artmış olur.
Salamura cinsi: Salamuraların fiyatları faydaları ile orantılı bir şekilde artmaktadır. Ancak salamura
seçiminde de ilk kriterimiz, maliyetten önce donma noktası, korozif özellikler, zehirlilik gibi sistemin ve
çevrenin zarar görmesini önleyici faktörler olmalıdır.
Toprak dolgu malzemesi: Toprak dolgu malzemesinin cinsinden çok, kullanılıp kullanılmayacağına
karar vermek daha önemlidir. Isıl özellikleri zaten iyi olan topraklarda, pahalı olan dolgu
malzemelerinin kullanımı ekonomik değildir. Ancak kimi yerlerde toprak dolgu malzemelerini
kullanmak şarttır.
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Borular arası mesafe: Borular arası mesafeyi, dikey değiştiricilerde, delikler arası mesafe; yatay
değiştiricilerde ise hendek genişliği, hendekler arası mesafe ve birkaç kat boru döşendiğinde kot farkı
belirler. Bu faktörlerin hepsi maliyetleri direkt olarak etkilemekle beraber, ilk üçünün seçimi, ekonomik
analizden önce, döşeme yapılacak alan miktarı tarafından sınırlanmıştır. Kot farkının belirlenmesi ise
gömme derinliği ile birlikte düşünülmelidir.
Gömme derinliği: Gömme derinliği arttıkça toprak direnci azalır. Böylece, derine gömülen ısı
değiştiriciler hafriyat masraflarını arttırmakla beraber, işletme maliyetlerini düşürürler. Tam tersi olarak,
yüzeye yakın döşenen borular da, ilk yatırım maliyetini düşürecek; ancak düşük performans nedeniyle
işletme maliyetlerini arttıracaklardır.
Maliyetleri etkileyen en önemli faktörler boru çapı, gömme derinliği ve yeteri kadar büyük döşeme
alanının varlığında borular arası mesafelerdir. Dolayısıyla, ekonomik analiz yapılırken, boru ve hafriyat
fiyatları ile işçilik ücretleri iyi araştırılmalıdır. Ayrıca, ısı değiştiricilerinin performansları ısı pompasının
seçimini etkileyeceğinden, çeşitli firmaların değişik kapasitelerdeki ısı pompalarının fiyatlarını da
bilmek gerekir. İşletme maliyetlerinin hesabı içinse, elektrik fiyatının yıllık artış oranı ve enflasyon oranı
iyi tahmin edilmelidir.
Tüm bu kararlar neticesinde uygun toprak altı sistemi seçildikten sonra, ısı pompası sisteminin ısıl
konforu gerçekleştirecek diğer sistemlerle karşılaştırılması lazımdır.
Isıl konforun sağlanması için mevcut alternatifler şunlardır.
•
•
•

Isı ihtiyacının tek başına ısı pompası tarafından karşılanması,
Isı ihtiyacının ısı pompası ve ek bir ısı kaynağı tarafından karşılanması,
Isı ihtiyacının ısı pompası kullanılmadan karşılanması.

Isı ihtiyacı ısı pompası ve ek bir ısı kaynağı tarafından karşılandığında, ısı pompası, ısı ihtiyacımızı
belli bir oranda karşılar.

9.2.1. Toprak Kaynaklı Isı Değiştiricisi için Maliyet Bilgileri
Dikey toprak ısı değiştiricisi montaj maliyetleri, sürekli değişkendir. Delme koşulları ve uzmanların
deneyim ve malzeme yeterliliği seviyesi, büyük bir belirsizlik ekler. Tablo 14’ de, fikir vermek üzere yurt
dışındaki bazı maliyetler verilmiştir.
Yatırım yapmayı düşünen herhangi bir kuruluş, yatırımın kendisine sağlayacağı faydaları ve yatırımın
geri ödeme süresini araştıracaktır. Planlama aşamasında yaralanılacak bir çok teknik vardır. Temel
olarak, her teknik yapısal olarak bir projenin diğeriyle kıyaslanmasını sağlar. Örneğin; iki yeni projenin
düşünüldüğü durumu göz önüne alalım: (a) İşletme bakımından pahalı, ama yatırım gideri
bakımından ucuz olabilir ve (b) Satın alınması pahalı, işletilmesi daha düşük olabilir .
Bu bağlamda, bir projenin yatırım açısından, yatırımın karlılığını ölçmek için, şu ana proje
değerlendirme yöntemleri kullanılabilir: (a) Net bugünkü değer, (b) İç karlılık oranı, (c) Basit geri
(11)
ödeme süresi, (d) Ortalama karlılık oranı, (e) Başa baş noktası ve (f) Maliyet/yarar oranı
Aşağıda, geleneksel ve TKIP sisteminin ana maliyeti verilmektedir. Ayrıca, her iki sistem; net bugünkü
değerlerine göre kıyaslanacaktır.

Tablo 14. Toprak ısı değiştiricisi yerleştirme maliyetleri [18].
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¾”
1”
1¼”
1½”

Kil, kum, çakıl,
yumuşak kaya
içinde çamur
dönmesi. Yüzey
kaplaması yok
$3.75 - $5.00
$4.00 - $5.25
$4.50 - $5.75
$3.75 - $5.00

(ft uzunlukta boru başına U.S.$)
Kil, kum, çakıl,
Yumuşak orta
Yumuşak orta
yumuşak kaya
kayada hava
kayada hava
içinde çamur
dönmesi. Yüzey
dönmesi. Yüzey
dönmesi.
kaplaması yok.
kaplamalı
Yüzey kaplamalı
$4.00 - $5.50
$4.50 - $6.00
$4.25 - $5.75
$4.75 - $6.25
$4.75 - $6.00
$5.25 - $6.50
$5.00 - $6.25
$5.50 - $6.75

Yumuşak orta
kayada hava
vurması. Yüzey
kaplaması yok
$5.00 - $8.50
$5.50 - $9.00
$5.75 - $9.50
$6.00 - $10.00

9.2.2. Ana Maliyet
Bu kısımda, bir binanın ısıtılması ve soğutmasında kullanılan geleneksel sistem (sıvı yakıt+chiller) ve
TKIP sistemi, birbiriyle kıyaslanarak, yararlı olup olmadığı belirlenecektir. Her bir sistemin yıllık
masrafları; ilk yatırım maliyeti, yakıt giderleri ve bakım onarım ile işletme giderlerinden oluşmaktadır
[24].
AM = SM + MM

(6)

Burada;
AM = Ana maliyet, TL
SM = Satın alma maliyeti, TL
MM = Montaj maliyeti, TL’ dir.
9.2.3. İşletme Giderleri
Kompresörün bilinen tüketimi ile, ortalama yıllık işletim giderleri maliyeti, ortalama çalışma süresince
tahmin edilebilir. Kıyaslanan örnek iki sistem için, Tablo 15a ve 15b’ de hesaplama yöntemi verilmiştir.
İ=hxKxT

(7)

Burada;
İ = İşletim giderleri, TL
h = Yıllık ortalama çalışma süresi, h
K= Kompresörün gücü, kW
T = Elektriğin birim fiyatı, TL/kWh ‘ dır.
Tablo 15a. Örnek iki sistemin ısıtmada enerji maliyetleri (Isıtma modunda) [25]

Binanın ısıtma yükü
Yıllık ısıtma süresi
Yıllık ısıtma enerjisi
Isıtma Yakıtı (Enerjisi)
Isıl Değer
COP
Birim Fiyat
Gerçek Fiyat (TL/kWh)
Yakıt (Enerji)Tüketimi
A = Isıtma için enerji maliyeti

ISITMADA
Toprak Kaynaklı
Isı Pompası

Kalorifer Yakıtı ve Merkezi
Klima Sistemi
259 kW
900 h
259 x 900 = 233 100 kWh
Elektrik
Kalorifer yakıtı
1 kWh/kWh
13.95 kWh/kg
3.75
0.8
67 445 TL/kWh
221 400 TL/kg
17 985
19 839
62160 kWh
20 887 kg
4 192 381 200 TL
4 624 381 800 TL
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Tablo 15b. Kıyaslanan İki Sistemin Soğutmada ve Toplamda (Isıtma ve Soğutma) Enerji Maliyetleri
[25].
SOĞUTMADA
Toprak Kaynaklı
Isı Pompası
Binanın soğutma yükü
Yıllık soğutma süresi
Yıllık soğutma enerjisi
Soğutma yakıtı
Isıl Değer
COP
Birim Fiyat
Gerçek Fiyat (TL/kWh)
Yakıt Tüketimi

Kalorifer Yakıtı ve
Merkezi Klima Sistemi

294 kW
1080 h
294 x 1080 = 317 520 kWh
Elektrik
Elektrik
1 kWh/kWh
1 kWh/kWh
3.75
1
67 445 TL/kWh
67 445 TL/kWh
17 985
67 445 TL/kWh
84 672 kWh
162 000 kWh

B= Soğutma için enerji maliyeti

5 710 703 000 TL

10 926 090 000 TL

Toplam (C= A + B )

9 903 084 200 TL

15 550 471 800 TL

9.2.4. Bakım Maliyetleri
“ASHRAE El Kitabı”nda [26], ticari boyutta HVAC (Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme) sistemleri
için bakım giderlerinin hesaplama yöntemi verilmiştir. ASHRAE yönteminin kullanıldığı hesaplara
dayanarak, JIP sisteminin bakım maliyeti, geleneksel HVAC sisteminin 0.035 (orta)-0.046 (ortalama)
2
2
$/m -yıl değerine kıyasla (1996 yılı değerine göre), 0.010-0.020 $/m -yıl’ dır [27]. Bununla beraber,
Sulatisky ve van der Kamp [28] tarafından, JIP ve alternatif ısıtma/soğutma sistemlerinin bakım
giderleri yaklaşık olarak eşit alınmış ve net bugünkü değer kıyaslamalarında içerilmemiştir. Burada,
satıcılarından alınan ortalama değerler kullanılmıştır.
9.2.5. Net Bugünkü Değer (NBD)
Ekonomik analizde, NBD yöntemi kullanıldı. Bu yöntem, ısıtma sisteminin ömrü boyunca yakıt
giderlerinin ve montajın şimdiki değerine dayanır. Net bugünkü değer kullanılarak, 20 yıl boyunca
yapılacak bütün masraflar bulunur [29].
NBD =

AM(1 + e) n
(1 + i) n

(8)

Burada:
NBD
E
i
n
AM

: Şimdiki değer
: Enflasyon oranı
: İndirim oranı veya banka faiz oranı
: Yıl
: Şimdiki satın alma maliyetidir.

NBD yöntemine göre yapılan hesaplar, fikir vermek amacıyla, Tablo 16’ da gösterilmiştir.
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SONUÇ
Toprak kaynaklı (jeotermal) ısı pompaları (TKIP’ları), gelişmekte olan ülkelerde uzun yıllardır
kullanılmasına rağmen, ülkemizde son üç yıldır uygulama alanı bulan bir teknolojidir. Enerji verimliliği
ve çevrenin korumasına katkısı nedeniyle, geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine önemli bir
seçenek oluşturmaktadır.
TKIP’ ları ile ilgili önemli tasarım, test ve ekonomik analiz kriterlerinin verildiği mevcut çalışmadan,
aşağıdaki sonuçlar çıkarılabilir:
a) Toprak kaynaklı ısı pompalarında, toprak ısı değiştiricisi (TID) maliyeti, uygulamadan uygulamaya
farklılık göstermekle birlikte, ülkemizde, % 30-35 yer tutmaktadır [8]. Bu yüzden, TID’ nin
tasarımına özen gösterilmelidir.
b) Toplam etki katsayısının iyileştirilmesinde, TID devresinde kullanılan pompanın uygun seçilmesi
gerekmektedir. Bu çerçevede, söz konusu pompanın enerji tüketim verimliliği, kontrol edilmelidir
[33].
c) TID’ nin maliyetinin azaltılmasında, özellikle düşey tipli uygulamalarda, toprağın etrafına konan
“dolgu maddesi”nin seçimi büyük önem taşımaktadır [30,31,32]. Sistem tasarımında bunun göz
önüne alınması gerekmektedir.
d) Burada sunulan teorik ve deneysel çalışmadan, TKIPsı sistemlerin ülkemizde başarılı olarak
kullanılabileceği ortaya çıkmaktadır.
e) Dolayısıyla, bu sistemlerin ülkemizde yaygınlaştırılmasıyla, enerji verimliliği sağlanacak, başka bir
deyişle “çocuklarımıza temiz bir çevre” bırakılmasına önemli katkıda bulunulabilecektir.
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİNİN
GENEL ESASLARI
Serhan KÜÇÜKA

ÖZET
Jeotermal bölge ısıtması dağıtım sistemlerinin tanıtımı yapılarak, yatırım ve işletme aşamasında
gözönüne alınması gereken seçenekler belirtildi. Açık ve kapalı dağıtım devrelerinin ve bina içi kontrol
sistemlerinin, jeotermal akışkanın kullanılabilirliğine olan etkileri tartışılmış ve sonuç olarak, işletme
aşamasında bazı önlemlerin alınması ile mevcut sistemlerden daha üst kapasitelerde yararlanmanın
olanaklı olduğu gösterilmiştir.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerji yerkabuğu içindeki büyük miktarda enerjinin yeryüzeyine ulaşması ile açığa çıkan ısı
enerjisidir. Yerkabuğunun derinliklerinden yeryüzeyine doğru büyük bir enerji akışı olmakla birlikte,
teknik ve ekonomik sınırlamalar nedeniyle bu enerjinin ancak çok küçük bir bölümü kullanılabilir
düzeydedir. Günümüzde yararlanılan jeotermal enerji kaynakları, yeryüzeyinden yaklaşık 2000 m
derinliğe kadar olan bölgelerden su veya buhar üretimi ile sınırlıdır. Yerkabuğundaki her sıcak bölge,
jeotermal enerji üretimi için uygun olmayıp, bu enerjinin yeryüzeyine ulaşması için taşıyıcı akışkan
olarak suyun dolaşımını sağlayacak jeotermal koşulların oluşması gereklidir.
Bu şartları sağlayan jeotermal enerji sahaları yeryüzü üzerinde sınırlı bölgelerde bulunmaktadır.
Ülkemiz bu açıdan zengin bir potansiyele sahip olup, yapılan araştırmalarda bugüne kadar toplam ısıl
üretim kapasitesi 2420 MW olan 600’den fazla jeotermal kaynak belirlenmiştir. MTA’nın
araştırmalarına göre ülkemizin muhtemel jeotermal potansiyeli 31500 MW’dır [1].
Yurdumuzda mevcut jeotermal kaynakların büyük bir kısmı, 150°C ve altındaki sıcaklıklarda su üretimi
yapılan düşük entalpili sahalardır. Bu nedenle jeotermal enerjinin kullanımı başta bölge ısıtması,
seracılık ve kaplıcalar olmak üzere elektrik üretimi dışındaki alanlarda yoğunlaşmıştır. Türkiye, toplam
820 MW kurulu kapasite ile, jeotermal enerjinin doğrudan kullanımında ABD, Çin ve İzlanda’dan
sonra, dördüncü sırada gelmektedir. Bu kapasitenin 327 MW’ı, balneolojik (kaplıca) amaçla
kullanılmaktadır. 493 MW’ı ise, konut ve sera ısıtılması kurulu kapasitesi olup, yıllık ortalama 0.44
9
kullanım oranı ile 1.9*10 kW-saat enerji üretilmektedir [2]. Bu miktar, Türkiye’nin genel enerji tüketimi
içinde %0.1 gibi bir orana karşılık gelmektedir. Ancak sağladığı konfor, ucuzluk, yerli bir kaynak ve
temiz enerji olması nitelikleri ile, jeotermal enerji bulunduğu yerlerde gözardı edilmemesi gereken bir
enerjidir.

2. ÜLKEMİZDE JEOTERMAL ENERJİNİN BÖLGE (ŞEHİR) ISITMASINDA KULLANIMININ
MEVCUT DURUMU
Türkiye’de, jeotermal enerjinin konut ısıtılmasında kullanım durumu, tablo-1’de özetlenmiştir [2].
Tablonun incelenmesinden anlaşılabileceği gibi, 57°C’a kadar düşük sıcaklıklı sahalar, konut
ısıtılmasında başarı ile kullanılmaktadır. Kırşehir uygulamasında, pik yük kazanının ısıtma sezonu
süresinde yaklaşık 15 gün devrede kaldığı bildirilmiştir [3].
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Tablo-1 Yurdumuzda Kurulu Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri [2]
Yer

İli

Kaynak
Sıcaklığı

Kurul
Tarihi

Gönen

Balıkesir

80°C

1987

Bölge
Gidiş/dön
2
sıcaklığı
-

Simav

Kütahya

120°C

1991

65/50°C

Kırşehir
Kızılcaha.
Balçova
Kozaklı
Afyon

Ankara
İzmir
Nevşehir

54-57°C
80°C
115°C
90°C
95°C

1994
1995
1996
1996
1996

48/42°C
85/60°C
60/45°C

Sandıklı

Afyon

70°C

1998

70/40°C

1600

Diyadin

Ağrı

70°C

1999

-

400

1

Konut
Sayısı

Açıklamalar

3400

çelik boru, 2 devreli
2 devreli CTP, sistem 3
devreli olarak çelik boru ile
yenileniyor
Çelik boru, 2 devreli
Çelik boru, 2 devreli
Çelik boru, 3 devreli
Çelik boru, 2 devreli
Çelik boru, 3 devreli
2 devre, jeoter. devre CTP,
bölge devresi çelik
Çelik boru, 3 devreli

3200

2

TL/m -yıl
(sbt .üc.)

1

Ücret
sist.

1800
2500
10000
1000
4500

3

Pik yüklerde yardımcı ısıtma kazanı kullanılmaktadır.
2
Bölge devresi gidiş/dönüş sıcaklıkları bilgisi ilgili işletmeden tlf’la alınmıştır. Ortalama bir değerdir.
3
2 devreli sistemde, jeotermal ve bölge dağıtım devreleri, 3 devrelide ise jeotermal, bölge ve bina
dağıtım devreleri birbirinden ısı değiştirgeçleri ile ayrılmıştır.
1

3. JEOTERMAL BÖLGE ISITMASI DAĞITIM SİSTEMLERİ
3.1. Açık ve Kapalı Dolaşım Devreleri
Bölgesel ısıtma uygulamalarının büyük çoğunluğunda, jeotermal akışkanların korozif veya taş yapıcı
özelliğinden dolayı, bölge ısıtma devresi bir ısı değiştirgeci yardımı ile jeotermal akışkandan
ayrılmakta ve kapalı dolaşım devresi olarak kurulmaktadır. Ancak, jeotermal akışkanların doğrudan
kullanıldığı uygulamalar da mevcuttur. Jeotermal suyun özelliklerinin uygunluğu nedeniyle,
İzlanda’daki ısıtma uygulamalarında, jeotermal su bölge ısıtmasında doğrudan kullanılmaktadır [4].
Yurdumuzda ise tipik bir örnek olarak, Haymana’da artezyen kaynaktan 43°C sıcaklığında elde edilen
su, iki caminin ısıtılmasında kullanılmakta ve açık çeşmelerden kullanma suyu olarak akıtılmaktadır.
Bölge devresinin kapalı olması durumunda, ısı değiştirgeçleri kullanılarak jeotermal akışkanın enerjisi
bölge dolaşım suyuna aktarılmaktadır. Düşük sıcaklık farkları elde edilebilmesi ve bakım kolaylıkları
nedeniyle, jeotermal uygulamalarda genellikle plakalı ısı değiştirgeçleri kullanılmaktadır.
Ancak kapalı devre uygulamalarında, ısı değiştirgecinde oluşan sıcaklık farkı, jeotermal akışkan
dönüş sıcaklığının kullanım suyu dönüş sıcaklığından daha yüksek kalmasına neden olmaktadır. Bu
durum, jeotermal akışkanın enerjisinden yararlanma oranını azaltmaktadır. Bunun yanısıra, ısı
değiştirgeci kullanılması, jeotermal ve tatlı su devrelerinde ek basınç kaybına neden olmaktadır.
Özellikle düşük sıcaklıklı (60°C-65°C) kaynaklardan beslenen ısıtma sistemlerinde, jeotermal
akışkanın dönüş sıcaklığının düşürülmesi, ilk yatırım ve işletme giderleri açısından önemlidir. Bu
nedenlerle, jeotermal akışkanın doğrudan kullanıma uygun olması durumunda, kapalı devre
uygulamasına gidilmemelidir. Bir bölge ısıtılması uygulamasında, jeotermal akışkanın doğrudan ısıtma
2
devresinde dolaştırılması ile dönüş sıcaklığı düşürülmüş ve kapalı devrede 75 000 m olan ısıtma
2
yüzey alanının 95 000 m ye yükseltildiği bildirilmiştir [5]. Aynı uygulamada, dolaşan akışkan debisi de
azaltılarak elektrik giderlerinden %26 tasarruf sağlanmıştır. Bu uygulamada, jeotermal ısıtma
devresinde korozyon önleyici katkılar kullanılmıştır.
Bina içi dağıtımda, bölge dağıtım sisteminde dolaşan sıcak akışkan doğrudan kullanılmakta veya bir
ısı değiştirgeci yardımı ile bina içinde kapalı ısıtma devresi kurulmaktadır. Bina içi dağıtımda bölge
devresi akışkanının kullanıldığı açık sistem uygulamalarında, ısı değiştirgeci kullanılmaması bina
bağlantı maliyetini azaltmaktadır. Daha önemlisi bölge dönüş hattı sıcaklığı düşerek dağıtım
sisteminden daha yüksek oranda yararlanılmış olmaktadır.
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Açık sistem uygulamasında dikkat edilmesi gereken bir husus, geniş alana yayılmış ve kot farklarının
fazla olduğu dağıtım bölgelerinde, dağıtım şebekesinde oluşacak basınç farklarıdır. Genellikle, bölge
dağıtım hatları 1.2 Mpa basınca uygun olarak tasarlanır. Bina içi ısıtma elemanlarında ise, basıncın
0.7-0.8 Mpa’ı aşması istenmez. Bina içi basınç en uç ve yüksek radyatörde vakum olmayacak ve en
düşük kotlu radyatörde ise izin verilen değeri aşmayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kot farklarının fazla
olması durumunda, ısıtma bölgesi dağıtım zonlarına ayrılabilir.
3.2. Dağıtım Hatları
Jeotermal bölge ısıtmasında, jeotermal kuyuların açılması dışındaki ilk yatırım maliyetinin, sistemin
özelliklerine bağlı olarak ~%70 kadar bir oranı boru hatlarına yapılan yatırımdır [3]. Ayrıca şehir içi
hatlarının montaj ve bakımında karşılaşılan zorluklar gözönüne alınırsa, dağıtım hatlarının planlama
ve seçiminin bölge ısıtma yatırımındaki önemi ortaya çıkar.
Jeotermal ısıtma sistemlerinde, asbest çimentolu, daktil döküm, çelik, PVC, Polietilen (PE),
polipropilen (PP), cam takviyeli plastik (CTP) gibi çok çeşitli borular kullanılmıştır [6]. Boru hatları,
yerüstünden veya gömülü, ısı yalıtımlı veya yalıtımsız (gömülü hatlar için) şekilde olabilir. Boru
birleştirmeleri kaynaklı veya geçmeli tipte olabilir. Geçmişte, asbest çimentolu borular, dağıtım
sistemlerinde geniş ölçüde kullanılmalarına rağmen, asbestli boru üretimindeki sınırlamalar nedeniyle
günümüzdeki genel eğilim çelik ve CTP borulara yönelmiş durumdadır.
3.2.1. Çelik Borular
Çelik borular, yüksek sıcaklıklarda kullanıma uygunluğu ve endüstrideki yaygın kullanımları nedeni ile,
jeotermal sahalarda da kullanım yeri bulmuşlardır. Ancak suda çözünmüş muhtelif gazların, oksijenin
ve kimyasalların korozif etkisine karşı hassastırlar. Ayrıca boruların su dolu olarak, ancak akış
olmadan bekletilmesi, özellikle oyuk korozyonunu hızlandırır. Jeotermal akışkanın doğrudan bölge
ısıtma devresinde dolaştırıldığı açık sistemlerde, kullanımı sınırlıdır.
Bunun yanısıra, çelik boruların toprak altı korozyonuna karşı da korunması gerekir. Toprağın cinsi,
nemliliği, yakından geçen enerji hatları nedeniyle indüksiyon akımları oluşması, korozyon hızını arttırır.
Dış korozyona karşı kullanılan bitüm ve polietilen kaplamaların kullanım sıcaklıkları sırası ile 40°C ve
50°C olarak sınırlıdır. Dolayısı ile bu kaplamalar toprak altı boruda ancak ısı yalıtımı üzerinde
kullanılabilir.
Dışı ısı yalıtımlı borular kullanıldığı zaman, su yalıtımı da yapılmış olur. Koruyucu kaplama veya ısı
yalıtımı, genellikle önceden hazırlanır. Ancak saha montajının tamamlanmasından sonra, boru ek
yerlerinin su yalıtımı dikkatli bir şekilde tamamlanmalıdır. Yalıtım malzemesi üzerinde kullanılan ceket
borusunda veya ek yerlerinde olabilecek bir sızıntı, boru yüzeyine işleyerek yalıtımı ve taşıyıcı boruyu
etkileyecektir. Bir örnek olarak, Balçova bölge ısıtmasında, boru yüzeylerine ısı merkezinden kontrol
edilen nem algılayıcıların yerleştirildiği belirtilmiştir.
Kaynaklı çelik borular için üzerinde durulması gereken bir husus, gerekli uzama payının genleşme
parçaları veya dönüşlerle karşılanması ve uygun noktalarda, beton sabitleyiciler kullanılmasıdır. Bu
durum, ilk yatırım maliyetini %10-20 oranında etkilemektedir [3].
3.2.2. Cam Takviyeli Plastik (CTP) Borular
CTP borular, epoksi veya polyester katkılı olarak imal edilmektedirler. Kullanım sıcaklığı, epoksi katkı
kullanılanlarda 150°C, polyester katkı kullanılanlarda 93°C’a kadar yükselmektedir. Dağıtım hattı
içinde olabilecek buharlaşma, malzeme dokusuna zarar vermektedir. Dağıtım hattı basıncı, her
noktada buhar basıncının üstünde kalmalıdır. CTP boruların birleştirilmesinde konik geçmeli, dişli veya
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flanşlı çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan bir yöntem konik geçmeli ve
yapıştırmalı bağlantıdır. Yapıştırma için gerekli sürenin, 10°C için 24 saat, 38°C için 12 saat ve 93°C
için 45 dakika olduğu belirtilmiştir. Dolayısı ile, montajın sağlıklı bir şekilde tamamlanması için ek
yerlerinin uygun bir ısıtıcı ile sarılarak yeterli bir süre ısıtılması önerilmektedir.
CTP boruların sıcaklıkla uzama katsayısı, çelik boruların iki misline ulaşmaktadır. Ancak, düşük
elastisite modülünden dolayı, uzamadan doğan kuvvetler, aynı servisteki çelik borunun %3-%5’i
mertebesindedir. Toprağa gömülü hatlarda, toprağın sıkıştırması uzama kuvvetlerini karşılar ve ayrıca
önlem almaya gerek kalmaz [3, 6].
3.2.3. Diğer Plastik Borular
CTP dışında yaygın olarak kullanılan plastikler polietilen(PE) ve polipropilen(PP) borulardır. İzlanda’da
yapılan uygulamalarda, 4” ve altındaki çaplarda, 85°C’a kadar olan sıcaklıklar için plastik boruların
geniş oranda kullanıldığı bildirilmiştir [4]. Çelik borulara göre uygulama kolaylıkları ve ucuz olmalarının
yanısıra, korozyona dirençleri yüksektir. Ancak, sıcaklığın artması ile birlikte basınca dayanımları hızla
azalır. Ayrıca, polipropilen borularda olabilecek oksijen difüzyonu, dağıtım şebekesindeki çelik
boruların korozyonunu hızlandıracaktır. Jeotermal akışkanlarda kullanılan plastik boruların özellikleri
ile ilgili özet bilgi, ilgili kaynakta verilmiştir [6].
3.3. Isı Yalıtımlı ve Yalıtımsız Hatlar
Jeotermal bölge ısıtmasında, ısı yalıtımlı dağıtım hatlarının yanısıra, yatırım maliyetlerinin azaltılması
amacı ile özellikle dönüş hatlarının yalıtımsız olarak toprağa gömülmesi uygulamalarda karşılaşılan bir
durumdur. Yalıtımlı ve yalıtımsız hatların genel özellikleri aşağıda karşılaştırılmıştır.
3.3.1. Isı Yalıtımlı Hatlar
Jeotermal akışkanların dağıtımında kullanılan borular, genellikle önceden hazırlanmış ısı yalıtımı ile
paket olarak temin edilirler.
Ceket borusu
yalıtım
Taşıyıcı boru

Şekil 1. Isı yalıtımlı dağıtım borusu
Taşıyıcı ve ceket boruları farklı malzemelerden olabilmektedir. Taşıyıcı olarak çelik, CTP, daktil döküm
borular, ceket olarak ise CTP, PVC veya Polietilen borular sıklıkla kullanılmaktadır. PVC ve PE
ceketlerde, yalıtımın nemden korunması için her iki ucun sızdırmazlığı sağlanmalıdır. PVC ceket
borusu için enaz 3 mm ve PE boru için 3.2 mm kalınlık önerilmiştir [6]. CTP ceket ise, uçlarda konik
şekil verilerek taşıyıcı boru ile birleştirilmektedir.
Toprağa gömülü borularda ısı yalıtım malzemesi olarak 32 kg/m yoğunluk ve 180 kPa basınçta
hazırlanan poliüretan köpük yaygın olarak kullanılmaktadır. Anılan şartlardaki poliüretan köpüğün ısı
iletim katsayısı 65°C için 0.026 W/mK alınabilir. Yalıtım kalınlığı, 30 veya 50 mm seçilebilir. Boru
birleştirme yerlerinin yalıtımı, montaj sonrası yapılabileceği gibi, yalıtımsız bırakılabilir. Birleştirme
yerlerindeki yalıtımın sonradan yapılması halinde, neme karşı sızdırmazlığın sağlanması için gerekli
özen gösterilmelidir.
3
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3.3.2. Yalıtımsız hatlar
Bölge ısıtma hatlarının yalıtımsız kullanılması, boru maliyetini %50 veya daha fazla oranda
azaltmaktadır. Isı yalıtımsız olan hatlardaki enerji kaybı, pompalanan akışkan miktarının arttırılması ile
dengelenir. Hat çapı büyüdükçe, taşınan akışkan miktarının artması nedeni ile, akışkan sıcaklığındaki
azalma küçülmekte ve boruların yalıtımsız yapılması ekonomik olabilmektedir.
3.3.3. Isı kaybı ve sıcaklık düşümünün hesaplanması
Toprak altındaki bir borudan olan ısı kaybı, toprağın ısı iletim katsayısına, sıcaklığına ve borunun
gömüldüğü derinliğe bağlıdır. Borudan olan ısı kaybının tamamının toprak üzerinden atmosfere
ulaştığı kabul edilerek, kararlı durumdaki ısı kaybı için aşağıdaki eşitlik yazılmıştır [6].

Q=

2πL(Takışkan − Tatmosfer )

(1)

−2
1 d 2 1 d 3 1 d 4 1  2h  2h  
ln + ln + ln + ln  + 
− 1 
k1 d1 k2 d 2 k3 d 3 k4  d 4  d 4
 


Kullanılan değişkenler şekil(2)’de tanımlanmışlardır. Bu ifadede boru içindeki taşınım direnci ve
yeryüzü ile atmosfer arasındaki ısı geçiş dirençleri ihmal edilmiş, ayrıca borunun gömülü olduğu toprak
homojen bir kütle olarak gözönüne alınmıştır. Elde edilen sonuçların kabul edilebilir sınırlar içinde
olduğu belirtilmiştir.

Q: Boru hattından çevreye olan ısı kaybı, W
T akışkan : Boru içinde taşınan akışkanın sıcaklığı, °C
T atmosfer : Dış ortam sıcaklığı, °C
k 1 : Taşıyıcı boru ısı iletim katsayısı, W/mK
k 2 : Isı yalıtımı malzemesi ısı iletim katsayısı, W/mK
k 3 : Ceket borusu ısı iletim katsayısı, W/mK
d 1 : Taşıyıcı boru iç çapı, m
d 2 : Taşıyıcı boru dış çapı, m
d 3 : Ceket borusu iç çapı, m
d 4 : Ceket borusu dış çapı, m
h: Boru ekseninden ölçülen gömme derinliği, m
L: Boru uzunluğu, m

Şekil 2. Toprağa gömülü dağıtım hattı ısı kayıpları [6].
Isı kaybından dolayı olan sıcaklık düşümü ise, boru içindeki akışkanın kütlesel debisi
ısısı ise C p (J/kgK) olmak üzere

.

m (kg/s), özgül
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∆Tsu = Q / m C p

(2)

ifadesi ile hesaplanabilir.
Tipik bir değer olarak, 80°C akışkan sıcaklığı ve 10°C çevre sıcaklığı için, 4” ve 6” yalıtımlı ve
yalıtımsız çelik borulardan olan sıcaklık düşümü, şekil-3’te gösterilmiştir.

sıcaklık düşümü
°C/1000m

10,00

4" yalıtımsız
4" yalıtımlı
6" yalıtımsız
6" yalıtımlı

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

akıs hızı, m/s

Şekil 3. Yalıtımlı ve yalıtımsız hatlarda sıcaklık düşümü
Şekil-3’ te verilen örnekte, yalıtım olarak kullanılan poliüretanın kalınlığı 30 mm, ısıl iletkenlik katsayısı
0.025 W/mK ve toprağın ısıl iletkenlik katsayısı 1.5 W/mK seçilmiştir. Borunun gömüldüğü derinlik
toprak yüzeyinden 1 m aşağıdadır.

Sıcaklık düşümü, dt*, °C

Boru direncinin ihmal edildiği durumlar için, toprağa gömülü yalıtımsız hatlarda olan sıcaklık
düşümünün genelleştirilmiş grafiği, şekil-4’te verilmiştir.

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Boru derinliği, d/h
Şekil 4. Yalıtımsız hatlarda sıcaklık düşümü genelleştirilmiş grafiği
Genelleştirilmiş sıcaklık düşümü dt değerinden, boru hattı sıcaklık düşümü dt aşağıdaki bağıntı ile
elde edilir.
*

dt = dt * *

k toprak
1.5

*

2 1 Takiskan − Tatmosfer
* *
V h2
60

(3)

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 391 _______

Bu ifadede, dt, 1000 m uzunluğundaki boru hattında olan sıcaklık düşümünü (°C/1000m), k toprak
toprağın ısıl iletkenliğini (W/mK), V boru içindeki akış hızını (m/s) ve h borunun gömüldüğü derinliği
(m) göstermektedir.
Örnek:
Toprağın ısıl iletkenliğinin 1.65 Wm/K olduğu bir bölgede, 250 mm çapında boru hattı ekseni toprak
yüzeyinden 1250 mm derinde kalmak üzere gömülüyor. Hat içindeki akışkan (su) sıcaklığı 90°C, akış
hızı 1.5 m/s, dış ortam (hava) sıcaklığı 10°C olarak verilmiştir. 1000 m uzunluğundaki bir hat içinde
akışkanın sıcaklık kaybını hesaplayın.
Çözüm:
*
Şekilden d/h=0.2 için dt = 0.93 okunur. Sıcaklık düşümü ise (3) numaralı bağıntıdan,
2
dt=0.93*(1.65/1.5)*(2/1.5)*(1/1.25 )*(90-10)/60 = 1.16°C/1000m
olarak hesaplanacaktır.
Yukarıdaki verilerin incelenmesinden anlaşılabileceği gibi, ilk yatırım maliyetinin sınırlandırılması
amacı ile, şehir dağıtım hatlarının ısı yalıtımsız olarak tesis edilmesi gözönünde tutulması gereken bir
seçenektir. Bu konuda belirleyici olan noktalara aşağıda değinilmiştir.
•

Sistem yük faktörü: Sistemin öngörülenden düşük kullanıcı sayısında veya sınırlı yüklerde
çalışması durumunda, akışkan debisinin sınırlanması, kullanıcıya ulaşan su sıcaklığının
öngörülenin altında kalmasına yol açabilir.

•

Pompalama gideri: Dağıtım sıcaklığının düşmesinden dolayı, pompalanması gereken akışkan
miktarı artacaktır. Bu ise işletme giderlerini arttıracaktır.

•

Çevre hatlar: Dağıtım hatlarının yakınından geçen telefon, elektrik ve soğuksu hatları sıcaklıktan
etkilenebilir.

•

Boru malzemesi: Çelik boru kullanılan dağıtım hatlarında, ısı yalıtımı aynı zamanda korozyona
karşı koruyucu olarak görev yapmaktadır. Isı yalıtımı yapılmaması halinde, korozyona karşı
alınacak tedbirler ek giderlere yol açacaktır.

•

Toprak karakteri: Boru hattının geçeceği toprağın özellikleri, ısı kayıpları ve korozyon yönünden
önemlidir. Toprağın nemli olması, ısı iletkenliğini arttırmakta ve elektrik direncinin azalmasına
neden olmaktadır. Toprağın elektrik direncinin azalması, korozyon etkisini arttırmaktadır.

•

Boru çapı: Büyük çaplı ana dağıtım hatlarında, sıcaklık düşümü kabul edilebilir seviyelerde
kalmaktadır.

•

Dağıtım uzaklığı: Kısa mesafeler arasında gerçekleştirilen dağıtımlarda, sıcaklık düşümü kabul
edilebilir sınırlar içinde kalmaktadır.

Sonuç olarak, 6” ve üzerindeki ana dağıtım hatları ile dönüş hatlarında, ısı yalıtımsız boruların
kullanılmasının uygunluğu, ekonomik analiz aşamasında araştırılmalıdır.

4. BİNA İÇİ SICAKLIK KONTROLU
Jeotermal ısıtma sistemlerinde, bölge dağıtım sisteminin (ısı değiştirgeçleri, pompalar ve boru hatları)
kurulması için harcanan ilk yatırım giderleri, yüksek rakamlara ulaşmaktadır. İşletme giderlerinin ise
yarıdan daha fazlası, jeotermal akışkanın kuyulardan çıkarılması, geri basılması ve bölge devresi su
dolaşımını sağlamak için pompalarda tüketilen elektrik enerjisinden ileri gelmektedir. Bölge
devresindeki akışkanın (tatlı su veya jeotermal su) enerjisinden geniş ölçüde yararlanılması, ilk yatırım
ve işletme giderlerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, ısıtma sisteminin tasarımında, bina içi
konforun sağlanması ile birlikte, bölge devresi dönüş suyu sıcaklığının düşük tutulması amaçlanır.
Bina içi sıcaklık kontrolu, bina içi ısıtma devresinin bölge devresinden beslenen açık devre veya bölge
devresinden bir ısı değiştirgeci ile ayrılmış kapalı devre olmasına göre iki ayrı şekilde ele alınmıştır.
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4.1. Açık Devre Sıcaklık Kontrolu
Açık devre uygulamalarında, bina içi ısıtma elemanlarından geçen akışkan debisinin kontrolu, konfor
için yeterli koşulları sağlamaktadır. Dış ortam sıcaklığının yüksek olduğu günlerde, ısıtma
elemanlarından geçen debinin kısılması, dönüş sıcaklığının düşük olmasını temin edecektir .

Şekil 5. Bina içi açık devre dağıtım sistemi basitleştirilmiş akış diyagramı
4.2. Kapalı Devre
Kapalı devre ısıtmada yapılan yaygın bir hata, akışkan enerjisinden yüksek ölçüde yararlanmak üzere
bölge devresi dönüş sıcaklığının kontrol edilmesidir. Oysa, ısıtıcı elemanların ısıtma kapasitesi,
yaklaşık olarak bina içi devresi su gidiş ve dönüş sıcaklığının ortalaması ile değişmektedir. Bina içi
dolaşım devresi su gidiş sıcaklığının yüksek tutulması, dönüş sıcaklığının düşük olmasını sağlar.
Yapılan bir çalışmada, bölge devresi besleme su sıcaklığının 80°C olması durumu için, bina içi gidiş
su sıcaklığının ~71°C’ da sabit tutulmasının, bütün bir ısıtma sezonu gözönüne alındığında en düşük
su tüketimini sağladığı hesaplanmıştır [7]. Çalışma yapılan bölgede (Rejkavik, İzlanda), ısıtma sistemi
dış ortam tasarım sıcaklığı –15°C dır. Gidiş sıcaklığının sabit tutulduğu sistem, bina içi ısıtıcı
elemanlarında termostatik vana kullanılarak debinin kontrol edilmesini öngörmektedir (Şekil-6.a).
Bu çalışmada, alternatif bir öneri olarak, bina içi dağıtım debisinin sabit tutulduğu ve gidiş sıcaklığının
dış ortam sıcaklığı ile değiştirildiği durum incelenmiştir (Şekil-6.b).

a) Bina içi sabit gidiş sıcaklığı
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b) Bina içi sabit dolaşım debisi
Şekil 6. Bina içi kapalı devre dolaşım sistemi basitleştirilmiş akış diyagramı
Şekillerde sırası ile bölge devresi binaya gidiş (besleme) sıcaklığı T bg , dönüş sıcaklığı T bd , bina içi
devresi radyatörlere gidiş (besleme) sıcaklığı T g , bina içi dönüş sıcaklığı T d ile gösterilmiştir. Bina içi
dolaşımında sabit debi veya sabit sıcaklık kontrolu yapılmasına bağlı olarak, bölge devresi dönüş su
sıcaklığının hesaplama yöntemi EK-1’de verilmiştir. Örnek bir durum için, bina içi ve bölge devresi su
sıcaklıklarının değişimi şekil-7 ve şekil-8’de gösterilmiştir.
80

Tg, durum A
Td, durum A
Tg, durum B
Td, Durum B

40
20
0
3

0
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15

Dış ortam sıcaklığı, °C

Durum A: Bina içi
gidiş sıcaklığı sbt.
Durum B: Bina içi
dolaşım debisi sbt.

Şekil 7. Bina içi dolaşım devresi sıcaklıkları

90
Tbg, bölge geliş sıcaklığı
60
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60
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Tbd, sbt sıcaklık durumunda

0
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dış ortam sıcaklığı, °C

Şekil 8. Bölge dönüş sıcaklıklarının dış ortam sıcaklığı ile değişmesi
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Şekil-7’de, iç ortam sıcaklığının 22°C, dış ortam tasarım sıcaklığının 0°C ve tasarım noktasında bölge
geliş ve dönüş sıcaklıklarının sırası ile 80°C/50°C, bina içi dolaşım gidiş ve dönüş sıcaklıklarının
75°C/45°C olduğu bir mahal için, dış ortam sıcaklığına bağlı olarak hesaplanan dolaşım sıcaklıkları
gösterilmektedir. Şekil–8’de ise, aynı mahal için bölge devresi dönüş sıcaklıkları verilmiştir. Bölge
devresi dönüş sıcaklığının, bina içi gidiş sıcaklığı sabit seçilen sistemde daha düşük olduğu
görülmektedir. Dış ortam sıcaklığının 6°C olduğu bir gün için, bölge devresi dönüş sıcaklığının, bina içi
gidiş sıcaklığının 75°C seçildiği durum için 37.16°C, debinin sabit ve bina içi gidiş sıcaklığının 62.43°C
seçildiği durum için, 40.76°C olduğu görülmektedir. Sabit debili durumda, bölge devresinde dolaşan
akışkanın enerjisinden %8.5 oranında daha az yararlanılmış olmaktadır.
4.3. Abone Sistemi
Jeotermal bölge ısıtmasında abonelik için yaygın olarak kullanılan iki ayrı sistem, sabit ücret veya
sayaç sistemleridir. Sabit ücret sisteminde, abone ısıtma sezonu için sabit bir ücret ödemektedir.
Sayaç sisteminde ise, bölge ısıtma sisteminden alınan branşman üzerine sayaç kurularak, dolaştırılan
su miktarı üzerinden ücret alınmaktadır. Bu durumda, abone dolaşımdaki su miktarını azaltmaya ve
aynı enerjiyi kullanabilmek üzere dönüş sıcaklığını düşürmeye teşvik edilmiş olmaktadır. Yapılan
araştırmalar, bu öngörüyü genel olarak doğrulamıştır [7]. Ancak yararlanılan kaynaklar, sayaç
sistemine geçilmesi ile su tüketimindeki azalma oranını net bir rakam olarak vermemişlerdir. İki sistem
arasında, benzer koşullardaki konutlar için yıllık su tüketimi farkının yurdumuz koşullarında
karşılaştırılması gerekmektedir. Abonenin kullandığı enerji miktarına göre ödeme yapması ise,
jeotermal kaynaklı bölge ısıtmaları için önerilmemektedir.

5. BALÇOVA BÖLGE ISITMA SİSTEMİ
Yukarıda anlatılan genel bilgiler doğrultusunda, yurdumuzda mevcut en geniş kapasiteli jeotermal
ısıtma sistemi olan Balçova ısıtma sistemi incelenmiştir. Balçova ısı merkezi, İl Özel İdaresine ait olan
Balçova Jeotermal A.Ş. tarafından işletilmektedir.
Bölgede halen, toplam 7 kuyudan elde edilen jeotermal akışkanın sıcaklığı 81°C-138°C arasında
değişmektedir [9]. Ortalama akışkan sıcaklığı 115°C olarak kabul edilmektedir. Sistemde jeotermal
devre, bölge dağıtım devresi ve bina içi devresi birbirlerinden ısı değiştirgeçleri ile ayrılmıştır (şekil-9).
Bölge devresi dolaşım debisi dış hava koşullarına göre değişmekle birlikte, soğuk aylar ortalama
3
değeri 800 m /saat alınabilir. Bölge devresi gidiş dönüş sıcaklıkları 85/60°C ve buna karşılık gelen
ısıtma kapasitesi 22 MW’dır. Dış hava sıcaklığının 18°C’ın altına düştüğü günlerde ısıtma
yapılmaktadır. Meteorolojik verilere göre, yıllık ısıtma sezonu 193 gün olarak hesaplanmıştır.
Jeotermal devre ve bölge dolaşım devresindeki akışkan debisi ısı talebine bağlı olarak
değiştirilmektedir. Her iki devrede değişken frekanslı pompalar kullanılarak, debi ayarının optimum
şekilde yapılması ve pompalama için kullanılan elektrik enerjisinin en düşük oranda tutulması
amaçlanmıştır. Bölge dağıtım hatlarında poliüretan malzeme ile ısı yalıtımı yapılmış çelik borular ve
üzerinde koruyucu olarak CTP boru kullanılmaktadır.
Bina içi dağıtımları, bina altlarında monte edilen plakalı ısı değiştirgeçleri üzerinden yapılmaktadır. Bu
sistemde, bina içi aboneler (daireler), bina altında aynı ısı değiştirgecinden beslenmektedir. Bina içi
dolaşım ve kullanım sıcak suyu hazırlama devreleri bütün daireler için ortaktır. Bina içi ısı
değiştirgecinde termostatik kontrol vanası kullanılarak, bölge devresi dönüş suyu sıcaklığının ısıtma
sezonu boyunca sabit ve 42°C olması planlanmıştır. Mevsimlik sıcaklık değişimlerine göre, abonelerin
ısıtıcı elemanlardan geçen su debisini ayarlamaları beklenmektedir.
Bölge ısıtma sistemi 1996 senesinden beri başarı ile işletilmekte olup, halen 5000’in üzerinde aboneye
bağlantı yapılmıştır. Ancak proje aşamasında bölge hattı ısı merkezine dönüş sıcaklığı 42°C olarak
öngörülmesine karşın, uygulamada bu değere ulaşılamamıştır. Abone bağlantılarının arttırılması ve
yeni üretim kuyuları açılması ile sistemin genişletilmesi planlanmaktadır. Yapılan genişletme
çalışmaları sırasında, işletme şartlarında en azından yeni aboneler için bazı düzenlemeler yapılması,
sistemin kullanılabilirliğini arttıracaktır.
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3

BD-6, 135°C,120 m /h
3

BD-7, 118°C, 80 m /h
3

35.6 MW

KONUTLAR

JEOTERMAL
DEVRE

BALÇOVA
DEVRESİ
5585 KE

Plakalı Isı
Değiştirgeci

Plakalı Isı
Değiştirgeci

6.2 MW

3

B-4, 81°C, 50 m /h

Separatör

NARLIDERE
DEVRESİ
972 KE

3

B-11, 95°C, 50 m /h

BD-2
Termostatik
Debi
Kontrol
Vanası

BD-5
B-2
B-9
B-12

N2

Genleşme
Tankı
2
x
Paralel,
3
PN16, 8m
D=1600m
m

N-1

Su Depolama
tankı
2x4x5m
Gömülü, Beton
Su
yumuşatma
3
sistemi 5m ,
2 x paralel

Hidrofor

REENJEKSİYON KUYULARI

Plakalı Isı
Değiştirgeci

KONUTLAR

6.7 MW

Plakalı Isı
Değiştirgeci

OTELLER
1050 KE

Plakalı Isı
Değiştirgeci

B-10, 86°C, 110 m /h

Şekil 9. Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi [9]
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•
•

•
•

Bina altı ısı değiştirgeçleri kaldırılarak, açık devre uygulamasına geçilmelidir. Buna paralel olarak,
bina içi ıstıcı elemanların (radyatörler), tamamının termostatik vanalarla donatılması
gerekmektedir.
Kapalı devre uygulamasının devam edeceği abonelerde, dönüş suyu sıcaklığının sabit tutulması
uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu yöntem, yukarıda açıklandığı gibi konfor koşullarını
sağlamamaktadır. Uygulamada istenilen dönüş sıcaklığı elde edilememiştir. Bunun yerine, abone
gidiş sıcaklığının sabit veya dış sıcaklığa göre ayarlandığı sistemlerden biri seçilmelidir.
Sabit ücret sistemi bırakılarak, sayaç sistemine dönülmelidir.
Bölge ısıtma sisteminde yeni tesis edilecek dönüş hatlarının, yalıtımsız olarak tesis edilmesinin
ekonomikliği incelenmelidir.

Bina içi devresinin bölge devresi ile birleştirilerek açık devre uygulamasına geçilmesi halinde, bölge
devresi dönüş sıcaklığının 5°C düşmesi beklenmektedir. Bu durum sistem kapasitesinin mevcut
uygulamaya göre ek bir yatırım yapılmadan %20 oranında artması anlamına gelmektedir. Sayaç
sistemine geçilmesi durumunda tüketicinin tasarruf eğiliminde olabilecek artma, bu hesaplamada
gözönüne alınmamıştır.

SONUÇ
Bu çalışmada, jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtmada kullanılan dağıtım ve kontrol sistemleri
tanıtılmıştır. İşletme ve tasarım aşamasında yapılabilecek düzenlemelerle, mevcut bir jeotermal
kaynağın kapasitesinden daha etkin olarak yararlanılması ve buna paralel olarak yatırım ve işletme
giderlerinin düşürülmesi mümkündür. Jeotermal enerji kullanılan bölge ısıtma sistemleri, yurdumuzun
çeşitli yörelerinde ciddi bir ısınma alternatifi durumuna gelmiştir. Tasarım aşamasında farklı
seçeneklerin titizlikle incelenmesi, bu temiz, ucuz ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağımızın etkin
kullanımı ve yaygınlaştırılması için gerekli görülmektedir.
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EK- 1 BÖLGE ISITMA SİSTEMİ ISI YÜKÜ VE DÖNÜŞ SICAKLIĞININ DIŞ ORTAM SICAKLIĞI İLE
DEĞİŞİMİ
Bölge ısıtma sistemlerinde ısı yükü, akışkan debisi ve dönüş sıcaklıkları, dış ortam sıcaklığına bağlı
olarak değişmektedirler. Farklı kontrol modellerine göre debi ve sıcaklıkların hesaplanması aşağıda
gösterilmiştir.
Konutların ısı yükünün, dış ortam sıcaklığı ile doğrusal olarak değiştiği kabul edilir.
Q = Q 0 *(T iç -T dış )/(T iç -T dış,0 )

(1)

Burada Q 0 ve T dış,0 tasarım noktasındaki dış hava sıcaklığını (°C) ve karşılık gelen ısı yükünü (W)
göstermektedir.
Konut ısıtmasında en yaygın kullanılan ısıtıcı eleman olan radyatörlerin kapasitesi ise, radyatör
sıcaklığı ile ortam sıcaklığı arasındaki farkın üstel bir fonksiyonudur. Radyatör ve ısıtılan mahal
arasındaki logaritmik ortalama sıcaklık farkı sıcak akışkanın radyatöre gidiş ve radyatörden dönüş
sıcaklığına bağlı olarak

∆Tlm =

T g − Td

(2)

 T g − Tiç 
ln 

 Td − Tiç 

şeklinde tanımlanır.
Tasarım noktasında logaritmik sıcaklık farkı

∆Tlm ,0 ve radyatör kapasitesi ise Q 0 olarak verilsin.

Çalışma noktasındaki kapasite
Q/Q 0 = ( ∆Tlm / ∆Tlm

,0

)

n

(3)

şeklinde gösterilir. n üssü, firma kataloglarında radyatör tipine bağlı olarak 1.25-1.35 arasında değişik
değerler almaktadır [8]. DIN- 4703 standartında ortalama bir değer olarak n=1.3 alınmıştır.
Değişen ısı yüklerinde radyatöre gidiş ve dönüşteki sıcaklık farkı ise,
.

T g -T d = Q/ m C(4)
.

ifadesinden hesaplanmaktadır. Bu bağıntıda m radyatör su debisi (kg/s), C ise özgül ısı (W/mK)
olarak kullanılmıştır.
Bina içi dolaşım devresini ısıtmak için kullanılan ısı değiştiricide logaritmik sıcaklık farkı

∆Tlm ,isi deg =

(T gb − T g ) − (Tdb − Td )

(5)

 T gb − T g 
ln 

 Tdb − Td 

şeklinde tanımlanmaktadır. Aktarılan ısı ise, ısı değiştirgecinin toplam taşınım katsayısı U (W/m K) ve
2
yüzey alanı A (m ) olmak üzere
2

Q = UA∆Tlm ,isi deg

(6)
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bağıntısı ile verilmektedir. Isı değiştirgeci toplam taşınım katsayısı U, geçen akışkanların debisine
bağlıdır. Ancak bir ilk yaklaşım olarak, taşınım katsayısının debi ile değişmediği kabul edilir ve ısı
değiştirgecinde aktarılan ısı logaritmik sıcaklık farkına bağlı olarak
Q/Q 0 =

∆Tlm ,isi deg / ∆Tlm ,isi deg ,0

(7)

şeklinde yazılır.
Bu ifadeler kullanılarak, farklı ısı yükleri için radyatör ve bölge devresi dönüş su sıcaklıkları
hesaplanabilir.
Durum – A Radyatöre geliş sıcaklığının sabit tutulması: Radyatör geliş sıcaklığının (Tg) sabit
tutulması durumunda, dönüş sıcaklığının (Td) değeri değişen ısı yüküne bağlı olarak (1), (2) ve (3)
bağıntılarından hesaplanır. Bölge devresi dönüş sıcaklığı ise, ısı değiştiricinin yüküne bağlı olarak (5)
ve (7) ifadelerinden hesaplanmaktadır.
Durum – B Radyatör su debisinin sabit tutulması: Radyatör su debisinin sabit tutulması durumunda,
önceki durumdan farklı olarak radyatör giriş sıcalığının da hesaplanması gerekmektedir. (1), (2), (3) ve
(4) numaralı bağıntılar kullanılarak, istenilen değerler hesaplanır. Bölge devresi dönüş sıcaklığı da A
durumuna benzer şekilde hesaplanır.
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JEOTERMAL KAYNAK İŞLETMESİNDE
AKIŞKAN TAŞIMA VE BORU HATLARI
Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada, jeotermal kaynakların entalpilerine bağlı olarak, doğrudan veya dolaylı olan işletim
sistemleri için toplama, dağıtım, tekrar-basma(reenjeksiyon) ve yoğuşuk su (kondensat) gibi
sistemlerde kullanılan boru hatlarındaki akış rejimleri, biçimleri, akış koşulları (akışkan hızları ve
basınçları), akan akışkanın faz durumuna (iki veya tek faz gibi) göre tanımlanıyor ve kullanılan akış
rejimlerine uygun tasarımlar için hesaplamalarda kullanılması gerekli denklemler tanıtılıyor. Ayrıca, bu
boru hatlarında kullanılması gereken malzeme cinsi (çelik veya plastik) ve metalurjisi yanında boru
imalat biçimleri (çelik çekme veya kaynaklı) yanında, borular, flanjlar, vanalar ve kompansatörler için
kullanılması gereken standartlar da belirtiliyor. Bu sistemlerde kullanılan malzeme seçiminde dikkate
alınan faktörler de tanıtılıyor.
Boru hatlarının inşasında güzergahın seçimindeki kriterler belirtilirken, bu hatlarda kullanılan mesnet
yer ve tipleri yanında, boru açıklıkları ve boru çapları gibi parametrelerin tespitinin yapılma yöntemleri
anlatılıyor. Ayrıca, boru hattı gerilim analizinde kullanılan boru gerilimi, esneklik, boru hattı mesnet ve
sabitleyici yerleri gibi parametrelerin deprem riskini de dikkate alan belirlenme kriterleri yanında, analiz
yönteminin nasıl olacağı açıklanıyor.
Jeotermal akışkanların taşınmasında kullanılan ana elemanların yalıtımı için kullanılan malzemeler ve
yalıtım sistemlerinin yapılma şekilleri belirtiliyor. Ayrıca, korozyon açısından agresif olan jeotermal
akışkanların yaratacağı korozyon üzerinde duruluyor ve önleyici tedbirler sıralanıyor.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerjinin kullanımına önce İtalya’da 1910’lu yıllarda düşük basınçlı bir buhar türbini
kurularak başlanmış ve 2. Dünya savaşından sonra hem İtalya’da, hem de Yeni Zelanda da dolaylı
yöntemle elektrik enerjisi üreten santraller kurulmuştur. Jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi
altmışlı yıllarda Birleşmiş Milletler’in de proje desteğiyle ivme kazanmış; ABD’nin de bu enerji dalında
üretime girmesiyle iyice yaygınlaşmıştır. Seksenli ve doksanlı yıllardaki petrol krizleri sonrasında
azalan petrol fiyatları dolayısıyla, jeotermal enerji kullanımı bir durgunluk sürecine girmiştir. Bu
durgunluk hem dünyada, hem de ülkemizde devam etmektedir. Ülkemizde jeotermal enerji 1960
yılından beri aranmakta ve işletilmektedir. Bu bağlamda, kurulu gücü 20 MW e olan Kızıldere jeotermoelektrik santralı ile bazı il ve ilçelerimizde hizmet veren, irili ufaklı sayısı on kadar merkezi ısıtma
sistemleri bulunmaktadır. Ülkemiz jeotermal kaynaklar açısından zengin olduğu için önümüzdeki
yıllarda bu kaynakların üretime sokulması, enerji darboğazında olan ülkemiz için ulusal bir gereksinim
konumundadır.
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Jeotermal enerji ile ilgili, ister doğrudan ister dolaylı kullanım olsun, yeryüzü birimleri yoğun tesisat
işlemlerinin gerçekleştiği tesislerdir. Ülkemizde varolan jeotermal enerji ile ilgili tesislerin tamamına
yakını burada inşa edilmiştir. Ancak, bu projelerin bir kısmında ya proje aşamasında, ya da daha
sonraki işletme safhasında tesisat açısından olumsuz gelişmeler de olmuştur. Örneğin, bazı boru
hatları tıkanma, bazıları ise korozyon nedeniyle yenilenmek durumunda kalmışlardır. Bazı dağıtım
sistemlerinden yoğun su kaçakları olmaktadır. Bu tesisatların ekonomik ve teknik açıdan doğru seçilip,
seçilmediği gibi konular gündeme gelmekle beraber, üzerinde durulmamıştır. Bu çalışmanın amacı,
jeotermal akışkan taşıma sistemleri için gelecekte yapılacak projelere “know-how” oluşturarak şimdiye
dek ortaya çıkan teknik sorunların önlenmesi yanında, jeotermal projelerin en ekonomik bir şekilde
inşasına yardımcı olmaktır.

2. BORU HATLARI
Jeotermal enerji üretim sistemlerinde boru hatları güç üretim sistemlerinin içinde ve jeotermal
sahalarda döşenirler. Bir güç üretim sistemi içindeki boru hatları, herhangi bir fosil yakıtla çalışan bir
o
enerji üretim biriminden farklı değildir. Borularda ısıl genleşme için esneklik, 90 ve 45 ’lik dirsekler ve
kompansatörlerle sağlanır. Mesnet sistemleri de alışılagelmiş boru hattı tasarımlarıyla ilişkili klasik
mesnetlerdir.
Jeotermal sahalarda döşenen boru hatları üretim ve tekrar-basma kuyularını bağlayan buhar, iki fazlı
akışkan veya sıcak su gibi jeotermal akışkanları enerji üretim merkezlerine taşıyan sistemlerdir. Arazi
arızalı olduğu zaman çeşitli geçişler yapmak zorundadırlar ve deprem dolayısıyla oluşacak yüklere
maruzdurlar. Bunların tasarımı daha sorunludur.
Yüksek entalpili sahalarda dolaylı kullanımda buhar, iki fazlı akışkan, sıcak su(üretim ve tekrar
basma) ve kondensat hatları kullanılırlar. Düşük entalpili sahalarda doğrudan kullanımda, jeotermal
akışkan taşıyan sıcak su hatları ile dağıtım sistemi için, yine sıcak su hatları kullanılır. Ancak, tüm bu
hatlar taşıdıkları akışkanların fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde
tasarımlanırlar.
2.1. Boru Hatları ve Çevre
Boru hatlarının seçiminde bunların bulunduğu çevre de önemli bir rol oynar. Bundan dolayı çevrenin
incelenmesi uygun malzeme tipinin seçiminde önemli rol oynar ve boru hattı tasarımında dikkate
alınmalıdır.
Zemin: Jeotermal boru hatları jeotermal olarak aktif yerlerde döşenir. Örneğin, jeotermal olarak
aşınmaya maruz olan bir yere mesnet yerleştirilirse, gelecekteki aşınma mesnetin temelini ortadan
kaldırabilir. Göçme olayı bazan yavaş, bazan da anidir. Yer hareketleri çok yavaş olmakla beraber,
borunun doğrultusunu bozarak, hattı tahrip edebilir. En önemli yer hareketi sismiktir.
Atmosfer: Jeotermal alanlarda atmosferik ortam gaz ve kimyasallarla doludur. CO, CO 2 , H 2 S, ve NH 3
gibi gazların bazılarının suda çözülmesi zayıf asitler oluşturup, boru hatlarını etkileyebilir.
Akışkanlar: Zemin ve atmosfer borunun dışını etkilerken, akışkanlar borunun içine tesir ederler.
Kuyularda yüksek basınçta çözünmüş olarak bulunan gazlar, kuyu başlarında düşen basınçlar
nedeniyle, açığa çıkarlar. Yüksek sıcaklık, su, gazlar ve jeotermal suyun içerdiği tuzlar korozif bir
ortam yaratırlar. Ayrıca, kuyudan gelebilecek katı maddeler de erozyona neden olurlar.
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2.2. Yüksek Entalpili Sahalarda Boru Hatları
2.2.1. İki Fazlı Akış Boruları:
Bu tür akış, buhar ve suyun birlikte akmasıyla oluşur ve bu akışkan içinde rezervuardan gelen gazlar
da bulunabilir. Bu akış kuyu içinde akışkanın yükselmesi sırasında basıncın doymuşluk basıncının
altına düşmesiyle oluşabileceği gibi, rezervuardan kuyuya doğrudan iki fazlı geliş şeklinde olabilir. Bu
akışla ilgili boru hattının özellikleri aşağıda verilmektedir:
•
•
•
•
•

Akış esnasındaki basınç 30-40 bar ve akışkan entalpisi 1000- 1200 kJ/kg’ dır[1].
Akışkanın akış biçimi anüler, “slug” ve açık kanal şeklinde olabilir. Yatay boru hatlarında açık
kanal akışı, düşey hatlarda ise anüler akış biçimi oluşacaktır. Düşey borularda iki fazlı akış
önlenemiyorsa, seri halde düşey çıkışlar tasarımlanmalıdır[1].
Tapa (slug) akış etkisini en alt düzeye indirmek için iki fazlı akışa ya yatay, ya da aşağıya doğru
inişlere izin verilmelidir. Yukarı çıkma durumu olursa separatör kuyunun yakınına yerleştirilir[1].
İki fazlı akış borusu olarak dikişsiz çekme boru kullanılmalıdır[1].
Basınç kayıpları ve dinamik yükler yüksek olduğu ve aşınma sorunları öne çıktığı için mümkünse
bu tür akışlardan kaçınılmalıdır.

2.2.2. Sıcak Su Akış Boruları:
Separatörden gelen buhara doymuş su taşıyan sistemlerde bulunur. Bundan ötürü düşük basınçlı
sistemlerdir ve basınç kayıpları da daha azdır.
•
•
•
•

•
•
•

Akış esnasındaki basınçları 2-4 bar ve akışkan entalpileri 850 kJ/kg veya daha azdır[1].
Buhara doymuş su taşıyan sistemlerde boruya zarar gelmemesi için, borudaki basıncın doyma
basıncının altına düşürülmemesi gerekir.
Eğer boru hattı ile sıcak su yüksek kotlara taşınacaksa, ekonomik olması bakımından, boru hattı
düşük kotlarda et kalınlığı daha fazla olan ve giderek azalan bir şekilde tasarımlanır.
Boru hattının aşağıya inmesi durumunda oluşan açık kanal biçimindeki akışta su akış hızı 1.2-2.4
m/s aralığında olmalıdır[1]. Minimum akış eğimi “Chezy” denklemi[2] ile, yaklaşık 3 m/s hızla akan
tam akış ise “Darcy-Weisbach” [2] denklemi ile sürtünme faktörü de “Colebrook” denklemi” [2] ile
hesaplanır.
Sıcak su boru hattındaki basınç kayıpları yaklaşık 0.5-1 bar/km olmalıdır[1].
Tapa(Slug) akışı ve su darbesi tehlikesi olan bu hatlarda, bunların etkilerini azaltmak amacıyla
sistemde gaz yastığı kapasitesi bulundurulması ve boruların spiral ark kaynaklı (kaynak
randımanı=0.95) tipte olması gerekir[1].
Bu boru hatlarının tasarımında kimyasal çökelme (kalsiyum karbonat ve/veya silika), erozyon ve
su darbesi sorunları dikkate alınması gerekir.

2.2.3. Buhar Akış Boruları:
Buharın yüksek özgül hacmi nedeniyle, iki fazlı akışkan ve sıcak su boru hatlarına göre daha geniş
çaplı olurlar ve taşıdıkları yoğuşmayan gazlar nedeniyle daha koroziftirler.
•

•

Korozif gaz ve su buharı içindeki suyun taşıdığı kimyasalları elimine etmek için, boru hattında
“scrubbing line” adıyla anılan ve bu kimyasalları buhardan yoğuşturma yoluyla alan bir sistem
oluşturulacaktır. Bu hattın uzunluğu etken olabilmesi için 300-400 m ve buhar akış hızı 25 m/s
olması gerekir[1]. “Scrubbing” hattının çıkış tarafında separatörü sabit basınçta çalıştırmak ve
buhar basıncındaki dalgalanmaların etkisini önlemek amacıyla, “Basınç Kontrol Vanası”
yerleştirilir[1]. Bu kısmın ön ve arkasında basınç dalgalanmalarını yastıklayacak kadar boru hacmi
olmalıdır.
Buhar hatlarında elektrik rezistans kaynaklı (kaynak randımanı=0.8) dikişli borular
kullanılmalıdır[1].
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________ 404 _______

Boru hattındaki basınç kayıpları; separasyon basıncını düşürüp, daha çok buhar elde etmek için
en alt düzeyde tutulur. Borudaki buhar akış hızı 30-40 m/s olmalıdır[1]. Boru hatlarındaki kayıpları
hesaplamak etmek için “Darcy-Weisbach” denklemi[2], sürtünme faktörü de “Colebrook”
denklemi[2] ile hesaplanır.
Buhar boru hattı tasarımında korozyon toleransı, buhar ve “scrubbing” hatlarındaki akış hızları ve
kayıplar dikkate alınmalıdır.

•

•

2.2.4. Tekrar-Basma Sistemleri:
Bu sistemlerde separatör basıncından yararlanılmalıdır. Ayrıca, tekrar-basma kuyuları mümkünse
topoğrafik olarak daha düşük kotlarda bulunanlardan seçilmeli ve yerçekimi etkisinden faydalanılarak
pompalamaya gereksinim duyulmadan tekrar-basma uygulaması gerçekleştirilmelidir.
2.2.5. Kondensat Tekrar-Basma Sistemleri:
Yoğuşuk su (kondensat), kondensörlerde üretilen akışkandır. Kuyulardan gelen buharın yoğuşmasıyla
elde edildiği için su içinde çözülen korozif gazlar ve çok az miktarda da olsa tuzlar içerir. Kondensat,
kondensörün barometrik ayağından dışa aktığı için bir miktar da oksijen içerir. Buna soğutma
kulesinden eklenen kimyasallar, akışkanın korozivitesini arttırır. Sıcak kuyularda ve rezervuarda
kimyasal konsantrasyonu kontrol etmek için, asidik yapıdaki ve oksijen taşıyan kondensat, tekrarbasma işleminde tercih edilecektir. Bu hatların tasarımında öne çıkan konu, anlaşılacağı gibi,
korozyondur.
2.3. Düşük Entalpili Akışkan Taşıyan Boru Hatları
Doğrudan kullanımda jeotermal kaynak çoğu kez kullanıcıdan uzaktadır. Bu da jeotermal akışkanın
o
taşınmasını gerektirir. Jeotermal su 100 C’ın altında veya bir miktar üzerinde olabilir. Bu nedenle boru
hatları yüksek basınç taşımazlar. Bu hatlar yüksek entalpili sistemlerdeki sıcak su hatlarıyla aynı
özellikleri taşırlar. Son sistemin seçiminden önce aşağıdaki faktörler[3] dikkate alınır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boru malzemesi,
Çözünmüş kimyasal maddeler,
Çap,
Döşeme yöntemi,
Sürtünme basınç kayıpları,
Pompalama gereksinimleri,
Sıcaklık,
Boru genleşmesi,
Servis çıkışları.

2.4. Doğrudan Kullanım Dağıtım Boru Hatları
Dağıtım sistemleri ısıl enerjiyi, üretim birimlerinden kullanıcıya sıcak su halinde taşırlar. Bu hatlar
gömülü olarak açılan kanalların içine döşenirler. Boru hattının seçiminde aşağıdaki koşulların[3]
sağlanması beklenir:
•
•
•
•
•

Yüksek ısıl verimlilik,
Nemden korunma,
Korozyon korunması,
Güvenilirlik,
Döşenmesinin ekonomik olması.
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3. BORU HATTI TASARIMI
3.1 Boru Hattı Tasarımını Etkileyen Parametreler
Boru hatlarının tasarımı, boru hattının tipine göre de değişmektedir. Tasarımı etkileyen parametreler[1]
aşağıda verilmektedir:
İki Fazlı Hatlar:
•
•
•
•
•
•

Yüksek Basınç,
Olası tapa akışı(slug flow) dolayısıyla oluşan dinamik yükler,
Erozyon,
Korozyon,
Minimum basınç düşümü,
Doğru akışkan hızı ve boru eğimi seçimiyle istenen akış rejimi.

Buhar Hatları:
•
•
•

Korozyon toleransı,
“Scrubbing” hızı,
Hat basınç kayıpları

Sıcak Jeotermal Su Hatları:
•
•
•
•
•
•

Katı madde gelişi dolayısıyla erozyon,
Derişimi artan kimyasallar dolayısıyla korozyon,
Kalsiyum karbonat veya silika doymuşluğu nedeniyle çökelme,
İki faza geçişi ve dolayısıyla tapa(slug) akışı önlemek için basıncı doymuşluk basıncı üzerinde
tutma,
Yüksek hidrostatik basınç,
Su darbesi ve tapa akışından doğan yüksek dinamik yükler.

3.2. Boru Hattı Tasarımında Dikkate Alınması Gereken Parametreler ve Hususlar
Yukarıdaki etmenleri de dikkate alan tasarım parametreleri, aşağıdaki kategorilerde incelenmelidir:
3.2.1. Standartlar
Boru tasarımı için ANSI B31.1, B31.3[4], malzeme için ise A 53-B, A 106-B ve API 5L-B[5] standartları
kullanılacaktır. Jeotermal enerji tesisleri inşasında kullanılan boru malzemeleri alanında geliştirilmiş
TSE standardı mevcutsa, tasarımda dikkate alınacaktır. Kondensat hatlarında tercih edilen paslanmaz
çelik için AISI 304, AISI 316L veya AISI 316L kullanılmakla beraber, AISI 304 malzemede erken
arızalar gözlenmiştir. Flanj ve Vana Standartları: Flanj standardı 24 inç çapa kadar ANSI B16.5[6]
olacaktır. Çapı 26 inç ve daha büyükler için ANSI B16.47 standardı uygulanacaktır. Vana standartları
da flanj standartları ile aynı olacaktır.
3.2.2. Basınç ve Sıcaklık Koşulları
Tüm boru hatları değişik hizmetler için koşulları değişen vakumdan ve en yüksek karşılaşılacak
basınca göre tasarımlanmalıdır. Aşağıda değişik akışkanlara göre basınç koşulları verilmektedir.
•
•

İki Faz : Kuyudan ayrılma vanasına kadar 60-80 bar, buradan itibaren de, basınç emniyet
düzeneği ile korunduğu için 20 bar olmalıdır[1].
Buhar : Normal olarak 15 bar, düşük basınç buhar hatlarında ise 7 bar olmalıdır[1].
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•

Sıcak Su : Bu hatlar sıcak suyun doymuşluk durumuna ve kuyudan geliyorsa, pompa basıncına
göre alınır. Tekrar-basma kuyularında ise kullanılacak basınç, tekrar-basma basınç tasarımına
bağlı olur. Basıncı yükselme olasılığı olan tekrar-basma kuyu başlarına çabuk tepki veren yalıtım
vanası ve patlama diski takılmalıdır.

3.2.3. Boru Çapları
Boru çapları esas olarak akışkanın basınç ve hızı yanında sermaye maliyetine göre belirlenir. Düşük
hızlar basıncı düşürüken maliyeti arttırır, yüksek basınçlar ise yatırım maliyetini düşürürken. İşletme
maliyetini arttırır. Bu nedenle bir optimizasyon çalışması yapılmalıdır.
3.2.4. Et Kalınlığı
Borunun basınç kapasitesi, çapı, korozyon toleransı ve imalat toleransı(±%12.5)ve boru tipi bilindikten
sonra et kalınlığı ASME 31.1 ve 31.3’te[4] verillen aşağıdaki formülle hesaplanır:
t = (P.D) / [2 (S.E +P.Y]
Burada: t =Borunun et kalınlığı,
P=İç basınç,
D=Borunun iç çapı

(1)
S= Müsade edieln tasarım gerilimi,
E= Kaynak randımanı,
Y= Malzeme faktörü.

3.2.5. Boru Açıklığı
Boru hattında desteksiz olan açıklık ne kadar fazla olursa o kadar tasarruf yapılabilir. Bunu kontrol
eden en önemli parametre, borunun periyodik yüklere tepkisidir. Boru açıklığının doğal frekansı, sismik
ve rüzgar yükünün rezonans frekansına karşı kontrol edilir. Bu frekans, büyük sorunları önlemek için
sismik ve rüzgar frekanslarından büyük olmalıdır. Normal olarak olayı sismik kontrol eder ve tipik
sismik periyod 0.1 sn’dir[1]. Boru açıklığı, izin verilen eğilme gerilmesi ve sapmaya karşı da kontrol
edilmelidir.
3.2.6. Boru Sabitleyicileri ve Mesnetler
Sabitleyiciler: Çeşitli yükler altında boruyu yere güvenli bir şekilde bağlamak için kullanılırlar. Bu
amaçla rijit ve esnek sabitleyiciler kullanılır. Sabitleyici pozisyonları, ısıl genleşme dolayısıyla oluşan
sabitleyici kuvvetleri birbirini nötrleyecek şekilde belirlenir.
Mesnetler: Bunlar belirlenen aralıklarla boruyu taşımak üzere kullanılırlar. Değişik mesnet tiplerinin
kullanım yerleri aşağıda verilmektedir:
•
•
•
•
•

Düşey destek için Y tipi mesnet kullanılır.
Yanal hareketleri sınırlamak için kılavuz (Guide) mesnetler kullanılır.
Eksenel hareketi engellemek için Y ve kılavuz mesnetlerle birlikte hat durdurucu (Line stop)
mesnetler kullanılır.
Kuyu başlarının uzamasına karşın, yüzey donanımlarını koruyabilmek amacıyla ve boruya destek
için, yukarıya doğru sabit kuvvet sağlayan sabit yük desteği (constant weight support) kullanılır.
Sismik ve dinamik yüklerin önemli olduğu yerlerde bunları sönümlemek amacıyla şok emiciler
(shock absorber) kullanılır.

3.2.7. Boru Hattı Güzergahı
Boru hattı güzergahının yerleştirilmesi aşağıdaki sistematikle gerçekleştirilir:
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•
•
•
•
•

Sahanın coğrafik özelliklerini ortaya çıkarmak için hava fotogrametresi uygulanır. Kontr
haritalarıyla birlikte bir ön güzergah ile üretim donanımlarının yer seçimi yapılır.
Boru hattındaki iki fazlı akışkan ve sıcak su taşımaya göre gelebilecek geometrik sınırlamalar
dikkate alınır.
Boru hattı güzergahı analitik ve inşaat işlerini azaltacak ve dolayısıyla da maliyeti düşürecek
şekilde seçilir.
Ön seçimi yapılan hat üzerinde bir ön gerilim analizi çalışması yapılmalı ve genleşme dirsekleri ile
sabitleyicilerin yerleri belirlenmelidir.
Belirlenen bu hat üzerinde topoğrafik çalışma yapılır ve son aşama olan inşaat için projeler
hazırlanır.

3.2.8. Boru Hattı Gerilim Analizi
Bu analiz, birincil olarak borunun çeşitli yükler altında aşırı gerilmeye maruz kalmamasını sağlamak
amacıyla gerçekleştirilir. İkincil olarak da, uygun bir mesnet sistemi tasarlanabilmesi için, mesnet ve
sabitleyiciler üzerine gelen maksimum kuvvet ve momentleri belirlemek amacıyla yapılır. Boru hattı
gerilim analizi yapılırken aşağıdaki parametreler ve hususlar dikkate alınır:
Boru gerilimleri: Borularda oluşması olası gerilimler aşağıda verilmektedir;
•
•
•

Basınç ve vakum dolayısıyla oluşan teğetsel ve çevrel gerilmeler uygun boru et kalınlığını
belirlemek için kullanılır.
Sıcak borudaki eksenel gerilmeler dinamik, sismik, rüzgar, eğilme gerilmesi, basınç ve ısıl etkiler
dolayısıyla oluşacaktır. Kaynak sıcaklığı ve borunun basınç sınırları dikkate alınarak izin verilebilir
gerilmeleri hesaplamak amacıyla analiz gerçekleştirilir.
Ara sıra oluşan yükler(sismik ve rüzgar) için, izin verilebilir yüklere yaklaşık %20’lik bir ekleme
yapılır.

Esneklik: Boru hatlarında esnekliğin sağlanması için aşağıdakilerin gerçekleştirilmesi gerekir:
•
•
•
•

Boru hattı esnekliği, ısıl genleşmeye izin verecek ve sismik yüklere dayanacak şekilde tasarlanır.
Boru hattı yönünün sık, sık değiştirilmesi, genleşme dirsekleri, Z ve L dirsekleri ile sağlanır.
Genleşme dirseklerinden yatay olanı sıcak su ve iki fazlı akışkan, düşey olanı ise sadece buhar
hattı için kullanılır.
Basınç altında uzayan ve daralan körüklerden oluşan kompensatörler çökelme riski dolayısıyla
sıcak su ve iki fazlı akışkan hatlarında değil, buhar hatlarında kullanılır. Eksenel kompensatörler
eksenel hareketleri telafide, “gimbal” tipleri ısıl hareketleri herhangi bir yönde telafide ve açısal
kompensatörler de sadece açısal hareketleri telafide kullanılırlar.

Mesnet ve Sabitleyici Yerleri: Bu yerlerin tespitinde aşağıda belirtilenlerin dikkate alınması gerekir:
•
•
•
•
•

Maksimum boru aralığı seçilerek mesnet sayısı mümkün olduğu kadar az tutulur.
Her bir dirsek yerine bir mesnet yerleştirilir.
Arazide kompensatörsüz bir sistemde, yaklaşık her 150-200 m de bir sabitleyici yerleştirilir[1].
Kompensatör taşıyan bir sistemde, sabitleyiciler yaklaşık her 250-300 m de bir yerleştirilir[1].
Mesnet ve sabitleyici üzerindeki ters döndürme etkisini azaltmak ve dolayısıyla maliyeti düşürmek
için borular yere yakın olarak yerleştirilir.

Analiz Yöntemi: Boru hattındaki gerilim analizi sonlu elemanlar yöntemiyle yapılmalıdır. Gerilim
analizi[1] aşağıdaki yük durumlarını dikkate alınmalıdır:
1. Yerçekimi + Basınç + Isıl,
2. Boru hattının genel yönüne dik yönde rüzgar ve sismik yükler + 1. şıktaki yükler.
3. Boru hattının yönündeki sismik yük + 1. şıktaki yükler.
4. 2. ve 3. şıklardaki sismik ve rüzgar yükleri ters yönde etkili.
Yükler yerçekimi, basınç, ısıl ve sismik veya rüzgar sırasıyla uygulanmalıdır.
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4. BORU HATTI MALZEMESİ
Jeotermal uygulamalarda akışkanın dolaştığı iç ortam ile dış çevre(jeotermal kaynağın emisyonları ile
etkilenen atmosferik koşullar) agresiftir. Kullanılan donanımların tabi olduğu tüm koşullara uygun
malzeme bulmak kolay olmaz. Bu nedenle, belli bir malzemenin artıları ve eksileri dikkate alınarak
seçim yapılır. Jeotermal enerji üretim donanımları malzemesinin seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate
alınacaktır:
•
•
•
•
•
•

Korozyon,
Erozyon,
Haddeden çekilebilme özelliği ve mukavemet,
Isıl genleşme ve ısıl iletkenlik,
Bulunabilme,
Maliyet verimliliği.

4.1. Boru Malzemesi:
Uygulama alanına bağlı olarak, akışkanın basınç ve sıcaklığına mukavemet edecek, korozyon ve
erozyona dayanıklı, deformasyona karşın esnek olacaktır. Borular genelde ANSİ V31.1 ve B31.3[4]
standartlarına göre tasarımlanmalıdırlar. Uygulama alanlarına göre aşağıdaki malzemeler
kullanılmalıdır.
4.1.1. İki Fazlı Akış Hatları:
•
•
•
•
•

Malzeme esnek, basınca (20-30 bar) ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır[1].
İki fazlı akış borusu olarak dikişsiz çekme boru kullanılır.
Oksijen taşımadığı için(kuyudan gelen ve separatöre giden) korozyon sorun olmamakla birlikte
asidik ortam bulunması durumunda korozyon gözlenmelidir.
PH nötr ise, API 5L[5] cins B, A106 cins B veya A53 cins düşük karbon çelikleri, korozyon
toleransı bırakmak kaydıyla, genel olarak kullanılır.
Asidik akışkanların bulunması durumunda korozyona dayanıklı alaşımlar kullanılabilir. Ancak,
bunların maliyeti projeyi ekonomik olmaktan çıkarabilir.

4.1.2. Buhar Boruları
•
•
•
•

•

Malzeme esnek, basınca (12 bar) ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır[1].
Bu hatlarda elektrik rezistans kaynaklı dikişli (kaynak randımanı=0.8) [1] borular kullanılır.
İki fazlı akışkanda olduğu gibi düşük dereceli karbon çeliği kullanılır.
Eğer buhar içinde az miktar dahi H 2 S varsa, boru iç çeperlerinde FeS filmi oluşturacağı için
koruyucu bir tabaka oluşur. Bununla birlikte, çok kuru kuyularda bu film tabakası erozyona uğrar
ve oyuk tipi korozyon oluşabilir. Bundan ötürü, boru et kalınlığı olması gerekenden daha fazla
seçilerek korozyon toleransı verilmelidir.
“Scrubing” hattında yoğuşan su içindeki CO 2 ve H 2 S gibi gazlar asidik ortam yaratırlarsa da 1 ppm
lik silika varlığı önleyici etki yapar[1].

4.1.3. Sıcak Su Boruları:
•
•
•

Malzeme esnek, basınca ve ısıl genleşmeye karşın dayanıklı olmalıdır.
Yine düşük dereceli karbon çeliği kullanılır.
Borular spiral ark (kaynak randımanı=0.95) [1] kaynaklı tip olabilir.
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•

Separatörden gelen sıcak su hattındaki su içindeki kimyasalların derişimi arttığından ve suyun
kimyasına bağlı olarak kalsit ve/veya silika çökelme olasılığı vardır. Bunlar korozyonu önlerlerse
de, boru çapını küçültürler. Bu nedenle, tekrar-basma hatlarındaki boru çapları normalden daha
büyük seçilmelidir.

4.1.4. Buhar Kondensat
•
•
•
•

Sıcaklığı 40 C olan ve oksijen taşıyan bu su korozif olduğu için düşük dereceli karbon çeliği
kullanılması durumunda korozyon toleransı oldukça büyük seçilmelidir.
Paslanmaz çelik kullanılması tercih edilmelidir.
o
Sıcaklığı 40 C ve basıncı atmosferik basıncın biraz üzerinde olan, soğutma suyu hattında
güçlendirilmiş cam yününden yapılmış borular kullanılması tercih edilmelidir. Soğutma kulesinden
alınan su basınç altında kondensöre pompalandığı için, paslanmaz çelik boru kullanılır.
Kondensat suyunun tekrar-basma hattında ya korozyon toleransı büyük tutularak karbon çeliği, ya
da paslanmaz çelik kullanılır.
o

4.1.5. Doğrudan Kullanımda Sıcak Su Boruları
Hem metalik, hem de metalik olmayan borular doğrudan kullanımda uygulama yeri bulur. Karbon çeliği
en fazla kullanılan metalik boru cinsi olup, makul hizmet hayatı vardır. Metalik boruların çekiciliği,
öncelikle bu malzemenin sıcaklığı idare edebilme yeteneğidir. Bunun yanında tesisat döşemesinin
çalışanların alışkanlıklarına uygun gelmesi de bir avantajdır. Kullanılan malzemeler aşağıda
verilmektedir:
Karbon Çeliği: 0.64 cm’den 183 cm ‘nin üzerine imalatı yapılır. Kaynakla veya dişlerle birbirine
bağlanır. Gömülü hatlarda tüm bağlantılar kaynaklanır. ”Epoxy”-astarlı borular için bir tür mekanik
bağlantının kullanılması, kaynağın astar malzemesini bozmaması için gereklidir[3]. Genel olarak,
merkezi ısıtma sistemlerinde, standart olarak Schedule 40 ve yüksek basınçlı sistemlerde, çok
dayanıklı olarak Schedule 80 kullanılan tiplerdir[3]. Korozyon çelik borularda önemli olduğu için,
korozyon toleransı dolayısıyla da Schedule 80 seçilebilir. Bu borular gömülürlerse ya uygun koruyucu
malzeme ile sarılmalı, ya da katodik koruma altına alınmalıdır. Hem yüzey, hem de gömülü boru
hatlarında genleşme toleransı bırakılmalıdır. Bu tolerans genelde yüzeyde “loop”lar vasıtasıyla
yapılırken, gömülü hatlarda kompansatörler tarafından yapılması uygun olur.
Yumuşak Demir: Karbon bileşeninin şekil farkı dışında, dökme demire benzerdir. Ancak, bu küçük
fark daha fazla mukavemet, esneklik ve işlenebilirlik sağlar. Korozyona dayanıksız olduğundan hem
içerden, hem de dışardan izole edilmelidir. Bağlantılarda özel nem korumasına gereksinim vardır.
o
o
İçeriden çimento (66 C) ve kömür zifti(50 C) ile astarlanır. Bunlar kullanılmadığı taktirde hizmet
o
sıcaklığı 100 C’tır. Et kalınlığı fazla seçilirse, korozyona rağmen, uzun müddet kullanılabilir. Çimento
ve asbest’ten yapılmış borularla fiyat konusunda rekabet edebilir.
Fiberglas (RTRP): Fieberglas borular RTRP (reinforced thermosetting resin pipe) ve FRP (fiberglas
reinforced plastic) olarak tanımlanırlar ve epoksi-reçine ve poliester-reçine gibi iki malzemeden imal
edilirler. Jeotermal uygulamalarda epoksi-reçine, epoksi gömlekle kullanılır. Hem epoksi-reçine, hem
o
de epoksi-poliester sistemleri 150 C’a kadar kullanılabilirler[3]. Yüksek sıcaklıklarda bu tür borularda
yüksek basınç tutularak, iki faza geçiş önlenmelidir, çünkü buhar RTRP sistemlerini tahrip edebilir.
Fiberglas borular 5 cm çaptan büyük olarak imal edilirler. Eğer kullanılacaklarsa, yan dallar için başka
cins boru kullanılması gerekir. Bağlantılarında, ekonomisine göre, mekanik sistemler veya
yapıştırıcılar (adhezifler) kullanılabilir RTRP malzemenin eksenel genleşmesi çeliğin iki katı olmasına
rağmen, eksenel modülü düşük olduğundan, çeliğin aynı koşullardaki genleşmesinin ancak %3-5’i
kadar genleşir[3]. Bundan ötürü, yer altında 1 m kadar derinde gömülü olduklarında üstteki toprak
yeteri kadar kısıtlama sağladığından, itme bloke edilirse, özel önlemler alınması gerekmez[3]. Yerüstü
döşemelerde ise en ekonomik yöntem yön değiştirmektir.
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Polivinil Klorür (PVC): PVC düşük sıcaklıkta kullanılan (maksimum 60 C) rijit termoplastik bir
malzemedir. 1.3 cm ile 30.5 cm arasında imal edilirler. Çelik gibi Schedule 40 ve Schedule 80 tipleri
bulunur[3]. Çoğu uygulamalarda Schedule 40 yeterli olabilir. Yüksek sıcaklıklı, askıda olan sistemlerde
o
Schedule 80 tipi kullanılır. “Chlorinated PVC” (CPVC), 100 C’a kadar kullanılabilen bir malzemedir[3].
Ancak, bu sıcaklıkta basınca dayanıklığı azalır. Bağlantılarda solvent kaynağı kullanılır.
o

Polietilen (PE): Esnek bir malzeme olan PE’den 1.3 cm ile 107 cm çapında boru imal edilir.
o
maksimum hizmet sıcaklığı 60-66 C’tır[3]. Çok yüksek moleküler ağırlıklı/yüksek yoğunluklu PE düşük
o
basınçlarda 79 C’a kadar kullanılabilir[3]. Bu koşullar altında et kalınlığı gereksinimleri maliyet
avantajını ortadan kaldırır. Bazı Avrupa merkezi ısıtma sistemleri ”cross-linked” PE ürünlerini 10 cm
o
çapa kadar kullanmaktadırlar. Bu malzeme yaklaşık 5.8 bar’da 90 C’a kadar kullanılabilir[3].
Sekonder Devre Dağıtım Hatları: Yüksek sıcaklıklı sistemler için esas olarak kullanılan malzeme
taşıyıcı çelik, koruyucu plastik kaplama (PE, PVC) ve poliüretan köpük yalıtımla birlikte prefabrike
o
plastik kanaldır. Sıcaklığı 100 C’ın altında olan boru hatları için önyalıtımlı çelik veya güçlendirilmiş
o
fiberglas plastik (FRP) kullanılırken, maksimum sıcaklığı 90 C olan hatlarda hem “polybutene”, hem de
polietilen ön yalıtımlı boru olarak kullanılır[7].
Dağıtım hatları sıcaklıkla genleştiği için boru ya “genleşme loop’u” veya kompansatör kullanılmalıdır.
Kompansatörler maliyeti düşürürler.
Merkezi ısıtma sistemleri için en yeni teknolojik gelişim, esnek enerji dağıtım kanallarıdır. Bu sistemler
maliyeti düşürürler. Hem metalik, hem de metalik olmayan taşıyıcı boru sistemleri mevcuttur. Bu
sistemler çok çabuk döşenirler, hat 100 m’den uzun olup bağlantı ve dirsek sayısını düşürür,
kompansatöre gereksinim kalmaz, ve engeller etrafında kolayca dolaşılabilir. Şimdilerde bu sistemler
o
110 cm çapa kadar mevcut olup, 130 C’a kadar sıcaklıklara dayanmaktadırlar[7]. Ancak, sisteme
gözeneklerden oksijen sızması, sistemin diğer elemanlarında (ısı değiştiricisi vb.) korozyona neden
olabilir.

4.1.6. Vana Malzemesi
Vana malzemesi boru malzemesine benzemekle birlikte, vana düzeneğindeki hareketli parçalarda
genleşme, yüksek aşınma dayanıklılığı, korozyona dayanıklılık gibi hususlar için çok çeşitli
malzemeler kullanılmaktadır. Tüm bu sorunlar vana içinde aşağıda işaret edilen çeşitli malzeme
kullanımını gerektirir;
•
•
•
•
•

Vananın gövdesi çelik dökme ve dövme proseslerine uygun malzemeden olmalıdır. Vana için
kullanılan çelik malzeme projedeki işletme sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
Jeotermal uygulamalarda yüksek krom çeliği(%13 Cr) vana düzeneğindeki birçok parça için
uygundur.
Vananın lastik aksamları da işletme sıcaklığına dayanıklı olmalıdır.
Vana işletme basıncında kaçak yapmayacak şekilde tasarlanır.
Vana yatakları aşınmaya yüksek derecede dayanıklı olan “Stellite 6” (kobalt bazlı alaşım)
malzemesi ile kaplanır. Büyük vanaların aynı malzemeden değişebilir yatakları olmalıdır.

4.1.7. Kompansatör
Boru hatlarında borularla birlikte ısıl genleşmeyi telafi etmek için kullanılırlar.
•
•

Ana malzemeleri borularınki ile aynıdır.
Körükler, esneklik vermesi için daha ince malzemeden yapılır. Malzeme yüksek dayanıklılıklı,
sünek, haddeden çekilebilir (ductile), erozyon ve korozyona mukavim olmalıdır. Nikel bazlı alaşım
olan Inconel 625 tercih edilir[1].
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4.2. Malzeme Testi
Jeotermal sahaların geliştirilmesi zaman aldığı için jeotermal çevreye uygun malzeme seçimi bu süreç
içinde test edilerek yapılır. Korozyon testi malzeme seçimi ve geliştirilmesinde en iyi yol göstericidir.
Basit korozyon testi aşağıdaki malzemeden kupon kullanarak gerçekleştirilir:
•
•
•
•

API 5L[5] cins A ve B, A106 cins A ve B veya A53 cins A ve B gibi yumuşak boru malzemesi.
Ostenitik paslanmaz çelik ANSI 316.
Ferritik paslanmaz çelik ANSI 410.
Diğer malzemeler.

5. JEOTERMAL ENERJİ BORU HATLARINDA YALITIM SİSTEMLERİ
Jeotermal sahalarda boru hatları ve separatörlerin gerektiğinde ısıl yalıtımı yapılır. Isı yalıtımında;
yalıtım malzemesi, kaplama malzemesi, kaplamanın çalışma koşulları ve yalıtım sistemleri aşağıda
belirtilenler arsından seçilir.
5.1 Yalıtım Malzemesi:
Yalıtım malzemesi yalıtım ve onu kaplayan kaplama malzemesi olarak aşağıda dikkate alınmaktadır.
5.1.1. Isı Yalıtım Malzemeleri;
•
•
•
•
•

Lifli, hücreli mineraller : Alümina, asbest, cam, perlit, silika, vermikülit ve cüruf.
Lifli, hücreli organikler : Kamış, pamuk, tahta, mantar.
Çimento : İzolasyon yapıcı.
Hücreli organik plastikler :Lastik, “polystrene”, “polyisocyanate”, “polyisocynurate”, “polyvinyl
acetate”
Isı yansıtan metaller : Aluminyum, nikel, paslanmaz çelik.

5.1.2. Kaplama Malzemeleri;
Isı yalıtımı; su ve proses akışkanlarının girmesi, mekanik hasar, köpük malzemesinin ve morötesi
ışınların bozması gibi etkilerden korumak için kaplanacak şekilde tasarım yapılmalıdır.
•
•
•

Kaplayıcı : Boya, asfaltik, reçine, polimer malzeme.
Membran : Metal film, plastik film,
Metal Levha : Metal veya plastik malzeme.

5.2. Kaplamanın Çalışma Koşulları;
•
•
•

Sistem 2 C altında çalışıyorsa buhar geçişini geciktirmek için kaplama sızdırmaz halde
tasarımlanmalıdır.
o
o
2 –27 C arasında yüzeyde yoğuşmayı önlemek için buhar geçişi geciktirilir.
o
27 C üzerinde su girişi engellenir ve nemin kaçışına izin verilmesi gerekir.
o

Isı kaybını önledikleri, daha az bakıma gereksinim duyulduğu ve daha uzun ömürlü oldukları için metal
kaplama kullanımı tasarımda öngörülmelidir. Ancak, diğer ekonomik ve teknik değerlendirmeler de göz
önünde bulundurulmalıdır.
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5.3. Yalıtım Sistemleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yalıtım malzemesi ve kaplama ısı yalıtım sistemini oluştururlar. Bileşenlerin seçimi kullanılan
sistemi oluşturur.
Donma noktası altında çalışan sistemler düşük buhar basıncına sahip oldukları için atmosferdeki
nem yalıtım sistemi içine itilecek, sıcak sitemlerde ise tam tersi olacaktır. Tasarımda bu husus
dikkate alınır.
Orta ve yüksek sıcaklıklı sistemlerde normal olarak hücreli veya lifli malzeme kullanılmalıdır.
Kalsiyum silikat, hücreli cam, cam yünü ve mineral yünü yangın riski olan yerlerde kullanılır.
Yeraltı sistemlerini kuru tutmak güç olduğu için metal yüzeyine önleyici kaplama kullanılır.
Boru tasarımında yalıtım kalınlığı ve tipi dikkate alınacak ve toleranslar ona göre ayarlanır. Bu
durum özellikle mesnet ve yapısal standartlar için önemlidir.
Ülkemizde bol miktarda bulunan perlitin yalıtım malzemesi olarak kullanımı tercih edilmelidir.
Çalınma tehlikesi varsa, genelde kullanılan alüminyum kaplama yerine güçlendirilmiş cam elyafı
kullanılmalıdır.
Yalıtım sistemi seçimi için ekonomik değerlendirmeler yapılmalıdır.

5.4. Ön Yalıtımlı Boru Sistemleri: Merkezi ısıtma sistemlerinin çoğunda yalıtıma gereksinim vardır.
Bu yalıtım ya sahada yapılır, ya da ön yalıtımlı borular kullanılır. Ön yalıtımlı sistem, bir taşıyıcı boru,
yalıtım ve kaplama malzemesinden ibarettir.
“Polyurethane” yalıtım malzemesi olarak uygulanır. Taşıyıcı çelik boru için FRP, PB (polybutylene),
PE, ve PVC kaplama malzemesi olarak kullanılırlar. En çok PVC kullanılır. Fiberglas kaplama fiberglas
taşıyıcı malzeme için kullanılır. Fiberglas dışında tüm kaplama sistemleri yalıtımı nemden korumak için
lastik sızdırmazlık elemanı kullanırlar[7].
SONUÇ
1.
2.
3.
4.
5.

Jeotermal enerji doğrudan ve dolaylı uygulamalarında kullanılan boru hatları incelenmiştir.
Bu boru hatlarındaki çeşitli akışkanların akış rejimleri ve koşulları anlatılmıştır.
Boru hattı tasarımında dikkate alınması gereken parametre ve koşullar verilmiştir.
Jeotermal boru hatlarında kullanılan boru malzemesi tanıtılmıştır.
Jeotermal boru hatlarında yalıtımın yapılışı ve uygulanan malzeme anlatılmıştır.
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