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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 yanısıra 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 CO2, 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 Saha: Yeryüzünde bir jeotermal etkinliği gösteren coğrafik bir tanımdır. Eğer yeryüzünde
herhangi bir etkinlik yoksa, yeraltındaki jeotermal rezervuarın üstündeki alanı tanımlamakta kullanılır.
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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 150oC’dan düşük olduğu düşük sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler
genelde yeryüzüne ulaşmış doğal sıcak su veya kaynar çıkışlar gösterirler.
2) Rezervuar sıcaklığının 200oC’dan yüksek olduğu yüksek sıcaklıklı sistemler: Bu tür sistemler ise
buhar, kaynayan çamur göletleri ve altere olmuş yeraltı formasyonlarıyla bilinirler.
Türkiye’de Kızıldere ve Germencik jeotermal rezervuarlarının sıcaklığı 200-220oC arasında olup,
Balçova-İzmir’in de içinde bulunduğu diğerleri ise genelde düşük sıcaklıklı sistemlerdir.
Sistemleri sıcaklıklarına göre olduğu gibi entalpilerine göre de düşük entalpili ve yüksek entalpili
sistemler diye iki gruba ayırmak olasıdır. 190oC’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 CO2 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 CO2 içeren Kızıldere jeotermal rezervuarı başlangıçta
sıvının etken olduğu bir rezervuar davranışı gösterirken, yapılan üretim sonucu oluşan rezervuar
basıncının sıvı su-CO2 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 sistemler ayrıca
sınıflandırılmaktadırlar[2]:

doğal

durumuna

ve

jeolojik

konumuna

bağlı

olarakta

1) Volkanik sistemler: Volkanik etkinlikle ilişkilendirilen sistemlerdir. Isı kaynağı mağma veya sıcak
yükseltilerdir. Geçirgen çatlaklar ve fay zonları volkanik sistemlerde suyun akışını kontrol ederler.
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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
hacımlarıdır 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 yeralmaktadır. 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
soğuk bölgelere doğru yayılır. Sıcaklığın derinlikle arttığı bilinmektedir (ortalama 1oC/33m). Dünya
genelinde yeryüzüne ısı akışı ortalama 82 milliwatt/m2 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.
Jeotermal alanlarda sıcak kayaç ve yüksek yeraltı suyu sıcaklığı normal alanlara göre daha sığ
yerlerde bulunur. Bunun başlıca nedenleri arasında:
• Mağmanın 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.
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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 mağmatik ısı kaynakları oluşturduğu
bilinmektedir. Mağmanın 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 yeralmaktadır. Levhalar her yıl birkaç cm’lik hızda hareket
etmekte ve levhalar arasındaki sınırlar, alttaki mağma 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,
Suyun Is ısı
ρ w C wφ
(1)
=
ρ w C w φ + ρ r C r (1 − φ )
Re zervuar
Is ısı
olarak verilebilir. Kayaç yoğunluğu için
yaklaşık ilişkileri varsayılırsa, Denklem 1:
Suyun Is ısı
φ
=
φ + 0 . 66 (1 − φ )
Re zervuar Is ısı

ρ r = 2.65 ρ w

ve kayaç ısı kapasitesi için C r = C w / 4
(2)

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

Şekil 1. Düşük Sıcaklıklı Sistemler için Isı Kaynağı Mekanizması Modeli.
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 yeralan 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 yeralmaktadır. 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.
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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 üretimide 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.

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.
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(a)
(a)

(b)

((c)
c)

Şekil 2. Taşınımın Etken Olduğu Kaynaklar İçin Basit Modeller.
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.
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Gerçek amaç, yukarıda listelenen iki veya daha çok amaça yönelik te olabilir. Bu durumda amaçların
önem sırasına göre yeralması 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,
yeralmaktadır.
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
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.
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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

Veri Analizi

Uygun Alanın
Ön Seçimi

Jeofizik Araştırma

Veri Analizi

Uygun Alanın
Tanımı

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

Log/Karot Analizi
Kuyu Testi Analizi
Diğer Veri Analizleri

Rezervuar Performans Tahmini
Kuyuiçi Mühendisliği

Rezervuar Modellemesi
Formasyon Değerlendirme
Kuyuiçi Mühendisliği

_______

Değerlendirme Durumu

Jeolojik/Jeokimyasal
Araştırma

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

12

Kaynak Kalite,
Rezerv ve
Ekonomisinin
Ön Tahmini

Geliştirme
Planlaması

Ayrıntılı Rezervuar
Tanımı, Kaynak
Kalite ve Rezerv
Tanımı

Enerji Üretimi ve
Ekonominin Ayrıntılı
Projeksiyonu

Ayrıntılı Kaynak
Değerlendirme, ve
Rezervuar
İşletilmesi

Şekil 4. Jeotermal Rezervuar (Kaynak) Değerlendirme Akış Şeması.
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 terkedilmesine kadar
geçen sürede başvurulan yaklaşım rezervuar kaynağının verimli değerlendirilmesinde esastır. Şekil
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4’te adı geçen farklı disiplinlerin birbirini izleyen çalışmalarının yanısıra, 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 yanısıra, 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.
Yukardaki 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 rezervurda 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 kuyubaşı 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.
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.
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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 gözönüne 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.
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.
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TOPLAM AKIŞKAN ÜRETİMİ, Wp (kg)
TOPLAM ISI ÜRETİMİ,
Qp (kcal)
ÜRETİM

REZERVUAR SİSTEMİ
İLETİMLE ISI KAYBI
Q (kcal)

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

DOĞAL ISI KAYBI
DOĞAL
BESLENME
SU GİRİŞİ, We (kg)
TOPLAM ENTALPİ, he (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.
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.
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ÜLKEMİZDE İŞLETİLEN JEOTERMAL SAHALARLA İLGİLİ BAZI GÖZLEMLER
(1) Türkiye’de özellikle Batı Anadolu bölgesinde bugüne kadar bulunmuş olan jeotermal
rezervuarların çoğunluğu içinde çözünmüş CO2 bulunan sıcak su sistemleridir. Rezervuar
koşullarında su içinde çözünmüş olarak bulunan CO2 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 CO2’in rezervuarda bulunmasının yararları da vardır.
Rezervuar içinde CO2’in kısmi basıncı, üretim sırasında oluşan basınç düşümüne olumlu katkıda
bulunur ve rezervuar basıncının korunmasına yardımcı olur. Ayrıca CO2 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 yadsınamıyacak 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.
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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JEOTERMAL ENERJİ ARAMA TEKNİKLERİ
Umran SERPEN

ÖZET
Bu bildiride jeotermal arama tekniği amacı, felsefesi, veri analizi, risk ve stratejileri hakkında bilgi
verildikten sonra, jeotermal aramada kullanılan yerbilimi teknikleri anlatılmıştır.

1. GİRİŞ
Ülkemizde jeotermal enerji aramasının ciddi bir şekilde yürütüldüğünü söylemek olası değildir. Bu tür
aramaları da 2 kategoride mütalaa etmek mümkündür. Birinci kategoride, geçmişte (1960-1980)
elektrik üretimine yönelik jeotermal enerji aramaları devlet tarafından MTA Enstitüsü eliyle yürütülmüş
olanlar vardır. Bu dönemde MTA Enstitüsü tarafından o zamanın neredeyse tüm güncel arama
tekniklerinin uygulanmasıyla, ülkemizdeki bazı kaynakların potansiyellerinin ortaya konulmasında ve
jeotermal kaynakların envanterinin yapılmasında, önemli adımlar atılmıştır. Daha sonra 1980’li yılların
başında yeni yürürlüğe giren bir yasayla TPAO’na da jeotermal enerji arama görevinin verilmesi,
ondan sonra yapılacak arama çalışmalarının kalitesinin artması ve rekabetin gelmesiyle kaynakların
daha iyi değerlendirilebilme olasılığı, maalesef bu yasanın ortadan kaldırılmasıyla ortadan kalkmıştır.
Seksenli yılların ortasından itibaren merkezi ısıtma sistemlerinin ortaya çıkması ve kaplıca turizmi
yatırımlarıyla ikinci kategori ortaya çıkmıştır. Bu devirde, ilkinin aksine bu kez il özel idareleri ve
belediyeler tarafından yaptırılan sistemler için ciddi jeotermal enerji aramaları yapılmamıştır. Bunun
nedeni, adı geçen kurumların bu konuda herhangi bir fikir sahibi olmamaları yanında, bu projelerin
yükleniciler tarafından onlara empoze edilmesi sonucu, proje üstyapılarının ucuza yapılabilmesi için
esas üretim yapılacak kaynağın bilinçsizce ve tamamen ihmal edilmesidir. Bu dönemde, yatırımcı
kamu kuruluşlarının artık genel müdürlüğe dönüştürülen MTA’ya yaptırdıkları ufak tefek bazı işler
dışında, gerçekleştirilmiş ciddi jeotermal enerji arama projeleri yok gibidir. Yine bu dönemde, MTA
kaynak yokluğu nedeniyle, bu konuda çok kısıtlı sayıda proje gerçekleştirmiştir. Kısacası kaynak
gözardı edilmiş, “kuyu del, sisteme bağla ve arkana bakma” yaklaşımı sergilenmiştir. Bu nedenle, artık
ısıtması gereken toplumu ısıtamayan ve yanlış projelendirilmiş merkezi ısıtma sistemleri ortaya
çıkmıştır. Öte yandan, yapılan yanlışlıklar dolayısıyla, ülkemiz jeotermal kaynaklarına da zarar
verilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, jeotermal kaynak geliştirmek isteyen kişi ve kurumlara bugün dünyada
uygulanan güncel jeotermal arama tekniklerini tanıtmak ve bunların kullanımının ülkemizde
uygulanmasını yaygınlaştırarak, hem ülke kaynaklarının sağlıklı bir şekilde geliştirilmesini, hem de
yatırımcı kurumların faydalanmasını ve bilinçlendirilmesini sağlarken, onların aldatılmasını önlemektir.
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2. JEOTERMAL ARAMANIN AMACI
Jeotermal aramanın genel amacı enerjinin ekonomik olarak üretilebileceği bir jeotermal sistemin
bulunmasıdır. Jeotermal aramacının amaçları aşağıdaki gibidir [1]:
• Bir jeotermal sahanın veya düşük sıcaklıklı akiferin yerini belirlemek.
• Eğer bulunursa, bunun yarı-termal veya hipertermal olduğuna karar vermek.
• Eğer bulunan saha hipertermal ise, onda suyun veya buharın hakim olduğunu belirlemek.
• Bulunan saha veya akiferin, mümkün olduğu kadar hassaslıkla alan, derinlik ve olası sıcaklık
aralığını belirlemek.
• Bunlardan hareketle, ısı potansiyelinin büyüklük derecesini veya bütün jeotermal kaynağın
kapasitesinin kaba tahminini yapmak ve buradan elde edilebilecek ısı kalitesini tespit etmek.

3. JEOTERMAL ARAMANIN FELSEFESİ
Arama felsefesi, aramacının büyük bir alanda aramaya başlaması, dikkate alınan alanın veri alındıkça
daraltılması ve bu yaklaşımın kaynak yeri tesbit edilinceye kadar devam etmesidir. Araştırılacak
alanların büyük olduğu başlangıç aşamalarında, hızlı ve düşük maliyetli keşif teknikleri uygulanır.
Sonuçlar toplandıkça ve arama sınırları daraldıkça, güvenilirlik artar ve daha pahalı teknikler
kullanılmaya başlar [2]. Jeotermal aramada da, bu yaklaşım en pahalı teknik “arama kuyusu” delinip
muhtemel alan test edilinceye kadar devam eder.

4. EN OLASI JEOTERMAL SAHA YERLERİ
İşletilebilir tüm jeotermal kaynaklar içinde hidrotermal kaynaklar, ekonomik getirisi en fazla olanlardır.
Bu tür sahalar genelde dünyada, genç orojenik zonlarda ve hatta bu zonlar arasında da genç
volkanizmanın oluştuğu yerlerde bulunurlar (sismik kuşak). Genç göreli bir terim olup, volkanizma
süreci oldukça uzun olabilir. Dolayısıyla, hipertermal jeotermal kaynakları oluşturan volkanik olayların
yaşı, kesin bir veri olmayabilir. Birkaç milyon yaşındaki bir magmatik sokulum ya çok önceden
yüzeylemiş, ya da günümüzde soğuduğu için jeotermal açısdan ilgi çekmeyebilir [3]. Wairaki ve
Miravalles gibi sahaların yaşı yarım milyon yıl kadarken, Izlanda’da volkanik aktiviteler halen devam
etmekte ve Krafla sahasında kuyulardan lav gelebilmektedir.
Ülkemizde ise, volkanik aktivitelere bağlı jeotermal kaynaklar olmakla birlikte, daha çok graben
oluşumlarıyla ilgili çatlak-zonlarında jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bunlar da, magmatik
sokulumlar, kabuğun bu oluşum yerlerinde incelmesi, sıkışma zonlarında ısının anomali göstermesi
sonucu oluşan, ya serbest konveksiyon, ya da topoğrafyanın yarattığı zorlanmış (forced) konveksiyon
zonlarının yaratılmasıyla meydan gelmektedirler.
Yeryüzündeki jeotermal sistemlerin uçları olan kaplıca, fumerol ve gayser gibi dışa boşalım noktaları
makul, ümit veren sinyaller olabilir. Ancak bunlar, uzak da olsa olası bir hipertermal sahanın mutlak
belirtileri değildirler. Öte yandan, bu belirtiler uzak bir jeotermal kaynağın lateral uçları da, olabilir.
Bunlar, çok derin faylar boyunca (KAF gibi) yukarılara yükselilebilirler, ama önemli bir jeotermal
kaynak oluşturmayabilirler. Bazan jeotermal kaynaklar yüzey kanıtı olmayan yerlerde de bulunabilirler
ve ancak o yörenin jeolojisinin çözülmesiyle bulunabilirler.
Yarı-termal alanlar anormal sıcaklık gradyeni olan yerlerde aranmalıdırlar. Düşük dereceli akiferler
yalnızca bilinen jeolojinin çalışmasıyla tahmin edilebilirler, çünkü bunların varlığı hakkında herhangi bir
gösterge yoktur. Bu tür araştırma için uygun alanlar, gömülü kumtaşları ve kireçtaşlarının yarattığı

Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

23

_______

derin katmanlardır. Derinlerde ısı gradyenleri normalin üzerinde olan yerlerden, oluşan faylar boyunca
yüzeye yakın yerlere taşınabilirler.
Öte yandan, petrol ararken derin üst tabaka basınçlı jeotermal kaynaklara da rastlanabilir.

5. VERİLERİN ANALİZİ
Herhangi bir sistematik arama programını gerçekleştirmeden önce, varolan yerel fiziksel ve kimyasal
verilerin toplanıp değerlendirilmesi çok önemlidir. Bu veriler jeotermal dışındaki amaçlar için toplanmış
olabilir, fakat bu amaçla da değerlendirilebilir. Topoğrafya, meteoroloji, jeoloji, hidrojeoloji, sıcak
kaplıca sularının gözlenmesi, jeofizik ve jeokimyasal ölçümler gibi, kaydedilmiş veriler toplanmalı ve
gözden geçirilmelidir. Bu verilerden hareketle, umut veren yerlerin seçilme olasılığı vardır. Ayrıca,
daha derin bir araştırmaya yatırılanı geri almaya izin veren olanakları olan ve yerleri daha iyi
belirlenmiş olanları seçilebilir. İlgili verilerin görünür termal alanlarla sınırlı olmaması önemlidir, çünkü
termal alanları çeviren soğuk alanlarla ilgili daha fazla bilgi, termal anomalilerin etken
karakterizasyonunu sağlar.

6. RİSK VE STRATEJİLER
Tüm doğal kaynak aramalarında olduğu gibi jeotermal arama da risklidir [4]. Delinecek bir test veya
üretim kuyusunun termal akışkanların bulunduğu bir zonu kesmesi konusunda bir garanti yoktur.
Yatırımcının aklen ve fianansal olarak, aramanın riskli bir iş olduğuna hazırlıklı olması gerekir. Bazan
risk derecesi yarı-sayısal olarak tahmin edilebilir. Risk takip eden iki faktöre bağlıdır: (1) arama
sahasında kaynağın bulunma riski, (2) arama programının kaynağı bulma ve üretime sokabilme riski.
Her iki faktör de, uygun bilgi ve deneyim gibi insan yaklaşımı yanında, kullanılan ekipmandan da
etkilenir.
Özellikle ikinci risk faktörü, arama için ayrılan finans ve arama ekibinin kalitesi tarafından kontrol edilir.
Eğer proje sağlıklı bir arama programını destekleyemiyorsa, hemen doğrudan sondaja geçmek gibi,
ciddi bir yanlış yaklaşıma sapılabilir. Ülkemizde de genelde yapılan budur.
Başarılı jeotermal enerji girişimcileri, genelde aramaya başlamadan önce, bir strateji veya yaklaşım
planına sahiptirler. Arama stratejileri, başarısızlık riskini minimumda tutma yanında, aramanın efektif
maliyetini optimize ederler. Bu stratejinin önemli bir özelliği, proje yöneticisinin programı durdurma
veya bir sonraki safhaya geçme konusunda karar verebilmesidir. Başlangıçta riskin en büyük olduğu
aşamada, arama stratejisi maliyeti daha düşük olan tekniklerin kullanımını öngörür. Sırasıyla diğer
aşamalar bir öncekinden daha pahalıdır, fakat her aşama başarısızlık riskini azaltır. Optimum arama
stratejisi projenin amacı ve büyüklüğü, varolan para ve zaman, jeolojik ortam ve o ortamda biriken
arama deneyimine bağlıdır [4].
Jeotermal kaynaklar aynı tipten olsalar bile detayda çok değiştikleri için, her ortamda çalışabilecek
düşük maliyetli belli bir arama teknikleri sıralaması yapmak mümkün değildir. Herhangi bir alanda takip
edilecek arama stratejisi, işi yapan ve verileri değerlendiren yerbilimciler tarafından o alandaki
uygulama için özgün olarak tasarımlanmalıdır. Genel bir arama stratejisi ise, Şekil 1’de verilmektedir [4].
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7. ARAMADA YERBİLİMCİLERİN GÖREVLERİ
Jeolog, hidrojeolog, jeokimyacı ve jeofizikçi gibi uzmanların arama sırasındaki görevleri aşağıda
verilmektedir [1]:
Jeolog’un Görevi
McNitt [3] jeoloğun genel jeoloji bilgisinin olması, çeşitli aramalarda uzman olması ve genel aramayı
koordine edebilmesi konusunu öne çıkarmaktadır. Jeoloji, çoğu kez tutarsız olan, mininimum bilgi ve
veriden çıkarılan sonuçlar üzerine kurulan, subjektif bir disiplindir. Jeoloğun görevi ise, optimum
sonuçlara ulaşan ve kullanılan tekniklerle çelişkili yorumları çözümleyecek özel arama tekniklerinin
seçiminde, jeofizikçi ve jeokimyacı ile işbirliği yapmaktır. McNitt [3] jeoloğu, bir bakıma, büyücülükte
doktora yapmış bir kişi olarak tanımlar.
Varolan rejyonal ve yerel veritabanını oluştur;
Jeoloji, J eofizik, Jeokimya, Hidroloji

1

Evet
Gerekli verileri topla

Kritik veri eksik mi?

2

5
3

Veritabanı integre yorumunu yap

4

Yeraltı kavramsal modeli oluştur

- Kavramsal jeolojik modeler
- Sayısal yorum desteği
- Deneyim

6

Hayır

Dosya

Ek çalışma gerekli mi?
8

7

- Sayısal modelleme kapasitesi
- Deneyim
- Pratik husus lar (maliyet,
bulunma, vb.)

Arama teknikleri seç ve ölçüm
parametrelerini tasarla
Ölçümleri uygula

9

İntegre yorumunu yap ve
kavramsal modelleri güncelleştir

10

- Jeolojik modeler
- Sayısal yorum desteği
- Deneyim

Yeraltı kavramsal modelini oluştur

11

Hayır

12
Ek çalışma gerekli mi?

Dosya
19

Lokasyonu belirle ve sondajı yap
13
14

Yeraltı verisi topla,
Sondaj kırıntıları, loglar

15

Tüm veritabanının
integre yorumunu yap

16

- Jeolojik modeler
- Sayısal yorum desteği
- Deneyim

Güncelleş tirilmiş yeraltı
modelini oluştur.
Hayır
Dosya

Ek çalışma gerekli mi?
17

19
Evet, geliştirmeye baş la
18

Şekil 1. Genel strateji yaklaşımının şematik gösterimi [4].
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Jeotermalde uzman jeoloğun görevi, koşullar elverdikçe mümkün olan büyük hassaslıkla, bir termal
bölgenin jeolojik yapısını belli bir derinliğe kadar 3 boyutlu modelleyebilmek ve sondaj yerlerini
belirliyebilmektir. Yüzey jeolojisi, yüzeyleyen formasyonların eğimleri, yapılmış olan sondajların
değerlendirilme sonuçları, fayların ve termal yüzey göstergelerinin gözlenmesi, örtü ve rezervuar
olabilecek gözenekli-geçirgen katmanların belirlenmesi ve bunların sıcak akışkanları içermesi, bu
akışkanların orijini, takip ettikleri yol ve ısı kaynağı, gibi konuları inceleyerek, jeolog bir hipotetik model
oluşturur. Modelinde olduğu gibi, küçük bir kısmı hariç, doğrudan gözlemden çok, jeolog yorumuna
güvenmelidir; bu da onun yaratıcılığında yatar [1].
Hidrojeolog’un Görevi
Hidrojeolog, jeologla birlikte çalışarak, jeolojik modelin sınırları kapsamındaki katmanların içinde veya
değişik katmanlar arasında, yeraltında akışkanların aktığı muhtemel yolları tahmin eder. Hidrojeolog
uzmanlığını kullanarak, termal akışkanların olası sahanın geçirgen zonlarına nasıl ulaştığı ve yüzeyde
bilinen kaplıca ve fumerollerle nasıl boşaldığı, başka yerlerden boşalmalarının önlenmesi, yapay
yollarla delinen kuyulara yönlendirilmeleri, konularına açıklamalar getirmelidir. Termal gradyenleri,
formasyonların gözeneklilik ve geçirgenliklerini incelemelidir. Jeokimyacıyla birlikte sular arasındaki
farklılıkları veya akrabalıkları belirlemeli ve izotopları da kullanarak yeraltındaki akış yolları
konusundaki düşüncelerini test etmelidir.
Jeofizikçi’nin Görevi
Jeofizik bilimi temel olarak her çeşit anomalinin aranması ve yorumlanmasıyla uğraşır. Jeofiziğin
jeotermal aramada en büyük önemi, yapısal durumlara açıklık getirebilme özelliğidir. Jeotermal
aramada jeofizikçinin görevi, anomalileri eşsıcaklık, eşgravite, eşrezistivite veya başka
eşpotansiyellerden belirlemek ve izlemek için, mümkün olduğu hassaslıkla birçok yerin fiziksel
özelliklerini ölçmek ve daha sonra yeraltı formasyonlarının kanıtı olarak yorumlamaktır. Jeofizikçi,
parmak izerini inceleyen detektif gibi, sorunların çözümüne gitmelidir. Aramadaki diğer iş arkadaşları
gibi, jeofizçinin yeraltı için bazı kanıtları ve yorumları vardır ve birbirini tamamlayan kanıtları bulmak
için diğerleriyle danışmalıdır. Jeotermal sahalar, içinde büyük miktarda sıcak su ve buhar taşıyan
büyük hacimler olarak düşünülürse, ısıl alanların belirlenmesinde jeofizik çok güçlü bir araçtır.
Jeokimyacı’nın Görevi
Jeokimya, jeotermal aramanın en ucuz aracıdır. Çünkü yeraltındaki sıcaklık hakkında bilgi sağlar.
Jeokimyacının birinci görevi, doğal jeotermal yüzey boşalım akışkanlarının kimyasal analizini
yapmaktır. Analiz sonuçları yeraltı araması ve sondaj hakkındaki kararlarda önemli bir kılavuz olarak
hizmet verir [1]. Arama sondajları yapıldıktan sonra, derin suların kimyasal analizleri suların akış
patronları hakkında bilgi sağlar ve en iyi sondaj yerlerinin seçimine yardımcı olur. Jeokimyacı, sıcaklık
ölçümlerinin belirleyicisi olarak da düşünülebilir ve aramadaki diğer arkadaşlarına bir sahanın
derinliklerinde hakim olan sıcaklıkların tahmin edilmesinde yardımcı olur. Yüzey sularının
sulandırmasından ve sıcak suların yüzeye yakın formasyonlarla olan etkileşiminden doğan yalnış
kanıtlara karşı daima uyanık olmalıdır[5].

8. JEOTERMAL YÜZEY ARAMA TEKNİKLERİ
Jeotermal enerji potansiyelinin araştırılacağı sahanın veya sahaların ayrıntılı jeolojik, jeofiziksel,
jeokimyasal ve sondaj çalışmalarının kapsamı aşağıda verildiği gibi olmalıdır;
a) Jeolojik çalışmalarla formasyonların litolojik, stratigrafik, petrografik ve jeolojik yapıları,
b) Jeofizik çalışmalarla yer altı yapısal jeolojisi,
c) Fotojeolojik çalışmalarla jeolojik, tektonik ve litolojik özellikler,
d) Jeokimyasal çalışmalar ile su kimyası ve su-kayaç ilişkileri,
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e) Sondaj çalışmaları ile yeraltı jeolojisi, hidrotermal alterasyon zonları, hazne ve örtü
kayaçların özellikleri, formasyonların litolojik-stratigrafik ve hidrolik özellikleri
araştırılacaktır.

8.1. Keşif Çalışması ve Keşif Raporu
Başlangıç aşamasında aktif, aktif olmayan ve sönmüş jeotermal oluşumların bir kaydının ve ön
değerlendirmesinin yapılması yanında, aktüel veya potansiyel enerji gereksinimlerine göre başlangıç
çalışma alanlarının tavsiye edilmesi amacıyla yapılan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmalardır.
Araştırma sonucunda elde edilen bilgilerle bölgenin stratigrafik, litolojik ve tektonik özellikleri, jeolojik
kesitler, blok diyagramlar gibi çalışmalar hakkında bir “Keşif Raporu” hazırlanarak; bu raporda
jeotermal alanın geliştirilmesi için ön potansiyel değerlendirilmesi yapılarak, çalışmalara devam edilip
edilmemesi konusundaki karar yeralmalıdır. Bu çalışmalarda genel jeolojik durum için 1/100.000
ölçekli jeolojik haritalar kullanılabilir.
8.2. Yüzey Arama Teknikleri
Yüzey arama teknikleri jeotermal sistemlerin yeryüzü çıkışlarından başlayarak modern jeofizik
yöntemlerine kadar gelişir. Bu teknikler ve sıralaması şematik olarak Şekil 2’de verilmiştir.

JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

1
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

8
DOĞAL ALAN
ÇALIŞMALARI

GRAVİTE
MANYETİK
SP

2
JEOLOJİK HARİTA
HAZIRLANMASI

9
ELEKTRİK
ÇALIŞMALAR

REZİSTİVİTE

3
YÜZEY AKTİVİTELERİNİN
İNCELENMESİ

10
MANYETOTETLÜRİK
ÇALIŞMALAR

4
PETROLOJİK ÇALIŞMALAR

11
ISI AKISI
ÇALIŞMALARI

5
YAPISAL JEOLOJİK
ÇALIŞMALAR

AMT
CSAMT

SIĞ GRADYAN
KUYULARI

12
SİSMİK ÇALIŞMALAR

6
JEOKİMYASAL
ÇALIŞMALAR

7
HİDROJEOLOJİK
ÇALIŞMALAR

YÜZEY
ARAMA
ÇALIŞMALARI

DERİN
ARAMA
ÇALIŞMALARI

Şekil 2. Yüzey arama teknikleri ve birbirleriyle etkileşimleri.
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8.2.1. Jeolojik Arama Teknikleri
Literatür Araştırması
Tüm arama programları, ister detaylı ister keşif çalışması olsun, varolan tüm verilerin toplanması ve
incelenmesiyle başlar. Ülkemizde bu tür bilgilere, yerbilimleriyle uğraşan başta MTA, DSİ ve TPAO gibi
kurumların yanında, Üniversitelerin yaptıkları çalışmalar ve profesyonel dergi ve bu konularda
düzenlenmiş kongre ve sempozyumların kitapçıklarında ulaşılabilir. Literatür çalışması en ucuz arama
tekniğidir ve bunun dikkatli ve sağlıklı yapılmasının sonuçlarının getirisi büyük olabilir.
Uzaktan Algılama Çalışmaları
Hava fotoğraflarının interpretasyonu jeotermal aramada ilk adımdır. Fotoğraflar yapısal analiz, jeolojik
harita yapma ve topoğrafisi zor alanlarda jeofizik ölçmelerde kullanılır. Eğer bölgesel ve stratigrafik çatı
iyi bilinmiyorsa havadan yapılan manyetik ölçmeler, ucuz olarak ek bilgi sağlar. Benzer olarak havadan
Landsat gibi uydulardan alınan kızıl ötesi ışın fotoğrafları ısınmış, sıcak bölgeleri tespit etmeye yarar.
Jeolojik Harita Hazırlanması
Jeotermal enerji sağlanacak bölgenin 1/25.000 ölçekli jeolojik haritası yapılmalıdır. Yapılan
çalışmalarla; kaya birimleri ve dokanak ilişkileri, kaya birimlerinin doğrultu ve eğimi, kaya birimlerinin
gözenek ve geçirgenliği, kaya birimlerinin kalınlığı, yapısal öğeler (fay ve çatlak sistemleri, genç faylar,
graben sistemleri, bindirmeler, şaryajlar, kıvrım sistemleri, tektonik gerilme yönleri, bunların özellikleri
ve birbirleri ile olan ilişkileri), sıcak ve soğuk su noktaları, mağmatik dayklar ve sokulumlar, volkanik
merkezler, hidrotermal alterasyon zonları, yaş belirleyici veriler (özellikle mağmatik aktivite yaşı), farklı
litolojideki tortul oluşukların ve volkanik kayaçların ayırtımı ve yaşlarının belirlenmesi, tektonizma,
mağmatizma-volkanizma ve jeotermal enerji sağlanacak olası hazne kaya, örtü kaya ve ısı kaynağı,
gibi konular araştırılarak, haritada işaretlenmelidir [7].
Yüzey Aktivitelerinin İncelenmesi
Difüzif çıkışlar, doğrudan boşalım, gayzer ve saklı boşalım şeklindeki tüm yüzey aktivitelerinin basit
bile olsa topoğrafik olarak haritaları yapılarak, bunlardan dışarıya çıkan akışkanların (sıvı+iki
faz+buhar ve/veya gaz) debileri, sıcaklıkları ölçülerek ve bileşimlerini belirlemek amacıyla,
akışkanlardan örnekler alınmalıdır. Bu verilerden hareketle; jeotermal sistemin ısı deşarj miktarı
belirlenmeli, jeolojik harita üzerinde bu aktivitelerin yerleriyle sistemin kaba yapısı, tektonizması ve
hidrolojik model tekrar yorumlanarak, aktivitelerin en şiddetlisi merkez kabul edilmek üzere tekrar
yorumlanmalıdır. Bu aktivitelerin en şiddetlisi merkez kabul edilmek üzere 10-15 km yarıçap içinde
jeofizik araştırmalar gerçekleştirilmelidir.
Petrolojik Çalışmalar
Yaş belirleyici veriler (özellikle mağmatik aktivite yaşı), farklı litolojideki tortul oluşukların ve volkanik
kayaçların ayırımı ve yaşları belirlenmelidir. Hidrotermal alterasyon bölgelerinden alınan örneklerin de
yaşı tesbit edilmelidir. Bu konularda çalışma alanında yer alan formasyonlardan kayaç örnekleri
alınarak bunların mineralojik ve petrografik incelemeleri yapılmalıdır [7].
Yapısal Jeolojik Çalışmalar
Yörenin genel tektonik yapısı içinde çalışma alanındaki fayların tipleri, yönleri, eğimleri, atımları
belirlenmeli ve bunlardan hangilerinin jeotermal akışkanların sirkülasyonuna yardımcı olduğu, tesbit
edilmelidir.
Çatlak çalışmaları hem jeotermal alanın bulunduğu havzanın, hem de jeotermal alanın kendisinin
çatlak doğasının tanımını yapmak amacıyla aşağıdaki çalışmalar çerçevesinde; hava ve Landsat
fotoğraflarından çatlak yönlenmesi ve frekansları belirlemek üzere gül diyagramları hazırlanarak,
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belirlenen çatlakların boyutları ve minerallerle tıkanma durumları ile buralarda çökelen mineraller harita
üzerinde işaretlenmeli ve kayaçlar üzerindeki çatlaklar incelenerek, ikincil geçirgenlik konusunda bilgi
oluşturulmalıdır. Arama daralıp harita ölçeği arttıkça, çatlak çalışmaları daha detaylı hale gelmelidir.
Jeokimyasal Çalışmalar
Jeokimyasal araştırmalar için inceleme alanında bulunan kayaçlardan, sıcak ve soğuk su
kaynaklarından, kuyulardan, fümerol ve gaz çıkışlarından örnekler alınıp, fiziksel ve kimyasal analizleri
yapılmalıdır. Analizlerin değerlendirilmesi sonucunda; sistemdeki sıcak akışkanların bileşim aralığı ve
homojenliği, jeotermal akışkanın bileşimi (tüm su ve gaz bileşenleriyle birlikte) ve orijinal sıcaklığı,
jeotermal sistemin oluşum tipi (devresel veya depolanmış), varolan sistemin tipi (buharın ısıttığı veya
derin mineralli sudan kaynaklanan), jeotermal akışkan-kayaç etkileşimleri, beslenmenin kökeni
(metorik, juvenil, deniz suyu veya jeolojik devirlerden kalan su), bölgedeki akış yönü ve yeraltındaki
kalış süresi, jeotermal suyun tanımlanması; sınıfı, grubu tipi (klorürlü, bikarbonat-sodalı, asidik vb.),
sistemdeki faz durumları (su ve buharın hakim olduğu), sistemdeki faz değişimleri (kaynama, yoğuşma
vb.) ve sistemdeki sıcak-soğuk su karışmaları, jeotermal akışkanın üretimden dolayı değişen koşullara
göre mineral çökelme potansiyeli, jeotermal akışkanın yükselme yönü ve yeryüzüne akış yönü,
jeotermal akışkanın akış yönü ve yeraltında kalma(mola) süresi, olası çevresel etkisi, bölgenin
minimum doğal ısı akısı ve potansiyeli tahmini, ekonomik değere sahip olabilecek akışkan elementleri,
yapılabilirlik ve geleceğe yönelik tahminler için kavramsal model oluşturulması, akışkanın sisteme
basılabilirliğinin yapılabilirliği gibi konular belirlenmelidir.
Jeotermal akışkanlardaki doğal stabil izotoplar kullanılarak; hazne kaya sıcaklıkları tayini, akışkanların
kökeni(meteorik ve juvenil) ve beslenme alanı belirlenmesi, beslenme alanındaki hidrolojik bilançodan
sistemin uzun dönem üretim kapasite tahmini, en az sulandırılmış olan kaplıca suyundaki, aktif
fumerollerdeki yoğuşmuş suları ile meteorik sulardaki trityum derişimleri kullanılarak, sıcak
akışkanların akış ve mola süreleri, sıcak-soğuk su karışımları ve kaynama prosesleri tanımlanması,
hidrolojik devre tanımlanması, akışkan ve kayaç dengesi ile su-kayaç tepkimelerinin tanımlanması
yapılmalıdır. Ayrıca, topraktaki Hg miktarı ile radon ve/veya He gazlarından, jeotermal alandaki aktif
kırık ve faylar belirlenecektir.
Hidrojeolojik Çalışmalar
Hidrolojik çalışmaların amacı, akışkanların kaynağı, beslenme alanı, filtrasyon debisi, akiferlerin yeri,
derinliği, basıncı ve bileşimini tayin etmektir. Bu bağlamda, beslenme alanları ve yeraltısuyu kaynağı
ve akım yönleri, yeraltısuyu seviyesi, sıcak ve soğuk sular arasındaki ilişkiler ve suların bileşimleri,
sıcak suların yüzeye çıkış şekilleri, tipi ve çıkış yerleri, havzanın yıllık beslenim ve yıllık boşalım
değerleri ile sızma bölgeleri, bölgenin yıllık yağış ve sıcaklık değerleri ve örtü ve hazne kayanın
gözenekliliği ve geçirgenliği gibi konuları kapsamak üzere hidrolojik araştırmalar gerçekleştirilmelidir.
8.2.2. Jeofizik Çalışmalar
Jeofizik çalışmalar; sıcaklık, mineralizasyon, gaz ve akışkan hareketi gibi akışkan parametreleri ile
faylanma, bazı litostratigrafik birimlerin kalınlıklarındaki ani değişim ve temel yapılar gibi sığ ve derin
rezervuarların yapısal özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmalıdır. Jeofizik metodların seçiminde;
uygulanacak olan yöntemin ülkemizde yaygın olan düşük sıcaklıklı hidrotermal sistemlerin özelliklerini
algılayabilmesi, topoğrafik olarak arızalı bölgelerde derinliği 500 m’den fazla altere olmuş formasyonlar
altında kalan rezervuarların büyüklüğünü algılayabilmesi, sıcak suyun hakim olduğu tuzluluğu göreli
olarak yüksek olan sistemler için ısı akısı ve elektrik rezistivite yöntemlerinin seçilmesi, buhar
sistemleri için ısı akısı ölçümleriyle birlikte gravite, manyetik ölçümleri (volkanik kayaçlarda)
kombinasyonunun kullanılması gibi kriterler göz önüne alınmalıdır.
Isı Akısı Çalışmaları
Jeotermal sahaların anormal yüksek ısı akışlarına sahip olduğu bilinmektedir. Eğer bir ısı kaynağı
varsa, ısı akısı normal büyüklüğünün üzerine çıkar. Isıl arama teknikleri, gerçek boyutların ve bir
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jeotermal sistemin potansiyelinin tahmininde çok önemlidir. Bundan ötürü aşağıdaki teknikler
kullanılmaktadır:
1. Yüzey ve sığ sıcaklık ölçmeleri (sığ ile altı metreye kadar olan derinlikler kastediliyor),
2. Yüz metre derinliğe kadar jeotermal gradyen ölçmeleri,
3. Daha pahalı bir yaklaşım olan yüz metreden daha derinlerdeki ısı akışı tayinleri.
Ucuz olan yüzey ve sığ ölçmelerdeki güçlük, bunların yağış, filtrasyonu, yeraltı suyu kadar topografik
faktörlerdende etkilenmesidir. Birçok araştırmacı 15-150 metreler arasındaki kuyulardaki derinliğin
fonksiyonu olan sıcaklık ölçmelerini jeotermal arama yolu olarak kullanmışlardır. Bu derinlikler yüzeye
yakın ısıl sapmalar dışında kalmaları dolayısıyla optimumdurlar. Ayrıca, gradyen ölçmeleri hassas
olarak yapılabilir. Bununla birlikte yeraltı suyunun yanal hareketleri gözönüne alınmalıdır. Ticari ve
ekonomik imkanlar vadeden jeotermal sahaların çoğunda bu derinliklerde gradyenler 7°C/100m.’dir.
(Normal gradyenler 2-3°C/100m.).
İdeal olarak hem gradyen, hem de ısı akısı ölçmeleri kullanılmalıdır. Fakat normal ısı akışının olduğu
geniş alanların tanımlanmasında ısı akışı normalin üzerinde olup ve bu da, ısı akışı normal olan
anakayaç ısı üretim ölçmeleri ile birleştirilince, hidrotermal konveksiyon sistemlerinin ve belki de genç
sıcak sokulum kütlelerinin varlığı ortaya çıkarılabilir.
Gravite Çalışmaları
Uygun ortamlarda gravite ölçmeleri, önemli yapısal oluşumları ayırt edebilir ve jeotermal sistemlerle
ilişkili olabilen yerel pozitif anomalilere işaret edebilir. Böyle pozitif anomaliler, yerel yapısal
yükselmeler, gömülmüş volkanik veya intrüzif yapılar tarafından yaratılabilir [7].
Isı kaynağı olan yeraltındaki mağmatik sokulumları ve büyüklüğünü, jeotermal akışkanların yukarı
yükselme sırasında kendini tıkayarak yarattığı silika çökelme yapılarını, suyun hakim olduğu
hidrotermal sistemleri kontrol eden önemli fayları belirlemek için gravite yöntemi kullanılmalıdır [1].
Doğal Uçlaşma (SP) Çalışmaları
Jeotermal gradyen ve akışkan hareketini belirlemek amacıyla anlamlı sonuçlar verebilmesi açısından
50-100 km2 alan üzerinde uygulanmalıdır. Bu yöntem, yeraltısuyunun iletken kayaçlarla
etkileşiminden, yüksek jeotermal gradyenlerden ve hareket eden (özellikle yükselen) akışkanlardan
doğan doğal voltaj değişimlerini ölçer ve jeotermal aramada yaygın olarak kullanılır [7].
Manyetik Çalışmaları
Ancak volkanitlerin varolması durumunda, jeotermal anomalinin boyutlarını belirlemek amacıyla
kullanılabilir ve anomali haritalanabilir. Bu yöntem özellikle rejyonel yapısal analiz yapılması
durumunda kullanılmalıdır. Havadan yapılan manyetik ölçmeler varsa, anomali bölgesinde Curie nokta
derinliklerinden, ortalama jeotermal gradyen ve ısı akısı hesaplanabilme olanağı vardır.
Elektromanyetik VLF yöntemi iletken zonları ve yanal süreksizlikleri belirlemek amacıyla kullanılabilir [7].
Tellürik Çalışmalar
Vektör-tellürik ve tellürik profilleme yöntemleri 20 Hz’ten düşük frekansları ölçme üzerine kurulmuştur.
Bu yöntem rezistivitenin yanal değişimlerine hassas olduğu için, jeotermal aramada kullanılabilir.
Özellikle jeolojik kontakların yönü biliniyorsa, ölçüm hatları bu yöne dik olarak yerleştirilerek aramada
çok faydalı olur.
Manyetotellürik çalışmalar, olası jeotermal alanların altındaki ısıtıcı görevi gören derin iletken yarı
erimiş zonları belirlemek amacıyla uygulanırlar. AMT yöntemi 2 km’ye kadar olan derinliklerde sığ
iletken zonların belirlenmesi amacıyla (8-18000 Hz frekans aralığında) gerçekleştirilebilir [7].
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CSAMT yöntemi, olası jeotermal alanın büyüklüğünü ve yanal süreksizlikleri belirlemek amacı ile
özellikle derin araştırmalarda, rezistivite yöntemini desteklemek için kullanılabilir.
Rezistivite Yöntemleri
Özdirenç (Rezistivite) yöntemi gömülü hidrotermal yapının boyutlarını belirlemek ve onları jeotermal
rezervuarlarla ilgili termal ve hidrojeolojik yapılarla ilişkilendirmek için, Schlumberger veya Wenner
elektrot dizilimi kullanılarak, gerçekleştirilebilir. Tüm ölçümlerin tek tek değerlendirilmesiyle iki boyutlu
olarak hazırlanan elektrik yapı kesitlerinin saha bazında 3 boyutlu değerlendirilerek, alanın gerçek
özdirenç yapısı yorumlanabilir.
Çevrel Elektrik Özdirenç, üzeri izotropik kalın bir katman ile kapalı rezervuar kayacındaki anizotropiyi
(olası çatlaklı bir bölge) belirlemek amacıyla uygulanabilir.
Dipole-dipole yöntemi, üzeri düşük özdirençli bir formasyonla örtülü yapıların varlığı halinde, yanal
özdirenç süreksizliklerin doğru olarak tespiti ve karmaşık jeolojik sorunların çözümü için kullanılabilir.
Sismik Çalışmalar
Sismik yöntemler aktif ve pasif olmak üzere iki şekilde uygulanabilecektir. Jeotermal aramada hem
pahalı olması, hem de yararı açısından aktif sismik az kullanılan bir yöntemdir. Aktif sismik yöntemler
temel kayacın durumu ile akifer yapısını algılayabilme amacıyla kullanılabilir. Aktif fayları belirleme
amacıyla pasif sismik yöntemlerden biri olan mikro deprem yöntemini de uygulanabilir. Pasif yöntemler
jeotermal aramada daha yagın olarak kullanılırlar.
8.2.3. Araştırma Sondajları
Arama sondajı yüzey aramasının sonu ve derin arama aşamasının başlangıcı demektir. Bundan sonra
yapılacak sondajlar, derin arama aşamasının bir parçası olurlar. Arama sondaj yerleri aşağıdaki
jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal kriterler dikkate alınarak yapılamalıdır:
-

Jeolojik açıdan, derinlerde geçirgenlik ve gözenekliliğin olması konusunda jeolojik kanıtlar
aranmalı ve güvenli rezervuar işletmesinin yapılabileceği derinlikte düşeye yakın fayların
kesilmesi öngörülmelidir.
Jeofiziksel açıdan, önemli süreksizlik ve fay zonlarının tahmin edildiği ve araştırılan derinlikte
en düşük özdirenç değerlerinin olduğu yerler seçilmelidir.
Jeokimyasal açıdan, yüzey aktivite tipine göre seçim yapılmalıdır. Sıcak su sistemlerinde
yüksek sıcaklıklı ve yeraltı su karışımının az olduğu yerler seçilmelidir. Fumarollerde ise
geldiği kaynak araştırılmalıdır.

İlk kuyu yeri; derin sistem hakkında olası en çok bilgi ve veriyi sağlama veya aynı zamanda akışkan
üretmesi bekleme gibi, koşulların sağlanacağı yer olmalıdır.
Daha sonraki “Derin Arama” aşamasında kuyuların seçiminde aşağıdaki stratejilerden biri Aramacı
tarafından seçilmelidirir:
•
•

Birinci kuyu başarılı ise aynı jeolojik özellikleri taşıyan zonda diğer kuyuları delmek ve o zonu
geliştirmek.
Başarılı 1. Kuyudan sonra olası jeotermal alanın farklı kısımlarını araştırmak.
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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 bitirilmesi, 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
Antik dönemlerde (birçok kitapta 4000 yıl kadar öce Çin’de yazıyor) günümüzde olduğu gibi içme suyu
amaçlı bir çok kuyu kazılıyordu. İnsanlar daha sonra tuz amaçlı tuzlu su kuyuları da kazmaya
başladılar.
Bir gezginin anılarına göre Çin’de kazı işlemi şöyle oluyordu. “ Hint kamışından yapılan bir halatla
askıya alınmış ve ucunda metal bir başlık olan bambudan yapılma boru dizisi yukarı kaldırılıp aşağıya
vurularak ilerleme sağlanıyordu. En uçtaki metal delme aletinin ağırlığı 130 kg kadardı”. Çin’liler bu
yöntemle, kayada 60 cm/gün hızla ilerleyebiliyor ve bir kuyuyu yaklaşık üç yılda bitirebiliyorlardı
(Şekil 1) [13].

Şekil 1. Eski Çin sondajı

Şekil 2. Yakın Çağ!da sondaj

Bir başka kaynakta, çalışanların zaman zaman kuyuya birkaç kova su dökerek formasyonu
yumuşatmaya çalıştıkları yazılmaktadır. Kırıntıları yukarı çıkartmak için kuyuya kova indiriliyordu.
Çin’liler çamurun iki kullanım amacını biliyorlardı.
•
•

Formasyonu yumuşatmak.
Kırıntıları yukarı taşımaya yardım.

Çin’liler ayrıca bugün modern sondaj çalışmalarının temelini oluşturan kule, boruları bağlama, çeşitli
aletlerin tasarımı ve boru çimentolamasını uygulamışlardır. 19. yy’a kadar elle kazılan göreceli sığ
kuyulardan sonra ABD’de ilk kaya sondajı David ve Joseph Ruffner tarafından 1806-1808 yılları
arasında, 18 ayda, tuzlu su amacıyla kazılmıştır. Sondaj, eski Çin’lilerin ilkesinden yola çıkılarak, bir
keskinin kuyu tabanına hızla vurulmasıyla yapılmıştır ve Ruffner kardeşler ilk çelik delme uçlarını
geliştirmişlerdir. Buna benzer sırık yöntemi (Şekil 2) de görülmektedir. Burada, 12-15 m uzunluğunda,
bir yanı sabitlenmiş ağaç sırığın ucundan sarkan ipin ucuna sondaj dizisi bağlıdır. Bu ipin üzerinde de
çalışanların diziye baskı uyguladığı ipler bağlıdır. Bu tip kuleler sonraki elli senede geçerli olmuştur.
Sırık genellikle 30o açıyla, bir kenarı sabit dururdu. 19. yy’da ABD endüstrisinin gelişmesiyle sondaj
ekipmanları daha da gelişmiş ve 1829’da buhar enerjisi sondaj işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Bu dönemde sondajlarda petrol bulunması istenmeyen bir olaydı. Sondajcılıkta, sondaj akışkan
sektörü açısından 1845 yılına kadar bir ilerleme olmamıştır. Yapılan, kazılan kuyuya su dökmekten
ibaretti. 1845 yılında Fransız mühendis Fauvelle, Fransa’da sondaj ekipmanları içinden su akıtarak
başarılı bir sondaj yapmış ve bu olay 1846 yılında Amerikan Teknik Bülteninde yayınlanmıştır. Bu ilke
günümüzdeki modern kulelerin çamurla düz sirkülasyonlu sondajını andırmaktadır.
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Bu olaydan önce Fauvelle 1833’de standart darbeli yöntemle kazılan bir kuyu izlemişti. Bu kuyuda,
kazı basınçlı bir akifere girmiş ve kuyu başından su fışkırmaya başlamıştı. Olayı gözleyen Fauvelle
dışarı fışkıran suyun formasyon parçacıklarını yukarı taşıdığını görmüş ve kazı sırasında bu durumun
istenerek yaratılmasıyla kırıntıların yukarı taşınmasının çok kolay olacağını düşünmüştür.
Fauvelle bir dizi alet dizayn etti. Bunlar; içi boş, uçları vidalı dövme borular, dizinin en altında boru
çapından geniş bir parça ve sisteme yukarıdan bağlı bir pompaydı. İlerleme darbe veya dönme
hareketiyle sağlanıyordu.
Fauvelle’nin bu yönteminde yalnız su kullanılıyordu. Bu amaçla çamur kullanılması daha
düşünülmemişti. Bu arada; motor ve aktarmalardaki gelişmeler, rotary (dönen) sondaj yönteminin
darbeli yöntemin yerini almasıyla sondajcılıkta hızlı bir ilerleme yaşanmıştır. Petrolcüler bu yönteme
bazı noktalarda karşı gelmişlerdir. Bunlardan birincisi, su kullanılarak yapılan kazı sırasında petrolün
yüzeyden fışkırmasının önlenememesi ve ikincisi, suyun formasyona sızarak suyun formasyondan
petrol alınmasını engelleyebilmesiydi. Akademik çevreleri harekete geçiremeyen bu buluşla 1858’de
670 m, 1857’de ters sirkülasyon yöntemiyle sondajlar yapılmıştır. Sonra, benzer ilkelerle Albay Drake
tarafından 1859 yılında ilk ticari petrol kuyusu (21 m) gelir. Ardından 1866’da P.S. Weeney’in
patentiyle matkap konları döner, burgulu sistem gelir. Burada su borulara swivel yardımıyla veriliyordu
ve matkaba baskı burguyla veriliyor, sondaj dizisi elle çevriliyordu.
1859’da Leschot basınçlı suyla ve motorla çevrilen ekipmanla 275 m derinliğinde kömür sondajı yaptı.
1870-80’lerde Fauvelle’in tekniğinin geliştirilmesiyle, Nobel kardeşler tarafından Bakü’de petrol
sondajları yapılmıştır. Bu dönemde basınçlı suyla yapılan sondajlarda pompalar devamlı su
basmıyorlardı. Her 50-60 cm kadar ilerlemenin ardından sondaj durduruluyor ve pompa çalıştırılarak
kırıntılar dışarı atılıyordu.
Bu arada; motor ve aktarmalardaki gelişmeler, rotary (dönen) sondaj yönteminin darbeli yöntemin
yerini almasıyla sondajcılıkta hızlı bir ilerleme yaşanmıştır (1882).
1880’lerde sondajcılar sirkülasyon sıvısı olarak çamurun değerinin farkına vardılar. 1887’de M. T.
Chapman “plastik bir malzemeyle ve bol suyla” sondaj yapılırken kuyu duvarlarında geçirimsiz bir ince
duvarın oluştuğunu söylemiştir. 1889’da B. Andrews aynı konudan söz etmiş ve L. Buckingham’ın
aldığı bir patentle sondajlarda sirkülasyon sıvısı olarak su yerine çamur kullanımı belgelenmiştir.
Buckingham petrol bazlı çamurun kullanılabilirliğinden de söz etmiştir. Bunlar modern çamur
mühendisliğinin başlangıcı olmuştur. Önce yalnız bir fonksiyonu olan sıvı (su) düşünülmüştü. Sonra,
formasyonda karşılaşılan çatlaklardan dolayı sirkülasyon kaybını önlemek amacıyla suya kil, kepek,
çimento, hububat unu vb. maddelerin katılması gündeme gelmiştir.
1890 yılında Hamill kardeşlerin yaptığı sondaj bataklık kumlarına girdi. Sondajcılar yakındaki sığır
sürüsünün artıklarını suya karıştırarak sondaja devam edebilmişlerdir. Bu sondajda balık kuyruğu
matkapla ilerleme yapılıyordu ve sonuçta 100 000 varil/gün debide petrol püskürmesi olmuştur.
1918’de Del Rey Oil Company çamuru ağırlaştırmak için 4.5 ton demir tozu kullandı. (Bundan iki sene
önce 1648 m ile o zamana kadarki en derin sondaj yapılmıştı). 1926 yılında B. K. Stroud çamur
ağırlaştırma elemanı olarak Baryum sülfat, demir oksit, kurşun oksit vb. kullanımının patentini aldı.
Çamurda filtrasyon kavramından ilk defa Amerikan Maden Bürosu tarafından 1916 yılında yayınlanan
bir makalede söz edilmiştir. Çamur teknolojisinin gelişmesi 1930’larda hızlandı. Yaklaşık 1940’larda
çamur testi gündeme geldi.
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 yönelik çalışmalar devam etmektedir.
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3. SONDAJ MAKİNESİ 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
kule parçaları 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 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 kedi başları gibi ana parçalardan oluşur (Şekil 4).
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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.
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
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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).

Şekil 5. Sondaj makinesinin şematik görünümü
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.
Akışkanla sirkülasyonun birinci fonksiyonu, sondaj sırasında kırıntıları kuyudan uzaklaştırmaktır.
Sirkülas-yon 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)
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

41

_______

yüzeye gelir. Yüzeye gelen çamur bünyesindeki kırıntı v.b. maddeleri çeşitli ekipmanlar yardımıyla
bırakarak tekrar başa, pompa tarafından emilmek üzere emme tankına gider.
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

A
n
ü
l
ü
s

D
i
z
i
s
i

DC

Atık Çamur Havuzu
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. 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.
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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)

4½

4,500
(114,30 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
16,60
20,00
13,75
16,60
20,00
16,60
20,00

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
D
D
E
E
E
X
X

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
3,826
3,640
3,958
3,826
3,640
3,826
3,640

(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
7620,00
9510,00
7200,00
10390,00
12960
12750
16420

(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
7210
9200
7900
9830
12540
12450
15890

(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
242410
302400
270040
330560
412360
418700
522320
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

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)

Sınıf
1
2
3

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

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

3,958
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

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

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
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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

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

DP ler ve diğer elemanlar birbirleriyle bağlantılarla bağlanırlar. Bağlantının dişi ucu box, erkek ucu pin
olarak adlandırılır. Tablo 2 de API Standartlarına göre bağlantılar ve karşılıkları verilmektedir.
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Tablo 2 . API bağlantı karşılık tablosu
Genel İsim
Stil
İnternal Flush (I.F.)

Çap

Erkek Uç
İnçteki
Koniklik
Taban Çapı
Diş Sayısı (Ib/ft)
(Konik)

Diş Formu

Eşdeğeri

V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)

2 7/8” Slim Hole
1
N.C. 26
3 1/2” Slim Hole
1
N.C. 31
4 1/2” Slim Hole
1
N.C. 38
4 1/2” Slim Hole
1
N.C. 46
5” Extra Hole
1
N.C. 50
5 1/2” Double Streamline
4 1/2” Double Streamline
1
N.C. 40

2 3/8

2.876

4

2

2 7/8

3.391

4

2

3 1/2

4.016

4

2

4

4.834

4

2

4 1/2

5.250

4

2

Full Hole (F.H.)

4

4.280

4

2

Extra Hole
(X.H.) (E.H.)

2 7/8

3.327

4

2

3 1/2

3.812

4

2

4 1/2

4.834

4

2

5

5.250

4

2

V-0.065
(V-0.038 rad)

2 7/8

2.876

4

2

V-0.065
(V-0.038 rad)

3 1/2

3.391

4

2

V-0.065
(V-0.038 rad)

4

3.812

4

2

V-0.065
(V-0.038 rad)

4 1/2

4.016

4

2

V-0.065
(V-0.038 rad)

3 1/2

3.327

4

2

4 1/2

4.280

4

2

5 1/2

5.250

4

2

26

2.876

4

2

(V-0.038 rad)

31

3.391

4

2

(V-0.038 rad)

38

4.016

4

2

(V-0.038 rad)

40

4.280

4

2

(V-0.038 rad)

46

4.834

4

2

(V-0.038 rad)

50

5.250

4

2

(V-0.038 rad)

Slim Hole (S.H.)

Double
Streamline(DSL)

Numbered
Connection(N.C.)

V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)

V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)
V-0.065
(V-0.038 rad)

V-0.065
(V-0.038 rad)
Numbered Connections (N.C.) Yalnız V-0.038 radius diş formunda açılır.

External Flush(E.F.)
1

V-0.065
(V-0.038 rad)

4 1/2"

3.812

4

2

3 1/2” Double Streamline
4” Slim Hole
4 1/2” External Flush
4” Internal Flush
1
N.C. 46
4 1/2” Internal Flush
N.C. 501
5 1/2” Double Streamline
2 3/8” Internal Flush
N.C.261
2 7/8” Internal Flush
1
N.C.31
3 1/2” Extra Hole
4 1/2” External Flush
3 1/2” Internal Flush
N.C.381
2 7/8” Extra Hole
4” Full Hole
1
N.C. 40
4 1/2” Internal Flush
1
N.C. 50
2 3/8” Internal Flush
2 7/8” Slim Hole
2 7/8” Internal Flush
3 ½” Slim Hole
3 1/2” Internal Flush
4 ½” Slim Hole
4” Full Hole
4 !/2” Double Streamline
4” İnternal Flush
4 1/2” Extra Hole
4 1/2” Internal Flush
5” Extra Hole
4” Slim Hole
3 1/2” Extra Hole
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Sondaj dizisinin alt bölümü DC lerden oluşur. Şekil 8 de düz ve spiral DC’ler görülmektedir. 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. Tablo 3’de
API Standartlarında DC ağırlıkları görülebilir.

Şekil 8. Düz ve spiral DC
Tablo 3 . API Drill Collar ağırlıkları (lb/ft)
(1)
DC
Dış
Çapı
(İnç)
2 7/8
3
3 1/8
3 1/4
3 1/2
3 3/4
4
4 1/8
4 1/4
4 1/2
4 3/4
5
5 1/4
5 1/2
5 3/4
6
6 1/4
6 1/2
6 3/4
7
7 1/4
7 1/2
7 3/4
8
8 1/4
5 1/2
9
9 1/2
9 3/4
10
11
12

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

DC İç Çapı (İnç)
1

1 1/4

1 1/2

1 3/4

2

2 1/4

2½

2 3/4

3

3 1/4

3 1/2

3 3/4

4

19
21
22
26
30
35
40
43
46
51

18
20
22
24
29
33
39
41
44
50

16
18
20
22
27
32
37
39
42
48
54
61
68
75
82
90
98
107
116
125
134
144
154
165
176
187
210
234
248
261
317
379

35
37
40
46
52
59
65
73
80
88
96
105
114
123
132
142
152
163
174
185
208
232
245
259
345
377

32
35
38
43
50
56
63
70
78
85
94
102
111
120
130
139
150
160
171
182
206
230
243
257
313
374

29
32
35
41
47
53
60
67
75
83
91
99
108
117
127
137
147
157
168
179
203
227
240
254
310
371

44
50
57
64
72
79
88
96
105
114
124
133
144
154
165
176
200
224
237
251
307
368

60
67
75
83
91
100
110
119
129
139
150
160
172
195
220
232
246
302
364

64
72
80
89
98
107
116
126
136
147
158
169
192
216
229
243
299
361

60
68
76
85
93
103
112
122
132
143
154
165
188
212
225
239
295
357

72
80
89
98
108
117
128
138
149
160
184
209
221
235
291
352

93
103
113
123
133
144
155
179
206
216
230
286
347

84
93
102
112
122
133
150
174
198
211
225
281
342
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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 9). 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 9. Sondaj dizisinde nötr nokta

Şekil 10. Stabilizer ve reamer

DC lerin arasına ve matkabın üzerine stabilizerler ve reamerlar (Şekil 10) konularak kuyunun daha
sapmasız ve istenen çapta delinmesi sağlanır.
Tahlisiyeler: Sondaj işlemi sırasında takımın kopmasıyla veya sıkışmasıyla sondaj dizisinin tümü veya
bir kısmı kuyuda kalabilir. Bunun sonucunda eldeki sondaj ekipmanları yok olacağı veya zarar
görebileceği gibi kazılan kuyu da kaybedilebilir. 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. Tahlisiye işlemleri uzmanlık, soğukkanlılık isteyen
operasyonlardır. Şekil 11 de pek çok çeşidi bulunan tahlisiye ekipmanlarından bazıları görülmektedir.
Erkek ve dişi tahlisiyeler kuyuda kalan boru malzemelere içten ve dıştan diş açarlar ve aşağıdaki
takım çekilerek kurtarılmaya çalışılır. Over shot ile kuyudaki takım dışarıdan tutulup istenildiğinde
çözülebiilir. Junk basketle kuyuda kalan matkap parçaları vb. malzeme çıkartılır.
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Dişi tahlisiye

Erkek tahlisiye
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Junk basket

Şekil 11. 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 12).

Şekil 12. Bazı Matkap Çeşitleri
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 13 de bir hole opener görülmektedir.
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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 14 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
Şekil 13. Hole opener
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.

Şekil 14. Ram tipi preventer.
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.
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
4.1. Sondaj Akışkanlarının Görevleri
•

Matkabı ve Sondaj Dizisini Yağlamak ve Soğutmak: Kazı sırasında matkap ve sondaj dizisinin
sürtünme ve çarpmasından dolayı ısı enerjisi oluşur. Bu ısının bir kısmı formasyon tarafından
alınır. Gerisi çelik, elmas, tungsten karbit vb. malzemelerden oluşan sondaj ekipmanının zarar
görmesini önlemek amacıyla çamur tarafından alınır.
Sondaj akışkanları, yatakları kapalı olan tipler dışındaki konlu döner matkapların yataklarını da
yağlar. Günümüzde sondaj çamurlarında özellikle yönlü sondajlardaki sürtünmeden dolayı
oluşan zararları en aza indirmek amacıyla yağlayıcı katkı malzemeleri katılmaktadır.

•

Kuyu Tabanını kazı Sırasında Temiz Tutmak: Matkap tarafından formasyondan kopartılan
kırıntılar en kısa zamanda kesici uçlardan uzaklaştırılmalıdır.Aksi halde kırıntılar bir daha
ezilerek tane boyutları daha da küçülür. Bu olay, çamur özelliklerinin bozulması ve kazı
enerjisinin gereksiz yere harcanmasıyla ilerleme hızının düşmesi ve matkabın erken
yıpranmasına neden olur. Bunun için matkaptaki çamur çıkış nozulları daraltılır ve sağlanan
yüksek çamur hızıyla matkabın kesici yüzeylerinin devamlı temiz kalması sağlanır.

•

Kuyudan Çıkan Kırıntıları Yukarı Taşımak, Yukarıda Bu Kırıntıları Bünyesinden Bırakmak ve
Sirkülasyon Kesildiğinde Bunları Kuyuda Askıda Tutmak: Matkabın kestiği ve kuyu
duvarlarından dökülen kırıntılar sirkülasyonla devamlı dışarı atılmalıdır. Bu olaya etki eden
değişkenler; kırıntı yoğunluğu, kırıntı şekli ve büyüklüğü, sirkülasyon akışkanının yoğunluk,
viskozite ve anülüs hızı. Herhangi bir nedenle sirkülasyon kesilirse kırıntıların aşağıya
çökmemesi, askıda kalması istenir. Bunu akışkanın jel yapısı sağlar.

•

Permeabl Formasyonların Duvarında Geçirimsiz Bir Zon Oluşturmak: Permeabl formasyonlar
(gözenekli bir yapıya sahip kum, çakıl vb.) kazılırken, boşlukların boyutu çamuru oluşturan
parçacıklardan çok büyük değilse, çamurun sıvı fazı basınçla formasyona süzülürken katı fazı
kuyu duvarında birikerek zaman geçtikçe geçirimsizliği artan bir kek oluşturur. Eğer bu kk çok
kalın olursa takım dizisinin yukarı çekilmesini zorlaştırabilir ve takımın kuyu çeperine
yapışarak, takımın sıkışmasına neden olabilir.

•

Formasyon basınçlarına Karşı Gelmek: Kayaçlarda bulunan boşlukları dolduran akışkanların
basıncıdır. Rezervuar basıncı olarak da adlandırılır. Bazı rezervuarlarda basınç anormal
yüksek, bazılarında ise anormal düşük olur. Normal basınç gradyeni deniz altındaki
formasyonlarda 0.435 psi/ft, karada 0.433 psi/ft’dir. Eğer bu formasyonlar, o derinlikteki
basınçları karşılayacak çamur ağırlığından daha hafif bir çamurla kazılacak olursa,
formasyondaki akışkan kuyuya dolar. En iyi olasılıkla çamur kirlenir, en kötü olasılıkla
formasyon akışkanı yeryüzeyinden fışkırır veya başka bir formasyona dolar. Eğer çamur
ağırlığı gerekenden daha çoksa çamur kaçağı olur, rezervuar kirlenir.

•

Formasyonun Çökmesini, Yıkılmasını Önlemek: Formasyondaki yıkılmalara birkaç olay neden
olabilir. Tabakalar arasının ıslanması, mekanik düşme, çok dik açılı tabakalı formasyonlar, vb.
Bunun için sondaj çamuru; formasyonu yerinde tutmak için yeterli hidrostatik basınç,
tabakaların aralarının suyla ıslanmasını önlemek, yetersiz formasyonları bağlamak işlevlerine
sahip olmalıdır.

•

Boru Giderlerini Azaltmak: Yıkıntı, yüksek veya düşük rezervuar basıncı gibi nedenlerle boru
inilmesi gereken zonlar iyi bir çamur dizaynı ve dikkatli bir kazıyla daha ekonomik olarak
geçilebilir.

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].
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Şekil 15’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 15. Sondaj akışkanlarının sınıflandırılması [4]
Jeotermal sondajlarda yaygın olarak su bazlı çamurlar kullanılır. Su bazlı çamurlardan da en çok
kullanılan tipler şişebilen kil ve su karışımlarıdır
4.2. 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.
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].
4.2.1. Killerin Yapısı
Kaolen dışındaki kil mineralleri üç düzeyli tabakalardan oluşur. Bu sandviç benzeri üçlü yapının (Şekil
16) dışındaki tabakalar tetrahedral, aralarındaki tabaka oktahedraldir. Bu parçacıklardan bir cm lik bir
uzunluğa 14-15 milyon tane dizilebilir. Şekil 17 de 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.
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Şekil 16. Montmorillonitin sudaki davranışı [14]
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Şekil 17. 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 18 deki gibi kuvvetler
vardır. Eğer kil parçacıkları kenar-yüzey şeklinde birleşmişlerse buna flokülasyon (topaklanma),
yüzey-yüzey şeklinde birleşmişlerse agregasyon (toplanma) denir [13].
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
Şekil 18. Kil partiküllerinin sudaki ilişkileri
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 19) [13].

Şekil 19. Kilin çeşitli sulardaki davranışı [13]

Şekil 20. Elektron mikroskopta attapuljit [4]
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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 < NH4 < 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 20) 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).
4.3. Sondaj Akışkanlarının Temel Özellikleri
Sondaj çamurlarının temel özellikleri üç tanedir. Reoloji sondaj hidroliği konusunda incelenmiştir.
a) Ağırlık,
b) Filtrasyon
c) Reoloji (akış özellikleri),
4.3.1. Ağırlık
Sondaj akışkanlarının en temel özelliğidir. Çamur ağırlığı çamurun birim ağırlığıdır ve çamur
yoğunluğu olarak da adlandırılır. gr/cm3, lb/gal, lb/ft3 veya basınç gradyeni olarak ifade edilir. Blowout’ların engellenmesi ve kuyu stabilitesinin sağlanması birincil olarak bu özellikle ilgilidir. Sondaj
sırasında çamurun ağırlığı çok büyük önem taşır. Gereksiz yere arttırılan çamur ağırlığı ilerleme hızını
düşürür, sirkülasyon için daha fazla pompa basıncı gerekir, sonuçta sondaj işlemi daha pahalıya mal
olur. Çamurun ağırlığını kazılan formasyon belirler. Gerekenden yüksek çamur ağırlığı formasyonun
yırtılmasına ve sirkülasyon kaybına, gerekenden az çamur ağırlığıysa yıkıntıya ve formasyon
akışkanının kuyuya girmesine neden olur. Sondaj yapılan formasyonlarda kullanılacak çamur ağırlığı
genel olarak rezervuar ve üst tabaka ağırlığının oluşturduğu basınç gradyeni (psi/ft) tarafından
belirlenir. Dünya üzerinde ortalama basınç gradyenleri; karada, jeolojik olarak az tektonizmaya
uğramış sahalarda 1psi/ft, dir. Tektonik olarak aktif, “sedimanter (çökel) havzalarda, çok faylı
sahalarda bu değer derinlikle değişir, ortalama olarak 0.8 psi/ft değeri alınabilir. Bu değerler sahadan
sahaya ve derinliğe bağlı olarak değişir. Şekil 21’de çeşitli sondaj akışkanlarının özgül ağırlıklarının
karşılaştırılması toplu halde görülebilir.
Çamur ağırlığının ölçülmesi: Sondaj çamurlarının ağırlığını ölçmek için kullanılan çamur terazisi şekil
22’ de görülmektedir. Bu aletle çamur ağırlığı dört birimle ölçülebilir. Bu birimler ve aletin ölçme
aralıkları aşağıdadır.
•
•
•
•

310-1250 psi/100 ft
45-180
lb/ft3
6-24 lb/gal
0.72-2.88 gr/cm3
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Aletin her kullanımdan sonra
iyice temizlenerek sık sık
suyla ayarının yapılması
gerekir. Alette, temiz su 21
o
C sıcaklıkta 1 gr/cm3, 8.33
lb/gal veya 62.3 lb/ft3 dür.
Ayarının yapılması için, hazneye temiz su doldurularak
aşağıda
anlatıldığı
gibi
ölçümü yapılır ve eğer alet
tam yatay olmuyorsa, terazi
kolunun sonunda ve vidayla
kapatılmış delikteki saçma
miktarı azaltılıp çoğaltılarak
düzeltilir.
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Şekil 21. Çeşitli sondaj akışkanlarının ağırlıkları [13]

Ölçüm:
• Haznenin kapağı kaldırılarak ağırlığı ölçülecek sıvı doldurulur. Eğer haznedeki sıvı
kabarcıklıysa (çimento sıvısı gibi çok viskoz sıvılarda), bu kabarcıklar yok olana kadar
hazneye fıskeler vurulur.
• Kapak yerine sıkıca oturtulur.
• Aletin dışına bulaşmış sıvı temizlenir (kapağın deliği parmakla kapatılıp alet suya batırılarak
temizlenebilir.
• Alet dayanak noktasına oturtulur.
• Cetvel üzerindeki sürgü, alet yatay konuma gelene kadar kaydırılır (yataylık kabarcıklı
düzeçten kontrol edilir).
• Cetvel üzerinden, sürgünün hemen yanından okuma yapılır.

Şekil 22. Çamur terazisi
Sondaj akışkanlarının ağırlıklarını değiştirmek niçin çeşitli katkı maddeleri kullanılır. Bunlar: çamuru
hafifletmek için; su, farklı ağırlıktaki çamur, çamuru ağırlaştırmak için yüksek özgül ağırlıklı katı, ince
öğütülmüş maddeler, örneğin barit, galen, hematit, kireçtaşı vb.
Barit: Geçmişte çamuru ağırlaştırmak için barit, stronsiyum sülfat, demir oksit, amorf silisyum, doğal kil
kullanılıyordu. Fakat düşük fiyat, yüksek özgül ağırlık, temizlik, inertlik gibi özelliklerinden dolayı barit
dışındaki ağırlaştırıcılar gündemden çıkmıştır. Barit (BaSO4) formüllü bir mineraldir ve yoğunluğu 4.25
gr/cm3 dür. Baritle bentonit çamurunun vardırılabileceği en yüksek çamur ağırlığı yaklaşık 2.60 gr/cm3
dür.
Galen: Kurşun sülfat (PbSO4) formüllü, yoğunluğu 6.5-6.7 gr/cm3 olan bir mineraldir. Genelde baritin
yetersiz olduğu durumlarda, kuyuyu öldürme gibi acil durumlarda kullanılır.
Kalsiyum Karbonat: Kireçtaşı, mermer gibi CaCO3 kökenli kayaçların öğütülmüş biçimidir. Çamur
tarafından zarar görmesi olası üretim zonları kazılırken, gerekiyorsa çamuru ağırlaştırmada kullanılır.
Çünkü CaCO3 asitle kolayca çözülebilir, kuyunun bitiminde üretim zonlarının asitle yıkanmasıyla
olumsuzluk ortadan kaldırılır. CaCO3 ın yoğunluğu 2.7 gr/cm3 tür ve çamuru 1.44 gr/cm3 e kadar
ağırlaştırabilir.
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Çamurun Yoğunluğunu Arttırma ve Düşürme:
V1(m3) x W1(gr/cm3) + V2(m3) x W2(gr/cm3) = Vi(m3) x Wi(gr/cm3)
W1
W2
Wi
V1
V2
Vi

Burada;

= Elimizdeki çamurun yoğunluğu,
= Çamurun yoğunluğunu değiştirmek için kullanılacak maddenin yoğunluğu,
= İstenen sonuç çamur yoğunluğu,
= Elimizdeki çamurun hacmi,
= Çamurun yoğunluğunu değiştirmek için kullanılacak maddenin hacmi,
= İstenen sonuç çamur hacmi, V1 + V2,

V1W1 + V2W2 = (V1 + V2) Wi
V1W1 - V1Wi = V2 Wi – V2 W2

V2 =

V1 (Wi − W1 )
W2 − Wi

X (ton) = Çamuru ağırlaştırmak veya hafifletmek için gereken katkı maddesi miktarı.

X =

W2 [V1 (Wi − W1 )]
W2 − Wi

4.3.2. Filtrasyon
Sondaj çamurunun filtrasyon ve duvar yapım özellikleri sondaj ve kuyu tamamlama operasyonları için
çok önemlidir. Sondaj çamuru; kumtaşı ve karbonatlar gibi belli bir permeabiliteye sahip
formasyonlarla temas ettiğinde, eğer bu formasyonlar bir akışkan içeriyorsa ve çamur basıncı o
noktadaki 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 bellir tabakaya varmasına
kadar davam eder. Çamurun filtrasyon özelliğinden dolayı olan bu olay belli bir noktaya kadar
yararımızadır. Çamurun duvarı sıvama yeteneği (bunun sonucunda oluşan yapıya çamur keki denir)
istenilenden fazla olursa sondaj ve sondaj sonrası amaçlanan akışkan üretimine zarar verebilir.
Çamurun filtrasyon özelliğini (su kaybı ve kek yapısını) test etmek için standartlaştırılmış laboratuar
ekipmanları vardır. Bunlara filter press denir ve iki tiptir. Standart filter press (Şekil 23) ve yüksek
sıcaklık ve yüksek basınç filter press , bu alet derin veya sıcak kuyulardaki, gerçeğe yakın ortamda
test yapma gereksinmesinden doğmuştur. 150 oC’ ye kadar sıcaklıkta ve 70 kg/cm2’ ye kadar basınç
altında su kaybını ölçer.
Standart Filter Press: 100 m 5 psi (6.89 m 0.3 kg/cm2) basınç, 30 dakikalık zaman ve oda sıcaklığında
çamurun su kaybını ölçmeye yarar. Bu su kaybı değerine API standart su kaybı da denir. Basınç
kaynağı olarak kompresör hattından yararlanılabileceği gibi, pompa, basınçlı gaz tüpü kaynaklarından
da yararlanılır. Basınç iletici olarak hava, su, karbondioksit ve azot kullanılır.
Ölçüm:
•
•
•
•
•

Filter press’in parçaları hazırlanır. Bunlar; kap tabanı, lastik conta, elek, bir tabaka filtre kağıdı,
lastik conta ve kaptır. Kap, kap tabanına sıkıca yerleştirilir.
Kap, üzerinden 1/4" ( ≈ 6.5 mm) boşluk kalana kadar çamurla doldurulur ve taşıyıcı iskelet
üzerine yerleştirilir.
Kabın üzeri lastik conta ve kap üst parçasıyla kapatılarak “T” vida sıkılır.
İskeletin altına dereceli bir cam tüp konur.
Sisteme üstten bağlanmış olan hortumla 100 psi basınç verilir ve zaman tutulur.
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30 dakika sonra basınç verilmesi durdurularak kabın altındaki dereceli tüpte biriken filtre sıvısı
değeri kayıt altına alınır.
Kap tekrar sökülerek filtre kağıt, üzerindeki çamur kekiyle birlikte çıkartılır ve kalınlığı mm olarak
kayıt altına alınır.
Kekin yapısı, sertliği, esnekliği vb. de kaydedilmelidir.

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.

Şekil 23. Filter press

Şekil 24.Basınç farklılığından dolayı sıkışma

Basınç Farklılığından Dolayı Sıkışma (Differential Sticking)
Hidrostatik basınç nedeniyle takımın çamur kekine yapışarak takım sıkışmasına neden olması
özellikle kuyu derinleştikçe karşılaşılabilen bir durumdur. Bu durum Şekil 24 ‘de görülebilir. Burada
mekanizma kuyudan yetersiz kırıntı temizliği veya kuyu yıkılması nedeniyle takım sıkışmasından
farklıdır.
Sıkışık boru için çeşitli petrol + çamur formülasyonları dizayn edilir. Bu teknik, borunun sıkışık olduğu
bölgeye petrol veya petrol bazlı çamur yerleştirerek boruya çekme, basma ve tork uygulanmasıyla
borunun kurtarılmaya çalışılmasından oluşur. Bazı durumlarda hidrolik izolasyon ve sıkışık borunun
karşısındaki basıncı azaltmak için packer (şişerek kuyuyu iki bölgeye ayıran ve üstüne aldığı çamur
hidrostatik basınç nedeniyle altındaki çamur hidrostatik basıncın düşmesine yarayan ekipman)
kullanılır.
Basınç farklılığından dolayı sıkışmış borunun kurtulması için gereken kuvvet
Fst = ∆p x A x f Fst = Kurtarma kuvveti
∆p = Permeabl formasyon ve kuyu arasındaki basınç farkı
A = Çamur kekindeki etkili dokunma alanı
f = Boru ve çamur keki arasındaki sürtünme katsayısı
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“A” etkili dokunma alanı, DC’lerin çamur kekine batmış bölümündeki kiriş uzunluğunun, DC
karşısındaki düşük basınçlı permeabl formasyonun “hf” kalınlığıyla çarpılmasıyla bulunur.
2

A = 2h f

hmc ≤

d − hmc
 d2
 d
 − hmc  −  2 − hmc 2
d 2 − d1
 2
  2





2

d1 d 2 − hmc
≤
2
2

hmc = Çamur keki kalınlığı, d1 = DC dış çapı, d 2 = Kuyu çapı
Yukarıdaki eşitliğe göre, sıkıştırma kuvvetinin artması eğilimini gösteren etmenler aşağıdadır.
•
•
•
•
•
•

Gereksiz yüksek çamur yoğunluğundan dolayı yüksek çamur hidrostatik basıncı,
Permeabl zonlarda düşük formasyon basıncı,
Kalın, permeabl formasyonlar daha büyük etkin alan demektir,
Kalın çamur keki büyük etkin alana neden olur,
Geniş boru çapı
“
“
“
“
“ ,
Yüksek sürtünme katsayısına sahip çamur.

Buna göre; düşük yoğunluklu, düşük su kaybı olan, ince ve kaygan çamur kekine sahip çamur, basınç
farklılığından dolayı sıkışmayı engellemek için daha iyidir. Boru kesiti de önemli bir etmendir. Sıkışma
eğilimini azaltmak için çeşitli DC konfigürasyonları geliştirilmiştir. Bunlar spiral DC, kare DC, external
upset DC, ortaları ve başları şişirilmiş DC lerdir (Şekil 8 ). Bu dizaynların amacı etkin dokunma alanını
azaltmaktır. Sıkışık bölgeyi petrol çamuru veya petrol bazlı özel yağlayıcılarla doldurmak çamur kekini
kırar .
4.3.3. Hidrojen İyonu Konsantrasyonu (PH)
Tam nötr çözeltilerin PH sı 7, asit taraf 7’ den az, baz taraf 7’ den çok değere sahiptir. Skala 1-14
arasındadır. Çamurun PH değeri; kilin daha iyi şişmesi, metal malzemelerin kimyasal korozyonu ve
bazı kimyasal çamur katkı maddelerinin reaksiyona girmesiyle direk olarak ilgilidir. PH ölçümü iki
yöntemle yapılır.
Özel Kağıt Şerit Kullanarak PH Ölçümü: Genellikle arazide bu yöntem kullanılır. Eğer çamur 10 000
ppm’ den yüksek Cl içeriyorsa bu yöntem sağlıklı sonuç vermez., elektrometrik ölçüm yapılmalıdır.
Makara direk güneş ışığından korunmalı ve temiz, kuru bir yerde saklanmalıdır.
Ölçüm:
Makaradan 2-3 cm kadar kağıt kopartılarak yavaşça çamur üzerine konur. Kağıt filtre suyunu emerek
rengi değişene kadar (birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar) beklenir. Sonra, kağıt alınarak
makaranın üzerinde bulunan renklerle karşılaştırılır ve benzer renge ait PH değeri kaydedilir.
PH Metre İle PH Ölçümü: Bu yöntem çok daha sağlıklıdır. Bunun için cam elektrotlu test aletleri
kullanılır. Bu ölçümün ilkesi, çözeltiye daldırılan cam elektrotla çözelti arasında oluşan - Hidrojen
iyonları tarafından oluşturulan - elektrik potansiyelinin ölçülmesidir. Oluşan potansiyel farkı vakum tüp
sistemiyle yükseltilerek PH direk kadrandan okunur.
4.3.4. Kum Oranı
Sondaj çamurunun periyodik olarak kum oranının ölçülmesi gerekir. Çünkü, kazılan formasyondan
çamura karışan kum, sirkülasyonun kesilmesiyle kuyu tabanına çökerek kuyuda bulunan takımın
sıkışmasına neden olabilir. Kuyu çeperinde bulunan kek tabakasının kalınlaşmasına neden olarak
sondaj ekipmanı ve boruların kuyuya inip çıkmasına zorluk çıkarabilir, pompa ve diğer ekipmanlarda
mekanik aşınmaya neden olur. Ayrıca, çamur ağırlaşacağı için ilerleme hızı düşer ve çamurun akış
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(reolojik) özellikleri değişir. Sondaj çamuru içindeki ideal kum oranı % 0 dır. Bu oran jeotermal ve
petrol sondajlarında max. % 1, su sondajlarında max. % 3 dür.
Çamurdaki kum ve katı madde oranını azaltmak için sarsıntılı elek, kum ayırıcı (desander), silt ayırıcı
(desilter) ve daha küçük malzemeleri ayırmak için santrifüj kullanılır. Eleklerle 140 µ , kum ayırıcıyla
60 µ , silt ayırıcıyla 25 µ , santrifüjle 3 µ boyutuna kadar partiküller çamurdan ayrılabilir (çimento tozu
ve barit 3-75 µ , şişmiş kil partikülü 3 µ ’dan küçüktür).
Çamurdaki kum oranını ölçmekte kullanılan ekipman (Şekil 25) 200 mesh’lik 2 1/5” çapında elek,
eleğe uygun bir huni ve cam ölçme tüpünden oluşur.
Ölçüm:
•
“Mud to Here” yazısıyla gösterilen çizgiye kadar cam tüpe çamur
konulur, sonra “Water to Here” yazısıyla gösterilen çizgiye kadar
üzerine su konulur ve tüpün ağzı parmakla kapatılarak hızla
çalkalanır.
• Karışım eleğe dökülür. Ardından tüpe tekrar su doldurularak içinde
hiç parçacık kalmayana kadar eleğe dökülür, elek altından temiz su
gelene kadar elek üzerindeki karışım yıkanır. Burada amaç elek
üzerindeki katıları çamurdan arındırmaktır.
• Eleğin üzerindeki kumlu kısım huniye bakacak biçimde huni eleğe
takılır. Sonra huninin alt ucu tüpe sokulur ve eleğin üstünden su
akıtılarak, kumun suyla birlikte ölçme tüpünde birikmesi sağlanır.
• Bir süre kumun çökmesi için tüp dik konumda bekletilir ve tüpün
üzerinde % 20 ye kadar gösterilen çizgilerden, % olarak kum oranı
okunur.
Sondaj çamuru ve çamur filtrasyon sıvısına daha pek çok fiziksel ve kimyasal
test uygulanır, bunlardan başlıcaları: Çamurda petrol, su, katı ve kil içeriğini
bulmaya yarayan “retort analizi”, killerin katyon değiştirme kapasitesini bulmaya
yarayan “metilen mavisi testi”, “rezistivite testi”, “emülsiyon testi”, “korozyon
Şekil 25. Kum ölçer
testi”; su ve filtre sıvısı testleri; “klor içeriği testi”, “petrol bazlı çamurlar için
alkalinite testi”, “kireç içeriği testi”, “kalsiyum testi”, “demir sülfat testi”, “sodyum kromat testi”.

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
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P = 0.052 ρ + P0
P = Basınç (lb/in2 = psi)
ρ = Özgül ağırlık (lb/gal)
D = Uzunluk (ft)
P0 = Atmosfer basıncı (psi)

Şekil 26 da şematik olarak bir sondaj kesiti görülmektedir.
Sondaj çamurunun özgül ağırlığı kesitte görülen permeabl
zonların içerdiği akışkanların o noktalardaki basınçlarını
karşılayacak değerde olmalıdır.
5.1. TEMEL REOLOJİK 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].
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. Kuyu
içindeki akışı düşünecek olursak, akışkanın çok ince iç içe
silindirik düzlemlerden oluştuğu varsayılır (Şekil 27). Bu
düzlemler yani laminalar laminar akıma ismini verir [14].

Şekil 26. Şematik sondaj kesiti

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 27. 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.
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5.2. NEWTONIAN AKIŞKANLAR
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. (Şekil 28) [12].

Şekil 28. Newtonian Akışkanlarda MG – MH
ilişkisi

Şekil 29. Newtonian Akışkanlarda MH – Viskozite
ilişkisi

Makaslama gerilmesinin makaslama hızına oranı “m” dir ve burada viskoziteyi temsil eder. Newtonian
akışkanlarda viskozite sabittir. Şekil 29’ da görülebileceği gibi makaslama hızı viskozite ilişkisi
değişmez, yataydır[4] [12].
5.3. NON-NEWTONIAN AKIŞKANLAR
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 30
da 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].
Viskozite makaslama gerilmesinin makaslama hızına oranıydı. Bir Newtonian akışkan makaslama
hızından bağımsız bir viskoziteye sahiptir. Örneğin saf su 20.2 oC (68.4 oF) de 1 centipoise (0.001
pascal saniye) viskoziteye sahiptir. Şekil 30 da reogramı verilen akışkan sabit viskoziteye sahip
değildir. Onun viskozitesi verilen hızdaki makaslama hızına bağlıdır. Şekil 31 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].
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

Şekil 30. Non Newtonian Akışkanlarda MG – MH
ilişkisi

61

_______

Şekil 31. Non Newtonian Akışkanlarda MH Viskozite ilişkisi

Marsh Hunisi (Marsh Funnel)
Marsh hunisi (Şekil 32), 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
kronometre durdurulur. Bulunan değer çamurun sn olarak viskozite değeridir. Bu değer çamur
hakkında yalnızca bir fikir edinilmesini sağlar. Formüllerde girdi olarak kullanılamaz. Saf suyun 21.1 oC
(70 oF) 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 33). 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 31. Marsh Hunisi

Şekil 32. Reometre
Jeotermal Enerji Semineri

___________________________________________________________________________________________

62

_______

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].

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 veya 10 dakika jel değerleridir. Birimi 100 lb/ft2 dir [13].

Alet herhangi bir devir sayısında (makaslama hızında) makaslama gerilmesini lb/ft2 olarak verir. Bu
değerlerden aşağıdaki gibi o hızdaki görünür viskozite hesaplanır.
M=300 F/R
R= Reometrenin rotari devir sayısı, dev/dak,
F=Dönüş hızı “R” deki okuma, lb/ft2,
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.
Fakat yüksek sıcaklıklarda, örneğin kalsiyum çamurlarında jelleşme ve 149 oC 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. REOLOJİK 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].
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5.4.1. BINGHAM PLASTİK 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 33). Bu doğru apsisi bir
noktada keser ve bir eğimi vardır.
Bingham Plastik Model’in iki parametresi Plastik
Viskozite (PV) ve Yield Point (YP) dir. Bunlar
reometrenin 600 (F600) ve 300 (F300)
devirlerdeki okumalardan kolayca hesaplanır.
PV = F600 - F300
YP = F300 – PV
Burada; PV’nin birimi centipoise (gr/cm.sn) ve
YP’nin birimi lb/100ft2 dir.

Şekil 33. Bingham Plastik Model

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.
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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.
Tablo 4. Tipik bir çamurun görünür
viskozitesi
R
(dev/dak)

F
(lb/100ft2)

m
cps

3

6

600

6

8

400

Power Law Model’i anlamak için Tablo 4 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)
denir ve bunun matematiksel ifadesi F = K.Rn 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
Newtonian olduğu anlamına gelir. K, kıvam faktörü
600
44
22
(consistency factor) dür. PV’ye benzer şekilde , K değerinin
artışı çamurdaki katı konsantrasyonunun artmasına veya çamurdaki parçacıkların boyutlarının
küçülmesine işarettir. K’ nın birimi lb/100 ft2-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 34 ve 35 de n=0.5 ve K=2 olan bir
çamurun reogramları görülmektedir.

Şekil 34. Kartezyen koordinatlarda Power Law

Şekil 35. 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.
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5.5. KUYUDA SİRKÜLASYON BAŞLANGICI
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.
5.6. KALDIRMA KAPASİTESİ (KUYU TEMİZLİĞİ)
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 36 deki nomogram kullanılarak, farklı kuyu çaplarında gereken anülüs hızı pratik olarak
saptanabilir.

Şekil 36. Normal aralıktaki kuyu çapı ve çamur ağırlıkları için optimum anülüs hızları
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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.
5.7. KRİTİK HIZ [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)

N Re =

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

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
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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 = Fk / AEk
Fk = Akışkanın hareketi dolayısıyla akışın olduğu yerin çeperine etki eden güç,
A = Akışın olduğu yerin alanı,
Ek = Akışkanın birim hacminin kinetik enerjisidir.
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 37).
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
formülünde yerine konularak Reynolds Sayısı bulunur.
Burada d e = 0.816( d 2 − d1 ) dir.
Yine 2100 sayısı temel alınarak, bu sayının üstü turbulent altı laminar akımı işaret eder.

Şekil 37. Stanton Diyagramı, silindirik boruda turbulent akım için sürtünme faktörünü gösterir.
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Önerilen bir başka yöntemde de Hedstorm Numarası kullanılır. Bu yöntemde aşağıdaki formül
önerilmiştir ve buradan bulunan NHe değerinden Şekil 38 yardımıyla kritik Reynolds Sayısı bulunur.

N He = 37,100 ρτ yx d 2 / µ 2p

Şekil 38. 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 39 dan bulunur ve bulunan
değer 2100 sayısıyla karşılaştırılır.

Şekil 39. Power Law Model İçin 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 ) 
=


K
2 + 1/ n



n

Ve sonuç 2100 sayısıyla karşılaştırılır.
5.8. LAMİNAR AKIM BASINÇ 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 AKIM BASINÇ 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 5 ve Tablo 6
da verilmiştir.
5.10. EŞDEĞER SİRKÜLASYON YOĞUNLUĞU (EQUIVALENT CIRCULATING DENSITY) [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 = (Ph + Σ Pa) / 0.052 x Z burada;
ESY = Verilen noktadaki eşdeğer sirkülasyon yoğunluğu, lb/gal,
Ph = “
“
hidrostatik basınç, psi,
Σ Pa = “
noktanın yukarısındaki kesitlerdeki basınç düşümlerinin toplamı, psi,
Z
= “
“
gerçek dikey derinliği, ft dir.
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Tablo 5. Non Newtonian Akışkanlarda basınç kaybı eşitlikleri FfhhhFormülleriEşitlikleri
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Tablo 6. Newtonian Akışkanlarda basınç kaybı eşitlikleri
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5.11. SURGE VE SWAB BASINÇLARI [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.
V = {0.45 + ( Dp2 ) / ( Dh2 - Dp2 )} 8100 / t burada,
Dp = Boru çapı, inç,
Dh= 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 HİDROLİK OPTİMİZASYONU [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) Debi: Birim zamanda pompalanan akışkandır, m3/sn veya GPM (gallon per minute) olarak
ölçülür.
b) Akış Alanı: Akışkanın aktığı alan, m2 veya inç2.
c) Sistem Uzunluğu: Akışkanın pompalandığı uzunluk, m veya feet.
d) Akışkan Özellikleri: Akışkanın birim hacim ağırlığı, kg/m3 veya ppg (paund per gallon),
viskozitesi,
veya cps.
Sirkülasyon sisteminde daha yüksek debi
“
“
“ küçük alan
“
“
“ uzun boy
“
“
“ ağır çamur
“
“
“ viskoz çamur

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

demektir.

5.13. JET MATKAP NOZUL BOYUTU SEÇİMİ
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
kırıntının tekrar dişlerle teması ve bu biçimde enerjinin boş yere harcanması önlenir. Yumuşak
formasyonlarda jet halindeki akışkan formasyonda ilerlemeye de yardım eder.
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5.14. HİDROLİK 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.
a)
b)
c)
d)
e)

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.

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 →
Maksimum jet vuruş gücü için

(∆P) H = (1 / 1 + m) Pmax

[1]

→ ( ∆P ) J = (2 + 2 / m) Pmax [1]

Eşitliklerinden her iki yaklaşım için matkapta harcanacak basınç kayıpları bulunur ve log-log kağıttaki
debi basınç grafiğinde bu değerler yardımıyla optimum debi (Qopt) 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)
( At ) opt =
D = 64

2
8,311x10 −5 ρQopt

C d2 (∆Popt )
( At ) opt
3π

Optimum toplam nozul alanı,inç2,

Bir nozulun 1/32 inç olarak optimum alanıdır.
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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)
b)
c)

Kuyuda meydana gelebilecek göçmeleri engellemek,
Yüzeye yakın tatlı su akiferlerini tecrit ederek kirlenmelerini önlemek,
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 haricindeki 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 7’de, özellikleri Tablo 8’ de görülebilir.
Tablo 7. API Standardında koruma boruları
Minimum Akma Minimum Çekme Mukavemeti
Kalite (Grade)
Mukavemeti (psi)
(psi)
H-40
J-55
K-55
C-75
N-80
L-80
C-95
P-110

40.000
55.000
55.000
75.000
80.000
80.000
95.000
110.000

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 koruma boruları kuyu derinliği, delinen formasyonların yapısı,
üretilecek akışkanın sıcaklığı, basıncı, debisi, kimyasal özellikleri gözönüne alınarak kuyu tabanından
yukarı doğru tasarlanır.Yüzeyden itibaren kuyulara indirilen belli başlı casing tipleri şunlardır.
•
•
•
•
•

Kondüktör koruma boruları (Conductor casing)
Yüzey koruma boruları (Surface casing)
Ara koruma boruları (Intermediate casing)
Üretim koruma boruları (Production casing)
Liner

Kondüktör koruma borusu, 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 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 koruma borusu kendinden sonra indirilecek
boruların yükünün bir kısmını taşıyacağından yüzeye kadar çimentolanır.
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Tablo 8. API casingler
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Tablo 8. API casingler, devam

Ara koruma borusu, sondajın emniyetli devamını olanaksız kılacak şartlar oluşması durumunda
kuyuya indirilir. Öte yandan bazı jeotermal sahalarda rezervuardan daha bol akışkan elde etmek gibi
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nedenlerle, ara koruma borusu dizisi rezervuarın hemen üstüne gelecek şekilde indirilerek
çimentolanır. Bu durumda üretim koruma borusu olarak görev yapar.
Üretim koruma borusu, rezervuardaki akışkanın üretiminin yapılacağı dizidir. Bu nedenle mümkün
olduğu kadar rezervuar seviyesine yakın bir yere indirilerek yüzeye kadar çimentolanır. Tüm koruma
borularının dizilerinin uygun tipte seçilip yüzeye kadar istenen kalitede çimentolanmaları önemli iken
rezervuar akışkanının içinden akacağı ve en çok etkileyeceği boru dizisi olan üretim koruma
borusunun seçimi, kuyuya indirilmesi ve çok düzgün çimentolanması bir kat daha önemlidir.
Liner’lar, rezervuar içine indirilen kısa dizilerdir. Üretim anında rezervuarda göçme tehlikesi varsa
veya rezervuar kayaç ince malzeme içeriyorsa üretim koruma borusu içinden kuyuya liner adı verilen
delikli borular indirilir. Bu dizi yüzeye kadar uzanmayıp üretim koruma borusu içinde asılır veya üst
uçları üretim koruma borusu içinde kalacak şekilde kuyu tabanına oturtulurlar.
Yukarıda da belirtildiği gibi jeotermal sahanın özel şartlarına bağlı olarak söz konusu boru dizilerinden
kuyu programında öngörülenlerin hepsi kuyuya indirilir veya kuyu şartları elverişli ise gerekli
görülenlerle teçhiz edilir.
Bir jeotermal kuyunun, uygun kalite koruma borusu ile teçhizi ve çimentolanması kuyu ömrü ile doğru
orantılıdır.
Türkiye’de ve dünyada bazı jeotermal sahalarda uygulanan kuyu teçhiz dizaynlar ile İzmir Valiliği
adına hazırlanan jeotermal enerji yönetmeliğinde öngörülen kuyu koruma borusu dizaynları Şekil 40
ve 41’de verilmiştir.

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

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

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

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)

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
8 1/2”
(5000-6000 feet)

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

Şekil 40. İtalya-Larderello jeotermal sahasındaki kuyu dizaynları
Koruma boruları şu yapısal özellikleriyle tanımlanırlar :
a) Malzeme Kalitesi (grade)
b) Uzunluk
c) Dış Çap
d) Et kalınlığı
e) Ağırlık
f) Diş tipleri ve Bağlantı türleri
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Şekil 41. İzmir Valiliği Jeotermal Enerji Yönetmeliği’nde öngörülen kuyu ve casing dizaynları
6.1.1. Malzeme Kalitesi (Grade)
Koruma boruları çelikten imal edilmiş olup, yapıldıkları çeliğin kalitesine göre standardize edilmişlerdir.
Malzeme cinsi itibarıyla minimum akma mukavemetleri (minimum yield strength) ile tanımlanırlar.
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Boru malzeme cinsinin gösterimi, bir harf ile iki veya üç haneli numaradan oluşur (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.
Farklı kalitedeki koruma boruları kolay ayırt edilmeleri için değişik renkte boyanırlar. Boyama, manşon
üzerine veya manşondan belli mesafeye bant şeklinde çizilerek yapılır. H-40 boyasız veya bir siyah,
J-55 bir yeşil, K-55 iki yeşil, N-80 bir kırmızı, P-110 bir beyaz, C-75 bir mavi, C-95 bir kahverengi, L-80
kırmızı-kahverengi ve V-150 eflatun (mor) bant ile gösterilir. Tablo 8’de API Standartlarındaki casing
özellikleri görülebilir.
C kalite borular, H2S’e dayanıklı olmaları nedeniyle özellikle doğalgaz sondajlarında kullanılır.
6.1.2. Uzunluk (Length)
Değişik uzunluklarda imal edilen koruma boruları 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)
Koruma borularının dış çapları diğer özellikleri gibi standardize edilmişlerdir (API Std.5A, 5AC, ve
5AX). Dış çapları 4 ½” ile 20” arasında değişen 14 farklı tipte üretilmektedirler. Ancak isteğe bağlı
olarak standart dışı borularda yapılmaktadır.
6.1.4. Ağırlık (Weight)
Koruma borularının 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). Koruma borularının
ağırlığı üç şekilde belirtilir :
I.
II.
III.

Nominal ağırlık (nominal weight)
Dolu uçlu ağırlık (plain end weight)
Dişli ve Manşonlu ağırlık (threated and coupled weight)

6.1.4.1. Nominal Ağırlık (Nominal Weight)
Nominal ağırlık, esas olarak sipariş esnasında koruma borusunun 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.
Nominal ağırlık Wn, aşağıdaki formüle göre hesaplanır :
Wn=10,68(D-t)t+0,0722 D2 lb/ft, burada
D : Dış çap (in) , t: Et kalınlığı (in)
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6.1.4.2. Dolu Uçlu Ağırlık (Plain End Weight)
Koruma borusunun dişsiz ve manşonsuz ağırlığıdır. Dolu uçlu ağırlık API Standards, Bulletin 5C3’den
alınan aşağıdaki formüle göre hesaplanır :
Wpew =10,68(D-t)t lb/ft veya
Wpew =0,02466(D-t)t kg/m, burada
Wpew : Dolu uçlu ağırlık (lb/ft veya kg/m), D : dış çap (in), t : et kalınlığı (in)
6.1.4.3. Dişli ve Manşonlu Ağırlık (Threated and Coupled Weight)
Koruma borusunun 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)
NL : Manşon uzunluğu (in)
J : Sıkma pozisyonunda borunun sonundan manşonun merkezine olan uzaklık (in)
Wpe :Dolu uçlu ağırlık
6.1.5. Et Kalınlığı (Wall Thickness)
Et kalınlığı, borunun dış ve iç çapı arasındaki farkla belirlenir.Et kalınlığı koruma borularının yük
taşıma kapasiteleri açısından 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.Koruma borusunun 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 birbirilerine bağlanmaları için uç kısımlarına diş açılır. Dişler tip ve sızdırmazlıklarına göre
şu gruplara ayrılır (Şekil 42):
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
yuvarlatılmış olup diş yan yüzeyleri 30o 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
üzere) boruların uçları kalınlaştırılır (External Upset).
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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 daha fazladır.
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 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 42. API diş tipleri
6.2. Boruların Bağlanması
Borular bağlanırken belli bir momentle sıkılırlar. Sıkma işlemi 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. Boruların gereğinden düşük torkla sıkılmaları ise
başta çözülme olmak üzere bir çok olumsuzluğa neden olabilir.
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 birbirine bağlandığında ölçülen toplam uzunluk bir borunun diğeri
içine giren kısmı kadar azdır ve bu değer manşonlu uzunluğun yarısı kadardır. Ancak borular
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bağlandığında, uçları manşon ortasına kadar gelmez ve yüzeyleri çakışmaz. Boru ucunun manşon
ortasına uzaklığı (J), manşon boyu (Lc) ile gösterildiğinde bir borunun diğeri içine giren kısmının
uzunluğu (Lj), Lj = 0.5 Lc – 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. Lc, Lj 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.
6.3. Koruma Borularına Etki Eden Yük ve Kuvvetler
Koruma boruları kuyuya indirildiğinde değişik yük ve kuvvetlerin etkisi altında kalırlar. Bunlar :
a)
b)
c)
d)
e)

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

6.3.1. Dış Basınç (External Pressure)
Koruma borusuna 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 C = çamur yoğunluğu * derinlik * gravitasyon hızı
=ρm * g * h

Cpsi = 0.052*ρ * h (ρ : çamur yoğunluğu ppg, h : derinlik feet)

olarak hesaplanabilir.Aynı formül, metrik sistemde :
Cbar = 0.0981* ρ * h ((ρ : çamur yoğunluğu kg/l, h : derinlik m) olur.
Boru dizaynında, kuyu tabanındaki göçme basıncının (Cpsi veya Cbar) koruma borusunun göçme
dayanımını aşmayacağından emin olunmalıdır. Koruma borularının 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 =

E : Çeliğin Young Modulu,
borusunun dış çapı

2E
1− v2

x

1
D D

 − 1
t t


2

v : Poisson Oranı,

Burada,

t : Koruma Borusunun Et Kalınlığı, D : Koruma

Imperial birim sisteminde E = 30x106 psi ve v = 0.3 dür. Formül basitleştirildiğinde,
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bar olur.

Yukarıda verilen eşitlikler tablo 9’ da verilen D/t oranlarına uygulanabilir.
Tablo 9. Elastik çökme İçin 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 koruma borusunun yapımında kullanılan çeliğin kalitesine bağlıdır. Y ise akma mukavemetidir.
Yukarıdaki formül Tablo 9’ da verilen D/t oranlarına uygulanabilir. Öncelikle D/t oranı saptanmalıdır.
Eğer bulunan değer Tablo 10’ da verilen değerlerin sınırları içine düşüyorsa A, B, C doğrudan
tablodan okunabilir.
Tablo 10. 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 :

 F
− G
Pt = Y
D/ t


psi, Burada F ve G sabit olup hesaplanmaları aşağıdaki gibidir :
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3

 3B / A  
3B / A 
Y
 1 −

 2 + (B / A )   2 + B / A 

2

ve G =

FB
dir.
A

F ve G değerleriyle birlikte D/ t değer aralığı (Tablo 11) yukarıdaki formüle uygulanabilir.
Tablo 11. Geçiş (ara) göçme basıncı için formül faktörleri ve D/ t oranları
Kalite (Grade)

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

H-40
J-55
K-55
C-75
N-80
L-80
C-95
P-110

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 (Internal Pressure)
Koruma borusu 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 basıncına yakın
basınçlar oluşabilir. Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere patlama basıncı kuyu başında maksimum,
kuyu dibinde ise minimumdur.
Casingler için minimum patlama basıncı Barlow formülü ile hesaplanır.
 2Yt 
P = 0.875
 Burada, t:Casing et kalınlığı, D:Casing dış çapı ve Y:Minimum akma mukavemetidir.
 D 
0.875 katsayısı, boru et kalınlığının toleransı ile ilgilidir. Daha önce de belirtildiği gibi % 12.5 olan bu
değer nominal et kalınlığından çıkartılarak, 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 üst sınırı daha düşük değerlerde tutulur ve aşağıdaki
bağıntı ile hesaplanır :
 D − d1 
 Burada, Ym:Manşonun minimum akma mukavemeti, Dm:Manşonun nominal dış
P = Ym  m
 Dm 
çapı, d1:Sıkılmış boruda manşonun boru ucuna gelen yerdeki dişinin iç çapını gösterir.
Buttress dişli borular için :
d1 = E7–(L7+ I)T+0.62
E7 : Yanal yüzey çapı, mm (API Std 5B)
L7 : Tam dişin uzunluğu, mm (API Std 5B)
T : Koniklik 0.0625 mm/mm. Değerlerini göstermektedir.
6.3.3. Eksenel Yük (Axial Load)
Koruma boruları askıya alındıklarında, kendi ağırlıklarının çekme etkisi altındadırlar.Bu kuvvet, boru ve
bağlantı elemanlarını kopmaya zorlar. Boruların kopma mukavemetleri şu bağıntı ile saptanır :
Py = 0.7854 (D2 – d2) Yp

Burada 0.7854 (D2-d2) yükü taşıyan kesitin alanıdır.
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: Boru gövdesinin kopma mukavemeti
: Dış çap
: İç çap
: Borunun minimum akma mukavemetini göstermektedir.

Buttress dişli boruların bağlantı mukavemeti : Pj = 0.95 * Ap * Up * [1.008-0.0396(1.083-Yp/Up)D]
Manşon dişi mukavemeti : Pj = 0.95 * Ac * Uc
Burada Ap : Borunun yük taşıyıcı kesit alanını, Ac =Manşonun yük taşıyıcı kesit alanını, Uc : Manşonun
minimum kopma mukavemetini göstermektedir.Standart borular için minimum kopma mukavemetleri
Tablo 12’ de verilmiştir.
Tablo 12. API koruma borusu kopma mukavemetleri
Akma Mukavemeti
Kalite
(Grade)

Min.
Psi

Çekme
Mukavemeti

Max.

Kg/cm2

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.

Uzama (1)

Kg/cm2

psi

Kg/cm2

%

5624
5624
6327
7733
6679
7733
9842

60000
75000
95000
95000
100000
95000
105000
125000

4218
5273
6679
6679
7030
6679
7382
8788

27
22,5
18
18
17
16,5
14

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


Çeliğin gerilme-uzama diyagramı şekil 43’de görülmektedir
MAKSIMUM ÇEKME

ÇEKME GERILMESI

ÜST
AKMA
NOKTASI

KOPMA

ALT AKMA NOKTASI
PLASTIK DEFORMASYON BÖLGESI
ELASTIK DEFORMASYON BÖLGESI

UZAMA

Şekil 43. Çelik malzeme gerilme-uzama diyagramı
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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 yanında sıkışma
bölgesini de içeren elipste, göçme ve patlama basınçlarının eksenel gerilmeye bağlı olarak değişimi
grafik olarak saptanır (Şekil 44).
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 (Ym) 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.
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 44. Casing yük mukavemet elipsi
6.3.4. Yüzdürme Kuvveti (Buoyancy Factor)
Arşimet ilkesine göre tamamen sıvıya batırılmış bir cisim, yer değiştirdiği sıvının ağırlığına eşit bir
kuvvetin etkisi altındadır. Bu kuvvete kaldırma kuvveti denir.
Koruma borusu dizaynında kaldırma kuvvetinin dizi üzerindeki etkisi mutlaka göz önünde tutulmalıdır.
Kaldırma kuvvetinin öncelikle ağırlık azaltıcı rolü vardır ve bu da ağırlıktan dolayı oluşan çekme
yükünü hafifletir.
Koruma borusunun veya sondaj takım dizisinin yoğunluğuna ρs, içine daldırılan sıvının (çamur)
yoğunluğuna da ρm dersek ;
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ρ 
Kaldırma kuvveti = 1 − m  formülü ile bulunur. Kaldırma kuvveti birimsiz olup her zaman 1 den
ρs 

küçüktür. Öte yandan kaldırma kuvveti sıvıya batmış cismi her noktada etkiler. Dolayısıyla kuyudaki
koruma borusu dizisi boyunca aynıdır.
Tablo 13. Çekmenin göçme mukavemetine etkisi
Çekme
Etkisi
RY=S/Ym
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/Ym
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/Ym
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]
Kuyuya indirilen koruma borularına, kuyunun değişik derinliklerinde 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 koruma borusuna
etki eder. Ayrıca zaman içinde (bu yükler ve bazı kimyasal etkiler nedeniyle) koruma borusu yapısında
meydana gelebilecek değişiklikler, koruma borusunun 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 söz konusu 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 ayırmak 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 söz konusu ise bu hesaplama
yapılır.
6.4.1. Kuyuda Koruma Borusu Dizisine Gelen Yükler
Göçme Basıncı : Koruma borusu tasarımında ilk ele alınan büyüklüktür. Anülüste bulunan çamurun
hidrostatik basıncıdır ve derinlikle artar. Dış basınç daha önceden belirtildiği gibi kuyu başında
minimum kuyu dibinde maksimumdur. Hesaplama yapılırken boru içinin boş olduğu kabul edilir.
Koruma borusu seçiminde aynı göçme basıncına dayanacak değişik kalite ve et kalınlığındaki
borulardan en ucuz olanı seçilir. Et kalınlığı fazla olan 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. Bu bölgedeki boruların eksenel yüke ve
iç basınca da dayanıklı olması gerekir.
İç Basınç : Boru içindeki akışkanların basıncıdır. Akışkanlar, formasyondan kuyuya giren veya boru
içinden 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 kuyu
başında maksimum, kuyu dibinde minimumdur.
Eksenel Yük : Dizinin kendi ağırlığından dolayı oluşan yüktür. Her boru ve bağlantı kendi altındaki
dizinin ağırlığını taşır. Dolayısıyla bu yükü taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. Eksenel yük, kuyu başı
koruma borusu bağlantısında en büyük, tabanda 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 aynı anda
etkilerler. Öte yandan kuyuda var olan sapma, yüksek sıcaklık ve gaz içeriği koruma borusu dizisini
yukarıda incelediğimiz kuvvetlerle birlikte etkiler.
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6.5. Boru İndirme Öncesi Hazırlıklar
Kuyunun hangi çapta açılmaya başlanarak, ilk koruma borusu dizisi çapının ne olacağını belirleyen
etmen, kuyuya inilecek son boru dizisi çapıdır.
Delik çapı arttıkça kazılacak hacim dolayısıyla maliyet artar. Derin kuyularda, indirilecek dizi ağırlığı
fazla olacağından yük taşıma kapasitesi büyük kuleler gerekir. Öte yandan açılacak kuyudan
öngörülen çapta dizi ile üretim yapıldığında ekonomikliğinin de göz önünde bulundurulması gerekir
(rezervuar şartları dikkate alınarak). Elde bulunan boruların çapları ile sahada yapılan genel
uygulamalar (önceki deneyimler) çap seçimini etkileyen etmenlerdir.
Kuyunun hangi çaptaki matkaplarla delineceği, hangi boru dizisinin indirileceği, üretim dizisi çapının
seçilmesine bağlıdır. Üretim dizisinin çapı belirlendikten 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 çaptaki deliğe indirilebileceği ve daha sonra bu boruların içinden hangi çapta matkapla delme
işlemine devam edileceği tablolarda verilmiştir (Tablo 8).
Koruma borularının yapısal kontrolleri (yarık, çatlak) hassas olarak bir takım sonik ve elektromanyetik
yöntemlerle yapılırken arazide diziye bağlanmadan önce gözle de kontrol edilmeleri gerekir. Bu
kontrolde, darbe görerek göçmüş, derin çizik oluşmuş, çatlamış yerler bulunan borular, ilk etapta
ayrılır. Aynı 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 ayrılır.
Koruma boruları araziye geldiğinde, diş kısımlarında koruyucu başlıklar vardır. Boru inişi öncesi bu
başlıklar sökülerek diş kontrolünün yanı sıra dişlerin temizliği yapılarak, varsa çapaklardan arındırılır.
Temizlenen dişler tekrar yağlanarak koruyucu kapaklar yerine takılır.
Koruma boruları kuyuya indirilmek üzere kuleye alındığında koruyucu başlıklar çıkarılıp, boruların bir
birine bağlanması gereklidir. Aksi halde borunun kuleye verilmesi anında dişlerde meydana
gelebilecek bir hasarın giderilmesi zaman kaybına neden olur. 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, koruma
boruları, sıcak çekme işlemiyle yapıldıklarından boyları 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 kaydedilir. Ayrıca uzunluğu borunun üzerine boya ile yazılır.
Karışıklık olmaması için kuyuya inilecek borular, bu kayıt sırasına göre sehpa üzerine dizilir. Ölçme
işlemi yerde yapıldıktan sonra borular kuyuya indirilirken de yapılabilir. Böylece ilk ölçünün
doğrulaması yapılmış olur. Kuyuya borular indirilirken operasyon sırasında kullanılan bir takım
ekipmanlar vardır ki bunlara “koruma boruları aksesuarları” denir.
Bunlar, kılavuz uç (float shoe, guide shoe), yüzer yaka (float collar), alt ve üst tapalar, merkezleme
yayları (centralizer), sıva kazıyıcı (scratcher, wall cleaner), çimentolama sepeti (cement basket),
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. Koruma boruları aksesuarlarından bazıları Şekil 45’ de görülmektedir.
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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 45. Koruma borusu aksesuarları
Float shoe (guide shoe), en alttaki borunun ucuna takılan ve borunun kuyu içinde takılmadan inmesini
sağlayan parçadır. Kılavuz uç olarak ta isimlendirilen bu ekipmanın float shoe cinsinin içinde, geri
basıncı üzerinde tutan bilye veya check-valf vardır. Bilye, çimento basılırken, çimentonun boru ve
kendi içinden geçmesine müsaade eder, ancak, anülüse çıkan şerbetin geri boru içine dolmasına izin
vermez. 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 bilye 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 çimento 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 birbirine karışmamasını,
çimentolama operasyonu sırasında boru içinde çimentonun istenen düzeye kadar ötelenmesini sağlar.
Kauçuk, alüminyum döküm veya plastikten yapılan alt ve üst tapalar çimentolamadan sonra sondaj
devam edeceği zaman matkap tarafından kolayca parçalanırlar. Kenarları dizi içinde çamuru veya
çimentoyu sıyıracak biçimde 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. Şekil 46’ da bu parçalar görülebilir.
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Cement Head
(Çimentolama Başlığı)

Displacement Fluid
(Öteleme Sıvısı)

Top Plug
(Üst Tapa)

Cement Slurry
(Çimento şerbeti)

Float Collar
(Yüzdürme Yakası)
Bottom Plug
(Alt Tapa)

Anülüs

Centralizer
(Merkezleyici)

Float Shoe
(Yüzdürme Kılavuzu)

Şekil 46. Kuyu İçi koruma borusu aksesuarları
Üst tapayı ötelemek için pompalanan su veya çamur, basıncı yükseltir. Basınç belirli bir değere (Ör:
40-50 kg/cm2) eriştiğinde, alt tapanın diyaframı yırtılır ve çimento açılan bu delikten, yüzdürme (float
collar) ve kılavuz 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, 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.
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.
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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.
Koruma borusu dizisine kaç adet merkezleyici takılacağını belirleyen en önemli faktör, kuyu delinirken
meydana gelen sapma derecesidir (Şekil 47). Esas olan, kuyudaki sapma açısının mümkün olduğu
kadar düşük olmasını sağlamaktır. Şekil 48’de görülebileceği gibi iyi merkezlenmemiş boru dizisinde
çimentolama işlemi başarısız olur. Bunun için, matkaba verilen ağırlık, dizinin dönme hızı ve
stabilizasyon ekipmanlarının dizaynı sondaj şartlarının gerektirdiği gibi olmalıdır.
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) biçimde dayanıklı susta veya yaylardan yapılması gereklidir.
Boru üzerinde centralizerin istenen seviyede durmasını sağlamak için, centralizerin alt ve üstünde yer
alan sabitleyiciler (stop ring) konur.
Boru üzerindeki diğer bir ekipman, boru inişi sırasında, kuyu cidarında bulunan çamur kekinin
sıyrılmasını temin etmek amacıyla takılan kek kazıyıcı (scratcher, wall cleaner) olmaktadır.
Çimentolamanın esas amacı, formasyon ile casingi birbirine geçirimsiz bir şekilde bağlamak
olduğundan, arada harhangi bir malzeme olmamalıdır.
Derin kuyu çimentolamalarında kullanılan ekipmanlardan (cement basket) çimentolama sırasında
çimento şerbetinin kaçabileceği zayıf zonların üzerine gelecek seviyede koruma borusunun üstüne
konur. Bu ekipman, üstünde bulunan çimento sütununun basıncını taşıdığından alt tarafında bulunan
zayıf zonun yırtılmasını önler.
Derin kuyularda kullanılan diğer bir çimentolama uygulaması, kademeli çimentolamadır. Bu işlemde
amaç, derinlikten dolayı çimento hidrostatik basıncının kuyu dibinde yaratacağı aşırı basıncın
önlenmesi, uzun süren 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 koruma borusuna bağlanır.
Yaklaşık 10 yıl kadar önce, çimento karışımları bir jet hoper sisteminden geçirilerek hazırlanıyordu. Bu
düzenekte kuru çimento, hopper içine üstten dökülürken, alttan basınçlı su verilerek oluşturulan
karışım, karışım tankına, buradan da çimentolama aracı aracılığı ile kuyuya basılıyordu. Bu tip
çimentolamanın sakıncalı yönü, tüm çimento karışımının homojen olarak hazırlanamaması ve kuyuya
zaman zaman sulu, zaman zaman yoğun çimentonun basılması olmuştur. Öte yandan toz çimento
yetiştirilemeyip kuyuya sadece suyun basıldığı zamanlar olmakta, bu su zonu iki casing arasına
yerleştiğinde, üretim sırasında yüksek sıcaklıktan dolayı genleşerek, içteki koruma borusunun
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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ÇAMUR

ÇİMENTO

BORU ORTALANMAMIŞ

BORU ORTALANMIŞ

Şekil 48. 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 gerekir ki, 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 hızdan daha yavaş olmalıdır.
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Boru inişi sırasında, boru üzerine takılacak centralizer ve scratcher 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 torka kadar sıkma işlemi devam ettirilir.
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
(C3S)
Dikalsiyum Silikat
(C2S)
Trikalsiyum Alüminat (C3A)
Tetrakalsiyum Alüminaferrit (C4AF)
Tablo 14. 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

C4AF
8
12
8
12
12
12

API standartlarına göre sülfata çok dayanıklı çimentolarda Tetrakalsiyum Alüminaferrit ile Trikalsiyum
Alüminatın toplamı % 24 den az olmalıdır(Tablo 14).
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Sondajcılıkta en çok kullanılan çimento türü “Portlant Çimento” dur. İnilecek derinliğe ve kuyuda
karşılaşılacak koşullara uygun değişik türleri vardır (Tablo 15). 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 15. API çimentoların kullanıldığı derinlik ve sıcaklık aralıkları
API Çimento Cinsi
A
B
C
3
D
E
G
H

Derinlik (m)
0-1800
0-1800
0-1800

Sıcaklık (oC)
27-77
27-77
27-77

1800-3050

27-127

3050-4200
0-2440
0-2440

27-143
27-93
27-93

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
etkendir) 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
çimentosunun 1,8 gr/cm3 ‘’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, ilmenit gibi özgül ağırlığı yüksek maddelerdir. (Barit yoğunluğu : 4,25 gr/cm3, hematit
yoğunluğu : 5,02 gr/cm3, ilmenit yoğunluğu :4,6 gr/cm3 ).
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 arasındaki
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
pastasının uzaklaştırılmasına çalışılır. Jeotermal kuyularda, çimento öncesi basılan 3-4 m3 soğuk su,
basınç farkından dolayı kazıma görevi gördüğünden ayrıca kuyu içinde soğutma işlevini yerini
getirdiğinden sıkça kullanılan bir uygulamadır.
Çamur keki yanı sıra, 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 viskozitesi 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) Çamurun plastik viskozite ve akma sınırının düşürülmesi,
b) Boruların kuyu içinde ortalanması,
c) Dizinin döndürülmesi ve aşağı-yukarı hareket ettirilmesi,
d) Diziye kazıyıcıların bağlanması,
e) Türbülanslı akış sağlanması,
f) Çimento ile çamur temas süresinin yeterli olması,
Bu sayılanların ne ölçüde gerçekleştirildiklerinin bilinmesi, çimentolama başarısız olduğunda,
başarısızlığın nedenlerini bilmemize olanak sağlar.
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 dibi
şartlarına göre, çamur katkı maddelerinin planlaması yapılır.Sıcaklığın 110oC nin üzerinde olduğu
yerlerde, çimento mukavemetini korumak amacıyla % 30-40 arasında Silis unu (silica flour), % 0,2-0,4
oranında geciktirici katılmalıdır. (Kuru çimento yoğunluğu : 3,14 gr/cm3, silis unu yoğunluğu : 2,85
gr/cm3)
Yüksek sıcaklık (110oC ve üstünde) şartlarında, çimento mukavemetinin azalmasının yanı sıra
geçirgenlikte artmaya başlar.Yüksek sıcaklıkta, çimento yapısında, dikalsiyum silikat-alfa-hidrat ve
kalsiyum hidroksit oluşur. Bunlar mukavemeti azaltırlar.Çimentoya silis unu katıldığında, silisin bir
kısmı kalsiyum hidroksitle reaksiyona girer ve dikalsiyum silikat-alfa-hidrat oluşur, Diğer bir kısmı ise
alfa hidratlarla reaksiyona girer ve tobermorite denilen silikatlar oluşur. Tobermoritler çimentonun
mukavemetini arttırır, geçirgenliğini azaltırlar. Silika ununun optimum kullanılma sıcaklığı 110-200 oC
dir.
Geciktiricinin az ya da çok kullanılmasının pratikte görülen bir takım sakıncaları 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,
bulunması gerekir. Jeotermal sahalarda çimento şerbetinin yeterli dayanımda olması için 1,80 gr/cm3
yoğunlukta olması gereklidir. (suyun yoğunluğu : 1 gr/cm3)
Çimento şerbetinin (karışımdaki) malzeme miktarı hesabı :
Karışım yoğunluğu =

Kuru çimento kütlesi + Karışım suyu kütlesi
Çimento hacmi + Su hacmi
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Klasik çimentolamada “Perkins Metodu” (tek kademeli çimento), operasyon kademeleri Şekil 49’da
gösterilmiştir.
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 49. 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 önceden edinilmiş bilgilerin
yeniden değerlendirilmesi ve bir sonraki aşamaya, elde edilmiş bu yeni veriler ışığında geçilmesidir
(Şekil 50).

Şekil 50. Jeotermal proje disiplinleri
Projelerde ilk adım, jeolojik çalışmalardır. Jeotermal sahalarda, jeolojiye en büyük yardımcı unsurlar,
arazide var olan doğal buhar çıkışları, fümerol, gayser ve hidrotermal alterasyonlardır. Jeolojik etütlere
yardımcı bilim dalları ise jeofizik ve jeokimyadır.
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 yeraltı
sıcaklık gradyeni (oC/10 m) ve sıcaklık dağılım haritaları çıkarılarak, sahada olası jeotermal kaynağın
saptanmasına yönelik derin ve dar çaplı (slim-hole) kuyular 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
önemli bilgiler elde edilir. Slim-hole kuyuları sonrası mevcut jeoloji, jeofizik ve jeokimyasal verilere, test
sonuçlarının da eklenmesiyle, üretim kuyu yerleri ve sayısı kararlaştırılır. Rezervuar koşulları daha net
bilinebildiğinden, kuyu kazı ve teçhiz planlamaları daha emniyetli ve doğru yapılacaktır. Sahada
kazılan kuyuların testleri, rezervuar ve akışkan parametrelerini daha çok belirginleştirecektir. Slim-hole
ve üretim kuyularından sonra yapılan testlere ek olarak yapılan girişim (interference) testleri ile (elde
edilen diğer verilerde dikkate alınarak) ek üretim kuyu yerleri (make-up wells) ile re-enjeksiyon kuyu
yerleri saptanır.
Re-enjeksiyon çeşitli nedenler dolayısıyla yapılır. Bunlar:
a) Yüzeydeki atık suyun çevre kirliliğine sebep olmaması,
b) Rezervuar basıncının desteklenmesi,
c) Rezervuar kayaçtan ısı süpürmek (daha fazla ısı çekmek),
d) Rezervuardan yapılan üretimle yeryüzüne kadar ulaşan oturma (subsidans) olayını önlemek.
Jeotermal sahalarda re-enjeksiyon kuyu yerlerinin saptanması, üretim kuyu yerlerinin saptanmasından
çok daha zordur. Bu kuyu yerlerinin saptanması için sözü edilen test ve gözlem çalışmalarının detaylı
olarak yapılması ve iyi yorumlanarak sistemin 3 boyutlu modeline ulaşılması gereklidir. Re-enjeksiyon
operasyonunda meydana gelen olumsuzluklar şöyle sıralanabilir :
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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 etmenler göz önüne alınarak yapılır.
Re-enjeksiyon kuyu yeri seçimini etkileyen en önemli etmenlerden 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 durum bazı jeotermal
sahalarda gözlenmektedir.

9. JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMLERİ VE TESTLER
Jeotermal sistemler beslenme ve üretim (explotation) çevrimi içinde dönen dinamik sistemler
olduğundan, sahada potansiyel belirleme çalışmalarına yönelik olarak her kuyu bitiminde bir dizi test
yapılır.
Konuyu biraz daha açacak olursak; jeotermal enerjinin üretim-zaman ilişkisi olması gerektiğinden
farklı bir görünüm sergiliyorsa, uzun dönemde öyle bir değere ulaşılır ki saptanan bu değer dengenin
sağlandığı, rezervuardan düzenli olarak üretim yapılabildiği değerdir.
Sürdürülebilirlik kavramı, jeotermal enerjinin, rezervuardan düzenli olarak maksimum süre
üretilmesidir.
İzleme programı çerçevesinde sahada genel olarak uygulanan testler;
- Sıcaklık ölçümleri,
- Basınç ölçümleri,
- Üretim testleri,
- Kimyasal analizler,
- Gaz ölçümleri,
- İzleyici testleri olarak sıralanabilir.
Bunlardan başka üretim-kabuklaşma ilişkisi, kuyular arası etkileşimi görmek üzere girişim
(interference) gibi çalışmalar da aynı program içinde yapılır. Yapılan tüm bu testlerin sonucunda bir
rezervuar modeli oluşturulur ve bu model aracılığıyla rezervuarın gelecekteki davranışı kestirilmeye
çalışılır. İyi bir rezervuar modeli oluşturabilmek için tüm kuyuların bir program dahilinde testlere tabi
tutulması gerekir.
Jeotermal rezervuarın üretime tepkisini görmek ve buna bağlı olarak işletme stratejileri geliştirmek
üzere yapılan bu testlere saha izleme (monitoring) denir.
Eğer jeotermal projelerde bu tür çalışmalar yapılmazsa kurulan güç üniteleri veya ısı merkezleri ya
sürdürülebilir kapasitenin üstünde ya da altında, rasgele seçilmiş olacak, her iki durumda da
mühendislik ve ekonomi açısından hata yapılmış olacaktır.
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Bugün ülkemizde, sahaların çoğunda bu testler bazen hiç yapılmamakta bazen de eksik
uygulanmaktadır. Bunun sonucu olarak işletmelerde büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bu testler aşağıda
sıralananlara uygun yapılmalıdır:
- Doğru yöntem uygulanmalıdır,
- Test cihazları doğru çalışmalıdır (kalibrasyonlarının doğru yapılması),
- Ölçüm sonuçları doğru elde edilmelidir.
9.1. KUYU TAMAMLAMA TESTLERİ (WELL COMPLETION TESTS) [15][16][17]
Jeotermal bir kuyudan ilk veriler sondaj sırasında alınmaya başlanır. Çamur giriş ve çıkış sıcaklıkları
rezervuar sıcaklığı hakkında ilk bilgiyi verirken, meydana gelen çamur kaçakları ve kaçak miktarı
üretim zonu hakkında bilgilenmemizi sağlar. Sondajın kazılması sırasında alınan karot örnekleri ise
rezervuar kayacın geçirgenlik (permeabilite) ve boşlukluluk (porozite) değerlerini verir.
Sondaj sırasında ve bitiminde, kuyuda konveksiyon ısı akışı başlamadan önce kuyu boyunca sıcaklık
ölçüleri alınır. Sondaj bitiminde kuyu üretime geçirilir. Yüksek sıcaklık ve basınç içeren kuyularda,
kuyunun üretime geçirilmesi için kuyu içi hidrostatik basıncın su gibi hafif bir akışkana düşürülmesi
yeterli olacaktır. Bazı durumlarda kompresörle kuyuya hava basılarak kuyu içindeki sondaj sıvısı atılır
ve rezervuar akışkanının kuyu içine hareketi sağlanır. Bu üretimde esas amaç kuyunun temizlenmesi
ve ilk üretim değerlerinin görülmesidir.
İki fazlı olan, yüksek basınç ve debi ile üretim yapan kuyularda kuyu, uç kısmında bir manometre olan
dikey veya yatay bir boru ile üretime açılır (Şekil 51). Kuyu üretime açılırken ve kapatılırken vana tur
sayısı ile birlikte kuyu başı basıncı ve manometrede okunan uç basınç kaydedilir. Hesaplanması
Russell James (Yeni Zellanda) tarafından geliştirilen bu üretim metodu uç basınç yöntemi olarak anılır
(lip pressure method)(Şekil 51, Şekil 52). Akışkanın içerdiği yoğuşmayan gazlar nedeniyle bu
yöntemde hata payı %4-8 arasındadır.
Bu yöntemde üretim hesabı :

SI biriminde

224000 * Pc 0,96 * dc2
Mass =
h10,102

Burada;
Toplam Kütle (Mass) = lb/hours
Uç basınç (Pc) = psia
Uç boru iç çapı (dc) = inch
Akış entalpisi (ho) = BTU/lb olmaktadır.
Uç basınç yöntemiyle üretim formülü metrik sistem için de uyarlanmış olup değişkenlerin formül ve
birimleri :

5199650 * Pc 0,96 * dc2
Mass =
h10,102
Toplam Kütle (Mass) = ton/saat
Uç basınç (Pc) = bara
Uç boru iç çapı (dc) = metre
Akış entalpisi (ho) = KJ/kg olmaktadır.
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Entalpi değeri kuyudan daha sonra alınan rezervuar zonu sıcaklık değerine göre buhar tablosundan
bulunur.Yani rezervuar seviyesindeki sıcaklık değerinin kuyubaşına aynen geldiği kabul edilmektedir.
Dolayısıyla kaba bir hesaplama yöntemidir.

Şekil 51. Dikey üretimde kuyu başı
Birkaç saat ile birkaçgün süren bu üretimle kuyu başı basınç-debi grafiği çizilecek olursa rezervuar
permeabilitesi hakkında bilgi veren değişik kuyular için değişik tipte eğriler elde edildiği görülecektir.
Öte yandan bu test sonucu elde edilen üretim değerlerini kesinlikle kuyunun kalıcı sabit değerleri
olarak düşünmemelidir. Daha önce de bahsedildiği üzere uzun süreli üretimde sıcaklık basınç
düşümü, kabuklaşma gibi bir takım nedenlerle çeşitli dönemler gözlenecektir. Uzun dönem üretim
testleri sırasında bu test ara ara tekrarlanarak kuyudaki değişimler gözlenir.
Kuyu, yapılan bu ilk üretimden sonra kapatılarak kuyu içi sıcaklık ve basıncın stabil hale gelmesi
beklenir. Stabiliteye ulaşıldıktan sonra ilk statik sıcaklık ve basınç ölçüsü alınır.

Şekil 52. Uç boru yapısı
Statik (kuyu kapalı halde iken) ölçülerin bitiminde kuyudaki beslenme zon ve/veya zonlarının
saptanmasına yönelik olarak su kaybı (water loss) testine geçilir. Sondaj sırasında meydana gelen
çamur kaçağı ve/veya kaçaklarını baz alarak kaçak zonlarının belirlenmesi güç ve yanıltıcı
olabilmektedir. Çünkü çamur kaçağının tek noktadan mı yoksa matkabın ilerlediği zon boyunca mı
oluştuğu çoğu zaman tam olarak kestirilememektedir.
Bu testte kuyuya önce kuyu hacminin yaklaşık 1.5 katı kadar su basılarak kuyu iyice soğutulur. Daha
sonra kuyuya değişik debilerde (örneğin: 10,15,25 lt/sn) su basılırken kuyu boyunca sıcaklık ölçüleri
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alınır. Su basma sırasında geçirgen zonlardan rezervuara soğuk su girişi olacağından bu zonlar
soğuyacak, geçirgen olmayan zonlarda ise soğuma görülmeyecektir.
Su basma kesildiğinde geçirgen zon veya zonlardan tekrar kuyu içine ısı akışı başlayacağından,
kuyuda ısınma (warm up) oluşur ve bu seviyelerde ısınma daha fazla ve daha hızlı olacaktır. Su kaybı
testi ile tespit edilen beslenme zonu seviyesi ileri aşamada yapılacak rezervuar testleri için ölçü
alınacak yer olacaktır. Şekil 53’de gösterilen örnekte kuyu içinde beslenme zonunun 1100-1500
metreler arasında olduğu kolayca görülmektedir. Şekil 54’de bu teste çeşitli örnekler verilmektedir
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Şekil 54. Su kaybı testinde, ısınma sırasında oluşan eğrilerden permeable zonların saptanması
9.2. TEK DEBİLİ ENJEKSİYON TESTİ
Su kaybı testi ile belirlenen üretim zonu seviyesine basınç elementi indirildikten (kuyu başı vanası
kapalı iken) kuyuya sabit debide su basılır (Örneğin: 20 lt/san). Bu işlem esnasında rezervuar
basıncında yükselme oluşur. Geçirgenliğin düşük olduğu rezervuarlarda kısa sürede yüksek basınç
değerlerine ulaşılırken, geçirgenliğin yüksek olduğu sahalarda basınç yükselimi küçük değerlerde kalır
hatta hiç gözlenmeyebilir. Bu testin re-enjeksiyon amaçlı kullanılacak kuyularda mutlaka yapılması
gerekir. Bu test yardımıyla geçirgenlik-kalınlık (permeability-thickness) değeri tespit edilir. Bu değerin
birimi Darcy-metre veya Darcy–feet’tir. Çok küçük değerler söz konusu olduğunda Darcy’nin binde biri
olan milidarcy ‘de kullanılır.(1 Darcy=10-12 m2)
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9.3. ÇOK DEBİLİ ENJEKSİYON TESTİ
Tek debili enjeksiyon testinin ardından yapılan çok debili enjeksiyon testinde kuyuya değişik debilerde
(Örneğin: 10,20,30 lt/sn) soğuk su basılarak rezervuarın bünyesine su alma kapasitesi tespit edilir
(Şekil 55). Bu test sonucu rezervuar geçirgenliğine ait ilk bakir değerler elde edilir. Üretim aşamasında
zaman zaman tekrar edilen bu testle üretimin rezervuar geçirgenliğini ne derece etkilediği gözlenir.
Çok debili enjeksiyon testi ile elde edilen değere enjektivite endeksi (ınjectivity index) denir. Enjektivite
endeksi:
EE =

Pi

Q
Pwf

formülüyle hesaplanır. Formülde EE: Enjektivite endeksi (lt/sn/kg/cm2, lt/san/bar,….), Q: Kuyuya
basılan akışkanın debisi (lt/san), Pi: Enjeksiyon basıncı (Kg/cm2, Bar,…), Pwf: Rezervuar derinliğinde
beslenme noktası basıncı (Kg/cm2, Bar,…) dır.
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Şekil 55. Çok debili enjeksiyon testi
9.4. SILENCER-SAVAK YÖNTEMİYLE ÜRETİM TESTİ
İki fazlı üretim yapan kuyularda uygulanan ve hata payı % 2-4 gibi oldukça düşük olan üretim testidir.
Kuyudan gelen akışkan silencer’da yoğunluk farkından dolayı iki faza ayrılır. Sıvı faz savakta ölçülür,
buharlaşma oranına göre silencerdan çıkan buhar miktarı hesaplanarak kuyunun toplam üretimi
belirlenir (Şekil 56, Şekil 57).
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Şekil 56. Savak yapısı
Savak akış sabiti :
0,177
h
k = 107,1 +
+ 14,2
h
D

27,5

(B

b) * h
B
(Birimsiz)
+ 2,04
DB
D

Hacimsel debi :
Φ = k*b*h1,5 m3/dak
Bulunan sonuç 60’a bölünerek birim m3/saate çevrilir.
W = Φ*νspec*3600 kg/san (Savak su debisi)
W
Pc0,96

M=

*

d c2

= 7,69 *

2676

h0

1,102
h0

ho (Akış Entalpisi) değeri iterasyon yolu ile bulunur.

2258 * W
kg/san (Toplam kütle)
2676 h 0

S=M-W kg/sn (Buhar miktarı)
X=

h0 h f
S
% buhar oranı (birimsiz). Buhar oranı ayrıca X =
formülünden de hesaplanabilir.
M
h fg

Formülde seperasyon şartlarındaki termodinamik değerler alınmaktadır. Burada jeotermal akışkanın
atmosfere boşaldığı kabul edilmekte olduğundan 100 0C’de suyun entalpisi hf=418 KJ/kg, buharın
entalpisi hg=2676 KJ/kg, karışım entalpisi olarak hfg=2258 KJ/kg değerleri alınmıştır.
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Şekil 57. Silencer-savak yapısı

10. JEOTERMAL ÜRETİM VE RE-ENJEKSİYON SONDAJLARI ÜZERİNE
a. Jeotermal sondajlar, diğer araştırma disiplinlerinin (jeoloji, jeofizik, jeokimya....vb) olmazsa olmaz
son adımıdır,
b. Jeotermal sondajlar, başta jeoloji olmak üzere diğer araştırma yöntemlerine göre bilinmeyenleri
(muhtemel veya mümkün olasılıkları) netleştiren bölümdür.
c. Jeotermal üretim ve re-enjeksiyon sondajları, arama ve araştırma disiplinlerinin en pahalısıdır,
d. Diğer jeotermal araştırma yöntemlerinde çevre kirliliğine neden olunmazken, sondajlar sırasında
dikkatli olunmazsa gerek yerüstü, gerekse yeraltında büyük kirliliklere neden olunabilir.
e. Özellikle yer altı tatlı su kaynaklarının kirletilmesi, büyük çevresel kirliliklere sebep olabilir,
f. Jeotermal üretim ve re-enjeksiyon sondajları sırasında yapılacak hata ve yanlışlıkların çoğunun
geri dönüşü yani telafisi mümkün değildir veya çok pahalıdır.
g. Sondajlarda, özellikle rezervuar seviyesindeki operasyonlar 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 bilgili ve deneyimli olması gereklidir.
h. Jeotermal sondajların sonunda, mutlaka kuyu tamamlama testleri yapılmalıdır. Çünkü kuyu
üretime alındıktan sonra bu bakir değerlerin elde edilmesi mümkün değildir.

Jeotermal Enerji Semineri

Kg/cm
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,13
0,13

2

Bar
0,06
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
0,10
0,10
0,10
0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
0,12
0,13

psi
0,8
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,4
1,5
1,5
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,8
1,8

C
35,6
36,1
36,7
37,2
37,8
38,3
38,9
39,4
40,0
40,6
41,1
41,7
42,2
42,8
43,3
43,9
44,4
45,0
45,6
46,1
46,7
47,2
47,8
48,3
48,9
49,4
50,0
50,6

C

P

o

Sıcaklık

Basınç
KJ/Kg
148,9
151,2
153,5
155,8
158,2
160,5
162,8
165,1
167,5
169,8
172,1
174,5
176,8
179,1
181,4
183,8
186,1
188,4
190,7
193,1
195,4
197,7
200,0
202,4
204,7
207,0
209,3
211,7

Kcal/Kg
35,52
36,08
36,63
37,19
37,74
38,30
38,85
39,41
39,96
40,52
41,07
41,63
42,18
42,74
43,29
43,85
44,40
44,96
45,51
46,07
46,62
47,18
47,73
48,29
48,84
49,40
49,95
50,51

hf
BTU/lb
64,0
65,0
66,0
67,0
68,0
69,0
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
75,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
82,0
83,0
84,0
85,0
86,0
87,0
88,0
89,0
90,0
91,0

hg
3

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m /kg
2417,4 576,81 1039,3 2566,3 612,33 1103,3 0,0010063
2416,2 576,53 1038,8 2567,4 612,61 1103,8 0,0010063
2414,9 576,20 1038,2 2568,4 612,83 1104,2 0,0010063
2413,5 575,87 1037,6 2569,3 613,05 1104,6 0,0010070
2412,3 575,59 1037,1 2570,5 613,33 1105,1 0,0010070
2410,9 575,26 1036,5 2571,4 613,55 1105,5 0,0010070
2409,5 574,92 1035,9 2572,3 613,77 1105,9 0,0010076
2408,3 574,65 1035,4 2573,3 614,00 1106,3 0,0010076
2406,9 574,31 1034,8 2574,4 614,27 1106,8 0,0010076
2405,5 573,98 1034,2 2575,3 614,50 1107,2 0,0010082
2404,2 573,65 1033,6 2576,3 614,72 1107,6 0,0010082
2403,0 573,37 1033,1 2577,4 615,00 1108,1 0,0010082
2401,6 573,04 1032,5 2578,4 615,22 1108,5 0,0010088
2400,2 572,70 1031,9 2579,3 615,44 1108,9 0,0010088
2399,0 572,43 1031,4 2580,2 615,66 1109,3 0,0010095
2397,6 572,09 1030,8 2581,4 615,94 1109,8 0,0010095
2396,2 571,76 1030,2 2582,3 616,16 1110,2 0,0010095
2394,8 571,43 1029,6 2583,3 616,38 1110,6 0,0010101
2393,7 571,15 1029,1 2584,2 616,61 1111,0 0,0010101
2392,3 570,82 1028,5 2585,3 616,88 1111,5 0,0010101
2390,9 570,48 1027,9 2586,3 617,10 1111,9 0,0010107
2389,5 570,15 1027,3 2587,2 617,33 1112,3 0,0010107
2388,3 569,87 1026,8 2588,1 617,55 1112,7 0,0010113
2386,9 569,54 1026,2 2589,3 617,83 1113,2 0,0010113
2385,5 569,21 1025,6 2590,2 618,05 1113,6 0,0010113
2384,2 568,88 1025,0 2591,2 618,27 1114,0 0,0010120
2383,0 568,60 1024,5 2592,1 618,49 1114,4 0,0010120
2381,6 568,26 1023,9 2593,3 618,77 1114,9 0,0010126

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft /lb
0,01612
0,01612
0,01612
0,01613
0,01613
0,01613
0,01614
0,01614
0,01614
0,01615
0,01615
0,01615
0,01616
0,01616
0,01617
0,01617
0,01617
0,01618
0,01618
0,01618
0,01619
0,01619
0,01620
0,01620
0,01620
0,01621
0,01621
0,01622

3

3

m /kg
24,525
23,830
23,156
22,505
21,874
21,264
20,673
20,101
19,546
19,010
18,490
17,987
17,498
17,026
16,568
16,124
15,694
15,277
14,872
14,480
14,099
13,731
13,373
13,026
12,689
12,363
12,046
11,738

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
392,89
381,75
370,96
360,52
350,42
340,64
331,17
322,01
313,13
304,53
296,21
288,14
280,32
272,75
265,41
258,30
251,41
244,73
238,25
231,97
225,87
219,97
214,24
208,68
203,28
198,05
192,97
188,04
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EK-1 Buhar Tabloları

Jeotermal Enerji Semineri

Kg/cm2
0,13
0,14
0,14
0,14
0,15
0,15
0,16
0,16
0,16
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,20
0,20
0,21
0,21
0,22
0,22
0,23
0,24
0,24
0,25
0,25
0,26
0,27

C
51,1
51,7
52,2
52,8
53,3
53,9
54,4
55,0
55,6
56,1
56,7
57,2
57,8
58,3
58,9
59,4
60,0
60,6
61,1
61,7
62,2
62,8
63,3
63,9
64,4
65,0
65,6
66,1

o

C

psi
1,9
1,9
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,3
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,7
2,7
2,8
2,9
3,0
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,5
3,6
3,7
3,8

P

Bar
0,13
0,13
0,14
0,14
0,15
0,15
0,15
0,16
0,16
0,17
0,17
0,17
0,18
0,18
0,19
0,19
0,20
0,20
0,21
0,22
0,22
0,23
0,23
0,24
0,24
0,25
0,26
0,26

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
214,0
216,3
218,6
221,0
223,3
225,6
227,9
230,3
232,6
234,9
237,3
239,6
241,9
244,2
246,6
248,6
251,0
253,3
255,6
258,0
260,3
262,6
264,9
267,3
269,6
271,9
274,5
276,8

hf
Kcal/Kg
51,06
51,62
52,17
52,73
53,28
53,84
54,39
54,95
55,50
56,06
56,61
57,17
57,72
58,28
58,83
59,33
59,88
60,44
60,99
61,55
62,10
62,66
63,21
63,77
64,32
64,88
65,49
66,05

BTU/lb
92,0
93,0
94,0
95,0
96,0
97,0
98,0
99,0
100,0
101,0
102,0
103,0
104,0
105,0
106,0
106,9
107,9
108,9
109,9
110,9
111,9
112,9
113,9
114,9
115,9
116,9
118,0
119,0

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
2380,2 567,93 1023,3 2594,2 618,99 1115,3
2378,8 567,60 1022,7 2595,1 619,21 1115,7
2377,6 567,32 1022,2 2596,0 619,44 1116,1
2376,2 566,99 1021,6 2597,0 619,66 1116,5
2374,8 566,66 1021,0 2598,1 619,94 1117,0
2373,5 566,32 1020,4 2599,1 620,16 1117,4
2372,1 565,99 1019,8 2600,0 620,38 1117,8
2370,9 565,71 1019,3 2600,9 620,60 1118,2
2369,5 565,38 1018,7 2601,9 620,82 1118,6
2368,1 565,05 1018,1 2603,0 621,10 1119,1
2366,7 564,71 1017,5 2604,0 621,32 1119,5
2365,3 564,38 1016,9 2604,9 621,54 1119,9
2364,1 564,10 1016,4 2605,8 621,77 1120,3
2362,8 563,77 1015,8 2606,7 621,99 1120,7
2361,4 563,44 1015,2 2607,7 622,21 1121,1
2360,0 563,10 1014,6 2608,8 622,49 1121,6
2358,6 562,77 1014,0 2609,8 622,71 1122,0
2357,2 562,44 1013,4 2610,7 622,93 1122,4
2356,0 562,16 1012,9 2611,6 623,15 1122,8
2354,6 561,83 1012,3 2612,6 623,38 1123,2
2353,2 561,49 1011,7 2613,5 623,60 1123,6
2351,8 561,16 1011,1 2614,4 623,82 1124,0
2350,4 560,83 1010,5 2615,6 624,10 1124,5
2349,0 560,49 1009,9 2616,5 624,32 1124,9
2347,6 560,16 1009,3 2617,4 624,54 1125,3
2346,2 559,83 1008,7 2618,4 624,76 1125,7
2345,1 559,55 1008,2 2619,3 624,99 1126,1
2343,7 559,22 1007,6 2620,2 625,21 1126,5

hfg

Özgül Entalpi
m3/kg
0,0010126
0,0010132
0,0010132
0,0010132
0,0010138
0,0010138
0,0010145
0,0010145
0,0010151
0,0010151
0,0010151
0,0010157
0,0010157
0,0010163
0,0010163
0,0010170
0,0010170
0,0010176
0,0010176
0,0010182
0,0010182
0,0010188
0,0010188
0,0010195
0,0010195
0,0010201
0,0010201
0,0010207

vf
ft3/lb
0,01622
0,01623
0,01623
0,01623
0,01624
0,01624
0,01625
0,01625
0,01626
0,01626
0,01626
0,01627
0,01627
0,01628
0,01628
0,01629
0,01629
0,01630
0,01630
0,01631
0,01631
0,01632
0,01632
0,01633
0,01633
0,01634
0,01634
0,01635

m3/kg
11,440
11,150
10,868
10,595
10,330
10,072
9,822
9,579
9,343
9,113
8,890
8,674
8,463
8,259
8,059
7,867
7,678
7,496
7,318
7,145
6,977
6,813
6,654
6,499
6,348
6,202
6,059
5,920

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
183,26
178,62
174,11
169,73
165,48
161,35
157,34
153,45
149,67
145,99
142,42
138,95
135,58
132,30
129,11
126,02
123,00
120,08
117,23
114,46
111,77
109,14
106,60
104,12
101,70
99,354
97,068
94,844
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Jeotermal Enerji Semineri

Kg/cm2
0,27
0,28
0,29
0,30
0,30
0,31
0,32
0,33
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49
0,51
0,52

C
66,7
67,2
67,8
68,3
68,9
69,4
70,0
70,6
71,1
71,7
72,2
72,8
73,3
73,9
74,4
75,0
75,6
76,1
76,7
77,2
77,8
78,3
78,9
79,4
80,0
80,6
81,1
81,7

o

C

psi
3,9
4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
5,5
5,6
5,7
5,9
6,0
6,1
6,3
6,4
6,6
6,7
6,9
7,0
7,2
7,3

P

Bar
0,27
0,28
0,28
0,29
0,30
0,30
0,31
0,32
0,33
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,50
0,51

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
279,1
281,4
283,8
286,1
288,4
290,8
293,1
295,4
297,7
300,1
302,4
304,7
307,0
309,4
311,7
314,0
316,3
318,7
321,0
323,3
325,6
328,0
330,3
332,6
334,9
337,3
339,6
341,9

hf
Kcal/Kg
66,60
67,16
67,71
68,27
68,82
69,38
69,93
70,49
71,04
71,60
72,15
72,71
73,26
73,82
74,37
74,93
75,48
76,04
76,59
77,15
77,70
78,26
78,81
79,37
79,92
80,48
81,03
81,59

BTU/lb
120,0
121,0
122,0
123,0
124,0
125,0
126,0
127,0
128,0
129,0
130,0
131,0
132,0
133,0
134,0
135,0
136,0
137,0
138,0
139,0
140,0
141,0
142,0
143,0
144,0
145,0
146,0
147,0

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2342,3 558,89 1007,0 2621,2 625,43 1126,9 0,0010207
2340,9 558,55 1006,4 2622,1 625,65 1127,3 0,0010213
2339,5 558,22 1005,8 2623,0 625,87 1127,7 0,0010213
2338,1 557,89 1005,2 2624,2 626,15 1128,2 0,0010219
2336,7 557,55 1004,6 2625,1 626,37 1128,6 0,0010219
2335,3 557,22 1004,0 2626,1 626,60 1129,0 0,0010226
2333,9 556,89 1003,4 2627,0 626,82 1129,4 0,0010226
2332,5 556,55 1002,8 2627,9 627,04 1129,8 0,0010232
2331,1 556,22 1002,2 2628,8 627,26 1130,2 0,0010238
2329,7 555,89 1001,6 2629,8 627,48 1130,6 0,0010238
2328,3 555,56 1001,0 2630,7 627,71 1131,0 0,0010244
2326,9 555,22 1000,4 2631,6 627,93 1131,4 0,0010244
2325,5 554,89 999,8 2632,6 628,15 1131,8 0,0010251
2324,1 554,56 999,2 2633,5 628,37 1132,2 0,0010251
2322,7 554,22 998,6 2634,4 628,59 1132,6 0,0010257
2321,3 553,89 998,0 2635,4 628,82 1133,0 0,0010257
2320,0 553,56 997,4 2636,3 629,04 1133,4 0,0010263
2318,6 553,22 996,8 2637,2 629,26 1133,8 0,0010269
2317,2 552,89 996,2 2638,1 629,48 1134,2 0,0010269
2315,8 552,56 995,6 2639,1 629,70 1134,6 0,0010276
2314,4 552,23 995,0 2640,0 629,93 1135,0 0,0010276
2313,0 551,89 994,4 2640,9 630,15 1135,4 0,0010282
2311,6 551,56 993,8 2641,9 630,37 1135,8 0,0010282
2310,2 551,23 993,2 2642,8 630,59 1136,2 0,0010288
2308,8 550,89 992,6 2643,7 630,81 1136,6 0,0010294
2307,4 550,56 992,0 2644,7 631,04 1137,0 0,0010294
2306,0 550,23 991,4 2645,6 631,26 1137,4 0,0010301
2304,6 549,89 990,8 2646,5 631,48 1137,8 0,0010301

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01635
0,01636
0,01636
0,01637
0,01637
0,01638
0,01638
0,01639
0,01640
0,01640
0,01641
0,01641
0,01642
0,01642
0,01643
0,01643
0,01644
0,01645
0,01645
0,01646
0,01646
0,01647
0,01647
0,01648
0,01649
0,01649
0,01650
0,01650

m3/kg
5,785
5,654
5,526
5,401
5,279
5,161
5,046
4,934
4,824
4,718
4,614
4,513
4,415
4,319
4,225
4,134
4,045
3,958
3,874
3,791
3,711
3,632
3,556
3,482
3,409
3,338
3,269
3,201

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
92,678
90,571
88,518
86,520
84,574
82,680
80,834
79,036
77,285
75,579
73,917
72,298
70,720
69,182
67,683
66,221
64,797
63,408
62,054
60,734
59,447
58,191
56,967
55,773
54,607
53,471
52,362
51,280
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Jeotermal Enerji Semineri

Kg/cm2
0,53
0,54
0,55
0,56
0,58
0,59
0,60
0,62
0,63
0,64
0,66
0,67
0,69
0,70
0,71
0,73
0,75
0,76
0,78
0,79
0,81
0,83
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,93

C
82,2
82,8
83,3
83,9
84,4
85,0
85,6
86,1
86,7
87,2
87,8
88,3
88,9
89,4
90,0
90,6
91,1
91,7
92,2
92,8
93,3
93,9
94,4
95,0
95,6
96,1
96,7
97,2

o

C

psi
7,5
7,7
7,9
8,0
8,2
8,4
8,6
8,8
8,9
9,1
9,3
9,5
9,7
10,0
10,2
10,4
10,6
10,8
11,1
11,3
11,5
11,8
12,0
12,3
12,5
12,8
13,0
13,3

P

Bar
0,52
0,53
0,54
0,55
0,57
0,58
0,59
0,60
0,62
0,63
0,64
0,66
0,67
0,69
0,70
0,72
0,73
0,75
0,76
0,78
0,79
0,81
0,83
0,85
0,86
0,88
0,90
0,92

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
344,2
346,6
348,9
351,2
353,6
355,9
358,2
360,5
362,9
365,2
367,5
369,8
372,2
374,7
377,0
379,4
381,7
384,0
386,3
388,7
391,0
393,3
395,7
398,0
400,3
402,6
405,0
407,3

hf
Kcal/Kg
82,14
82,70
83,25
83,81
84,36
84,92
85,47
86,03
86,58
87,14
87,69
88,25
88,80
89,41
89,97
90,52
91,08
91,63
92,19
92,74
93,30
93,85
94,41
94,96
95,52
96,07
96,63
97,18

BTU/lb
148,0
149,0
150,0
151,0
152,0
153,0
154,0
155,0
156,0
157,0
158,0
159,0
160,0
161,1
162,1
163,1
164,1
165,1
166,1
167,1
168,1
169,1
170,1
171,1
172,1
173,1
174,1
175,1

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2303,2 549,56 990,2 2647,5 631,70 1138,2 0,0010307
2301,8 549,23 989,6 2648,4 631,92 1138,6 0,0010313
2300,4 548,90 989,0 2649,3 632,15 1139,0 0,0010313
2299,0 548,56 988,4 2650,2 632,37 1139,4 0,0010319
2297,6 548,23 987,8 2651,2 632,59 1139,8 0,0010319
2296,0 547,84 987,1 2652,1 632,81 1140,2 0,0010326
2294,6 547,51 986,5 2652,8 632,98 1140,5 0,0010332
2293,2 547,17 985,9 2653,7 633,20 1140,9 0,0010332
2291,8 546,84 985,3 2654,7 633,42 1141,3 0,0010338
2290,4 546,51 984,7 2655,6 633,64 1141,7 0,0010344
2289,0 546,18 984,1 2656,5 633,87 1142,1 0,0010344
2286,7 545,62 983,1 2657,5 634,09 1142,5 0,0010351
2286,0 545,45 982,8 2658,4 634,31 1142,9 0,0010351
2284,6 545,12 982,2 2659,3 634,53 1143,3 0,0010357
2283,2 544,79 981,6 2660,2 634,75 1143,7 0,0010363
2281,8 544,46 981,0 2660,9 634,92 1144,0 0,0010363
2280,4 544,12 980,4 2661,9 635,14 1144,4 0,0010369
2278,8 543,73 979,7 2662,8 635,36 1144,8 0,0010376
2277,4 543,40 979,1 2663,7 635,59 1145,2 0,0010376
2276,0 543,07 978,5 2664,7 635,81 1145,6 0,0010382
2274,6 542,73 977,9 2665,6 636,03 1146,0 0,0010388
2273,0 542,35 977,2 2666,3 636,20 1146,3 0,0010388
2271,6 542,01 976,6 2667,2 636,42 1146,7 0,0010394
2270,2 541,68 976,0 2668,2 636,64 1147,1 0,0010401
2268,8 541,35 975,4 2669,1 636,86 1147,5 0,0010401
2267,2 540,96 974,7 2670,0 637,08 1147,9 0,0010407
2265,8 540,63 974,1 2670,7 637,25 1148,2 0,0010413
2264,4 540,29 973,5 2671,6 637,47 1148,6 0,0010413

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01651
0,01652
0,01652
0,01653
0,01653
0,01654
0,01655
0,01655
0,01656
0,01657
0,01657
0,01658
0,01658
0,01659
0,01660
0,01660
0,01661
0,01662
0,01662
0,01663
0,01664
0,01664
0,01665
0,01666
0,01666
0,01667
0,01668
0,01668

m3/kg
3,135
3,071
3,008
2,947
2,887
2,829
2,772
2,716
2,662
2,608
2,557
2,506
2,457
2,408
2,361
2,315
2,270
2,226
2,183
2,141
2,100
2,060
2,020
1,982
1,945
1,908
1,872
1,837

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
50,224
49,193
48,188
47,206
46,248
45,312
44,399
43,508
42,637
41,787
40,956
40,145
39,353
38,580
37,824
37,085
36,364
35,659
34,970
34,296
33,638
32,995
32,367
31,752
31,151
30,564
29,989
29,427
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Kg/cm2
0,95
0,97
0,99
1,01
1,03
1,05
1,07
1,10
1,12
1,14
1,16
1,19
1,21
1,23
1,26
1,28
1,30
1,33
1,35
1,38
1,41
1,43
1,46
1,49
1,52
1,54
1,57
1,60

C
97,8
98,3
98,9
99,4
100,0
100,6
101,1
101,7
102,2
102,8
103,3
103,9
104,4
105,0
105,6
106,1
106,7
107,2
107,8
108,3
108,9
109,4
110,0
110,6
111,1
111,7
112,2
112,8

o

C

psi
13,6
13,8
14,1
14,4
14,7
15,0
15,3
15,6
15,9
16,2
16,5
16,9
17,2
17,5
17,9
18,2
18,6
18,9
19,3
19,6
20,0
20,4
20,8
21,2
21,6
22,0
22,4
22,8

P

Bar
0,94
0,95
0,97
0,99
1,01
1,03
1,05
1,08
1,10
1,12
1,14
1,16
1,19
1,21
1,23
1,26
1,28
1,30
1,33
1,35
1,38
1,41
1,43
1,46
1,49
1,52
1,54
1,57

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
409,6
411,9
414,5
416,8
419,1
421,5
423,8
426,1
428,4
430,8
433,1
435,4
437,8
440,1
442,4
445,0
447,3
449,6
451,9
454,3
456,6
458,9
461,2
463,6
466,1
468,5
470,8
473,1

hf
Kcal/Kg
97,74
98,29
98,90
99,46
100,01
100,57
101,12
101,68
102,23
102,79
103,34
103,90
104,45
105,01
105,56
106,17
106,73
107,28
107,84
108,39
108,95
109,50
110,06
110,61
111,22
111,78
112,33
112,89

BTU/lb
176,1
177,1
178,2
179,2
180,2
181,2
182,2
183,2
184,2
185,2
186,2
187,2
188,2
189,2
190,2
191,3
192,3
193,3
194,3
195,3
196,3
197,3
198,3
199,3
200,4
201,4
202,4
203,4

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2262,7 539,90 972,8 2672,6 637,70 1149,0 0,0010419
2261,3 539,57 972,2 2673,5 637,92 1149,4 0,0010425
2259,9 539,24 971,6 2674,2 638,08 1149,7 0,0010425
2258,3 538,85 970,9 2675,1 638,31 1150,1 0,0010432
2256,9 538,52 970,3 2676,1 638,53 1150,5 0,0010438
2255,5 538,18 969,7 2676,8 638,69 1150,8 0,0010444
2253,9 537,80 969,0 2677,7 638,92 1151,2 0,0010444
2252,5 537,46 968,4 2678,6 639,14 1151,6 0,0010450
2251,1 537,13 967,8 2679,6 639,36 1152,0 0,0010457
2249,5 536,74 967,1 2680,2 639,53 1152,3 0,0010457
2248,1 536,41 966,5 2681,2 639,75 1152,7 0,0010463
2246,5 536,02 965,8 2682,1 639,97 1153,1 0,0010469
2245,1 535,69 965,2 2682,8 640,14 1153,4 0,0010475
2243,7 535,35 964,6 2683,7 640,36 1153,8 0,0010475
2242,0 534,96 963,9 2684,7 640,58 1154,2 0,0010482
2240,6 534,63 963,3 2685,4 640,75 1154,5 0,0010488
2239,0 534,24 962,6 2686,3 640,97 1154,9 0,0010488
2237,6 533,91 962,0 2687,2 641,19 1155,3 0,0010494
2236,0 533,52 961,3 2687,9 641,36 1155,6 0,0010500
2234,6 533,19 960,7 2688,9 641,58 1156,0 0,0010507
2233,0 532,80 960,0 2689,6 641,75 1156,3 0,0010507
2231,6 532,47 959,4 2690,5 641,97 1156,7 0,0010513
2229,9 532,08 958,7 2691,4 642,19 1157,1 0,0010519
2228,5 531,75 958,1 2692,1 642,36 1157,4 0,0010525
2226,9 531,36 957,4 2693,0 642,58 1157,8 0,0010525
2225,5 531,02 956,8 2693,7 642,75 1158,1 0,0010532
2223,9 530,64 956,1 2694,7 642,97 1158,5 0,0010538
2222,3 530,25 955,4 2695,4 643,13 1158,8 0,0010544

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01669
0,01670
0,01670
0,01671
0,01672
0,01673
0,01673
0,01674
0,01675
0,01675
0,01676
0,01677
0,01678
0,01678
0,01679
0,01680
0,01680
0,01681
0,01682
0,01683
0,01683
0,01684
0,01685
0,01686
0,01686
0,01687
0,01688
0,01689

m3/kg
1,803
1,769
1,736
1,704
1,673
1,642
1,612
1,583
1,554
1,526
1,498
1,471
1,445
1,419
1,394
1,369
1,345
1,321
1,298
1,275
1,253
1,231
1,210
1,189
1,168
1,148
1,129
1,110

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
28,878
28,341
27,816
27,302
26,799
26,307
25,826
25,355
24,895
24,444
24,003
23,571
23,149
22,735
22,330
21,934
21,546
21,166
20,794
20,430
20,073
19,724
19,382
19,047
18,719
18,397
18,082
17,774
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Kg/cm2
1,63
1,66
1,69
1,72
1,76
1,79
1,82
1,85
1,89
1,92
1,95
1,99
2,02
2,06
2,10
2,13
2,17
2,21
2,25
2,29
2,33
2,37
2,41
2,45
2,49
2,53
2,58
2,62

C
113,3
113,9
114,4
115,0
115,6
116,1
116,7
117,2
117,8
118,3
118,9
119,4
120,0
120,6
121,1
121,7
122,2
122,8
123,3
123,9
124,4
125,0
125,6
126,1
126,7
127,2
127,8
128,3

o

C

psi
23,2
23,6
24,1
24,5
25,0
25,4
25,9
26,4
26,8
27,3
27,8
28,3
28,8
29,3
29,8
30,3
30,9
31,4
32,0
32,5
33,1
33,7
34,2
34,8
35,4
36,0
36,6
37,3

P

Bar
1,60
1,63
1,66
1,69
1,72
1,75
1,79
1,82
1,85
1,88
1,92
1,95
1,99
2,02
2,06
2,09
2,13
2,17
2,20
2,24
2,28
2,32
2,36
2,40
2,44
2,48
2,53
2,57

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
475,4
477,8
480,1
482,4
484,7
487,3
489,6
491,9
494,3
496,6
498,9
501,3
503,8
506,1
508,5
510,8
513,1
515,4
518,0
520,3
522,7
525,0
527,3
529,6
532,2
534,5
536,8
539,2

hf
Kcal/Kg
113,44
114,00
114,55
115,11
115,66
116,27
116,83
117,38
117,94
118,49
119,05
119,60
120,21
120,77
121,32
121,88
122,43
122,99
123,60
124,15
124,71
125,26
125,82
126,37
126,98
127,54
128,09
128,65

BTU/lb
204,4
205,4
206,4
207,4
208,4
209,5
210,5
211,5
212,5
213,5
214,5
215,5
216,6
217,6
218,6
219,6
220,6
221,6
222,7
223,7
224,7
225,7
226,7
227,7
228,8
229,8
230,8
231,8

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2220,9 529,91 954,8 2696,3 643,36 1159,2 0,0010544
2219,2 529,53 954,1 2697,0 643,52 1159,5 0,0010550
2217,8 529,19 953,5 2697,9 643,74 1159,9 0,0010557
2216,2 528,80 952,8 2698,6 643,91 1160,2 0,0010563
2214,6 528,42 952,1 2699,6 644,13 1160,6 0,0010569
2213,2 528,08 951,5 2700,3 644,30 1160,9 0,0010569
2211,6 527,69 950,8 2701,2 644,52 1161,3 0,0010575
2209,9 527,31 950,1 2701,9 644,69 1161,6 0,0010582
2208,5 526,97 949,5 2702,8 644,91 1162,0 0,0010588
2206,9 526,58 948,8 2703,5 645,08 1162,3 0,0010594
2205,3 526,20 948,1 2704,4 645,30 1162,7 0,0010594
2203,9 525,86 947,5 2705,1 645,47 1163,0 0,0010600
2202,3 525,47 946,8 2706,1 645,69 1163,4 0,0010607
2200,6 525,09 946,1 2706,8 645,85 1163,7 0,0010613
2199,0 524,70 945,4 2707,5 646,02 1164,0 0,0010619
2197,6 524,36 944,8 2708,4 646,24 1164,4 0,0010619
2196,0 523,98 944,1 2709,1 646,41 1164,7 0,0010625
2194,3 523,59 943,4 2710,0 646,63 1165,1 0,0010632
2192,7 523,20 942,7 2710,7 646,80 1165,4 0,0010638
2191,3 522,87 942,1 2711,4 646,96 1165,7 0,0010644
2189,7 522,48 941,4 2712,3 647,19 1166,1 0,0010650
2188,1 522,09 940,7 2713,0 647,35 1166,4 0,0010650
2186,4 521,70 940,0 2713,7 647,52 1166,7 0,0010656
2184,8 521,31 939,3 2714,7 647,74 1167,1 0,0010663
2183,2 520,92 938,6 2715,4 647,91 1167,4 0,0010669
2181,6 520,53 937,9 2716,1 648,07 1167,7 0,0010675
2180,2 520,20 937,3 2716,8 648,24 1168,0 0,0010681
2178,5 519,81 936,6 2717,7 648,46 1168,4 0,0010681

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01689
0,01690
0,01691
0,01692
0,01693
0,01693
0,01694
0,01695
0,01696
0,01697
0,01697
0,01698
0,01699
0,01700
0,01701
0,01701
0,01702
0,01703
0,01704
0,01705
0,01706
0,01706
0,01707
0,01708
0,01709
0,01710
0,01711
0,01711

m3/kg
1,091
1,072
1,054
1,036
1,019
1,002
0,985
0,969
0,953
0,937
0,921
0,906
0,892
0,877
0,863
0,849
0,835
0,822
0,808
0,795
0,783
0,770
0,758
0,746
0,734
0,723
0,711
0,700

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
17,471
17,175
16,885
16,601
16,322
16,049
15,781
15,518
15,261
15,009
14,762
14,519
14,282
14,049
13,820
13,596
13,376
13,161
12,949
12,742
12,538
12,339
12,143
11,951
11,762
11,578
11,396
11,218
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Kg/cm2
2,66
2,71
2,75
2,80
2,85
2,89
2,94
2,99
3,04
3,09
3,14
3,19
3,24
3,30
3,35
3,40
3,46
3,51
3,57
3,63
3,68
3,74
3,80
3,86
3,92
3,98
4,05
4,11

C
128,9
129,4
130,0
130,6
131,1
131,7
132,2
132,8
133,3
133,9
134,4
135,0
135,6
136,1
136,7
137,2
137,8
138,3
138,9
139,4
140,0
140,6
141,1
141,7
142,2
142,8
143,3
143,9

o

C

psi
37,9
38,5
39,2
39,8
40,5
41,2
41,9
42,5
43,2
44,0
44,7
45,4
46,1
46,9
47,7
48,4
49,2
50,0
50,8
51,6
52,4
53,2
54,1
54,9
55,8
56,7
57,5
58,4

P

Bar
2,61
2,66
2,70
2,75
2,79
2,84
2,89
2,93
2,98
3,03
3,08
3,13
3,18
3,23
3,29
3,34
3,39
3,45
3,50
3,56
3,61
3,67
3,73
3,79
3,85
3,91
3,97
4,03

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
541,5
543,8
546,4
548,7
551,0
553,4
555,7
558,2
560,6
562,9
565,2
567,8
570,1
572,4
574,8
577,1
579,6
582,0
584,3
586,6
589,2
591,5
593,8
596,2
598,7
601,0
603,4
605,9

hf
Kcal/Kg
129,20
129,76
130,37
130,92
131,48
132,03
132,59
133,20
133,76
134,31
134,87
135,48
136,03
136,59
137,14
137,70
138,31
138,86
139,42
139,97
140,58
141,14
141,69
142,25
142,86
143,41
143,97
144,58

BTU/lb
232,8
233,8
234,9
235,9
236,9
237,9
238,9
240,0
241,0
242,0
243,0
244,1
245,1
246,1
247,1
248,1
249,2
250,2
251,2
252,2
253,3
254,3
255,3
256,3
257,4
258,4
259,4
260,5

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2176,9 519,42 935,9 2718,4 648,63 1168,7 0,0010688
2175,3 519,04 935,2 2719,1 648,80 1169,0 0,0010694
2173,6 518,65 934,5 2719,8 648,96 1169,3 0,0010700
2172,0 518,26 933,8 2720,7 649,18 1169,7 0,0010706
2170,4 517,87 933,1 2721,4 649,35 1170,0 0,0010713
2168,8 517,48 932,4 2722,1 649,52 1170,3 0,0010719
2167,1 517,09 931,7 2722,8 649,68 1170,6 0,0010719
2165,5 516,71 931,0 2723,7 649,91 1171,0 0,0010725
2163,9 516,32 930,3 2724,4 650,07 1171,3 0,0010731
2162,2 515,93 929,6 2725,1 650,24 1171,6 0,0010738
2160,6 515,54 928,9 2725,8 650,40 1171,9 0,0010744
2159,0 515,15 928,2 2726,5 650,57 1172,2 0,0010750
2157,4 514,76 927,5 2727,2 650,74 1172,5 0,0010756
2155,5 514,32 926,7 2727,9 650,90 1172,8 0,0010763
2153,9 513,93 926,0 2728,9 651,13 1173,2 0,0010769
2152,2 513,54 925,3 2729,6 651,29 1173,5 0,0010775
2150,6 513,15 924,6 2730,3 651,46 1173,8 0,0010775
2149,0 512,76 923,9 2731,0 651,63 1174,1 0,0010781
2147,4 512,38 923,2 2731,7 651,79 1174,4 0,0010788
2145,7 511,99 922,5 2732,4 651,96 1174,7 0,0010794
2143,9 511,54 921,7 2733,1 652,13 1175,0 0,0010800
2142,2 511,16 921,0 2733,7 652,29 1175,3 0,0010806
2140,6 510,77 920,3 2734,4 652,46 1175,6 0,0010813
2139,0 510,38 919,6 2735,1 652,62 1175,9 0,0010819
2137,1 509,93 918,8 2735,8 652,79 1176,2 0,0010825
2135,5 509,55 918,1 2736,5 652,96 1176,5 0,0010831
2133,9 509,16 917,4 2737,2 653,12 1176,8 0,0010838
2132,2 508,77 916,7 2737,9 653,29 1177,1 0,0010844

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01712
0,01713
0,01714
0,01715
0,01716
0,01717
0,01717
0,01718
0,01719
0,01720
0,01721
0,01722
0,01723
0,01724
0,01725
0,01726
0,01726
0,01727
0,01728
0,01729
0,01730
0,01731
0,01732
0,01733
0,01734
0,01735
0,01736
0,01737

m3/kg
0,689
0,679
0,668
0,658
0,648
0,638
0,628
0,618
0,609
0,600
0,591
0,582
0,573
0,564
0,556
0,548
0,540
0,532
0,524
0,516
0,508
0,501
0,494
0,487
0,479
0,473
0,466
0,459

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
11,043
10,872
10,703
10,538
10,376
10,217
10,060
9,9069
9,7562
9,6083
9,4631
9,3204
9,1803
9,0428
8,9077
8,7750
8,6447
8,5166
8,3909
8,2673
8,1460
8,0267
7,9096
7,7944
7,6813
7,5702
7,4609
7,3536
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Kg/cm2
4,17
4,24
4,30
4,37
4,43
4,50
4,57
4,64
4,71
4,85
5,00
5,15
5,30
5,46
5,62
5,78
5,95
6,13
6,30
6,48
6,67
6,85
7,05
7,24
7,45
7,65
7,86
8,08

C
144,4
145,0
145,6
146,1
146,7
147,2
147,8
148,3
148,9
150,0
151,1
152,2
153,3
154,4
155,6
156,7
157,8
158,9
160,0
161,1
162,2
163,3
164,4
165,6
166,7
167,8
168,9
170,0

o

C

psi
59,3
60,3
61,2
62,1
63,1
64,0
65,0
66,0
67,0
69,0
71,1
73,2
75,4
77,7
79,9
82,3
84,7
87,1
89,6
92,2
94,8
97,5
100,2
103,0
105,9
108,8
111,8
114,9

P

Bar
4,09
4,16
4,22
4,29
4,35
4,42
4,48
4,55
4,62
4,76
4,90
5,05
5,20
5,36
5,51
5,68
5,84
6,01
6,18
6,36
6,54
6,72
6,91
7,11
7,30
7,51
7,71
7,92

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
608,2
610,6
612,9
615,5
617,8
620,1
622,7
625,0
627,3
632,2
636,9
641,7
646,6
651,3
656,2
661,0
665,9
670,6
675,5
680,4
685,2
689,9
694,8
699,7
704,5
709,4
714,3
719,2

hf
Kcal/Kg
145,13
145,69
146,24
146,85
147,41
147,96
148,57
149,13
149,68
150,85
151,96
153,12
154,29
155,40
156,57
157,73
158,90
160,01
161,17
162,34
163,50
164,61
165,78
166,94
168,11
169,28
170,44
171,61

BTU/lb
261,5
262,5
263,5
264,6
265,6
266,6
267,7
268,7
269,7
271,8
273,8
275,9
278,0
280,0
282,1
284,2
286,3
288,3
290,4
292,5
294,6
296,6
298,7
300,8
302,9
305,0
307,1
309,2

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2130,4 508,32 915,9 2738,6 653,46 1177,4 0,0010850
2128,8 507,94 915,2 2739,3 653,62 1177,7 0,0010856
2127,1 507,55 914,5 2740,0 653,79 1178,0 0,0010856
2125,3 507,10 913,7 2740,7 653,96 1178,3 0,0010862
2123,6 506,72 913,0 2741,4 654,12 1178,6 0,0010869
2121,8 506,27 912,2 2742,1 654,29 1178,9 0,0010875
2120,1 505,88 911,5 2742,8 654,46 1179,2 0,0010881
2118,5 505,49 910,8 2743,3 654,57 1179,4 0,0010887
2116,7 505,05 910,0 2744,0 654,73 1179,7 0,0010894
2113,2 504,22 908,5 2745,4 655,07 1180,3 0,0010906
2109,7 503,39 907,0 2746,8 655,40 1180,9 0,0010919
2106,2 502,55 905,5 2747,9 655,68 1181,4 0,0010931
2102,7 501,72 904,0 2749,3 656,01 1182,0 0,0010944
2099,2 500,89 902,5 2750,5 656,29 1182,5 0,0010956
2095,7 500,06 901,0 2751,9 656,62 1183,1 0,0010969
2092,0 499,17 899,4 2753,1 656,90 1183,6 0,0010981
2088,5 498,33 897,9 2754,2 657,18 1184,1 0,0010994
2084,8 497,45 896,3 2755,6 657,51 1184,7 0,0011012
2081,3 496,61 894,8 2756,8 657,79 1185,2 0,0011025
2077,6 495,73 893,2 2757,9 658,06 1185,7 0,0011037
2073,9 494,84 891,6 2759,1 658,34 1186,2 0,0011050
2070,4 494,01 890,1 2760,3 658,62 1186,7 0,0011062
2066,7 493,12 888,5 2761,4 658,90 1187,2 0,0011075
2062,9 492,23 886,9 2762,6 659,17 1187,7 0,0011087
2059,2 491,34 885,3 2763,8 659,45 1188,2 0,0011106
2055,5 490,45 883,7 2764,9 659,73 1188,7 0,0011118
2051,8 489,57 882,1 2766,1 660,01 1189,2 0,0011131
2048,0 488,68 880,5 2767,0 660,23 1189,6 0,0011143

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01738
0,01739
0,01739
0,01740
0,01741
0,01742
0,01743
0,01744
0,01745
0,01747
0,01749
0,01751
0,01753
0,01755
0,01757
0,01759
0,01761
0,01764
0,01766
0,01768
0,01770
0,01772
0,01774
0,01776
0,01779
0,01781
0,01783
0,01785

m3/kg
0,452
0,446
0,440
0,433
0,427
0,421
0,415
0,409
0,404
0,392
0,382
0,371
0,361
0,351
0,342
0,333
0,324
0,315
0,307
0,299
0,291
0,283
0,276
0,269
0,262
0,255
0,249
0,243

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
7,2481
7,1444
7,0425
6,9423
6,8438
6,7470
6,6518
6,5583
6,4663
6,2869
6,1134
5,9456
5,7834
5,6264
5,4745
5,3275
5,1852
5,0474
4,9140
4,7848
4,6596
4,5384
4,4209
4,3071
4,1967
4,0897
3,9860
3,8854
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Kg/cm2
8,29
8,52
8,75
8,98
9,22
9,46
9,71
9,97
10,22
10,49
10,76
11,03
11,31
11,60
11,89
12,19
12,49
12,80
13,11
13,43
13,76
14,09
14,43
14,78
15,13
15,49
15,86
16,23

C
171,1
172,2
173,3
174,4
175,6
176,7
177,8
178,9
180,0
181,1
182,2
183,3
184,4
185,6
186,7
187,8
188,9
190,0
191,1
192,2
193,3
194,4
195,6
196,7
197,8
198,9
200,0
201,1

o

C

psi
118,0
121,2
124,4
127,8
131,1
134,6
138,1
141,8
145,4
149,2
153,0
156,9
160,9
165,0
169,1
173,4
177,7
182,1
186,5
191,1
195,8
200,5
205,3
210,2
215,2
220,3
225,5
230,8

P

Bar
8,14
8,36
8,58
8,81
9,04
9,28
9,53
9,78
10,03
10,29
10,55
10,82
11,10
11,38
11,66
11,96
12,25
12,56
12,86
13,18
13,50
13,83
14,16
14,50
14,85
15,20
15,56
15,92

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
724,1
729,0
733,9
738,7
743,6
748,5
753,4
758,3
763,2
768,0
772,9
777,8
782,7
787,8
792,7
797,6
802,5
807,6
812,5
817,4
822,5
827,4
832,5
837,4
842,5
847,4
852,5
857,4

hf
Kcal/Kg
172,77
173,94
175,10
176,27
177,43
178,60
179,76
180,93
182,10
183,26
184,43
185,59
186,76
187,98
189,14
190,31
191,48
192,70
193,86
195,03
196,25
197,41
198,63
199,80
201,02
202,19
203,41
204,57

BTU/lb
311,3
313,4
315,5
317,6
319,7
321,8
323,9
326,0
328,1
330,2
332,3
334,4
336,5
338,7
340,8
342,9
345,0
347,2
349,3
351,4
353,6
355,7
357,9
360,0
362,2
364,3
366,5
368,6

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
2044,1 487,73 878,8 2768,2 660,51 1190,1 0,0011156
2040,4 486,85 877,2 2769,1 660,73 1190,5 0,0011175
2036,4 485,90 875,5 2770,3 661,01 1191,0 0,0011187
2032,7 485,01 873,9 2771,2 661,23 1191,4 0,0011200
2028,7 484,07 872,2 2772,4 661,50 1191,9 0,0011218
2025,0 483,18 870,6 2773,3 661,73 1192,3 0,0011231
2021,1 482,24 868,9 2774,2 661,95 1192,7 0,0011243
2017,1 481,30 867,2 2775,4 662,23 1193,2 0,0011262
2013,2 480,35 865,5 2776,3 662,45 1193,6 0,0011275
2009,2 479,41 863,8 2777,2 662,67 1194,0 0,0011293
2005,2 478,47 862,1 2778,2 662,89 1194,4 0,0011306
2001,3 477,52 860,4 2779,1 663,11 1194,8 0,0011318
1997,1 476,52 858,6 2780,0 663,34 1195,2 0,0011337
1993,1 475,58 856,9 2781,0 663,56 1195,6 0,0011349
1989,0 474,58 855,1 2781,7 663,72 1195,9 0,0011368
1985,0 473,64 853,4 2782,6 663,95 1196,3 0,0011381
1980,8 472,64 851,6 2783,5 664,17 1196,7 0,0011399
1976,6 471,64 849,8 2784,2 664,34 1197,0 0,0011418
1972,7 470,70 848,1 2785,2 664,56 1197,4 0,0011431
1968,5 469,70 846,3 2785,9 664,72 1197,7 0,0011449
1964,3 468,70 844,5 2786,5 664,89 1198,0 0,0011462
1959,9 467,64 842,6 2787,5 665,11 1198,4 0,0011481
1955,7 466,64 840,8 2788,2 665,28 1198,7 0,0011499
1951,5 465,65 839,0 2788,9 665,45 1199,0 0,0011512
1947,1 464,59 837,1 2789,6 665,61 1199,3 0,0011530
1942,9 463,59 835,3 2790,3 665,78 1199,6 0,0011549
1938,5 462,54 833,4 2791,0 665,94 1199,9 0,0011568
1934,3 461,54 831,6 2791,7 666,11 1200,2 0,0011580

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01787
0,01790
0,01792
0,01794
0,01797
0,01799
0,01801
0,01804
0,01806
0,01809
0,01811
0,01813
0,01816
0,01818
0,01821
0,01823
0,01826
0,01829
0,01831
0,01834
0,01836
0,01839
0,01842
0,01844
0,01847
0,01850
0,01853
0,01855

m3/kg
0,236
0,231
0,225
0,219
0,214
0,209
0,204
0,199
0,194
0,189
0,185
0,180
0,176
0,172
0,168
0,164
0,160
0,156
0,153
0,149
0,146
0,142
0,139
0,136
0,133
0,130
0,127
0,124

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
3,7878
3,6931
3,6013
3,5122
3,4257
3,3418
3,2603
3,1811
3,1043
3,0296
2,9571
2,8867
2,8182
2,7517
2,6871
2,6242
2,5631
2,5037
2,4460
2,3898
2,3351
2,2819
2,2302
2,1798
2,1308
2,0831
2,0367
1,9915
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Kg/cm2
16,61
16,99
17,38
17,78
18,19
18,60
19,03
19,45
19,89
20,33
20,78
21,24
21,71
22,18
22,67
23,16
23,66
24,16
24,68
25,20
25,73
26,28
26,83
27,38
27,95
28,53
29,11
29,71

C
202,2
203,3
204,4
205,6
206,7
207,8
208,9
210,0
211,1
212,2
213,3
214,4
215,6
216,7
217,8
218,9
220,0
221,1
222,2
223,3
224,4
225,6
226,7
227,8
228,9
230,0
231,1
232,2

o

C

psi
236,2
241,7
247,3
253,0
258,8
264,6
270,6
276,7
282,9
289,2
295,7
302,2
308,8
315,6
322,4
329,4
336,5
343,7
351,0
358,5
366,1
373,8
381,6
389,5
397,6
405,8
414,1
422,6

P

Bar
16,29
16,67
17,06
17,45
17,85
18,25
18,67
19,09
19,51
19,95
20,39
20,84
21,30
21,76
22,24
22,72
23,21
23,71
24,21
24,73
25,25
25,78
26,32
26,87
27,42
27,99
28,56
29,15

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
862,5
867,4
872,5
877,6
882,5
887,6
892,7
897,8
902,7
907,8
913,0
918,1
923,2
928,3
933,4
938,5
943,7
948,8
953,9
959,2
964,4
969,5
974,6
979,9
985,1
990,2
995,5
1000,6

hf
Kcal/Kg
205,79
206,96
208,18
209,40
210,57
211,79
213,01
214,23
215,40
216,62
217,84
219,06
220,28
221,50
222,72
223,94
225,16
226,38
227,61
228,88
230,10
231,32
232,55
233,82
235,04
236,26
237,54
238,76

BTU/lb
370,8
372,9
375,1
377,3
379,4
381,6
383,8
386,0
388,1
390,3
392,5
394,7
396,9
399,1
401,3
403,5
405,7
407,9
410,1
412,4
414,6
416,8
419,0
421,3
423,5
425,7
428,0
430,2

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
1929,9 460,48 829,7 2792,1 666,22 1200,4 0,0011599
1925,5 459,43 827,8 2792,8 666,39 1200,7 0,0011618
1921,0 458,37 825,9 2793,5 666,56 1201,0 0,0011637
1916,6 457,32 824,0 2794,0 666,67 1201,2 0,0011655
1912,0 456,21 822,0 2794,7 666,83 1201,5 0,0011674
1907,6 455,16 820,1 2795,2 666,94 1201,7 0,0011687
1902,9 454,05 818,1 2795,6 667,05 1201,9 0,0011705
1898,5 452,99 816,2 2796,1 667,17 1202,1 0,0011724
1893,8 451,88 814,2 2796,8 667,33 1202,4 0,0011743
1889,2 450,77 812,2 2797,2 667,44 1202,6 0,0011761
1884,5 449,66 810,2 2797,7 667,55 1202,8 0,0011780
1879,9 448,55 808,2 2797,9 667,61 1202,9 0,0011799
1875,2 447,44 806,2 2798,4 667,72 1203,1 0,0011824
1870,6 446,33 804,2 2798,9 667,83 1203,3 0,0011843
1865,9 445,22 802,2 2799,1 667,89 1203,4 0,0011861
1861,0 444,06 800,1 2799,6 668,00 1203,6 0,0011880
1856,1 442,89 798,0 2799,8 668,05 1203,7 0,0011899
1851,5 441,78 796,0 2800,3 668,16 1203,9 0,0011918
1846,6 440,61 793,9 2800,5 668,22 1204,0 0,0011942
1841,7 439,45 791,8 2800,7 668,28 1204,1 0,0011961
1836,8 438,28 789,7 2801,0 668,33 1204,2 0,0011980
1831,7 437,06 787,5 2801,2 668,39 1204,3 0,0012005
1826,8 435,90 785,4 2801,4 668,44 1204,4 0,0012024
1821,7 434,68 783,2 2801,7 668,50 1204,5 0,0012042
1816,8 433,51 781,1 2801,9 668,55 1204,6 0,0012067
1811,7 432,29 778,9 2801,9 668,55 1204,6 0,0012086
1806,6 431,07 776,7 2802,1 668,61 1204,7 0,0012111
1801,5 429,85 774,5 2802,1 668,61 1204,7 0,0012130

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01858
0,01861
0,01864
0,01867
0,01870
0,01872
0,01875
0,01878
0,01881
0,01884
0,01887
0,01890
0,01894
0,01897
0,01900
0,01903
0,01906
0,01909
0,01913
0,01916
0,01919
0,01923
0,01926
0,01929
0,01933
0,01936
0,01940
0,01943

m3/kg
0,122
0,119
0,116
0,114
0,111
0,109
0,107
0,104
0,102
0,100
0,098
0,096
0,094
0,092
0,090
0,088
0,086
0,084
0,082
0,081
0,079
0,078
0,076
0,074
0,073
0,071
0,070
0,069

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
1,9474
1,9045
1,8628
1,8221
1,7825
1,7438
1,7062
1,6695
1,6338
1,5989
1,5649
1,5318
1,4995
1,4680
1,4372
1,4073
1,3780
1,3495
1,3216
1,2944
1,2679
1,2420
1,2167
1,1920
1,1679
1,1444
1,1214
1,0989
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Kg/cm2
30,31
30,92
31,55
32,18
32,82
33,47
34,14
34,81
35,49
36,18
36,89
37,60
38,32
39,06
39,80
40,56
41,32
42,10
42,89
43,69
44,50
45,32
46,16
47,00
47,86
48,73
49,61
50,51

C
233,3
234,4
235,6
236,7
237,8
238,9
240,0
241,1
242,2
243,3
244,4
245,6
246,7
247,8
248,9
250,0
251,1
252,2
253,3
254,4
255,6
256,7
257,8
258,9
260,0
261,1
262,2
263,3

o

C

psi
431,2
439,9
448,8
457,8
466,9
476,2
485,6
495,1
504,8
514,7
524,7
534,8
545,1
555,6
566,2
576,9
587,8
598,9
610,1
621,5
633,0
644,7
656,6
668,6
680,8
693,2
705,7
718,4

P

Bar
29,74
30,34
30,95
31,57
32,20
32,84
33,49
34,15
34,82
35,50
36,19
36,89
37,60
38,32
39,05
39,79
40,54
41,30
42,08
42,86
43,66
44,46
45,28
46,11
46,96
47,81
48,67
49,55

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
1006,0
1011,1
1016,5
1021,8
1026,9
1032,3
1037,6
1043,0
1048,3
1053,4
1058,8
1064,1
1069,7
1075,1
1080,4
1085,8
1091,1
1096,7
1102,1
1107,4
1113,0
1118,3
1123,9
1129,5
1134,9
1140,4
1146,0
1151,6

hf
Kcal/Kg
240,04
241,26
242,54
243,81
245,03
246,31
247,59
248,86
250,14
251,36
252,64
253,91
255,24
256,52
257,80
259,07
260,35
261,68
262,96
264,24
265,57
266,84
268,18
269,51
270,78
272,12
273,45
274,78

BTU/lb
432,5
434,7
437,0
439,3
441,5
443,8
446,1
448,4
450,7
452,9
455,2
457,5
459,9
462,2
464,5
466,8
469,1
471,5
473,8
476,1
478,5
480,8
483,2
485,6
487,9
490,3
492,7
495,1

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
1796,4 428,63 772,3 2802,4 668,66 1204,8 0,0012155
1791,0 427,35 770,0 2802,4 668,66 1204,8 0,0012173
1785,9 426,13 767,8 2802,4 668,66 1204,8 0,0012198
1780,6 424,85 765,5 2802,4 668,66 1204,8 0,0012223
1775,2 423,58 763,2 2802,4 668,66 1204,8 0,0012242
1769,9 422,30 760,9 2802,4 668,66 1204,8 0,0012267
1764,5 421,02 758,6 2802,1 668,61 1204,7 0,0012292
1759,2 419,75 756,3 2802,1 668,61 1204,7 0,0012317
1753,8 418,47 754,0 2801,9 668,55 1204,6 0,0012336
1748,2 417,14 751,6 2801,9 668,55 1204,6 0,0012361
1742,9 415,86 749,3 2801,7 668,50 1204,5 0,0012386
1737,3 414,53 746,9 2801,4 668,44 1204,4 0,0012411
1731,7 413,20 744,5 2801,2 668,39 1204,3 0,0012436
1726,1 411,87 742,1 2801,0 668,33 1204,2 0,0012461
1720,3 410,48 739,6 2800,7 668,28 1204,1 0,0012486
1714,7 409,15 737,2 2800,5 668,22 1204,0 0,0012511
1708,9 407,76 734,7 2800,0 668,11 1203,8 0,0012542
1703,1 406,37 732,2 2799,8 668,05 1203,7 0,0012567
1697,3 404,98 729,7 2799,3 667,94 1203,5 0,0012592
1691,5 403,60 727,2 2798,9 667,83 1203,3 0,0012617
1685,7 402,21 724,7 2798,4 667,72 1203,1 0,0012648
1679,6 400,77 722,1 2797,9 667,61 1202,9 0,0012673
1673,6 399,32 719,5 2797,5 667,50 1202,7 0,0012698
1667,5 397,88 716,9 2797,0 667,39 1202,5 0,0012729
1661,5 396,44 714,3 2796,5 667,28 1202,3 0,0012754
1655,4 394,99 711,7 2795,9 667,11 1202,0 0,0012785
1649,1 393,50 709,0 2795,2 666,94 1201,7 0,0012816
1643,1 392,05 706,4 2794,5 666,78 1201,4 0,0012841

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,01947
0,01950
0,01954
0,01958
0,01961
0,01965
0,01969
0,01973
0,01976
0,01980
0,01984
0,01988
0,01992
0,01996
0,02000
0,02004
0,02009
0,02013
0,02017
0,02021
0,02026
0,02030
0,02034
0,02039
0,02043
0,02048
0,02053
0,02057

m3/kg
0,067
0,066
0,065
0,063
0,062
0,061
0,060
0,058
0,057
0,056
0,055
0,054
0,053
0,052
0,051
0,050
0,049
0,048
0,047
0,046
0,045
0,045
0,044
0,043
0,042
0,041
0,041
0,040

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
1,0770
1,0556
1,0346
1,0142
0,99417
0,97462
0,95552
0,93684
0,91858
0,90072
0,88326
0,86619
0,84949
0,83315
0,81717
0,80153
0,78623
0,77126
0,75661
0,74228
0,72824
0,71450
0,70105
0,68788
0,67498
0,66235
0,64998
0,63787
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Kg/cm2
51,41
52,33
53,26
54,21
55,16
56,13
57,11
58,11
59,12
60,14
61,17
62,22
63,28
64,36
65,45
66,56
67,67
68,81
69,95
71,12
72,29
73,48
74,69
75,91
77,15
78,40
79,66
80,95

C
264,4
265,6
266,7
267,8
268,9
270,0
271,1
272,2
273,3
274,4
275,6
276,7
277,8
278,9
280,0
281,1
282,2
283,3
284,4
285,6
286,7
287,8
288,9
290,0
291,1
292,2
293,3
294,4

o

C

psi
731,3
744,4
757,6
771,1
784,7
798,5
812,4
826,6
840,9
855,5
870,2
885,1
900,2
915,5
931,0
946,7
962,6
978,8
995,1
1011,6
1028,3
1045,3
1062,4
1079,8
1097,4
1115,2
1133,2
1151,5

P

Bar
50,44
51,34
52,25
53,18
54,12
55,07
56,03
57,01
58,00
59,00
60,02
61,05
62,09
63,14
64,21
65,30
66,39
67,50
68,63
69,77
70,92
72,09
73,27
74,47
75,69
76,92
78,16
79,42

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
1157,2
1162,8
1168,3
1173,9
1179,5
1185,3
1190,9
1196,5
1202,3
1207,9
1213,7
1219,5
1225,3
1230,9
1236,7
1242,5
1248,6
1254,4
1260,2
1266,3
1272,1
1278,1
1284,0
1290,0
1296,0
1302,1
1308,1
1314,2

hf
Kcal/Kg
276,11
277,44
278,78
280,11
281,44
282,83
284,16
285,49
286,88
288,21
289,60
290,99
292,37
293,71
295,09
296,48
297,92
299,31
300,70
302,14
303,53
304,97
306,36
307,80
309,25
310,69
312,13
313,58

BTU/lb
497,5
499,9
502,3
504,7
507,1
509,6
512,0
514,4
516,9
519,3
521,8
524,3
526,8
529,2
531,7
534,2
536,8
539,3
541,8
544,4
546,9
549,5
552,0
554,6
557,2
559,8
562,4
565,0

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
1636,8 390,55 703,7 2793,8 666,61 1201,1 0,0012873
1630,5 389,06 701,0 2793,1 666,44 1200,8 0,0012904
1624,0 387,50 698,2 2792,4 666,28 1200,5 0,0012935
1617,7 386,00 695,5 2791,7 666,11 1200,2 0,0012966
1611,2 384,45 692,7 2790,7 665,89 1199,8 0,0012991
1604,7 382,89 689,9 2789,8 665,67 1199,4 0,0013022
1598,2 381,34 687,1 2789,1 665,50 1199,1 0,0013060
1591,4 379,73 684,2 2788,2 665,28 1198,7 0,0013091
1584,9 378,18 681,4 2787,0 665,00 1198,2 0,0013122
1578,2 376,57 678,5 2786,1 664,78 1197,8 0,0013154
1571,2 374,90 675,5 2785,2 664,56 1197,4 0,0013185
1564,5 373,29 672,6 2784,0 664,28 1196,9 0,0013222
1557,5 371,63 669,6 2782,8 664,00 1196,4 0,0013253
1550,7 370,02 666,7 2781,7 663,72 1195,9 0,0013291
1543,5 368,30 663,6 2780,5 663,45 1195,4 0,0013322
1536,6 366,63 660,6 2779,3 663,17 1194,9 0,0013360
1529,3 364,91 657,5 2777,9 662,84 1194,3 0,0013397
1522,1 363,19 654,4 2776,5 662,50 1193,7 0,0013435
1514,9 361,47 651,3 2775,2 662,17 1193,1 0,0013472
1507,7 359,75 648,2 2773,8 661,84 1192,5 0,0013503
1500,3 357,98 645,0 2772,4 661,50 1191,9 0,0013547
1492,8 356,20 641,8 2770,7 661,12 1191,2 0,0013584
1485,2 354,37 638,5 2769,3 660,78 1190,6 0,0013622
1477,7 352,59 635,3 2767,7 660,39 1189,9 0,0013659
1470,0 350,76 632,0 2766,1 660,01 1189,2 0,0013703
1462,4 348,93 628,7 2764,2 659,56 1188,4 0,0013740
1454,4 347,04 625,3 2762,6 659,17 1187,7 0,0013784
1446,5 345,15 621,9 2760,7 658,73 1186,9 0,0013822

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,02062
0,02067
0,02072
0,02077
0,02081
0,02086
0,02092
0,02097
0,02102
0,02107
0,02112
0,02118
0,02123
0,02129
0,02134
0,02140
0,02146
0,02152
0,02158
0,02163
0,02170
0,02176
0,02182
0,02188
0,02195
0,02201
0,02208
0,02214

m3/kg
0,039
0,038
0,038
0,037
0,036
0,036
0,035
0,034
0,034
0,033
0,032
0,032
0,031
0,031
0,030
0,030
0,029
0,029
0,028
0,027
0,027
0,026
0,026
0,026
0,025
0,025
0,024
0,024

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
0,62600
0,61437
0,60298
0,59182
0,58088
0,57016
0,55966
0,54936
0,53926
0,52936
0,51966
0,51014
0,50081
0,49165
0,48267
0,47386
0,46522
0,45675
0,44843
0,44026
0,43225
0,42439
0,41667
0,40909
0,40165
0,39434
0,38717
0,38012
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Kg/cm2
82,24
83,56
84,89
86,24
87,60
88,99
90,38
91,79
93,22
94,67
96,14
97,62
99,12
100,63
102,17
103,72
105,30
106,88
108,49
110,12
111,76
113,43
115,12
116,82
118,54
120,28
122,05
123,83

C
295,6
296,7
297,8
298,9
300,0
301,1
302,2
303,3
304,4
305,6
306,7
307,8
308,9
310,0
311,1
312,2
313,3
314,4
315,6
316,7
317,8
318,9
320,0
321,1
322,2
323,3
324,4
325,6

o

C

psi
1169,9
1188,6
1207,6
1226,7
1246,1
1265,8
1285,6
1305,7
1326,1
1346,7
1367,5
1388,6
1409,9
1431,5
1453,3
1475,4
1497,8
1520,4
1543,3
1566,4
1589,8
1613,5
1637,5
1661,7
1686,2
1711,0
1736,1
1761,5

P

Bar
80,69
81,98
83,29
84,61
85,94
87,30
88,67
90,05
91,46
92,88
94,32
95,77
97,24
98,73
100,23
101,76
103,30
104,86
106,44
108,03
109,65
111,28
112,94
114,61
116,30
118,01
119,74
121,49

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
1320,2
1326,5
1332,6
1338,8
1345,1
1351,4
1357,7
1364,0
1370,2
1376,5
1383,0
1389,3
1395,8
1402,3
1408,9
1415,6
1422,1
1428,9
1435,4
1442,1
1448,9
1455,8
1462,6
1469,6
1476,5
1483,5
1490,5
1497,5

hf
Kcal/Kg
315,02
316,52
317,96
319,46
320,96
322,46
323,95
325,45
326,95
328,45
330,00
331,50
333,06
334,61
336,16
337,77
339,33
340,94
342,49
344,10
345,71
347,37
348,98
350,65
352,31
353,98
355,64
357,31

BTU/lb
567,6
570,3
572,9
575,6
578,3
581,0
583,7
586,4
589,1
591,8
594,6
597,3
600,1
602,9
605,7
608,6
611,4
614,3
617,1
620,0
622,9
625,9
628,8
631,8
634,8
637,8
640,8
643,8

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
1438,6 343,27 618,5 2758,9 658,29 1186,1 0,0013865
1430,5 341,33 615,0 2757,0 657,84 1185,3 0,0013909
1422,3 339,38 611,5 2754,9 657,34 1184,4 0,0013953
1414,2 337,44 608,0 2753,1 656,90 1183,6 0,0013996
1405,8 335,44 604,4 2751,0 656,40 1182,7 0,0014040
1397,5 333,44 600,8 2748,9 655,90 1181,8 0,0014090
1389,1 331,45 597,2 2746,5 655,34 1180,8 0,0014134
1380,5 329,39 593,5 2744,2 654,79 1179,8 0,0014184
1371,9 327,34 589,8 2741,9 654,23 1178,8 0,0014227
1363,0 325,23 586,0 2739,6 653,68 1177,8 0,0014277
1354,2 323,12 582,2 2737,2 653,12 1176,8 0,0014327
1345,1 320,96 578,3 2734,7 652,51 1175,7 0,0014377
1336,1 318,79 574,4 2732,1 651,90 1174,6 0,0014433
1327,0 316,63 570,5 2729,3 651,24 1173,4 0,0014483
1317,7 314,41 566,5 2726,5 650,57 1172,2 0,0014533
1308,4 312,19 562,5 2723,7 649,91 1171,0 0,0014589
1298,8 309,91 558,4 2721,0 649,24 1169,8 0,0014646
1289,3 307,64 554,3 2717,9 648,52 1168,5 0,0014702
1279,5 305,31 550,1 2714,9 647,80 1167,2 0,0014758
1269,8 302,97 545,9 2711,9 647,07 1165,9 0,0014820
1259,8 300,59 541,6 2708,6 646,30 1164,5 0,0014877
1249,5 298,15 537,2 2705,4 645,52 1163,1 0,0014939
1239,3 295,70 532,8 2701,9 644,69 1161,6 0,0015001
1229,1 293,26 528,4 2698,4 643,86 1160,1 0,0015064
1218,4 290,71 523,8 2694,9 643,02 1158,6 0,0015126
1207,9 288,21 519,3 2691,2 642,14 1157,0 0,0015195
1197,0 285,60 514,6 2687,5 641,25 1155,4 0,0015264
1186,0 282,99 509,9 2683,5 640,30 1153,7 0,0015332

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,02221
0,02228
0,02235
0,02242
0,02249
0,02257
0,02264
0,02272
0,02279
0,02287
0,02295
0,02303
0,02312
0,02320
0,02328
0,02337
0,02346
0,02355
0,02364
0,02374
0,02383
0,02393
0,02403
0,02413
0,02423
0,02434
0,02445
0,02456

m3/kg
0,023
0,023
0,022
0,022
0,022
0,021
0,021
0,020
0,020
0,020
0,019
0,019
0,019
0,018
0,018
0,018
0,017
0,017
0,017
0,016
0,016
0,016
0,015
0,015
0,015
0,015
0,014
0,014

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
0,37320
0,36641
0,35973
0,35317
0,34672
0,34039
0,33416
0,32804
0,32203
0,31611
0,31030
0,30458
0,29896
0,29343
0,28799
0,28264
0,27738
0,27220
0,26710
0,26208
0,25714
0,25228
0,24749
0,24277
0,23813
0,23355
0,22905
0,22461

__________________________________________________________________________________________
121
_______

Jeotermal Enerji Semineri

Kg/cm
125,63
127,46
129,30
131,17
133,06
134,97
136,90
138,85
140,82
142,82
144,84
146,88
148,94
151,03
153,15
155,29
157,44
159,63
161,84
164,07
166,33
168,61
170,93
173,26
175,62
178,01
180,43
182,88

2

Bar
123,26
125,05
126,86
128,69
130,54
132,42
134,31
136,22
138,16
140,12
142,10
144,11
146,13
148,18
150,25
152,35
154,47
156,61
158,78
160,97
163,18
165,42
167,69
169,98
172,30
174,65
177,02
179,42

psi
1787,1
1813,1
1839,3
1865,9
1892,7
1919,9
1947,3
1975,1
2003,2
2031,6
2060,3
2089,4
2118,7
2148,4
2178,5
2208,9
2239,6
2270,7
2302,1
2333,9
2366,0
2398,5
2431,4
2464,6
2498,2
2532,2
2566,6
2601,4

C
326,7
327,8
328,9
330,0
331,1
332,2
333,3
334,4
335,6
336,7
337,8
338,9
340,0
341,1
342,2
343,3
344,4
345,6
346,7
347,8
348,9
350,0
351,1
352,2
353,3
354,4
355,6
356,7

C

P

o

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
1504,7
1511,9
1519,1
1526,6
1534,0
1541,4
1548,9
1556,3
1564,0
1571,9
1579,6
1587,5
1595,4
1603,5
1611,7
1619,8
1628,2
1636,8
1645,4
1654,0
1662,9
1671,9
1680,3
1690,1
1699,8
1709,6
1719,6
1729,8

Kcal/Kg
359,03
360,75
362,47
364,25
366,02
367,80
369,57
371,35
373,18
375,07
376,90
378,79
380,67
382,62
384,56
386,50
388,50
390,55
392,61
394,66
396,77
398,93
400,93
403,26
405,59
407,93
410,31
412,75

hf
BTU/lb
646,9
650,0
653,1
656,3
659,5
662,7
665,9
669,1
672,4
675,8
679,1
682,5
685,9
689,4
692,9
696,4
700,0
703,7
707,4
711,1
714,9
718,8
722,4
726,6
730,8
735,0
739,3
743,7

hg
3

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m /kg
1174,9 280,33 505,1 2679,6 639,36 1152,0 0,0015401
1163,7 277,67 500,3 2675,6 638,42 1150,3 0,0015476
1152,1 274,89 495,3 2671,4 637,42 1148,5 0,0015545
1140,4 272,12 490,3 2667,0 636,36 1146,6 0,0015626
1128,6 269,29 485,2 2662,6 635,31 1144,7 0,0015701
1116,7 266,46 480,1 2657,9 634,20 1142,7 0,0015782
1104,4 263,51 474,8 2653,3 633,09 1140,7 0,0015863
1092,1 260,57 469,5 2648,4 631,92 1138,6 0,0015944
1079,3 257,52 464,0 2643,5 630,76 1136,5 0,0016032
1066,5 254,47 458,5 2638,4 629,54 1134,3 0,0016119
1053,4 251,36 452,9 2633,0 628,26 1132,0 0,0016213
1040,2 248,20 447,2 2627,7 626,98 1129,7 0,0016306
1026,7 244,98 441,4 2622,1 625,65 1127,3 0,0016400
1012,7 241,65 435,4 2616,3 624,26 1124,8 0,0016500
998,8 238,32 429,4 2610,5 622,88 1122,3 0,0016606
984,6 234,93 423,3 2604,4 621,43 1119,7 0,0016712
969,9 231,44 417,0 2598,4 619,99 1117,1 0,0016818
955,1 227,88 410,6 2591,9 618,44 1114,3 0,0016930
939,9 224,28 404,1 2585,3 616,88 1111,5 0,0017049
924,6 220,61 397,5 2578,6 615,27 1108,6 0,0017174
909,0 216,89 390,8 2571,9 613,66 1105,7 0,0017299
893,0 213,06 383,9 2564,9 612,00 1102,7 0,0017436
875,3 208,85 376,3 2555,6 609,78 1098,7 0,0017536
856,7 204,41 368,3 2546,7 607,67 1094,9 0,0017667
837,6 199,86 360,1 2537,4 605,45 1090,9 0,0017811
818,1 195,19 351,7 2527,7 603,12 1086,7 0,0017967
798,1 190,42 343,1 2517,7 600,73 1082,4 0,0018135
777,6 185,54 334,3 2507,4 598,29 1078,0 0,0018310

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft /lb
0,02467
0,02479
0,02490
0,02503
0,02515
0,02528
0,02541
0,02554
0,02568
0,02582
0,02597
0,02612
0,02627
0,02643
0,02660
0,02677
0,02694
0,02712
0,02731
0,02751
0,02771
0,02793
0,02809
0,02830
0,02853
0,02878
0,02905
0,02933

3

3

m /kg
0,014
0,013
0,013
0,013
0,013
0,012
0,012
0,012
0,012
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,010
0,010
0,010
0,010
0,009
0,009
0,009
0,009
0,009
0,008
0,008
0,008
0,008
0,008

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
0,22023
0,21592
0,21167
0,20747
0,20334
0,19926
0,19524
0,19128
0,18737
0,18351
0,17970
0,17594
0,17223
0,16857
0,16495
0,16139
0,15787
0,15439
0,15097
0,14758
0,14424
0,14095
0,13759
0,13419
0,13084
0,12754
0,12428
0,12105
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Kg/cm2
183,95
187,86
190,39
191,67
192,96
194,25
195,55
196,86
198,18
199,50
200,83
202,18
203,53
204,88
206,25
207,62
209,00
210,39
211,80
213,21
214,63
216,05
217,49
218,94
220,40
221,87
223,34
224,83

C
357,8
358,9
360,0
360,6
361,1
361,7
362,2
362,8
363,3
363,9
364,4
365,0
365,6
366,1
366,7
367,2
367,8
368,3
368,9
369,4
370,0
370,6
371,1
371,7
372,2
372,8
373,3
373,9

o

C

psi
2616,7
2672,3
2708,3
2726,5
2744,8
2763,2
2781,7
2800,3
2819,0
2837,9
2856,8
2875,9
2895,1
2914,4
2933,8
2953,4
2973,0
2992,8
3012,8
3032,8
3053,0
3073,3
3093,8
3114,4
3135,1
3156,0
3177,0
3198,2

P

Bar
180,47
184,31
186,79
188,05
189,31
190,58
191,85
193,14
194,43
195,73
197,03
198,35
199,68
201,01
202,34
203,70
205,05
206,41
207,79
209,17
210,57
211,97
213,38
214,80
216,23
217,67
219,12
220,58

Sıcaklık

Basınç

KJ/Kg
1740,1
1750,8
1761,7
1767,5
1773,1
1778,9
1785,0
1791,0
1797,3
1803,6
1810,1
1816,8
1823,8
1831,0
1838,5
1846,1
1854,3
1862,9
1871,7
1881,3
1891,7
1902,9
1915,2
1929,0
1945,0
1964,5
1990,4
2033,6

hf
Kcal/Kg
415,20
417,75
420,36
421,74
423,08
424,46
425,91
427,35
428,85
430,35
431,90
433,51
435,18
436,90
438,67
440,50
442,45
444,50
446,61
448,88
451,38
454,05
456,99
460,26
464,09
468,75
474,91
485,24

BTU/lb
748,1
752,7
757,4
759,9
762,3
764,8
767,4
770,0
772,7
775,4
778,2
781,1
784,1
787,2
790,4
793,7
797,2
800,9
804,7
808,8
813,3
818,1
823,4
829,3
836,2
844,6
855,7
874,3

hg

KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb KJ/Kg Kcal/Kg BTU/lb
m3/kg
756,9 180,60 325,4 2497,0 595,79 1073,5 0,0018504
735,2 175,44 316,1 2486,0 593,18 1068,8 0,0018710
713,2 170,16 306,6 2475,1 590,58 1064,1 0,0018934
702,0 167,50 301,8 2469,3 589,19 1061,6 0,0019053
690,4 164,72 296,8 2463,7 587,86 1059,2 0,0019172
678,7 161,95 291,8 2457,9 586,47 1056,7 0,0019303
666,9 159,12 286,7 2451,8 585,03 1054,1 0,0019434
654,8 156,23 281,5 2445,8 583,58 1051,5 0,0019577
642,2 153,24 276,1 2439,5 582,08 1048,8 0,0019721
629,4 150,18 270,6 2433,2 580,59 1046,1 0,0019877
616,4 147,08 265,0 2426,5 578,98 1043,2 0,0020033
602,9 143,86 259,2 2419,7 577,37 1040,3 0,0020208
588,9 140,53 253,2 2412,8 575,70 1037,3 0,0020383
574,5 137,09 247,0 2405,5 573,98 1034,2 0,0020570
559,4 133,48 240,5 2397,9 572,15 1030,9 0,0020770
543,6 129,70 233,7 2390,0 570,26 1027,5 0,0020982
527,1 125,76 226,6 2381,4 568,21 1023,8 0,0021213
509,6 121,60 219,1 2372,3 566,04 1019,9 0,0021457
491,0 117,16 211,1 2362,8 563,77 1015,8 0,0021719
471,0 112,39 202,5 2352,3 561,27 1011,3 0,0022012
449,4 107,23 193,2 2340,9 558,55 1006,4 0,0022331
425,7 101,57 183,0 2328,3 555,56 1001,0 0,0022686
399,1
95,24
171,6 2314,4 552,23 995,0 0,0023092
369,1
88,08
158,7 2298,3 548,40 988,1 0,0023567
334,2
79,75
143,7 2279,2 543,84 979,9 0,0024141
291,2
69,49
125,2 2255,8 538,24 969,8 0,0024878
234,5
55,94
100,8 2224,8 530,86 956,5 0,0025926
140,5
33,52
60,4 2174,1 518,76 934,7 0,0027880

hfg

Özgül Entalpi
vf
ft3/lb
0,02964
0,02997
0,03033
0,03052
0,03071
0,03092
0,03113
0,03136
0,03159
0,03184
0,03209
0,03237
0,03265
0,03295
0,03327
0,03361
0,03398
0,03437
0,03479
0,03526
0,03577
0,03634
0,03699
0,03775
0,03867
0,03985
0,04153
0,04466

m3/kg
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,006
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,004
0,004
0,004
0,004

Özgül Hacim
vg
ft3/lb
0,11784
0,11465
0,11147
0,10988
0,10828
0,10668
0,10508
0,10347
0,10185
0,10021
0,09857
0,09690
0,09521
0,09350
0,09175
0,08997
0,08815
0,08628
0,08435
0,08235
0,08026
0,07806
0,07572
0,07319
0,07040
0,06720
0,06329
0,05756
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JEOTERMAL KUYULARDA ÜRETİM ÖLÇMELERİ
Umran SERPEN

ÖZET
Bu çalışmada jeotermal kuyulardan üretilen tek ve iki fazlı akışkanların üretim miktarları ve
entalpilerinin yanında gaz ölçüm yöntemleri anlatılmış ve bu yöntemlerde kullanılan donanımlar
hakkında bilgi verilmiştir.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerjiden faydalanmada, bu enerjiyi taşıyan akışkanların ölçülmesi hayati önem
taşımaktadır. Bu akışkanlar sıcak su, buhar ve gazdır. Ölçüm sırasında sıcaklığın yarattığı sorunlar
yanında büyük ölçekte üretim yapılması da, başka sorunları beraberinde getirmektedir. Aslında su
debilerini ölçmek kolay iken sıcak su, özellikle 100oC üzerinde buharın ayrılması dolayısıyla, ölçmede
sorun yaşanmaktadır. Son yıllarda gelişen teknoloji dolayısıyla, soğuk sular için kullanılan aletlerin
gelişmişleri sıcak sular için de kullanılmaya başlanmıştır. Öte yandan, jeotermal suların yarattığı çevre
kirliliği dolayısıyla bazı basit yöntemlerin uygulanamaması, yukarıda bahsedilen teknolojik gelişmelerle
aşılmıştır.
Aslında, yakın zamanlara kadar en büyük sorun iki fazlı akışkanlarda yaşanmaktaydı. Bunun nedeni
de, yüksek entalpili sahalarda kuyuiçinde yükselirken basınç düşümü dolayısıyla bir kısmı
buharlaşarak iki fazlı haline gelen jeotermal akışkanın toplam ve bileşen debilerinin ölçülmesi
gereğiydi. Bunun için klasik yöntemler bulunmakla birlikte, son gelişen teknolojiyle iki fazlı akışkanın
debisini ölçmek artık mümkün olabilmektedir. Ancak, bu iş için kullanılan donanım son derece
pahalıdır.
Jeotermal kuyularda üretim ölçmeleri kütlesel akış ile ısı akışını belirleyip değerlendirmek amacıyla ya
belli bir kuyubaşı basıncının, ya da kuyudibi basıncının değişimine göre yapılmaktadır. Bundan ötürü,
bu bildiri bu amaca yönelik olarak düzenlenmiştir.

2. ÜRETİM ÖLÇÜMLERİNİN KULLANIMI
Üretim ölçümleri kısa bir dönem için gerçekleştirilirse, rezervuar işletmesi için uygun yüzey
donanımları seçimi için yapılacaktır. Diğer bir deyişle, bir tür kuyubaşı ve kuyuya akış yetkinliği ilişkisi
“IPR” belirlenecektir. Artezyen kuyularda bu değişim kuyubaşı basıncına göre yapılır, pompayla üretim
olan kuyularda ise kuyudibi veya kuyudaki dinamik su seviyesinin değişimine göre yapılır. Ancak, her
iki durumda da, mümkünse kuyudibi basıncına göre yapılması arzu edilen bir durumdur.
Uzun dönemli üretim ölçümleri üretimin zamana göre değişimini gösteren, diğer bir deyişle, jeotermal
sahanın yetkinliğini (performance) ortaya koyan veri üretirler. Zamanla üretimin değişiminin, sahadaki
basınç düşümü, rezervuarda çökelme veyahut da kuyular arası girişim dolayısıyla oluşabileceğine
dikkat etmek gerekir.
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3. ÜRETİM ÖLÇÜMLERİ SIRASINDA ALINACAK TEDBİRLER
Geçmişte tüm dünyada jeotermal kuyuların üretime açılmaları ve kapanmaları sırasında kuyudibinde
formasyon yıkılmaları gözlenmiştir. Kuyuların korunması amacıyla, ölçüm işlemleri sırasında
uygulanacak kuyu açma ve kapama işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir:
- Kuyuların açılma ve kapanma işlemleri yavaş ve dikkatli bir şekilde tüm donanımlar kontrol edilerek
uygulanmalıdır.
- Kuyunun açılma ve kapanma basıncını kontrol etmek için kuyubaşına bir manometre takılmalıdır.
- Eğer kapanma sırasında kuyubaşı basıncında büyük bir artış gözlenirse, kapanma işlemi
geciktirilmelidir.
- Kuyuyu açıp kapama işlemleri için ana vana (master valve) kullanılmamalıdır. Onun yerine, üzerine
takılmış ikinci vana veya yatay akış kontrol vanası kullanılmalıdır.

4. TEK FAZLI AKIŞKANLARIN DEBİ ÖLÇÜMÜ
Kuyu, sıcak su (<100oC) veya buhar gibi tek fazlı akışkan üretiyorsa veya kuyudan iki fazlı üretilen
akışkanın separatörde su ve buhar fazlarına ayrılmaları durumunda, aşağıdaki ölçüm yöntemi
uygulanmalıdır:
4.1. Sıcak Suyun Debisinin Ölçümü
Savak Yöntemi
Tek faz su ise, 100oC altındaki sıcak suların debisini ölçmek için, savak yöntemi kullanılır. Bu sular
doğrudan kuyudan gelen (artezyen veya pompayla) ve susturucudan (silencer) geçen sular olabilir.
Hesaplamalar yapılırken, savaktan akan suyun sıcaklığının yoğunluğa etkisi de dikkate alınmalıdır.
Kuyu artezyen akış yapmıyor, sıcaklığı 100oC’ın altında ve ilk kez akışa açılacaksa (debisi
tanınmıyorsa), kompresörle kuyuya değişik derinliklerden hava basılarak dışarıya alınan suyun debisi
savaktan ölçülebilir.
Şekil 1 ve Şekil 2’de görülen dikdörtgen ve üçgen olmak üzere iki tür savak bu tür ölçümler için
kullanılabilir. Bu savaklardan akan suyun debisini hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılır [1]:
Dikdörtgen savak için,
Q= K x b x h3/2

(1)

Burada:
Q = Akış debisi, m3/dak
K = Savak konfigürasyonuna bağlı sabit,
b = Akış kanalı genişliği, m
h = Akış kanalı tabanından su seviyesi yüksekliği, m
Üçgen savak için,
Q = K x h5/2 x Sin

(2)

Üçgen savağın tepe açısı 90oC olursa, Sin =1 olduğu için formül sadeleşir.
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b
h

h

Şekil 1. Dikdörtgen savak

?

Şekil 2. Üçgen savak

4.2. Pompayla Üretim Yapılan Kuyularda Ölçüm
Bu tür kuyularda üretim ticari cihazlarla ölçülebileceği gibi, Şekil 3’te gösterilen basit bir düzenekle de
ölçüm yapılabilir. Bu düzenek sonuçta bir orifise bağlı olup, o da Şekil 4’te gösterilmektedir. Orifisin
kullanılması durumunda akışkan debisinin hesaplanması aşağıdaki formülle yapılmaktadır [2]:
Q = C x A (2 x g x H)1/2

(3)

Burada:
Q = Akış debisi, ft3/sn
C = Akış katsayısı,
G = Yerçekimi ivmesi, 32.17 ft/sn2,
H = Manometre yüksekliği, ft.

Pompa
motoru

Orifice

control vanası

p2
t2

çıkış

p3

p1

12345-

?p
kuyudibi
kuyubaşı
orifice flanşı
Basınç
Sıcaklık

Pompa

Şekil 3. Pompalı kuyuda sıcak akışkan debisi ölçümü [2].
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m anometre

d

3D

D

Şekil 4. Orifisin detayları [2].
4.3. Buhar Debisinin Ölçümü
Kuru veya doymuş buhar kuyularından üretilen veya separatörden çıkan buhar debisini ölçmek için
orifis yöntemi kullanılmalıdır. Bu orifis Şekil 5’te gösterilmektedir. Bu yöntemin esası, gözlenen
orifisteki basınç düşümünün değerlendirilendirilmesidir. Debi hesabı aşağıda verilen formülle
yapılmaktadır [1]:
Q = 0.01252 x α x ε x m x D2 (γ x ∆P)1/2

(4)

Burada:
Q = Buhar debisi, ton/st
m = d2/D2,
d = Orifis çapı, mm,
D = Akış borusu çapı, mm
α = Akış sabiti,
ε = Buhar sıkıştırma faktörü,
γ = Buharın kaynak basıncındaki yoğunluğu, kg/m3,
∆P= Orifiste basınç düşümü, kg/m2,
DİFERANSİYEL MANOMETRE

d

o

45

D

ORIFIS PLAKASI

KESKİN KENARLI
ORİFİS PLAKASI

Şekil 5. Orifis yöntemiyle buhar debisinin ölçümü için düzeneğin şematik gösterimi
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5. İKİ FAZLI AKIŞKANLARIN ÖLÇÜMÜ
Sıcaklığı 100oC üzerinde olan suların kendiliğinden akan kuyulardan üretilirken basınç düşümüyle iki
faza geçmesi veya rezervuarda akışkanın iki fazlı olması durumunda rezervuardan itibaren iki fazlı
üretilen akışkanların debisi ve entalpisi aşağıdaki yöntemlerle belirlenebilir.
Düşey Deşarj Yöntemi
Bu amprik yöntemle kuyunun geliştirilmesi aşamasında kuyu üretimi hakkında bilgi edinilecektir. Bu
yöntem kuyubaşına dudak basıncı ölçebilecek bir kısa boru düşey istikamette yerleştirilerek
gerçekleştirilebilir. Bu yöntemde akışkan entalpisinin bilindiği varsayılmaktadır. Akışkan debisi için
aşağıdaki formül kullanılır [3]:
G = (Pc0.96 x dc2) / h1.102

(5)

Burada:
G = Kütlesel debi, ton/s,
Pc = Kritik basınç, kg/cm2 a,
dc = Akış borusu iç çapı, mm,
h = Jeotermal akışkanın entalpisi, kCal/kg.
Orifis ve Dudak Basıncı Yöntemi
Russel James orifis-dudak basıncı “orifice-lip pressure” yöntemi olarak bilinen bu amprik yaklaşımda,
orifisteki basınç düşümü boru ucundan alınan kritik basınçla birlikte değerlendirilmekte olup, ölçüm
düzeneği Şekil 6’da verilmektedir. Bu yöntemle elde edilen değerler 250-305 kCal/kg arasındaki
entalpili akışkanlar için daha sağlıklıdır. Hesaplama yöntemi ise aşağıdaki formülden deneme-yanılma
yöntemi ile entalpi bulunduktan sonra, düşey deşarj yöntemindeki denklem (5) ile toplam debi
hesaplanır [3,4]. Akışkanın CO2 taşıması durumunda, sonuçlarda düzeltme yapılması gerekir.
h1.102 = 1229.71 (Pc0.96/Ytp) (dc/dm)2 (1-β4) {[(ho-hf)1.5 (vg-vf) + vf]/Øtp}1/2

(6)

Burada.
Pc = Kritik basınç, kg/cm2 a,
ho = Jeotermal akışkanın entalpisi, kCal/kg,
hf = Orifisin kaynak basıncındaki entalpi, kCal/kg,
dc = Akış borusu iç çapı, mm,
dm = orifis çapı, mm,
β = dm/D
D = Ana boru çapı, mm,
Ytp= Genleşme katsayısı
Øtp= Orifisteki basınç düşümü, mmHg,
vg = Orifisin kaynak tarafında buharın özgül hacmi, m3/ton,
vf = Orifisin kaynak tarafında suyun özgül hacmi, m3/ton.
Orifis ve Susturucu (silencer) Yöntemi
Russell James orifis ve susturucu “lip pressure-silencer” yöntemi olarak bilinen bu amprik yaklaşımda,
dudak basıncı değerleri susturucu savağından elde edilen debi verileriyle birlikte,
değerlendirilmektedir. Bu test için ölçüm düzeneği Şekil 7’de verilmektedir. Bu yöntem orifis-dudak
basıncı yöntemine göre daha sağlıklı sonuçlar verir. Ayrıca, susturucu yalnız gürültüyü en alt düzeye
indirmekle kalmaz (çevre kirlenmesi açısından), atmosferik basınçta çalışan bir separatör görevi görür.
Kütlesel debi aşağıda verilen formülle deneme yanılma yöntemi kullanılarak yapılır [3].
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Kütlesel debi = 1.052 (Pc0.96 x dc2) / ho1.102 = (538.9 x Ww)/(638.9 – ho)
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(7)

Burada:
Ww = Savaktaki su debisi, ton/st
Diferansiyel Manometre

Dudak Basıncı

Orifis plakası

Kuyu

Şekil 6. Russel James’in orfis-dudak basıncı ölçüm cihazının şematik gösterimi

Şekil 7. Russel James’in dudak basıncı-susturucu test düzeneği şematik gösterimi.
Separatör Yöntemi
Separatörle iki fazlı akışkanın debi ve entalpisinin ölçümü için, bu fazların buhar ve basınçlı su olarak
(separatör basıncında) ayrılması gerekir (Şekil 8). Bu ölçümler geçici ve kapasitesi sınırlı bir
separatörle yapılacağı gibi orifis-dudak basıncı yöntemiyle elde edilen kaba verilere göre
tasarımlanmış kalıcı bir separatörle de olabilir. Ayrılan buhar fazı, yukarıda anlatılan orifis yöntemi ile
kolaylıkla ölçülebilir. Su fazı ise, doymuş olduğu için doğrudan savağa verilemez. Bu nedenle, ya bu
basınç, sıcaklık ve entalpide hatalı sonuç verebilecek orifis-dudak basıncı yöntemiyle sağlıksız, ya da
bir susturucuya (silencer) verilerek dudak basıncı-susturucu yöntemiyle sağlıklı olarak ölçülecektir.
Doymuş su fazı için ikinci bir ölçme yöntemi, bu suyun önce bir ısı değiştiricisinde soğutulup, savağa
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gönderilmesi ve orada debisinin ölçülmesidir. İki fazlı akışkanın toplam ve fazların ayrı ayrı debileri en
sağlıklı ve güvenilir olarak bu yöntemle ölçülür [1].
BUHAR HATTI

ORIFİS

SEPARATÖR

SU HATTI

JEOTERMAL
KUYU

SAVAK

SILENCER (SUSTURUCU)

Şekil 8. Separatör yöntemiyle ölçüm düzeneğinin şematik gösterimi.
Gaz Kabı
Mini Separatör

Yoğuşturucu

Ölçek

Şekil 9. Mini separatörle gaz ölçüm düzeneğinin şematik gösterimi.

6. GAZ ÖLÇÜMLERİ
Gaz ölçümleri, kuyubaşındaki bir noktadan alınan akışkan Şekil 9’daki mini separatörden geçirilerek
yapılır ve ayrıca, mini separatörden gaz örnekleri de alınır [1].

7. KUYUİÇİ SEVİYE ÖLÇÜMLERİ
Özellikle düşük sıcaklıklı jeotermal sahalarda en çok alınan ölçüm, kuyuiçi seviyeleridir. Bunlar
rezervuardaki basınç düşümü yanında, akış yönlerini belirlemek için yararlıdırlar. Bu işlem için ıslak
bant, elektrik sonda, kapiler tüp ve yüzer tapa gibi aygıtlar kullanılır. Bunların içinde en güvenilir ve
popüler olanı eletrikli sonda olup, pompalı kuyularda ise kapiler tüp kullanılır.
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JEOTERMAL AKIŞKANLARIN POMPAJI
A.Özden ERTÖZ
Ender DUYMUŞ

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. Bazı özel
uygulamalarda 600 m. derinliğe kadar dik milli derin kuyu pompaları indirilmiştir.
Dalgıç pompalar ise pompanın altına monte edilen, yüksek devirli, küçük çaplı, yüksek sıcaklığa
dayanıklı hale getirilmiş dalgıç tip elektrik motoru tarafından tahrik edilirler. Bu pompa motoruna iletilen
enerji yine yüksek sıcaklığa daynıklı özel kablolar yardımıyla olur. Yüksek sıcaklık dalgıç pompalarının
mil uçlarından motor içine kuyu sularının girmesini önlemek için uzun bir sızdırmazlık bölümü bulunur.
Ayrıca pompaya iki fazlı akışkanın girmesini önleyici bir kısım ilave edilmektedir. Jeotermal dalgıç
pompalar aslında petrol kuyuları için geliştirilen pompa ve kabloları kullanırlar. 200°C sıcaklığa
dayanan bu kablolar amerikada imal edilmektedir. Fiyatları çok pahalı olup kullanma süreleri kısıtlıdır.

JEOTERMAL POMPANIN BELİRLENMESİ
Jeotermal pompaların belirlenmesi demek pompanın debisi, basma yüksekliği, devir sayısı, pompanın
montaj derinliği, statik,dinamik seviyeleri, pompanın içine gireceği kuyuya uygunluğu, pompanın tipi,
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korrozyondan korunma önlemleri gibi hususlarda karar verebilmek için gerekli bilgilerin elde edilmesi
demektir. Aşağıdaki bilgilerin verilmesi pompanın doğru seçimi için gereklidir.
Kuyu techiz planı
Debi-düşüm deneyi sonuçları
Kuyunun sıcaklık profili
Jeotermal akışkan özellikleri
Basma hattı özellikleri (boru çapı, uzunluğu, basma hattı basıncı, vanalar,filtreler....)
çalışacağı sistemde diğer kuyular ve pompalar hakkında bilgi
Uygulamada en sık karşılaşılan zorluk, istenen debi için techiz borusu çapının küçük olmasıdır. Kuyu
açılırken yapılmak istenen tasarruf burada, boru içinde aşırı basınç kaybı olarak ortaya çıkmakta,
genellikle arzu edilen debinin daha altında bir debiye razı olunmaktadır. Normal şartlar altında
jeotermal pompalar işletme maliyeti minimum olacak şekilde seçilmelidir.

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. Fakat hala jeotermal kuyulardan hava ile su çıkarmaya
çalışanların kuyuları kabuklaşma yolu ile tıkadıklarının farkına varmadan çalışmaya devam ettikleri
görülmektedir.
Korozyon
Tüm jeotermal akışkanlar çok az miktarlarda olsa da H2S ihtiva etmektedir. Havanın oksijeniyle temas
eden H2S, asit oluşturmakta ve kolon boruları ile kuyu techiz borularında delinmelere sebep
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 durdurulmadan çalıştırılmasıyla mümkündür. Bu
sebepten start-stop çalışma yerine frekans kontrolü yardımıyla pompa debisinin ayarlanması tercih
edilmelidir. Yapılmaması gereken diğer bir önemli husus pompadan çıkan jeotermal akışkanın bir
depoya akıtılarak oradan kullanım yerlerine santrifüj pompalarla pompalanmasıdır. Jeotermal akışkan
depoya dökülürken içinde bulunan H2S hava ile temas ettiğinde korozyonu hızlandıran asitler
meydana getirecektir. Bu asitli sular çeşmelerdeki pirinç muslukların bünyesindeki çinkoyu eriterek
arızalanmalarına sebebiyet verecektir.

DİK MİLLİ JEOTERMAL POMPALAR
Şekil.2’de tipik milleri mil muhafaza borusu ile korunmuş bir jeotermal derin kuyu pompası kesiti
görülmektedir. Bu pompada mil, “Mil muhafaza borusu” içine alınmış olup yataklar su 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 bir yapıda olmalıdır.
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Uzama Farklılıkları
Kuyu içi sıcaklıkları derinliğe bağlı olarak değişmektedir. Pompanın çalışmasıyla derinlerdeki daha
sıcak akışkanların etkisiyle ani sıcaklık degişimleri 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 ara
çanakları gibi sabit duran kısım, diğeri ise kolon milleri, pompa mili ve çarklar gibi dönen kısımlar
olarak olarak ele alalım. Pompayı çalıştırmadan önce kuyu içinde (1) ısıl dengede bulunan bu
elemanlar pompa çalışınca eksenel hidrolik kuvvetlerin etkisiyle derhal milde bir uzama meydana gelir
(2)ve pompa dönmeye başlar. Kısa bir süre sonra kolon boruları yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkanla
karşılaşınca hemen uzayacaktır. Miller daha kalın ve mil muhafaza boruları ile korunmuş olduklarından
geç ısınacağından pompa çarkları aynı seviyede kalırken kolon boruları uzadığı için ara çanaklar
aşağıya doğru inecek, netice olarak çarklar ara çanakların üstüne dayanacaktır (3). Bir müddet sonra
miller de ısınınca ara çanaklar içindeki çarklar tekrar denge durumuna gelecektir (4).

Şekil 1. Uzama farklılıkları
İnhibütör ve seviye boruları
Akıtma başlığının yanında kuyu içine uzanan iki adet ince boru bulunmaktadır. 316 paslanmaz çelikten
dikişsiz çelik çekme borular kalın etli Ø8mm iç çapı takriben 4.5 mm olan makaraya sarılı olarak gelen
borulardır. Bu boruların birinden pompanın çok altındaki bir seviyeye (pompanın yaklaşık 50 m.altına)
kuyu ekseninde merkezlenmiş bir difüzörden inhibitör enjekte edilmelidir. Bu sayede enjekte edilen
inhibütör yeterince karışarak pompaya girecek ve istenen sonuç elde edilecektir. İkinci borudan ise
kuyu içindeki statik seviyeler devamlı kontrol edilerek kayıtları tutulmalıdır. Azotla annülüsü
basınçlandırılan kuyularda her iki görev uygun bir manifold sayesinde tek inhibitör borusu ile de
yapılabilir.
Pompa çıkışında jeotermal akışkanın basıncının azalması sonucu kolon borusu içerisinde iki fazlı
akışa müsaade etmemek gerekir. Bunun için akıtma başlığı çıkışında, akışkan sıcaklığına ve gaz
miktarına bağlı olarak hesaplanacak bir çıkış basıncının altına düşülmemelidir. Bu basınç eşanjörde,
reenjeksiyonda kullanılabileceği için bir kayıp değildir.
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Şekil.2
Jeoterm al D ik M illi
D erinkuyu Pom pası

Şekil 2. Jeotermal dik milli derinkuyu pompası

Jeotermal çıkış başlığı grubu
Çıkış başlığı bütün pompanın ağırlığını ve tahrik motorunu taşıyabilecek yapıda olmalı ve kuyu ağzı
flanşına oturarak kuyuyu dış havadan izole edebilmelidir. Ayrıca kolon borusundaki ısıyı motora
iletmemeli ve salmastradan gelebilecek sıçramalara karşı motoru koruyabilmelidir. Üzerinde mil
muhafaza borusuna girecek uygun bir yağlayıcı sıvı bağlantısı bulunmalıdır. Ayrıca hem flanş üzerinde
hem de çıkış borusu üzerinde uygun yerlerde ½” manşonları olmalıdır. Çıkış borusundan akıtma
başlığına hiç bir zorlayıcı kuvvet gelmemelidir.
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Şekil 3.
Kolon grubu
Yağ veya su ile yağlamalı ara milleri mil muhafaza borusu içine alınmış olup mil muhafaza borularının
ek yerinde bulunan manşon-yataklar akıtma başlığının yanında bulunan yağ deposundan yağ
damlatılarak veya akıtma başlığı çıkışından alınan, filtre edilip (10 mikron) süzülen ve basıncı kontrol
edilen jeotermal akışkanla yağlanmalıdır.
Mil muhafaza borusu bulunmayan su ile yağlamalı pompalar sadece statik seviyesi yüksek olan veya
artezyen yapan düşük sıcaklıklı kuyularda sınırlı şekilde kullanılırlar. Yatakları filtre edilmemiş
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.
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.
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Yağ ile
yağlamalı
kolon grubu

Şekil 4. Kolon Grupları
Pompa grubu
Pompa gurubu emiş filtresi,emiş haznesi,ara çanak ve çarklar ile çıkış haznesinden oluşur. Pompadan
beklenen istenen debiyi uygun basınçta sağlamasıdır. Bunu yaparken aşırı sıcaklık, eksenel kuvvetler
ve aşırı basınç pompayı etkilememelidir. Bundan başka sadece en yüksek debide yüksek verimli
olmayıp yüksek verimliliğini tüm kullanım alanı boyunca devam ettirebilmelidir. Jeotermal pompalar
değişken devirli olmalı ve en çok çalışacağı debide verimi maksimum olmalıdır. Aşağıdaki
fotoğraflarda jeotermal pompaya ait kademe grupları görülmektedir.

Şekil 5.
Bağıl Uzama ve Eksenel Hareket Miktarı
Pompa çalışmaya başlayınca statik seviyenin üzerinde bulunan kolon boruları su içindeki bölüme
oranla daha soğuk olacağı için kolon boruları derhal uzar. Bu uzama miller henüz uzmadığı için çarlar
yukarıya doğru çekilmiş gibi olur.biraz sonra miller de ısınıp uzadığında çarklar sadece eksenel
hidrolik kuvvetlerin etkisi kadar uzayıp mil boyu bir dahaki çalışmaya kadar sabitlenir. Uzama
farklılıklarının pompa üzerine hasar meydana getirmemesi için gerekli önlemlerin başında çarkların ve
ara çanakların eksenel hareket miktarının arttırılması gelmektedir. Şekil 4 te gösterilen ara çanak ve
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çark kesidi, eksenel hareket miktarını arttırmak için yapılan konstrüktif değişiklikleri göstermektedir.
Normal pompalarda 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 6. Eksenel hareket miktarı
Pompa dış çapı ile debi ilişkisi
Pompanın istenen debiyi uygun bir dönme hızında vermesi gerekir. Bu işi yapacak pompanın dış çapı
kuyuya uygun olmalı hatta pompanın yanından geçecek 8mm çapımdaki inhibitör borusuna da yer
kalmalıdır. Pompalar içine girebilecekleri kuyu çapına göre adlandırılır. 0834 tip demek aslında bu
pompanın dış çapı 8” kuyuya girebilecek kadardır anlamına gelir.
POMPA DIŞ ÇAPI
6” (144 mm.)
8” (192mm.)
10” (248 mm.)
12” (294 mm.)

DEBİ (lt/sn)
8-15
45
90
160

Tabloda gösterilen debiler uygun devir sayılarında erişilecek debilerdir.
Frekans değiştiricili jeotermal pompalar
Enerji maliyeti, kuyu içi jeotermal pompalarının işletme maliyetlerinde önemli bir yer tutar.Avrupa
topluluğunda yaplan bir araştırmada ısıtma sistemlerinde kullanılan sirkülasyon pompalarının gereken
debiye bağlı olarak gerçekleşen kullanma süreleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Debi (%)
Süre (%)
100
6
75
15
50
35
25
44
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Isıtma amaçlı kullanımda pompaj debisinin dış hava sıcaklığına bağlı olarak değişmesi istendiğinde
bunu üç yolla yapmak mümkündür.
•
•
•

Vana kısılarak debi ayarı
Pompanın zaman zaman çalıştırılarak bir deponun doldurulması
Pompa devrinin değiştirilmesi yolu ile debinin ayarlanması

Vana kısılarak debi ayarı enerji israfı olduğundan hiç kullanılmayan bir çözümdür.
Zaman zaman pompanın çalıştırılarak bir deponun doldurulması, pompaya sık sık darbe yaptırdığı,
kuyu içinde seviyelerin ani değişimi kuyudnun malzeme getirmesine sebep olmaktadır. Ayrıca kolon
borularının içine ve depodaki suyun içine havanın oksijeninin girmesi korozyonu hızlandırdığı,
pompanın ömrünü kısaltıp bakım maliyetlerini arttırdığı için tercih edilmemelidir.
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. Jeotermal pompalarda basma yüksekliği
sadece statik yüseklikten ibaret değildir. Kuyuda dinamik seviye ve kolon borusu kayıpları da debi ile
değişmektedir. Bu sebepten pompa devir sayısının kontrolu yolu ile debinin değişimi enerji tüketiminde
oldukça önemli bir tasarruf sağlamaktadır.
VJP 1032
Değişken Devirli Jeotermal Pompa Karakteristiği
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Şekil 7.
Şekilde değişken devirli bir jeotermal pompanın karakteristiği ile sistem karakteristiği görülmektedir.
Örnek olarak sistemimizdeki maksimum debi 100 l/s ve bu debide istenen basma yüksekliği 60 mss.
olsun. Yıllık toplam çalışma üresi 6000 saat ve enerji bedeli 0,1 $/kwh kabul ederek diyagramdan
okunan değerlerle oluşturulan tablo aşağıdadır.
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% Debi

Basınç mss

Verim %

100
75
50
25

60
52
46
43

80
80,7
80
62

Güç kw

Süre %

Süre (h)

73,4
6
360
47,3
15
900
28,1
35
2100
17
44
2640
Yıllık enerji tüketimi (kwh)
Yıllık enerji bedeli
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Enerji (kwh)
26.419
42.558
59.075
44.789
172.841
17.284 $
(~24 Milyar TL)

Kuyulardan elde edilen ısı enerjisinin yukarıdaki hesaplamalarla elde edilen elektrik enerjisine oranı
jeotermal sahada bulunan tüm kuyular için yapıldığında kuyuların verimlilik sıralaması elde edilir.
Böylece en az enerji ile en fazla ısı üretimi yapılan kuyu en çok çalıştırılarak jeotermal tesisin
optimizasyonunun önemli bir adımı çözümlenmiş olur.

SONUÇ
Başarılı bir jeotermal pompa uygulaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
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.
Jeotermal pompaların durmaksızın çalışması gerekir. Kısa aralıklarla start-stop yapan pompalar
yerine, frekans kontrolu 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 H2S ile birleşerek kolon borularında
delinmelere sebep olacaktır.
Start-stop yapan pompalar bir açık depoya ihtiyaç gösterirler. Bu depoda, jeotermal akışkana havadan
gelen oksijen, akışkanda bulunan hidrojen sülfür ile birleşerek bakır ve bakır alaşımları ile gümüş
kaynağı yapılan bakır borusu bulunan cihazlarda ve fittingslerde korozyona sebep olacaktır.
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.
Pompaların debisi, basıncı ve devir sayıları muntazam aralıklarla kaydedilmeli, debide veya basınçta
bir azalma görüldüğünde gerekli önlemler daha büyük bir arızaya sebebiyet verilmeden alınmalıdır.
Pompalar deneyime veya imalatçısının tavsiyesine göre muntazam aralıklarla sökülerek bakımı
yapılmalır.
Elektrik motorlarının havalandırılması sağlanmalıdır. Kapalı yerlerde sıcak borulara yakın motorların
çalışmazken bile dayanabileceği sıcaklık üst sınırına gelmeleri mümkündür.
Salmastraların bakımına dikkat edilmelidir. Uzun zaman ihmal edilen salmastralardan fışkıran
akışkanın motorun alt yataklarını tahrip etmesine müsaade edilmemelidir.
Start/stop çalışan pompalarda yağlama stop sırasında durdurulmamalıdır.
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JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ
Ahmet EROĞLU
Niyazi AKSOY

ÖZET
Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte
taşırlar. Sıcak su, buhar ve gazlardan oluşan jeotermal akışkan içerisindeki çözünmüş maddelerin
derişimleri, su-kayaç ilişkisi, süresi ve ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bir jeotermal sahadaki
jeotermal akışkanın doğadaki hareketi, türü, kökeni, yaşı, maksimum hazne kaya sıcaklığı, beslenme
yüksekliği ve diğer sularla karışım oranları su kimyası ile açıklanabilir. Gaz-sıvı fazların çevreye
verildiği durumlarda içerdikleri zararlı türlerin hava-su-toprakta oluşturacağı çevresel etkilerin
araştırılması ve böylece kontrol edilebilmesi için de kimyasal analizler önemlidir. Jeotermal enerji
üretim ve ısıtma sistemleri her ne kadar “temiz” olarak bilinse de doğaya verilen sıvı ve gaz, içerdiği
maddeler yüzünden pek temiz değildir. Bu maddelerin zararlı etkilerinin belirlenmesi ve gerekirse
kontrolü, doğru analiz yöntemlerine başvurulmasını gerektirmektedir.
Bu makalenin amacı, jeokimya alanında uzmanlaşmış bir çok araştırmacının bildiklerini yinelemekten
çok, su kimyası, jeotermal suların sınıflaması, rezervuar sıcaklığının belirlenmesinde kullanılabilecek
çeşitli jeotermometreler ile önemi sıkça belirtilen kimyasal analiz metotları hakkında bazı bilgileri
hatırlatmak; bu alanda çalışmaya yeni başlayacak kişiler için ön bilgi sağlamaktır.

1. GİRİŞ
Jeotermal suların çözünmüş kimyasal madde miktarı yüksektir. Elementlerin çözünürlüğü su-mineral
dengesine bağlıdır ve daha çok mineral şeklindedir. Elementlerin miktarları, sıcaklığın ve bulunduğu
ortamın karakteristik bir özelliğidir. Su kimyası verileri jeotermal sistemlerin sıcaklığı, beslenme ve
boşalma bölgeleri, diğer sularla karışım oranlarını açıklamakta kullanılabilir [1-8].
Jeotermal suların bulunduğu ortamlarda su-kayaç ilişkisi ve oluşacak reaksiyon hızı sıcaklığın bir
fonksiyonudur. Sıcaklık, genellikle reaksiyon hızını artırıcı yönde etki eder. Ortam sıcaklığındaki her
10°C’lik artış, reaksiyon hızını 2-3 kat artırır. Bu nedenle 200°C sıcaklığa sahip bir ortamda
gerçekleşen reaksiyonun hızı, 20 °C sıcaklığa sahip diğer bir ortama göre 210- 310 kat daha hızlıdır.
Yüksek sıcaklığa sahip ortamlarda kayaçların daha fazla altere olması bunun kanıtıdır [9].

2. SU KİMYASI
2.1. Nötr Bileşikler
Jeotermal sularda yüksek derişimlerde silika, arsenik ve bor bileşikleri bulunur. Silika derişimi
genellikle 100-300 ppm arasında değişir. Bu değer silisyum minerallerinin ortamda çözünmesine bağlı
olarak 700 ppm’e kadar çıkabilir. Çözünen silika ortam koşullarına bağlı olarak kuvars, kristobalit,
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kalsedon, opal veya amorf formda olabilir.Arsenik, arsenoik asit (H3AsO3) veya arsenik asit (H3AsO4)
formunda bulunur. Bor, sularda borik asit (H3BO3) olarak bulunur. Derişimi, organik maddelerce
zenginleşmiş sedimanter kayaçlarda 1000 ppm’e kadar çıkabilir. Andezitlerden gelen sularda diğer
volkanik kayaçlara oranla çok daha fazla bor bulunur. Klorürlü sular genellikle 10-50 ppm arasında bor
içerir.
2.2. Katyonlar
Jeotermal sularda Na+, K+ gibi alkaliler, Li+, Rb+, Cs+ gibi nadir alkaliler, NH4+, Ca2+, Mg2+ gibi toprak
alkaliler, Al3+ ve Fe2+, Fe3+, Mn2+ gibi geçiş elementleri görülmektedir [6].
Sodyum ve potasyum, jeokimya değerlendirmelerinde çok karşılaşılan katyonlardır; jeotermal
sulardaki Na/K oranları fazla değişmediğinden jeotermometre uygulamalarında sıkça kullanılırlar.
Sıcak sularda Na/K oranı 10’dan büyüktür. Na derişimi 200-2000 ppm arasında değişir. Na/K oranının
15’ e yakın ve küçük olması, akışkanın yeryüzüne çıkış hızının yüksek olduğu “yukarı akış” (up flow)
bölgesini gösterir. Daha yüksek değerler ise yanal akışları ve yüzeye yakın kondüktif soğumayı
belirtmektedir.
Ender alkali elementlerden Li, Rb, Cs derişimleri yüzeye yaklaştıkça azalmaktadır. Termal sulardaki
tipik derişimleri Li<20 ppm, Rb<2 ppm, Cs<2 ppm’dir. Bu derişimler, riyolitik, andezitik karakterli
rezervuar kayaçlardan veya benzer bileşime sahip sedimanter kayaçlardan gelen sularda 1-10 ppm
arasında değişirken, bazaltik ortamdan gelen sularda 0.1 ppm’den küçüktür.
Jeotermal sulardaki Ca derişimi, doğada yaygın olarak gözlenen CaCO3 (kalsit, aragonit), CaSO4
(anhidrit, jips), CaF2 (florit) ve diğer kalsiyum minerallerinin ortamdaki çözünürlüğü ile ilgilidir. CO2
gazının kısmi basıncı CaCO3‘ün çözünürlüğü ve çökelmesini etkiler. Ortam basıncı CO2‘nin kısmi
buhar basıncının altına düşerse, serbest kalan CO2 açığa çıkar ve ortamdaki CaCO3 çökelir. Yüksek
sıcaklığa sahip sistemlerde, sıcak su içerisinde çözünmüş Ca derişimi genellikle 50 ppm’den küçüktür.
Na/Ca oranı jeotermometre olarak da kullanılır. Yüksek değerlerin doğrudan rezervuardan beslenmeyi
gösterdiği kabul edilmektedir [6].
Sulardaki Mg derişimi, suyun içinden geçtiği başta ferromagnezyen mineraller içeren ultrabazik
kayaçlar olmak üzere dolomitin çözünürlüğü ile ilgilidir. Yüksek sıcaklığa sahip jeotermal sularda Mg
derişimi 0.01-0.1 ppm arasındadır. Daha yüksek derişimler yüzeye yakın kayaçlardan ya da sığ
sulardan karışımı göstermektedir.
Alüminyum, klorürlü sularda saptanamayacak derecede az bulunurken, asit sularda kayaçların liçi yolu
ile binlerce ppm’e ulaşır.
Demir, klorürlü sularda tuzluluk ve pH değerlerine bağlı olarak 0.001-1 ppm arasında bulunmaktadır.
180°C’den daha yüksek sıcaklığa sahip sular pirit ile denge halindedir. Bu sıcaklığın altında protit ve
markazit aşırı doygun haldedir ve buharlaşma ya da soğuma ile çökelme başlamaktadır. Klorürlü
sularda demirin daha da fazlalaşması, yüzeye yakın minerallerin asidik sular ile liç olduktan sonra
klorürlü sulara karıştığını göstermektedir [6].
Mangan, jeotermal sularda eser miktarda bulunur. Nadiren 0.01 ppm’i aşar.
Jeotermal sularda amonyum (NH4+) iyonu ve amonyak gazı (NH3) da bulunur. Yüksek miktarda NH4+
yüzeye yakın yerde buhar etkisiyle ısınan suların bir ürünüdür. Derin sedimanter kayaçlardan gelen
sularda da yüksek miktarda NH4+ bulunur.
2.3. Anyonlar
Jeotermal sularda HCO3−, SO42−, Cl−, F−, Br− ve I− bulunmaktadır. Bikarbonat derişimi, jeotermal
sulardaki toplam karbonat (CO2(suda), H2CO3, HCO3−, CO32−) derişimi, akışkanın pH’sı ve
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karbondioksit gazının kısmi basıncı ile değişir. Karbon dioksit ile bikarbonat ve karbonat iyonlarının su
kimyası üzerinde büyük etkisi vardır. Bu türlerin birbirine oranı suyun pH’sını tamponlayabileceği gibi,
özellikle karbonat bir çok mineralin çökmesine neden olabilir [10].
Suda çözünen CO2 aşağıdaki denge tepkimelerine neden olur.
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pH değeri, suda, CO2‘den türemiş formların hangisinin bulunacağını anlamamıza yarar [10]. Örneğin,
pH = pKa1 = 6.35 ise, suda, birbirine eşit derişimde olmak üzere CO2(su) ve HCO3− vardır. Aynı
şekilde, pH = pKa2 = 10.33 ise, suda, birbirine eşit derişimde olmak üzere HCO3− ve CO32− vardır.
Suyun pH’sı 4.3’ün altındaysa tamamen CO2 (suda), pH 8 ile 9 arasında ise tamamen HCO3−, pH
11.8’in üzerinde ise tamamen CO32− vardır. Diğer pH’larda hangi türlerin ne oranda bulunacağı da
CO2/HCO3−/CO32− tür diyagramından anlaşılabilir [10]. Bu üç türün tamamı aynı anda bulunamaz.
Basıncın azalmasıyla CO2 gazı ortamdan ayrılırsa pH yükselir.
Doğrudan beslenen sistemlerde HCO3− derişimi azdır. HCO3−/SO42− oranının artmasının sıcaklık
yükselim zonundan uzaklaşmayı gösterdiği belirtilmektedir .
Derin jeotermal sularda sülfat miktarı 50 ppm’den azdır. Yüzeye yakın yerlerde hidrojen sülfürün
yükseltgenmesi ile artış gösterir. Yüzey sularındaki sülfat artışı yüzeye yakın buhar yoğuşmasından
kaynaklanmaktadır.
Klorür, jeotermal sistemlerin aranması ve yorumlanmasında çok kullanılan bir iyondur. Bir kez
çözüldükten sonra başka minerallerin bünyesine kolay girmemesi nedeniyle doğrudan jeotermal suyu
karakterize eder. Yüksek derişim doğrudan, derinden ve yüksek debili bir beslenmeyi gösterir. Eş
klorür haritaları yüksek sıcaklık bölgelerinin ve fay sistemlerinin bulunmasında kullanılır. Düşük klorür
derişimi yüzey sularının giriş doğrultularını belirtir. Kaynama ya da karışım etkilerini gidermek için Cl/B,
Cl/As, Cl/ HCO3− oranlarından yararlanılır.
Jeotermal sularda florür miktarı genellikle 10 ppm’den daha azdır. Yüksek sıcaklığa sahip jeotermal
sularda, CO2 kısmi basıncının etkisiyle Ca çökelirken, çok miktarda açığa çıkmadığı sürece florür
derişimi düşüktür. Volkanik gazların yoğuşması sonucu yüzey sularında miktarı artar.
Bromür, jeotermal sularda çok az bulunur. Sadece deniz suyu girişimi olan ya da denizden beslenen
sistemlerde ve evaporitik serilerden gelen sularda ölçülebilecek seviyededir. Br/Cl, Br/I oranları deniz
suyu karışımını gösterir.
İyot, evaporitler ve yüzeye yakın organik maddelerce zengin sedimanter kayaçlardan jeotermal
sistemlere geçer.

3. KİMYASAL ANALİZ
Herhangi bir numunenin kimyasal analizi kabaca şu basamaklardan oluşur; metot seçimi, numunenin
alınması ve ölçüme hazırlanması (bu basamak numunenin fiziksel durumu ve girişim etkilerinin olup
olmamasına göre düzenlenir), standart çözeltilerle metot kalibrasyonu, tayin edilecek maddenin
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(analit) ölçümü ve sonuçların hesaplanması. Metot seçimi, kimyacı-jeokimyacının aşağıdaki sorulara
vereceği cevaplara bağlıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hangi analit tayin edilecektir?
Numunenin fiziksel ve kimyasal özellikleri nelerdir? (Katı, sıvı, gaz, homojen, vb.)
Analitin tahmini konsantrasyon (derişim) aralığı nedir?
Numunenin diğer bileşenleri ve bunların derişimleri nelerdir? Numune matriksinin girişim etkisi
var mıdır?
Analiz için gerekli doğruluk ve kesinlik dereceleri nedir?
Metodun tayin sınırı nedir?
Ne kadar numune gereklidir? (Hacim, ağırlık, vb.)
Kaç tane numune analiz edilecektir?
Numune gerektiği gibi alınmış mıdır; sistemi temsil etmekte midir?
Metodu test etmek için herhangi bir Standart Referans Madde (Standard Reference Material,
SRM) veya Sertifikalı Referans Madde (Certified Reference Material, CRM) var mıdır?

Bir çok jeotermal akışkan, farklı derişimlere sahip olmakla birlikte, benzer çözünmüş maddelerden
oluşur. Derişim farklılıklarının, sıcaklık, gaz miktarı, ısı kaynağı, kayaç tipi ve geçirgenliği, sistemin yaşı
ve akışkanın başka su kaynaklarıyla karışıp karışmadığına bağlı olduğu bilinmektedir [6]. Analiz edilen
maddeler Cl−, HCO3−, SO42−, F−, Br−, I− gibi anyonlar; Na+, K+, Li+, Ca2+, Mg2+, Rb+, Cs+, Mn2+, Fe2+
gibi katyonlar; SiO2, As ve B bileşikleri gibi nötr maddeler, soy gazlar (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), ve CO2,
CO, H2S, NH3, N2, H2, CH4 gibi gazlardır. Bunların dışında eser miktarda bulunan bir çok elementin
derişimi de belirlenmekte ve farklı hesaplamalarda kullanılmaktadır. Jeotermal akışkan sıvı ve buhar
fazlarından oluşabileceği ve bazı analitler her iki fazda da bulunabilecekleri için bu fazlara uygun
numune alma metotlarını kullanmak oldukça önemlidir. Örneğin, bor, akışkanın pH’sına bağlı olarak
çoğunlukla borik asit şeklinde sıvı fazda bulunur [6,11]; bu sıvı numune alma metodunun
kullanılmasını gerekli kılar. Ayrıca çok az miktarda da olsa buhar fazına geçtiği düşünülüyorsa, bu
fazın da uygun bir yöntemle örneklenmesi ve analiz edilmesi gerekir.
Son yıllarda özellikle çevresel etkilerin belirlenmesinde, jeotermal sular da dahil olmak üzere pek çok
numunede, elementlerin toplam derişimi kadar farklı türlerinin tayin edilmesi de önem kazanmıştır.
Bazı maddelerin biyokimyasal, jeokimyasal ve ekolojik özelliği derişime olduğu kadar oksitlenme
basamağına ve yapısına da bağlıdır. Arsenik bu elementlere örnek gösterilebilir; inorganik As
kanserojen sayılmakta ve +3 oksitlenme basamağının +5’e göre daha zehirli olduğu bilinmektedir.
Jeotermal sularda As daha çok arsenit (+3, H3AsO3) formunda bulunur. Akışkan yüzeye çıktığında ise
havadaki oksijen ile etkileşerek arsenat (+5, H2AsO4−) formuna yükseltgenir [6,11-13]. Arseniğin farklı
formlarının oluşmasında bazı mikrobiyolojik organizmaların da etkili olduğu [14,15], bir takım alg ve
bakterilerin inorganik As’yi organik formlara (metil-, dimetil-, trimetil-As) dönüştürdüğü [11]
bilinmektedir.
Cıvanın davranışı bir açıdan As’ye benzemektedir; inorganik Hg de bazı algler ve bakteriler tarafından
metil-, dimetil-, etil-Hg gibi organik formlarına dönüştürülmektedir. Bir çok bitki ve hayvanın metil-Hg’yi
absorpladığı ve metil-Hg’nin en zehirli form olduğu göz önüne alındığında, jeotermal akışkandaki Hg
derişimlerinin belirlenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Cıvanın As’den ayrıldığı yer buhar
basınçlarındaki farklılıktır. Jeotermal buharda As’nin bulunmadığı belirtilirken [11] elementel Hg’nin
değişen derişimlerde buhar fazına geçtiği bilinmektedir [11,16]. O halde, Hg’nin çevresel etkisini
belirlemek için hem sıvı hem buhar fazı örneklenmelidir.
3.1. Suların Örneklenmesi
Geleneksel analiz yöntemleri, numunenin bulunduğu yerden laboratuvara getirilmesi ve uygun bir
metot ile analiz edilmesine dayanır. Analizden önce ve analiz sırasında gösterilecek dikkat ve
hassasiyetin, doğru ve tutarlı sonuçlara ulaşmak için ön koşul olduğu açıktır. Kimyasal analizi,
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numunenin alınmasından sonuçların elde edilmesine kadar geçen süreç olarak tanımlarsak, bu
sürecin başarısını analizin ayrı ayrı her basamağının başarısı belirleyecektir [17].
3.1.1. Numune Kaplarının Temizlenmesi
Plastik ve cam numune kap-kapakları, pipet vb. malzeme, daha önceki numunelerden kalıntı
olmaması için iyice temizlenmelidir. Bir çok laboratuvarda başvurulan temizleme işlemi şöyledir:
1. Tüm kap-kapaklar ılık su ve tercihan iyonik olmayan bir deterjanla yıkanır; deterjan kalıntısı
kalmayana kadar musluk suyu ile durulanır.
2. Kap-kapaklar asitten etkilenmeyen koruyucu bir eldiven veya plastik maşa ile %10’luk HNO3
(∼1.5 M) içine daldırılarak 24 saat bekletilir. Sadece temizleme amaçlı bu seyreltik asit çözeltisi
teknik saflıkta HNO3‘ten hazırlanabilir.
3. Asitten çıkarılan malzeme önce musluk suyu, sonra deiyonize su ile iyice durulanır (her biri ile
3-5 kez 10-15 saniye süreyle çalkalamak yeterlidir) ve tozsuz bir artamda kurutulur.
Bu şekilde temizlenmiş ve kurutulmuş tüm malzeme, kontaminasyon olasılığına karşı ağzı kapalı
büyük plastik torbalar içinde saklanmalı ve kullanımdan hemen önce çıkarılmalıdır.
3.1.2. Numune Alma (ve Saklama) Basamağı
Jeotermal sahada örneklemenin nasıl yapılacağı (otomatik veya manüel) önceden belirlenmeli,
otomatik örnekleme yapılacaksa kullanılacak malzemenin kontaminasyona yol açmayacağından emin
olunmalıdır. Akışkandan numune almada kullanılabilecek tipik cihazlar için bir çok kaynak kitaba
başvurulabilir [16,18]. Örnekleme stratejisi, çalışmanın amacı ve alanın yapısına göre belirlenmelidir.
Bu arada, eğer sıcak sulardan numune alınıyorsa çok dikkat edilmeli; mümkünse korunaklı, sıcağa
dayanıklı, ıslanmayan eldiven giyilmeli ve sıcak su önce plastik bir kovaya alınıp soğutulduktan sonra
numune kaplarına aktarılmalıdır. Bazı örnekleme cihazlarında soğutma işlemi otomatik olarak yapıldığı
için ayrıca önlem almaya gerek yoktur [16,18].
Numune kabı, yapılacak analize göre belirlenmeli, kontaminasyona neden olmayacak malzeme
seçilmelidir. Uçucu analitlerin kabın gözeneklerinden kaçarak, bazı eser elementlerin ise kap yüzeyine
yapışarak düşük sonuçlara neden olabileceği göz önüne alınmalıdır. Jeotermal saha örneklemelerinde
kullanılacak numune kabı seçiminde dikkat edilmesi gereken bir özellik de kabın sıcağa
dayanıklılığıdır. Ne yazık ki tüm analizlere uygun tek tip bir örnek kabı yoktur. En çok kullanılan
malzeme çeşitli plastik şişeler ve cam kaplardır. PTFE (Teflon) kaplar, bir çok kimyasal maddeye inert,
fiziksel olarak sağlam ve sıcağa dayanıklı oldukları, kontaminasyona fazla açık olmadıkları için ideale
yakın bir seçenektir; ama pahalıdır. Daha ekonomik plastik malzeme seçenekleri, düşük ve yüksek
yoğunluklu polietilen (LDPE ve HDPE) ile polipropilen (PP) olabilir. Kontaminasyon olasılığı açısından
(bir çok polimerin üretimi sırasında katalizör olarak bazı metal tuzları, kimyasal bileşikler vb.
kullanılmaktadır) LDPE’nin HDPE ve PP’ye göre daha iyi olduğu, ancak, LDPE’nin 80°C, HDPE’nin
110°C, PP’nin ise 130°C’nin üzerinde kullanılmaması gerektiği belirtilmektedir [17].
Özellikle eser element tayinlerinde renkli plastik kullanılmaması önerilir. Bazen, şeffaf veya beyaz
kabın kendisinden çok renkli kapağı kontaminasyon kaynağı olabilir.
Numune kabı seçiminde malzemenin gaz geçirgenliği de göz önüne alınmalıdır. Değişik gazlara olan
geçirgenliklerine bakıldığında bu üç polimer HDPE<PP<LDPE şeklinde sıralanabilir [17]. Analitin
formunun O2 vb. gazlarla etkileşip başka formlara dönüşebileceği (H2S, Fe2+/Fe3+ tayinleri) veya
gözeneklerden kaçıp gideceği (Hg tayini) durumlarda cam kaplar daha iyi bir seçenektir. Organik
numunelerin saklanmasında da cam kaplar kullanılır.
Bazı analizlerde ise cam kap kesinlikle kullanılmamalıdır. Çoğu cam malzeme %70 - %100 arasında
SiO2 ve değişik oranlarda diğer bazı elementlerin oksitlerini içerir [17]. Cam iç yüzeyinin aşınması, Si,
B, Na, K, Li, Ca, Mg, Ba, Al tayinlerinde hatalı sonuçlara neden olabilir.
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Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zamanla değişebileceği ve analitin orijinal formunda
saklanmasının mümkün olmadığı durumlarda, analizin arazide (yerinde, in situ) yapılması gerekir.
Numune sıcaklığı, pH, redoks potansiyeli, elektrik iletkenlik, çözünmüş oksijen miktarı arazide
ölçülmelidir. Akar bir sistemden numune alınıyorsa akış hızı da not edilmelidir. Bunların dışında, SiO2,
H2S, NH3, NO3−/NO2− ve CO2/HCO3−/CO32− tayinleri de yerinde yapılması tercih edilen analizlerdendir.
Bu mümkün değilse, analiz, her analit için uygun bir örnekleme/saklama işleminden sonra
laboratuvarda yapılabilir.
Daha önce de bahsedildiği gibi, araziyi/çevreyi daha iyi anlamak ve yorumlamak için bazen bir analitin
farklı formlarının (Fe2+/Fe3+, As(III)/As(V), Cr(III)/Cr(VI) vb.) belirlenmesi gerekir. Buradaki her bir tür
orijinal formunda saklanmalıdır ki bu her zaman mümkün değildir. Numune kompozisyonunda
oluşabilecek değişiklikler (sıcaklık, pH, O2 içeriği vb.), türlerin birbirine veya farklı türlere dönüşmesine
neden olabilir. Böyle durumlarda en iyi saklama yöntemi, her bir türü sadece o türe seçici davranan bir
çözgene almak veya adsorbana tutturmaktır. Türler, yerinde veya laboratuvarda ayrı ayrı geri
alındıktan sonra tayin edilebilir.
Yapılması planlanan analizin türüne göre, sıvı numune alma/saklama önerileri aşağıda verilmektedir.
Numunenin katı asılı madde içermesi halinde, tersi özellikle planlanmamışsa, örnekleme sırasında ilk
basamak süzme işlemidir. Bu amaçla, farklı gözenek boyutlu filtre kağıtları ve vakumlu süzme sistemi
ile birlikte genellikle 0.45µm veya 0.2µm gözenekli selüloz asetat, polikarbonat, nylon vb. membran
filtreler kullanılır [6,18,19].
3.1.2.1. Katyonlar/Eser Elementler (Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Cu2+, Zn2+, …)
Numune kabı (1000 mL, PE veya PP), süzülmüş numune ile 2-3 kez çalkalanır ve boşaltıldıktan sonra
içine, numune pH’sını 2’nin altına düşürmeye yetecek kadar, analitik saflıkta derişik HNO3 konur.
(1000 mL numune için 5 mL yeterli olacaktır.) Kap, içinde hava kabarcığı kalmayacak şekilde numune
ile doldurulur ve yine iç kısmı numune ile çalkalanmış kapakla kapatılır. Numune pH’sının 2’nin altında
olup olmadığı benzer şekilde hazırlanmış ayrı bir kapta pHmetre veya pH indikatör kağıdıyla test
edilebilir. Numune, buzdolabında 4°C’de saklanır ve analizden önce çıkarılarak sıcaklığının oda
sıcaklığına gelmesi beklenir.
3.1.2.2. Anyonlar (HCO3−, CO32−, SO42−, Cl−, F−, Br−, I−)
Numune kabı (1000 mL, PE veya PP), süzülmüş numune ile 2-3 kez çalkalanıp boşaltıldıktan sonra
hiç bir katkı maddesi eklenmeksizin, içinde hava kalmayacak şekilde doldurulur. Numune,
buzdolabında 4°C’de saklanır ve analizden önce çıkarılarak sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesi
beklenir. Bu numune toplam çözünmüş madde (total dissolved solids, TDS) tayininde de kullanılır.
3.1.2.3. Çözünmüş Gazlar/Kararsız Maddeler (H2S, NH3, CO2/HCO3−/CO32−, Fe2+/Fe3+, Ca2+, SO42−)
Daha önce de belirtildiği gibi bu analizler tercihan arazide yapılmalıdır. Ama bu mümkün değilse,
anyon numunesine benzer şekilde, hiç bir katkı maddesi eklenmeksizin numune alınabilir. Tek fark,
plastik numune kabı yerine aynı hacimde cam şişe kullanılmasıdır. Numune, buzdolabında 4°C’de
saklanır ve analizden önce çıkarılarak sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesi beklenir.
Yukarıdaki temel numunelerin dışında spesifik analizler için de numune alınabilir. Bunlar izleyen
bölümlerde açıklanmıştır.
3.1.2.4. Seyreltilmiş Silika Numunesi (SiO2)
Derişimi 100 mg/L’nin üzerinde ise silika bazı polimerleşme ve çökelme tepkimeleri vermektedir [18].
Başvurulacak tayin metoduna göre numunenin seyreltilmesi gerekebilir. Polimerleşmiş silikanın
amonyum molibdofosfat ile tepkimeye girmemesinden dolayı spektrofotometrik molibdosilikat yöntemi,
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yüksek silika içeren numunelerin analizinde kullanılmaz. Böyle bir olasılık varsa, numuneler alınırken
1/10 kez (10 mL numune + 90 mL deiyonize su) seyreltilmelidir. Herhangi bir katkı maddesi eklenmez.
Silika derişimi hakkında bir ön bilgi yoksa, 1/100, 5/100 veya 2/10 kez seyreltilmiş numuneler de
hazırlanabilir. Numune, buzdolabında 4°C’de saklanır ve analizden önce çıkarılarak sıcaklığının oda
sıcaklığına gelmesi beklenir.
3.1.2.5. Cıva (Hg) Numunesi
Daha sonra Hg tayini yapılacaksa, 1000 mL’lik cam şişe süzülmüş numune ile 2-3 kez çalkalanır ve
boşaltıldıktan sonra içine, numune pH’sını 2’nin altına düşürmeye yetecek kadar, analitik saflıkta
derişik HNO3 konur. (1000 mL numune için 5 mL yeterli olacaktır.) Kap, içinde hava kabarcığı
kalmayacak şekilde numune ile doldurulur ve kapatılır. Buzdolabında 4°C’de saklanır ve analizden
önce çıkarılarak sıcaklığının oda sıcaklığına gelmesi beklenir. Diğer bir saklama şekli, cıva
numunesine, 1000 mL numuneye 2 mL olmak üzere K2Cr2O7 çözeltisi eklemektir. K2Cr2O7 çözeltisi,
(1+1) HNO3 içinde hazırlanmalı, derişimi ağırlık/hacimce % 20 olmalıdır. [18,19].
3.1.3. Numune Kabının Etiketlenmesi
Örnekleme sonrası karışıklık yaşanmaması için, numune kaplarının, numune alınır alınmaz anlaşılır
bir şekilde etiketlenmesi gerekir. Bu konuda bir çok laboratuvar ve çalışanı kendi etiketleme yöntemini
geliştirmiştir. Arazi ve numune ile ilgili mutlaka bilinmesi gereken bilgiler aşağıda verilmiştir. Bunlara
başka parametreler de eklenebilir.
Numunenin alındığı yer (bölge)
Numunenin alındığı spesifik kuyu, havuz, ırmak vb. No.
Numune kabı No.
Numunenin alındığı tarih-saat
Numuneyi alan kişi
Ölçülen sıcaklık (°C)
Ölçülen pH (sıcaklık belirtilerek)
(Akar bir numune ise akış hızı)
(Buhar/sıvı sistemli bir akışkan ise ölçülen basınç vb.)
Filtre edilip edilmediği
Asitlenip asitlenmediği
Seyreltilip seyreltilmediği, seyreltme faktörü
Ne için alındığı (katyon, anyon, Hg, vb.)
Numune kabı üzerine sığması mümkün değilse, bu bilgiler, bir not defterine kaydedilmeli; kap üzerine,
laboratuvar/çalışan tarafından belirlenecek kısaltmalar yazılmalıdır. Örneğin; Rejep Jeoloğlu, 20 Ekim
2003 tarihinde, saat 9:30’da Balçova BD9 kuyusundan, silika tayini için 1/10 kez seyrelterek aldığı
numune kabını şu şekilde etiketleyebilir:
BAL-BD9-20EKİM2003-9:30-Si(1/10)-RJ
veya
BAL-BD9-Si(1/10)
20EKİM2003-9:30
RJ
Numune alma ve saklama koşulları ile ilgili geniş bilgi için [19] numaralı kaynağa başvurulabilir.
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3.2. Numunenin Analizi
Bu başlık altında, öncelikle numunenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi için
yapılması gereken işlemlerden bahsedilecektir. İlk bölümler sıcaklık, pH, iletkenlik, redoks potansiyeli,
çözünmüş oksijen miktarı gibi arazide yapılması gereken ölçümler ve analizleri içermektedir. Sonraki
bölümlerde, başvurulacak metoda uygun şekilde saklanan numunelerin laboratuvar analizleri hakkında
genel bilgi verilecek, bir çok kaynak ve standart metot kitabında bulunabilecek analiz metotlarının
birebir açıklaması yerine, okuyucu, ilgili kaynaklara yönlendirilecektir. Arazi ve laboratuvarda kullanılan
tayin metotlarının ana hatlarıyla açıklanmasından sonra analitik metotların temel ilkeleri, başvurulan
kalibrasyon stratejileri ve doğruluk testlerinden bahsedilecektir.
3.2.1. Arazide (Yerinde) Yapılması Gereken Ölçümler
3.2.1.1. Sıcaklık
Ölçüm, pHmetre veya kondüktometrelerde bulunan sıcaklık probu ile yapılır. Cam termometreler de
kullanılabilir.
3.2.1.2. pH
Numunenin çökelme, koagülasyon, içerdiği elementlerin türü vb. bir çok kimyasal özelliği pH’ya çok
bağlı olduğundan, neredeyse en çok ölçülen parametredir. Sulu çözeltiler için pH değeri 0-14 arasında
değişir. pH şöyle tanımlanır;
pH = − log aH+

(aH+ : H3O+ iyonu aktivitesi, mol/L)

Sulu çözeltiler için
2 H2O ⇔ H3O+ + OH−

tepkimesini yazabiliriz.

Suyun iyon-çarpımı sabiti, Ksu
Ksu = [H3O+] [OH−]

şeklinde ifade edilir ve 25°C’deki değeri 1.01 x 10−14‘e eşittir.

Burada [H3O+] ve [OH−], sırasıyla hidronyum ve hidroksit iyonlarının mol/L cinsinden aktivitesidir.
Ksu farklı sıcaklıklarda farklı değerlere sahiptir [20]. Laboratuvardaki deneylerin çoğu 20-25°C
civarında yapıldığı için, hesaplamalarda Ksu değeri olarak genellikle 1.01 x 10−14 değeri kullanılır.
pH ölçümleri çoğunlukla pHmetre ile yapılır. İndikatör olarak cam, referans olarak Ag/AgCl veya
doymuş kalomel elektrot kullanılır. Bu iki elektrot genellikle tek elektrot görünümlü (kombine) bir
tasarıma sahiptir. Bir çok pHmetrede elektrot sistemi ile birlikte bir sıcaklık probu da vardır. Jeotermal
alanlardaki sıcak suların pH’sı ölçülürken sıcaklık da ölçülmeli; Ksu değeri sıcaklıkla değiştiği için, pH
ölçülen sıcaklığa göre düzeltilmelidir. Bir çok pHmetre bu düzeltmeyi yapar. Yüksek hassasiyet
gerektirmeyen pH ölçümleri ise dar aralıklı indikatör kağıtlarla yapılabilir.
Çözelti kimyasında pH çok önemli olduğu ve ölçümler sırasında sıkça hata yapıldığı için pHmetre ve
elektrotlarla ilgili bir kaç önemli noktayı hatırlamakta yarar vardır. İlk olarak referans elektrodun iç
çözeltisi kontrol edilmeli; dökülmüş, azalmış ise kullanım kitapçığında açıklandığı şekilde
tamamlanmalıdır. Uzun süre kullanılmadıysa indikatör elektrodun membranı kurumuş ve pH
değişimlerine cevap vermiyor olabilir. Bu durumda yapılması gereken, elektrodu musluk suyu veya
tercihan 0.05 M potasyum hidrojen ftalat (pH=4.00, 25°C) çözeltisi içinde en az bir saat bekletmektir.
Bundan sonra sıra elekrot sisteminin kalibrasyonundadır. pHmetrenin kullanım kitapçığında bu işlem
detaylı olarak açıklansa da bir kaç kritik nokta akılda tutulmalıdır. Kalibrasyon için tampon çözeltiler
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kullanılır. Genellikle duyarlık ve eğim kalibrasyonu olmak üzere iki ayarlama yapılır. Deiyonize su ile
iyice yıkanmış ve toz-lif bırakmayan iyi kalite kağıt mendille kurulanmış elektrot önce pH=7.00
tamponuna daldırılır ve dengeye gelmesi beklendikten sonra duyarlık (sensitivity) düğmesiyle pH
7.00’a ayarlanır. Aynı yıkama ve kurulama işleminin ardından elektrot bu kez, numunenin beklenen
pH’sına yakın pH değeri olan tampon çözeltiye daldırılır (Örneğin, numune asidik ise pH=4.00, basik
ise pH=10.00 tamponu). pH, eğim (slope) düğmesiyle belirtilen pH’ya ayarlandıktan sonra kalibrasyon
tamamlanır. pH=7.00 tamponuyla bir kez daha test edilen elektrodun doğru çalıştığından emin
olunduktan sonra numune pH’sı ölçülür.
3.2.1.3. Spesifik İletkenlik
Bir çözeltinin iletkenliği, içerdiği iyonların tipleri ve derişimleri ile orantılıdır ve çözünmüş maddelerin
derişimleri hakkında bilgi verir. İletkenlik ölçümleri kondüktometre ile yapılır ve aralarında santimetre
seviyesinde bir mesafe bulunan iki platin (Pt) elektrot arasındaki direncin ölçülmesi prensibine dayanır.
İletkenlik, direncin tersidir ve birçok kondüktometre ile direnç, iletkenlik ve spesifik iletkenlik değerleri
direkt olarak alınır. Bu tür uygulamalarda genellikle spesifik iletkenlik (siemens/cm) birimi kullanılır.
Kondüktometre de pHmetre gibi önceden kalibre edilmeli ve kalibrasyon çözeltileri ile numune aynı
sıcaklıkta ölçülmelidir. Doğru iletkenlik değerini elde etmek için bazen sıcaklık düzeltme faktörü
kullanılır (Bir çok cihazda bu otomatik olarak yapılır). Kalibrasyon için, ölçülen sıcaklıktaki iletkenlik
değerleri bilinen standart potasyum klorür (KCl) çözeltileri kullanılır [19,21,22].
İletkenlik hücreleri, iyon kromatograflarda detektör olarak da kullanılırlar.
3.2.1.4. Toplam Çözünmüş Madde Miktarı (TDS)
Bu değer, benzer işlemlerden sonra kondüktometre ile ölçülür. Bir çok cihaz, pH, iletkenlik, direnç,
toplam çözünmüş madde miktarı, sıcaklık gibi parametreleri arazide ölçebilecek şekilde tasarlanmıştır.
Arazide ölçüm mümkün değilse numune bir katkı maddesi eklenmeksizin buzdolabında 4°C’de
saklanmalı ve çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığına getirilip analiz edilmelidir. Toplam çözünmüş madde
miktarı, filtre edilmiş numunelerin krozede kurutulup tartılmasıyla da belirlenebilir. Toplam katı madde
için süzme işlemine gerek yoktur.
3.2.1.5. İndirgenme/Yükseltgenme (Redoks) Potansiyeli (Eh)
Doğal suların kimyasını anlamak için gerekli diğer bir parametre redoks potansiyelidir. Değişik pH ve
pEh değerlerinde bir analitin hangi formda bulunabileceği pE-pH diyagramından anlaşılabilir [10].
Redoks potansiyeli ölçümlerinde standart pH/mV metreler, indikatör olarak platin (Pt), referans olarak
Ag/AgCl veya kalomel elektrotlarla birlikte kullanılır. Kalibrasyon, farklı sıcaklıklardaki potansiyel değeri
bilinen Zobell çözeltisi (3x10−3 M K4Fe(CN)6 ve 2x10−2 M K3Fe(CN)6) ile yapılır [19].
3.2.1.6. Çözünmüş Oksijen Miktarı
Suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını anlamak için en çok başvurulan parametrelerden biridir.
Sulardaki indirgeyici madde miktarını saptamak için gereken kimyasal oksijen ihtiyacı (COD) ve
suların mikroorganizmalar tarafından ne kadar kirletildiğini saptamak için gereken biyolojik oksijen
ihtiyacı (BOD)’nin belirlenmesinde çözünmüş oksijen miktarı kullanılır.
Bu parametre, genellikle polarografik veya galvanik tip proplarla, bir membrandan geçen çözünmüş
moleküler oksijenin ölçülmesiyle belirlenir [19]. Arazi ölçümleri için portatif ölçüm cihazları kullanılır.
Portatif cihazlar yoksa, genellikle iyodometrik titrasyon metoduna başvurulur. Numuneye eklenen
Mn2+, çözeltideki çözünmüş oksijenle tepkimeye girerek yüksek oksitlenme basamağına dönüşür.
Oksitlenen Mn, iyodür iyonunun (I−) varlığında, yeniden Mn2+’ya çevrilir. Bu arada çözeltide, oksijen
miktarına eşdeğer iyot (I2) açığa çıkar. Çözünmüş oksijen, standart tiyosülfat çözeltisiyle titre edilen
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iyot miktarından hesaplanır. Söz konusu metot ve bu metotta yapılabilecek değişikliklerle ilgili geniş
bilgi [19] numaralı kaynakta bulunabilir.
3.2.2. Arazide (Yerinde) Yapılması Gereken Analizler
3.2.2.1. Hidrojen Sülfür (H2S)
Sularda genellikle toplam kükürt (H2S + HS−) belirlenir. Sulardaki hidrojen sülfüre, organik maddelerin
bozunması, sülfatın mikroorganizmalar tarafından indirgenmesi gibi tepkimeler neden olur. Hidrojen
sülfür çok zehirlidir. Bir çok standarda göre maruziyet sınırı 10-20 ppm arasındadır [23]. Kötü kokusu
uyarı olarak değerlendirilebilir; ancak 150-200 ppm’in üzerindeki derişimlerinde koku alma hissi
kaybolur. Kapalı alanlardaki derişiminin hacimce 2000 ppm’i aşması halinde ölüme neden olabilir [2325]. Yüksek seviyede bulunması muhtemel yerlerde hidrojen sülfür derişiminin sürekli takip edilmesi
gerekir. Hidrojen sülfür bir çok jeotermal sahada da bulunur ancak seviyesi daha düşüktür.
H2S/HS− tayinlerinde genellikle spektrofotometrik metilen mavisi metodu, iyodometrik titrasyon ve gazduyarlı problar kullanılmaktadır. Metilen mavisi metodu, kullanılan amin türevi reaktifin belirli
koşullarda H2S ile tepkimesi sonucu oluşan mavi rengin spektrofotometrik ölçümüne dayanır [19].
İyodometrik titrasyonda, numuneye fazlaca eklenen iyodun hidrojen sülfür ile olan tepkimesinden artan
miktar, standart tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir [19,20]. Gaz-duyarlı problar aslında elektrokimyasal
hücrelerdir ve çözünmüş H2S’nin hücre membranından geçerek ölçülmesi prensibiyle çalışır [20].
Arazide yapılan tayinlerde genellikle metilen mavisi yöntemiyle çalışan hazır kitler kullanılır. Toplam
kükürt tayini yerinde yapılamıyorsa, bir gün içinde analiz edilmek üzere saklanabilir. Bunun için, kabı
doldurmadan önce her 100 mL numune için 4 damla 2 N çinko asetat eklenmesi önerilmektedir [19].
Diğer bir öneri ise, H2S numunesinin NaOH/CdCl2 içeren bir kaba alınmasıdır [18].
3.2.2.2. Amonyak (NH3)
Diğer analit tayinlerinde olduğu gibi NH3 tayininde de uygulanacak metot, derişim, numune matriksi,
istenen kesinlik ve doğruluk dereceleri gibi analitik parametrelere bağlıdır. İçme suları, bazı yüzey
suları gibi fazla kirli olmayan numuneler için direkt metotlar önerilirken, daha kirli ve ağır matrikse
sahip sularda öncelikle bir destilasyon işlemine gerek olduğu belirtilmektedir [19]. Nispeten düşük
NH3-N derişimleri için genellikle spektrofotometrik nessler (20-5000 µg/L) veya fenat (phenate) (10500 µg/L) metodu önerilirken, 5 mg/L’den büyük derişimler için destilasyon sonrası standart H2SO4 ile
titrasyon önerilmektedir [19]. Hidrofobik, gaz-geçirgen membranlı amonyak seçici elektrot kullanımı da
düşünülebilir. Ancak, bu metot kullanılacaksa, numune herhangi bir katkı maddesi eklenmeksizin
saklanmalı ve 24 saat içinde titre edilmelidir. Bir günden daha uzun süre saklanması gerekiyorsa,
numune pH’sı derişik H2SO4 ile 2’nin altına düşürülmelidir. Asitlik ayarlaması derişik HCl ile de
yapılabilir [18]. Arazide yapılan tayinlerde çoğunlukla nessler metodunun baz alındığı hazır kitler
kullanılır.
3.2.2.3. Nitrat/Nitrit (NO3−/NO2−)
Bu iyonların tayininde spektrofotometri, iyon kromatografi ve iyon seçici elektrotlar kullanılmaktadır
[19,20]. Çeşitli NO3−/NO2− derişimleri için kullanılması önerilen tayin metotları [19] numaralı kaynakta
ayrıntılı olarak verilmiştir.
Arazide, NO2− genellikle hazır kolorimetrik kitlerle, numune alınır alınmaz tayin edilir. Eğer NO3− ve
NO2− derişimleri ayrı ayrı belirlenecekse analizin hemen yapılması, 1-2 günlük bekleme süreleri için
katkı maddesi eklemeksizin 4°C’de veya -20°C’de dondurularak saklanması önerilmektedir. Daha
uzun süre saklanacaksa, 1000 mL’lik numuneye 2 mL derişik H2SO4 ekleyerek 4°C’de saklanmalıdır.
Asitlenerek saklanan numunelerde NO3−ve NO2− ayrı ayrı tayin edilemez [19].
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3.2.2.4. Silika (SiO2)
Silika, çeşitli sularda asılı kolloidal partiküller halinde, polimer halinde, silis asidi veya silikat iyonu
şeklinde olmak üzere bolca bulunur. Akışkanın temas ettiği bir çok yüzeyde silika veya silikat
çökelmesine neden olduğundan, yüksek SiO2 değerleri istenmeyen bir duruma işaret eder.
Silika tayininde gravimetri, UV-VIS spektrometri, atomik spektrometri (AAS, ICP-AES, ICP-MS) gibi
teknikler kullanılır [6,19]. Metot seçimi, silikanın derişimine olduğu kadar bulunduğu forma da bağlıdır.
Spektrofotometrik molibdat metodu genellikle düşük silika derişimleri için kullanıldığı, jeotermal sular
ise çoğunlukla yüksek seviyede silika içerdiği için numune alınırken bir seyreltme basamağına gerek
duyulur. Arazideki silika tayinlerinde genellikle molibdosilikat metodunun baz alındığı hazır kitler
kullanılır.
3.2.2.5. CO2/HCO3−/CO32−
Çözünmüş CO2 neredeyse tüm doğal sularda bulunur. Temiz bir atmosfere sahip bölgelerdeki doğal
sular bile, atmosferde % 0.036 oranında bulunan CO2’nin sudaki çözünürlüğünden dolayı az da olsa
asidiktir. Çözeltideki CO2, HCO3− ve CO32− miktarları nötralleşme titrasyonlarıyla belirlenir. Suyun
pH’sı 4.3 – 8.2 arasındaysa iki titrasyon yapılır; ilkinde pH 4.3’e düşene kadar standart HCl eklenir
(sudaki HCO3−‘ün tamamı çözünmüş H2CO3‘e dönüştürülür). İkincisinde pH 8.2’ye yükselene kadar
standart NaOH eklenir (sudaki HCO3−‘ün tamamı CO32−’ye dönüştürülür) [6,26]. Ölçülen pH 8.2’nin
üzerindeyse, sadece HCl ile titrasyon yapılır ve pH önce 8.2’ye, sonra 4.3’e düşürülür. Tüm
titrasyonlarda eklenen standart çözelti hacimleri, sonraki hesaplamalarda kullanılmak üzere kaydedilir.
Sulardaki H2S, olası girişim etkisini önlemek için uzaklaştırılmalıdır. Bu amaçla titrasyondan önce bir
oksitleme (sülfat formuna) veya çöktürme (gümüş sülfür şeklinde) basamağına gerek duyulur [6].
3.2.3. Laboratuvarda Yapılması Gereken Analizler
3.2.3.1. Katyonlar (Metaller), Eser Elementler
Sıvı numunelerdeki metal tayinlerinde bir kaç strateji vardır. Çözünmüş metaller (dissolved metals)
tayin edilecekse, 0.45 µm gözenekli polikarbonat veya selüloz asetat membran filtreden geçirilmiş
numune; asılı metallerin (suspended metals) tayininde ise membran filtre üzerinde kalan kısım analiz
edilir. Bu ikisinin toplamı toplam metal (total metals) derişimini verir. Toplam metal derişimini
belirlemenin diğer bir yolu, filtre edilmemiş numunenin çeşitli yöntemlerle bozundurulması ve sonra
analiz edilmesidir. Metaller bir de asit-ekstraksiyon işleminden sonra (acid-extractable metals) analiz
edilebilir. Burada da filtre edilmemiş numunenin ılık seyreltik asitle ekstraksiyonu söz konusudur [19].
Daha önce de belirtildiği gibi, jeotermal sularda genellikle filtre edilmiş numunede çözünmüş metal
tayini yapılır.
İnorganik katyonların tayininde, fazla duyarlı olmamakla birlikte nadiren kolorimetri, bazen iyon
kromatografi kullanılsa da, en çok başvurulan teknikler atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) ile
indüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometri (ICP-OES) gibi atomik spektrometrik tekniklerdir.
Son yıllarda indüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri (ICP-MS) kullanımı da oldukça
yaygınlaşmıştır. Atomlaştırma tekniklerine göre atomik absorpsiyon spektrometri, alev (flame
atomization, FAAS), elektrotermal (electrothermal atomization, ETAAS veya graphite furnace AAS,
GFAAS), hidrür oluşumu (hydride generation, HGAAS), soğuk-buhar (cold-vapor Hg, CVAAS) gibi
farklı isimlerle adlandırılır. Sıvı numunelerin analizinde başvurulan söz konusu teknikler kadar yaygın
olmasa da, iletken veya iletken maddelerle karıştırılmış katı numunelerin, bir çözme işlemine gerek
olmaksızın direkt analizinde, akkor boşalımlı atomlaştırma tekniği (glow discharge, GD) de kullanılır.
AAS ile yapılan tayinlerde, element derişimleri, olası girişim etkileri, çözelti hacmi gibi parametreler,
hangi atomlaştırma tekniğinin kullanılacağını belirleyecektir.
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İndüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometri (ICP-OES), AAS’ye göre daha geniş çalışma
aralığı, multielement tayin yapabilme özelliği, termal bozunmaya karşı dirençli (refrakter) elementlerin
tayininde daha duyarlı sonuç vermesi gibi özellikleriyle, metal tayinlerinde AAS ile birlikte en sık
başvurulan tekniktir. Ark ve kıvılcım, akkor boşalım ve lazer kaynaklı atomlaştırıcılarla birlikte katı
numunelerin direkt analizinde de kullanılır.
Metal tayinlerinde, AAS ve ICP-OES’ye son yıllarda çok önemli bir teknik eklenmiştir; indüktif eşleşmiş
plazma kütle spektrometri (ICP-MS). Bu teknik, AAS ve ICP-OES’nin tayin becerilerinin çoğuna ve
daha fazlasına sahiptir; çok daha geniş çalışma aralığı, daha duyarlı ölçümler, periyodik tablodaki
elementlerin büyük çoğunluğunun tayin edilebilmesi gibi avantajları vardır. Bu üç teknikle ilgili geniş
bilgi dördüncü bölümde verilecektir.
3.2.3.2. Anyonlar (HCO3−/CO32−, NO3−/NO2−, SO42−, PO43−, Cl−, F−, Br−, I−)
Karbonat ve bikarbonat tayinlerinin arazide yapılması gerektiği daha önce belirtilmişti. Bunun için en
sık başvurulan yöntem nötralleşme titrasyonudur. Diğer iyonların tayininde genellikle spektrofotometri,
iyon kromatografi (IC), çeşitli titrasyonlar ve iyon seçici elektrotlar (ISE) kullanılmaktadır [6,19,20].
Belirtilen anyonlardan karbonat ve bikarbonat dışındakilerin tamamı, bir anyon değiştirici kolonda
ayrılıp, detektör olarak kondüktometre kullanan bir IC ile tayin edilebilir. (Eluent olarak genellikle
HCO3−/CO32− karışımı kullanılır.) Tayin metodu olarak IC kullanılacaksa, numunenin 0.2 µm gözenekli
membran filtreden süzülmesi gerekir.
Özellikle arazideki NO3−/NO2− ve F− tayinlerinde iyon seçici elektrot (ISE) kullanımı oldukça artmıştır.
Prensibi, cam elektrotlu pHmetrelerin calışma prensibine benzer. Derişimi bilinen çözeltilerle kalibre
edilen ISE numuneye daldırılır ve ölçülen değerden analit miktarı hesaplanır. İyodür ve bromür
tayinlerinde standart tiyosülfat titrasyonu sıkça uygulanır [6]. Klorür daha çok Mohr titrasyonu ile
belirlenir. Standart olarak AgNO3, indikatör olarak K2CrO4 kullanılır [19,20]. Sülfat tayininde
başvurulacak metot, sülfat derişimine olduğu kadar numune matriksine de bağlıdır. İyon kromatografi
dışında, türbidimetri ve gravimetri de sıkça kullanılır [19,20]. Fosfat tayinlerinde ise kolorimetrik
vanadomolibdofosforik asit metodu en sık başvurulan metottur.
3.2.3.3. Çözünmüş Gazlar/Kararsız Maddeler (H2S, NH3, CO2/HCO3−/CO32−, Fe2+/Fe3+, Ca2+, SO42−)
Saklama koşulları açısından aynı başlık altında toplansalar da bu maddeler aslında birbirlerine fazla
benzemez. H2S, NH3, CO2/HCO3−/CO32− ve SO42− tayinlerinden önceki bölümlerde bahsedilmiştir.
Fe2+ ve Mn’nin oksitlenme ve çökelme, Ca2+‘nın da CaCO3 oluşumuna neden olarak çökelme
olasılığından dolayı arazide tayin edilmeleri gerektiği belirtilmektedir [18]. Yine daha önce belirtildiği
gibi, bu metalik elementleri orijinal hallerinde saklama ve uygun bir geri alma işlemiyle çözeltiye alma
olanağı varsa, tayin metodu olarak AAS, ICP-OES veya ICP-MS kullanılabilir.
3.3. Jeotermal Suların Analizinde Kullanılan Metotlar
Daha önce de defalarca bahsedildiği gibi, herhangi bir analitin tayininde kullanılacak metodun
seçiminde, analitin derişimi, olası girişim etkileri, numune miktarı, istenen duyarlık-kesinlik, analiz
masrafı vb. gibi bir çok parametre göz önünde bulundurulur. Jeotermal sahadan alınan numunede
tayin edilecek analitlere önceden karar verildiğinden kalitatif tayin metotlarına ancak genel bilgi
edinmek için başvurulur; sahayı doğru yorumlamaya yarayacak bilgi ise kantitatif analiz metotlarının
kullanılmasıyla elde edilir. Numuneler, bazen gravimetri ve titrimetri gibi klasik, bazen de atomikmoleküler spektrometri ve kromatografi gibi enstrümental analiz yöntemlerine başvurulmasını gerekli
kılar. Bu bölümde söz konusu analiz yöntemleri genel hatlarıyla açıklanacak, spesifik analizler
hakkındaki detaylar için okuyucu ilgili kaynaklara yönlendirilecektir.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

161

_______

3.3.1. Gravimetri
Gravimetrik tayinlerin çoğunda analit, bir reaktif katkısıyla, çözünürlüğü az olan bir çökelek halinde
çöktürülür. Daha sonra süzülüp kurutulan çökelek, bazen olduğu gibi, bazen de başka bir kimyasal
maddeye dönüştürüldükten sonra hassas terazide tartılır. Ölçülen ağırlıktan analit derişimi hesaplanır.
Jeotermal sularda SO42− tayininde en sık kullanılan metotlardan biridir. Girişim etkilerini gidermek ve
uygun tepkime ortamını sağlamak için gerçekleştirilmesi gereken basamaklardan sonra çöktürücü
reaktif (BaCl2) eklenir ve oluşan BaSO4 süzülüp kurutulduktan sonra tartılır [19].
3.3.2. Titrimetri
Titrimetrik metotlarda, analit ile tepkimeye giren standart reaktifin hacim, kütle veya elektrik yük
cinsinden miktarı belirlenir ve buradan analit derişimi hesaplanır. Metot, derişimi bilinen bir standart
çözeltinin hacminin ölçülmesine dayanıyorsa volumetrik titrimetri, standardın kütlesinin ölçülmesine
dayanıyorsa gravimetrik titrimetri, tepkimenin tamamlanması için gerekli kulon cinsinden elektrik yük
miktarının ölçülmesine dayanıyorsa kulometrik titrimetri olarak adlandırılır. Numunenin analizinden
önce genellikle bir ayarlama basamağına ihtiyaç vardır. Burada, standart reaktifin (titrant) kesin
derişimi belirlenir. Bu bölümde, titrimetrik metotların en çok kullanılan türü olan volumetrik titrasyonun
çeşitli uygulamalarından bahsedilecektir.
3.3.2.1. Nötralleşme (Asit/Baz) Titrasyonları
Nötralleşme titrasyonlarında analit derişimi, kuvvetli asit veya kuvvetli baz standart çözeltinin (titrant),
analit-titrant arasındaki eşdeğerlik noktasına ulaşmak için gereken hacminin ölçülmesiyle belirlenir.
Titrant, küçük hacimlerle eklenir ve indikatörün renk değişiminden dönüm noktası bulunur. Standart
çözeltilerin derişimi genellikle molarite (M) cinsinden ifade edilir. Molarite, 1 litre çözeltideki çözünmüş
reaktifin mol sayısıdır (mol/L veya mmol/mL).
Numunedeki analit derişiminin belirlenmesinde analit-titrant arasındaki tepkimeye bakılır. Harcanan
standart çözelti hacmi ve tepkimedeki stokiyometrik oranlardan analit miktarına gidilir. Buradaki
hesaplamalarda molarite değerleri kullanılır. Standart derişim birimi olarak normalite (N) kullanıldığı
da olur. Normalite, 1 litre çözeltideki çözünmüş reaktifin eşdeğer sayısıdır. Titrasyon hesaplamalarında
normalite kullanımı için analitik kimya kitaplarından yararlanılabilir.
3.3.2.2. Çöktürme Titrasyonları
Bu tür titrasyonlarda analit, eklenen titrant ile tepkimeye girerek çözünürlüğü az olan bir çökelek
oluşturur. Analit biter bitmez titrant çözeltideki indikatör ile birleşir ve renk değişiminden dönüm noktası
belirlenir. En çok kullanılan çöktürücü reaktif gümüş nitrat (AgNO3) olduğundan, gümüşün Latince
adından esinlenilerek bu tür titrasyonlara argentometrik titrasyonlar da denir.
Jeotermal sulardaki klorür (Cl−) tayininde, potasyum kromat (K2CrO4) indikatörü eklenen numunenin
AgNO3 ile titre edilerek direkt olarak belirlenmesine dayanan Mohr metodu kullanılır. Bu metotla ilgili
daha geniş bilgi için [19,20] numaralı kaynaklara başvurulabilir.
3.3.2.3. Redoks Titrasyonları
Yükseltgenme/indirgenme tepkimelerinde bir maddeden diğerine elektron transferi olur. Bir yükseltgen
elektron alarak tepkimedeki diğer türün oksidasyon basamağını artırır; kendisi indirgenir. Bir indirgen
ise elektron vererek diğer türü indirger; bu arada kendisi yükseltgenerek elektron alabilecek duruma
gelir. En çok kullanılan yükseltgenler, başta KMnO4 ve Ce(IV) olmak üzere K2Cr2O7, KBrO3 ve I2,
indirgenler ise Fe(II) ve S2O32−‘dir. Jeotermal sularda daha çok, titrant olarak Na2S2O3, indikatör olarak
nişastanın kullanıldığı iyodometrik titrasyonlara başvurulur (örneğin, H2S tayini) [19,20].
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3.3.3. Potansiyometri
En genel tanımıyla potansiyometri, analiz sırasında potansiyel ölçümüne dayanan analitik metotları
kapsar. Bir elektrokimyasal hücreye daldırılan indikatör ve referans elektrot çifti ile çözelti potansiyeli
okunur. İndikatör elektrodun potansiyeli analitin derişimi (aktivitesi) ile değişirken, referans elektrodun
potansiyeli analitten bağımsızdır. Referans elektrot devreyi tamamlar; sabit, bilinen bir potansiyeli
vardır. Yaygın olarak kullanılan referans elektrotlar kalomel (Hg2Cl2) ve Ag/AgCl elektrotlarıdır.
İndikatör elektrotlar metalik, membran ve iyon seçici alan etkili transistörler (ISFET) olmak üzere
üç çeşittir [20]. Metalik elektrotlar kullanım amaçlarına göre birinci sınıf, ikinci sınıf ve redoks
elektrotları olarak sınıflandırılır. Buradaki sınıf sözcüğü bir kalite ifadesi değil, elektrot-analit
etkileşiminin derecesini gösteren bir ifadedir. Birinci sınıf elektrotta metal, çözeltide kendi katyonuyla
dengededir. Bakır (Cu) metali, Cu(II) tayininde kullanıldığında birinci sınıf metalik elektrot ismini alır.
Birinci sınıf metalik elektrotlar girişim etkilerine açık olduklarından fazla kullanılmazlar. İkinci sınıf
elektrotlarda, bir metalik elektrot kendi katyonunun değil, onunla kararlı bir kompleks oluşturan
anyonun tayininde kullanılır. Buna Ag metalinin Cl− tayininde kullanılması örnek verilebilir. Bir de
redoks tepkimelerinde kullanılan metalik elektrotlar vardır. Bu tip elektrotlar Pt, Au gibi inert
metallerden üretilirler ve daldırıldıkları çözeltideki redoks potansiyelinin ölçülmesine yararlar.
Potansiyometrik metotlar laboratuvar ve arazide yapılan bir çok analizde yaygın olarak kullanılırlar. pH
ölçümleri ve CO2/HCO3−/CO32− tayinleri, cam/kalomel veya cam/Ag-AgCl elektrot düzeneği ve
pHmetre ile yapılabilir. Buradaki cam elektrot tipik bir membran elektrottur. Hidronyum (H3O+) iyonu
dışında Na+, K+, Rb+, Cs+, Li+, NH4+ gibi tek yüklü başka katyonlar için de cam membran elektrotlar
geliştirilmiştir [20].
Son yıllarda Cl−, NO3− gibi bazı anyonlarla Ca2+ ve K+ gibi bazı katyonların tayininde, çalışma prensibi
cam elektrotlara benzeyen sıvı-membran elektrotlara da başvurulmaktadır. Bu elektrotlarda analite
seçici davranan sıvı iyon değiştirici, gözenekli bir disk tarafından tutulur [20].
Cam ve sıvı-membran elektrotlar dışında bir de kristalin-membran elektrotlar vardır. Bu elektrotlar
bazı anyon ve katyonlara seçici davranan katı membranlara sahiptir; F−, Cl−, Br−, Pb2+, Ag+, S2− gibi
iyonların tayininde sıkça kullanılırlar [20].
Membran indikatör elektrotlarla çalışırken olası girişim etkilerine dikkat edilmelidir. Elektrodun analit ve
diğer türlere olan seçiciliği ve analit/interferant derişim oranı göz önünde bulundurulmalıdır.
Çeşitli sularda çözünmüş gazların analizinde de potansiyometrik metotlara başvurulur. Bu amaçla
geliştirilmiş gaz-duyarlı problar vardır. Bu problar hidrofobik bir polimerden yapılmış bir membran
içerirler. Hidrofobik membran çözünmüş gazın geçişine izin verirken suyu dışarıda tutar [20]. CO2,
H2S, NH3 vb. gibi jeotermal alanda da belirlenmesi gereken bir çok çözünmüş gazın tayini için gazduyarlı problar geliştirilmiştir.
3.3.4. Spektrometri
Spektroskopi, ışının madde ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Eskiden daha çok elektromanyetik
dalgalarla madde arasındaki etkileşimi ifade etmekte kullanılan spektroskopi teriminden, bugün diğer
enerji formları ile madde arasındaki etkileşim de anlaşılmaktadır. Spektrometri terimi ise özellikle
elektromanyetik ışın şiddetinin çeşitli detektörler yardımıyla ölçülmesini ifade eder. Elektromanyetik
ışıma δ-ışınlarından radyo dalgalarına kadar çok geniş bir aralığı içerse de optik spektrometrik
yöntemler denildiğinde UV-VIS-IR bölgeleri anlaşılır. Optik cihazlar birbirine benzer. Ancak,
kullanıldıkları spektral bölgeye göre farklı özellikte bileşenler içerir.
Spektrometrik yöntemler ışının absorpsiyon, emisyon, lüminesans (floresans-fosforesans), saçılma
şiddetinin ölçülmesine dayanır. Bu yöntemler atomik ve moleküler spektroskopi başlıkları altında
incelenebilir. Spektroskopik yöntemler numune ve içerdiği analitler hakkında hem kalitatif hem
kantitatif bilgi verdiğinden bir çok alanda çok yaygın olarak kullanılırlar.
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3.3.4.1. UV-VIS Moleküler Absorpsiyon Spektrometri
Absorpsiyon ölçümlerinde ışın şiddeti analitin uyarılmasından önce ve sonra olmak üzere iki kez
ölçülür. Işın demetinin analit ile etkileştikten sonraki şiddetinin (P) önceki şiddetine (P0) oranına
geçirgenlik (T) denir. Geçirgenlik ve absorbans (A) absorpsiyon spektrometride en çok kullanılan
terimlerdendir; aşağıdaki gibi ifade edilirler:
T =

P
P0

%T =

P
P0

x 100

Geçirgenlik ile absorbans (A) arasındaki ilişki şöyledir:
A = −log10T
Absorpsiyon spektrometride kantitatif hesaplamalarda Beer Yasası kullanılır. Buna göre absorbans,
analitin absorptivitesi, ışık yolu ve analit derişimi ile doğru orantılıdır. Derişim mol/L, ışık yolu cm
cinsinden verildiğinde absorptivite molar absorptivite olarak adlandırılır ve ε ile gösterilir. UV-VIS
spektrometrelerde genellikle 1 cm’lik saydam hücreler kullanılır.
A = εbC
Belirli bir aralıkta absorbans ile analit derişimi arasında doğrusal bir ilişki vardır. Bu derişim aralığına
düşecek şekilde hazırlanan standart çözeltilerin absorbansı okunur ve bu değerler analit derişimlerine
karşı grafiğe geçirilir. Aynı işlemler numune ile tekrarlanır ve grafikten analit derişimi bulunur. Beer
Yasası ve uygulamaları, kullanımındaki sınırlamalar, eşitlikten sapmalar vb. hakkında daha geniş bilgi
için Analitik Kimya ve Enstrümental Analiz kitaplarına başvurulabilir [20,27,28].
Yukarıda da bahsedildiği gibi, optik cihaz denildiğinde UV-VIS-IR spektral bölgelerinde çalışan cihazlar
anlaşılmaktadır. Aslında sadece görünür (VIS) bölgede çalışan cihazlar için kullanılması gereken optik
cihaz terimi, tasarımlarının VIS spektrometrelere çok benzemesinden dolayı UV ve IR bölgeleri için
geliştirilen cihazlar için de kullanılır. Bu cihazlarda, çalışılan spektral bölgeye göre değişen ama
çalışma prensibi açısından birbirine benzeyen özelliklere sahip optik bileşenler bulunur. Bunlar,
kararlı-sürekli bir ışık kaynağı, içine numune konan saydam bir hücre (küvet), çalışılacak dalgaboyunu
seçen bir filtre veya monokromatör, ışın şiddetini ölçen bir detektör ve sinyal işlemcidir.
Absorpsiyon ölçümlerinde kullanılan optik cihazlar çeşitli isimler alabilirler. Spektrofotometre ile
dalgaboyu taraması yapılabilir; dalgaboyu seçicisi olarak monokromatör, detektör olarak foton
detektörü kullanılır. Spektrometre, spektrofotometre ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir; foton
(çoğaltıcı) detektör kullanmayan cihazlara denir. Örneğin, IR bölgesinde termal detektör kullanıldığı
için IR cihazları genellikle IR spektrometre adını alır. Fotometrede, dalgaboyu seçicisi olarak filtre,
detektör olarak daha ekonomik bir foton detektörü kullanılır. Spektral özellikleri bilinen analitlerin rutin
tayinlerinde fotometre kullanımı yaygındır. Bir çok analitik kimyacı fotometre ve kolorimetre terimlerini
birbirinin yerine kullanır. Doğru tanımıyla kolorimetrik tayinlerde insan gözü detektör olarak kullanılır.
Farklı derişimlere (dolayısıyla aynı rengin açıktan koyuya tonlarına) sahip analit standartları hazırlanır;
numunedeki analitin oluşturduğu renk bu standartların rengiyle kıyaslanarak derişim belirlenir.
Önceki bölümlerde de bahsedildiği gibi jeotermal suların analizinde, arazi ve laboratuvarda olmak
üzere, spektrometrik yöntemler en sık kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. H2S, NH3, NO3−,
NO2−, SO42−, B, SiO2 tayinlerinde bu metotlara başvurulur. Arazide uygulanan hazır kitlerin çoğunluğu
kolorimetrik kitlerdir.
3.3.4.2. Analitik Atomik Spektrometri
Atomik spektrometri ifadesinden yıllarca, öncelikle atomik absorpsiyon spektrometri (AAS) ve
indüktif eşleşmiş plazma optik (atomik) emisyon spektrometri (ICP-OES) anlaşıldı. 1950’lerde
ticari AAS cihazlarının ortaya çıkışıyla birlikte bu teknik, element tayinlerinde en çok başvurulan metot
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oldu. Sonraki yıllarda ICP-OES tekniği AAS’nin yanında yerini aldı. Hem AAS hem de ICP-OES çeşitli
analizlerde standart metot haline geldi. 90’lı yıllarda ise bu iki tekniğe indüktif eşleşmiş plazma kütle
spektrometri (ICP-MS) eklendi. Bugün bu üç teknik de element tayinlerinde çok yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Diğerleri kadar popüler olmayan atomik floresans spektrometri (AFS) ile birlikte
söz konusu teknikler analitik atomik spektrometri ortak ismi altında toplanırlar. Bu tekniklerin
tamamı özellikle kantitatif analizlerde kullanılırlar; ancak ICP-OES ve ICP-MS’ten kalitatif bilgi de elde
edilir. Burada çok kısa bir şekilde moleküler spektrometri ile atomik spektrometri arasındaki farkı
vurgulamak gerekir. Temel analiz işlemleri ve genel prensipler açısından birbirine benzeyen bu iki
spektrometrik metot arasındaki en önemli fark, moleküler spektrometrik metotlarda moleküllerin,
atomik spekrometride ise uygun bir atomlaştırma işleminden sonra gaz halinde atomlarına/iyonlarına
dönüşen elementlerin absorpsiyon, emisyon veya detektöre ulaşan iyon sayılarının ölçülmesidir.
3.3.4.2.1. Atomik Absorpsiyon Spektrometri
Analitik Kimya ve Enstrümental Analiz kitapları AAS ile ilgili temel bilgiler için ideal başvuru kitaplarıdır
[20,21,27,28]. Tekniğin spesifik özellikleri, çeşitli numunelere uygulanması, bir çok standart metot vb.
hakkında daha detaylı bilgi için başvurulacak kitaplar da mevcuttur [29-33]. Takip eden bölümlerde
yeni başlayanlar için genel bilgiler bulunmaktadır.
AAS cihazlarının tasarımı, dalgaboyu seçicisi, detektör ve sinyal işlemci açısından UV-VIS
spektrometreye benzese de, ışık kaynağı ve numune hücresi açısından farklılık gösterir. Sürekli ışık
kaynakları, zayıf duyarlılıkları ve doğrusal olmayan kalibrasyon grafikleri vermelerinden dolayı ticari
AAS cihazlarında kullanılmazlar. Onların yerine çizgi kaynakları kullanılır. Çizgi kaynakları elemente
özgü oldukları ve çok dar ışık çizgileri verdikleri için oldukça spesifiktir. En sık kullanılan ışık kaynağı
oyuk katot lambasıdır (hollow cathode lamp, HCL). Oyuk katot lambasının yaydığı ışın daha sonra,
uygun bir teknikle atomlaştırılan, optik yol üzerindeki atomlar tarafından absorplanır ve absorbans
değerinden kantitatif sonuçlara gidilir. Tek elemente özgü oyuk katot lambaları dışında birden çok
metalin alaşımından oluşan multielement lambalar da vardır.
Atomik absorpsiyon spektrometrenin UV-VIS spektrometreden ayrıldığı diğer bir nokta numune
hücresidir. Daha doğrusu AAS cihazlarında herhangi bir numune hücresi yoktur. Bunun yerine
çözeltideki metalik elementleri atomlarına dönüştüren bir atomlaştırıcı vardır. Burada atomlaştırıcının
görevi temel enerji seviyesinde atom oluşturmaktır. İzleyen bölümlerde en sık kullanılan atomlaştırma
tekniklerinden bahsedilecektir.
3.3.4.2.1.1. Alev Atomlaştırma (FAAS)
Kullanım kolaylığı ve ekonomik oluşu nedeniyle en çok kullanılan atomlaştırıcıdır. Bu tekniğe özellikle
0.1-10 ppm arasındaki element derişimlerinin belirlenmesinde başvurulur. İngilizce (flame AAS)
karşılığından dolayı FAAS kısaltmasıyla tanınır. Bu teknikte numune çözeltisi, yükseltgen gaz akışı ile
kapiler bir boru içinden sisleştiriciye gönderilerek aerosol haline dönüştürülür. Yanıcı gaz ile karışan
aerosol çeşitli yüzeylere çarptırılır ve çok daha küçük parçacıklara ayrılır. Büyük parçacıklar karışma
odacığının dibinden atık kabına giderken küçük parçacıklar aleve gönderilir. Sıcak alevde yakılarak
önce çözücüsü uzaklaştırılan, sonra uçucu hale getirilen atomik buhar HCL’den gelen ışığı absorbe
eder. Işın demetinin atom bulutu ile etkileşiminden önce ve sonraki şiddeti ölçülür ve buradan kantitatif
hesaplamalar yapılır. HCL’nin ışığını atomlar kadar alevde mevcut diğer moleküller, yanma ürünleri de
absorplar; küçük katı tanecikler ise ışığın saçılmasına neden olur. Bu tür girişimleri azaltmanın yolu bir
zemin düzeltme tekniğinin kullanılmasını gerektirir. Sürekli-ışın kaynağı (D2) başta olmak üzere çift
çizgi vb. gibi zemin düzeltme teknikleri sıklıkla kullanılır. Spektral girişimler dışında kimyasal girişimler
de çok sık gözlenir. FAAS ile yapılan herhangi bir analizde spektral ve kimyasal girişimler hakkında
bilgi sahibi olmak ve bunları gidermek çok önemlidir. Aksi halde hatalı sonuçların elde edilmesi
kaçınılmazdır. Girişimler ve onları giderme yolları hakkında detaylı bilgi için bir çok kaynağa
başvurulabilir [20,21,27-33].
Alev atomlaştırıcılarda çeşitli yükseltgen/yanıcı gaz karışımları kullanılır ama en sık kullanılanlar
hava/asetilen (hava/C2H2, ∼ 2300 °C) ve nitroz oksit/asetilen (N2O/ C2H2, ∼ 2800 °C) karışımlarıdır.
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Alev AAS’ye çok benzeyen bir teknik alev emisyon spektrometridir (flame emission spectrometry,
FES). Adından da anlaşılacağı üzere aleve gönderilen aerosol yakılarak atomlaştırılır. Oluşan
atomların bir kısmı aynı zamanda uyarılmış haldedirler. Üst enerji seviyelerinden temel seviyeye
inerken yaydıkları emisyon şiddetinin ölçülmesi alev emisyon spektrometrinin temelini oluşturur. FES,
düşük uyarılma enerjilerinden dolayı özellikle toprak alkali elementlerin tayininde çok sık kullanılır.
Tekniğin avantajı HCL’ye ihtiyaç duyulmamasıdır.
3.3.4.2.1.2. Elektrotermal Atomlaştırma (ETAAS)
Bu yöntemde numune çözeltisi aleve püskürtülerek değil, bir grafit tüpün içine enjekte edildikten sonra
elektrik akımı ile ısıtılarak atomlaştırılır. Bir mikropipet veya otomatik enjektör ile 10-20 µL numune
grafit küvete enjekte edilir ve sırasıyla kurutma (80-120 °C), kül etme (400-1000 °C), atomlaştırma
(1200-2500 °C) basamakları uygulanır. Bu basamaklarda uygulanan sıcaklıklar elemente ve numune
matriksine göre değişir. Bazı hallerde matriks değiştirici eklemek gerekebilir. Grafit küvet içindeki
atomik buhar HCL’den gelen ışığı absorplar. Bu absorpsiyon işleminden önce ve sonraki ışın şiddeti
atom bulutu içindeki elementin derişimiyle orantılıdır. İngilizce (electrothermal AAS) karşılığından
dolayı ETAAS olarak kısaltılır; atomlaştırma ünitesinin grafit fırın (graphite furnace) olması nedeniyle
önceden GFAAS şeklinde kısaltıldıysa da şimdi ETAAS kısaltması daha yaygındır. FAAS’de olduğu
gibi ETAAS’de de zemin düzeltme tekniklerine ihtiyaç duyulur. Sürekli-ışın kaynağı (D2) ve çift çizgi
teknikleri dışında Zeeman etkisine dayalı zemin düzeltme ve Smith-Hieftje zemin düzeltme teknikleri
de kullanılır. Alev AAS’ye göre daha duyarlıdır; ETAAS ile 0.1 ppb civarındaki element derişimleri bile
belirlenebilir. Diğer bir avantajı numune hacminin kısıtlı olduğu durumlarda rahatlıkla başvurulabilecek
bir teknik olmasıdır; bir ölçümde sadece 10-20 µL numune gerekir. Ölçümlerdeki standart sapmanın
FAAS’ye göre yüksek, ölçüm süresinin uzun olması tekniğin önemli dezavantajlarındandır. Sadece bir
ölçüm 1-2 dakika sürer.
Kurutma, kül etme, atomlaştırma basamaklarından sonra, numune matriksinin bir sonraki ölçümü
etkilememesi için, sıcaklık atomlaştırma sıcaklığının 200-300°C üzerine veya maksimum sıcaklığa
(2800-3000°C) yükseltilerek grafit küvetin içi temizlenir. Bu dört sıcaklık basamağı sırasında da grafit
tüpün içinden ve dışından sürekli inert gaz (Ar veya N2) geçirilir. Duyarlık artışı için atomlaştırma
basamağında tüp içi gaz akışı durdurulur veya çok düşük bir seviyede tutulur. Tüpün içinden geçen
gaz numune matriksini uzaklaştırırken dıştaki gaz akımı grafit tüpün yanmasını önler. Ayrıca, grafit
tüpün ısıtıcı birimle olan bağlantıları su sirkülasyonu ile soğutulur.
3.3.4.2.1.3. Hidrür Atomlaştırma (HGAAS)
Bir atomlaştırma yönteminden çok numune gönderme tekniğidir. Özellikle As, Sb, Bi, Ge, Sn, Pb, Se,
Te gibi kovalent hidrür oluşturan elementlerin ppb seviyesindeki tayinlerinde kullanılır. Çözeltideki
element kuvvetli bir indirgen (genellikle NaBH4) eklenmesiyle hidrürüne dönüştürülür. Oluşan
hidrür/sıvı karışımı bir gaz/sıvı ayırıcıdan geçirilir; sıvıdan ayrılan hidrür bir inert gaz (N2) ile
süpürülerek atomlaştırıcıya gönderilir. Atomlaştırıcı olarak alev veya elektrikle ısıtılan kuvars T-tüp
kullanılır. Kuvars tüp içinde ısıtılan hidrür atomlarına ayrışır ve HCL’nin ışığını absorplar. Element
derişimi yukarıda açıklandığı şekilde, ışığın şiddetinin absorpsiyon öncesi ve sonrası ölçülerek
orantısının bulunmasıyla belirlenir. İngilizce “hydride generation” tanımından HGAAS şeklinde
kısaltılır. Asitlendirilmiş bir numunede As’nin HGAAS ile tayininde aşağıdaki tepkime geçerlidir:
3BH4− + 3H+ + H3AsO3 → 3H3BO3 + 4AsH3(gaz) + 3H2O
3.3.4.2.1.4. Soğuk-Buhar Atomlaştırma (CVAAS)
Sadece cıva (Hg) tayininde kullanılan bu teknik prensip olarak HGAAS’ye çok benzer. En belirgin
farkı, Hg’nin oda sıcaklığında da yeterli buhar basıncına sahip olması nedeniyle herhangi bir
atomlaştırma ünitesine gerek duyulmamasıdır. Çözeltideki Hg, öncelikle çeşitli yükseltgenlerle
muamele edilerek Hg2+ formuna dönüştürülmüş olmalıdır. Tepkime kabındaki Hg2+ bir indirgen (SnCl2)
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

166

_______

eklenmesiyle elementel hale gelir ve inert gaz ile kuvars T-tüpe taşınır. Atomik Hg buharı HCL ışığını
absorplar ve absorbans değerinden Hg derişimi bulunur.
Buraya kadar açıklanan atomlaştırma teknikleri sulu çözeltiler içindir. Katı numunelerin analizi, sulu
çözelti analizleri kadar yaygın değildir. Katı numune bir sıvı içinde süspansiyon haline getirildikten
sonra grafit küvete yerleştirilebilir ve ETAAS ile analiz edilebilir. Ayrıca, metalik numunelerde akkor
boşalım tekniğine de başvurulabilir.
3.3.4.2.2. Optik (Atomik) Emisyon Spektrometri
Kimyasal analizlerde ilk kullanılan atomik spektrometri tekniği emisyon spektrometridir. Aleve
püskürtülen elementlerin yaydığı ışıktan kalitatif analiz yapılmasına dayanan alev testleriyle başlamış,
metallerin ark ve kıvılcım atomlaştırma teknikleri kullanılarak analiz edilmesiyle devam etmiştir.
Günümüzde ise en çok başvurulan atomlaştırma teknikleri plazma kaynaklıdır. Doğru akım plazma
(DCP) ve mikrodalga-ile-oluşmuş plazma (MIP) kaynakları çeşitli analizlerde kullanılmaktadır.
Ancak, plazma kanyaklarının en önemlisi indüktif eşleşmiş plazma (ICP)’dır. Bu bölümde daha çok
indüktif eşleşmiş plazma optik emisyon spektrometri (ICP-OES) üzerinde durulacaktır.
Atomik emisyon spektrometri ile atomik absorpsiyon spektrometri arasındaki en önemli fark,
absorpsiyon analizlerindeki atomlaştırıcının görevi sadece atomlaştırma iken, emisyon analizlerindeki
atomlaştırıcının hem atomlaştırma hem uyarma işlevi görmesidir. Yüksek sıcaklığı ve inert atmosferi,
plazmayı aleve veya grafit fırına göre daha etkin bir kaynak yapar. Bu sayede, AAS ile duyarlı sonuç
elde edilemeyen refrakter bileşiklerin analizi de kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Çok sayıda elementin
aynı anda veya çok kısa sürede ölçülmesi de önemli avantajlarından birisidir.
Plazma, nötr gaz, katyon ve elektron içeren iletken bir gaz karışımı olarak tanımlanabilir. Plazma gazı
olarak argon (Ar) kullanıldığından, indüktif eşleşmiş plazmada Ar, iyonlaşmış Ar ve elektron
bulunduğunu söyleyebiliriz. İndüktif eşleşmiş plazma iç içe üç kuvars borudan oluşan hamlaç (torch)
ile oluşturulur. Argon, en dış ve ara borudan helezonik bir şekilde geçerek borunun ucuna, indüksiyon
bobininin sardığı bölüme ulaşır. Genellikle bakırdan yapılmış, su soğutmalı indüksiyon bobini,
hamlaca, 27 veya 40 MHz frekansında ve 0.5-1.5 kW arasında güç sağlar. Bu güç sayesinde
hamlacın ucunda manyetik alan yaratılır. Tesla bobini adı verilen sistemle kıvılcım oluşturularak
argonun iyonlaşması sağlanır. Plazma artık hazırdır. Numune çözeltisi bir peristaltik pompa yardımıyla
sisleştiriciye gönderilir ve argon ile çarpıştırılarak aerosol üretilir. Küçük çaplı damlacıklar taşıyıcı
argon ile en içteki ince borudan hamlaça ulaşır; atomlaşma/iyonlaşma gerçekleşir.
Plazmada oluşan atom ve iyonların emisyonu değişik şekillerde ölçülebilir. ICP-OES cihazları, sırayla
ölçüm yapanlar (sequential) ve aynı anda ölçüm yapanlar (simultaneous) olmak üzere iki bölümde
incelenebilir. Sequential cihazlarda monokromatörle birlikte sadece bir detektör (fotoçoğaltıcı tüp)
vardır. Seçilen dalgaboyundaki ışık detektöre gönderilir ve ışın şiddeti ölçülür. Bu işlem her bir element
veya daha doğru bir deyişle her bir dalgaboyu için tekrarlanır. Simultane cihazlarda ise tüm ışın
emisyonları aynı anda ölçülür. Bir tip cihazda çok sayıda fotoçoğaltıcı detektör, önceden belirlenmiş
dalgaboylarında ölçüm yapmak için sabit slitlerin arkasına monte edilmiştir. Diğer tip simultane
cihazlar ise echelle monokromatör ve iki boyutlu yük-enjeksiyon detektörlü bir tasarıma sahiptir. Tüm
ışınlar tek detektör ile ölçülür. Simultane cihazların bir avantajı da analizlerde iç standart kalibrasyonu
yapılmasına imkan vermesidir.
ICP-OES cihazlarında ölçüm dikey (vertical) veya yatay (axial) plazma pozisyonlarında yapılabilir.
Bazı firmalar her iki plazma pozisyonunda da ölçüm yapan cihazlar üretmişlerdir. Yatay plazmanın
dikey plazmaya üstünlüğü daha duyarlı sonuçlar vermesidir. Ancak, bu pozisyon dikey plazmaya göre
daha dar lineer çalışma aralığına sahiptir. ICP-OES tekniğinin AAS tekniklerine kıyasla, inert Ar
atmosferinde daha etkin bir atomlaştırma yapması, multielement ölçüm yapma özelliği ve lineer
çalışma aralığının daha geniş olması gibi avantajları vardır. Dikey plazmalı sistemlerin duyarlığı FAAS
ile elde edilen duyarlıklara yakınken yatay plazmalı sistemler 5-10 kat daha duyarlı sonuçlar verir. AAS
tekniklerine göre dezavantajı, cihazın fiyatı ve işletim masrafının daha yüksek olmasıdır.
ICP-OES hakkında detaylı bilgi için okuyucu çeşitli kaynaklara başvurabilir [20,21,27,28,32-34].
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3.3.4.3. Atomik Kütle Spektrometri (AMS)
Kütle spektrometri organik ve inorganik madde tayinlerinde kullanılan çok amaçlı analitik tekniklerden
biridir. Son yıllarda bir çok bilim dalında çeşitli kütle spektrometrelere başvurulmaktadır. Burada
bahsedilecek olan atomik (inorganik) kütle spektrometri ile maddenin elemental kompozisyonu,
derişimleriyle birlikte öğrenilebilir. Periyodik tablodaki elementlerin tamamına yakını bu teknikle
belirlenebilir. Atomik kütle spektrometre iyonlaştırıcı, kütle analizörü ve detektör olmak üzere
başlıca üç bölümden oluşur. İyon kaynağının görevi numuneyi atomlaştırmak ve iyonlarına
ayrıştırmaktır. Bu basamakta atomlar genellikle (+1) değerlikli iyonlarına dönüşürler. Bu iyonlar daha
sonra kütle analizöründen geçerek kütle/yük (m/z) oranlarına göre birbirlerinden ayrılırlar; (+1)
değerlikli olduklarından kütle/yük oranı hangi element olduğunu da verecektir. Son basamak, iyonların
uygun bir detektör (elektron çoğaltıcı tüp) ile ölçülmesidir.
İnorganik kütle spektrometreleri kullandıkları iyon kaynaklarına göre isimler alır; termal iyonlaştırma
kütle spektrometri (TIMS), ikincil iyon kütle spektrometri (SIMS), akkor boşalım kütle spektrometri
(GDMS) vb. Elementel analizlerde en yaygın kullanılan teknik indüktif eşleşmiş plazma kütle
spektrometri (ICP-MS)’tir. Burada kullanılan plazma ICP-OES’de kullanılan argon plazma ile aynıdır.
Kütle analizörü olarak kuadrupol kütle analizörü kullanılır. Bu tip analizörlerin en büyük avantajı çok
hızlı tarama yapma kapasiteleri ve diğer kütle analizörlerine göre nispeten ekonomik olmalarıdır. Tüm
spektrum saniyeler içinde elde edilebilir. Öyle ki (kuadrupol)-ICP-MS cihazları, m/z ölçümlerini sırayla
yapmalarına karşın aynı anda yapıyormuş gibi hızlı sonuç verirler. Bu hızlı tarama özelliği iç standart
kalibrasyonuna imkan verdiği için ayrıca önemlidir.
Bir ICP-MS cihazı başlıca şu bölümlerden oluşur; sisleştirici, ICP, aktarıcı koniler, iyon lensleri,
kütle analizörü ve detektör. Ayrıca, cihazın bazı bölümlerinin vakum altında çalıştırılması
gerektiğinden çeşitli vakum pompalarına ihtiyaç duyulur. Analiz sırasında numune çözeltisi peristaltik
pompa yardımıyla sisleştiriciye gönderilir ve aerosol haline dönüştürülür. Oluşan aerosol taşıyıcı gaz
(Ar) ile ICP’ye taşınarak atomlaştırılır/iyonlaştırılır. Periyodik tablodaki bir çok elementin birinci
iyonlaşma enerjisi argonun birinci iyonlaşma enerjisinden (15.76 eV) küçük olduğu için elementler
plazmada (+1) yüklü iyonlar oluşturur. Cihazın MS kısmında örnekleyici (sampler) ve sıyırıcı (skimmer)
olmak üzere su soğutmalı iki aktarıcı koni vardır. İyonlar bu koniler tarafından atmosferik basınçtaki
ICP’den yüksek vakum bölgesine çekilir. İyon lens sistemi ile odaklanan iyonlar kütle analizörüne
gönderilir ve burada m/z oranlarına göre ayrılır. Kuadrupol kütle analizörü belirli bir zaman diliminde
sadece belirli m/z oranına sahip iyonların geçişine izin verir ve bu iyonların sayısı elektron çoğaltıcı tüp
detektörü ile sırayla ölçülür.
Günümüzde ICP-MS cihazları, AAS ve ICP-OES kadar olmasa da bir çok laboratuvarda yerini almıştır.
ICP-MS’in yaygınlaşmasının nedenlerini kısaca sıralamak gerekirse şunlar söylenebilir; ilk neden
tekniğin yüksek duyarlığıdır. Bir çok element için tayin sınırı ng/L’nin altındadır. İzotop oranlarının
belirlenmesine olanak tanıması, multielement tayinlerde kullanılabilmesi, kalitatif bilgi vermesi gibi
nedenler ICP-MS’in üstünlüklerindendir. Ayrıca çalışma aralığı diğer metotlara oranla çok geniştir.
Birçok element için ng/L–mg/L arasında kalibrasyon grafikleri çizilebilmektedir. Diğer atomik
spektrometrik tekniklerde de kullanılan numune verme sistemleri (her çeşit sisleştiriciler, hidrür
oluşturma, elektrotermal atomlaştırma, lazer aşındırma vb.) ICP-MS’le de kullanılabilir. Tekniğin
önemli özelliklerinden birisi de elementlerin kütle spektrumlarının oldukça basit ve elemente özel
nitelik taşımasıdır.
ICP-MS’le yapılan ölçümlerde bir takım girişim etkileri de söz konusudur. İzobarik, moleküler ve
matriks kaynaklı girişimlerin belirlenmesi ve giderilmesi gerekir. Bunların kaynağının bilinmesi
etkilerinin tamamen giderilmesi veya azaltılmasını olanaklı kılar. Tekniğin en önemli dezavantajı gerek
cihazın satın alma fiyatı, gerekse işletim masrafının oldukça yüksek olmasıdır. Nispeten yeni bir teknik
olmasına karşın ICP-MS hakkında oldukça detaylı bilgi edinilebilecek kaynaklar mevcuttur
[20,21,27,28,32-34].
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3.3.5. Kromatografi
Bir çok analizde, analitin numune matriksinden ayrılması gerekir. Aksi halde girişim etkileri tayini
güçleştirecek ve bazen imkansız hale getirecektir. Analiti matriksten ayırmak için eskiden çöktürme,
sıvı-sıvı ekstraksiyon, damıtma, vb. ayırma yöntemleri kullanılırken günümüzde bir çok analizde klasik
yöntemlerin yerine daha çok kromatografik yöntemlere başvurulmaktadır.
Kromatografik sistemler çeşitli şekilde sınıflandırılabilirler. Durgun ve hareketli fazların tipine göre
yapılan sınıflamada sıvı kromatografi (LC), gaz kromatografi (GC) ve süperkritik akışkanlı
kromatografi (SFC) isimleri kullanılır. Bu yöntemlerde hareketli faz sırasıyla sıvı, gaz ve süperkritik
akışkandır. Eskiden analitlerin ayrılması için durgun faz bir kolona dolduruluyor ve numune kolonun
tepesinden veriliyordu. Çözücünün eklenmesiyle analit hareketli faz ve durgun faz içinde gidip gelerek
yerçekimiyle birlikte kolonda yol alıyordu (elüsyon işlemi). Bu işlem saatlerce sürdüğünden
araştırmacılar daha pratik yollar aradılar. Bunun sonucunda yüksek performans sıvı kromatografi
(HPLC) yöntemi geliştirildi. Bu yöntemde elüsyon işlemi yerçekimi ile değil bir pompa ile basınç altında
yapılır. Bir HPLC cihazının başlıca parçaları şöyledir; hareketli faz ayarlama ve verme sistemi
(pompalama sistemi), manuel veya otomatik numune enjeksiyon vanası, analitik kolon, detektör.
HPLC cihazlarında çözücü kolondan yüksek basınç altında geçirilir. Bu sayede daha küçük tanecik
boyutlu durgun fazlar da kullanılabilir; kolon verimi artar. Analiz süresi, saat mertebesinden dakika
mertebesine inmiştir.
Kromatografi yöntemlerinden hem kalitatif hem kantitatif bilgi alınabilir. Numunenin kolona enjeksiyonu
ile analitin detektörde okunması arasındaki süreye alıkonma zamanı denir ve tR ile gösterilir. Durgun
fazda az tutunan analit kolondan çabuk çıkarken, çok tutunan daha geç çıkar. Standart çözeltilerden
analitin alıkonma zamanı ve farklı derişimler için pik boyu bulunur. Numunenin enjeksiyonundan elde
edilen pik boyu analit derişimiyle orantılı olacaktır. Derişim kalibrasyon grafiğinden belirlenir.
HPLC metotları ayırma prensiplerine göre dağılma, adsorpsiyon, iyon-değiştirme ve boyut eleme (jel
geçirgenlik) kromatografi başlıkları altında incelenebilir. Bu metotlar ve diğer kromatografik yöntemler
hakkında geniş bilgi almak için bir çok kaynak mevcuttur, ancak başlangıç için enstrümental analiz
kitapları yeterli olabilir [21,27,28]. Bu bölümde iyon-değiştirme kromatografi üzerinde durulacaktır.
İyon-değiştirme kromatografi veya kısaca iyon kromatografi, IC kısaltmasıyla gösterilir.
Daha önceki bölümlerde bir çok iyonun tayininde iyon kromatografi kullanılabileceği belirtilmişti. Bunlar
arasında jeotermal alanda da belirlenmesi gereken F−, Cl−, Br−, I−, SO42−, NO3−, NO2− gibi anyonlar ve
Li+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, NH4+ gibi katyonlar da vardır. Bir çok firma çeşitli uygulamalar için anyon ve
katyon değiştirici kolonlar üretmektedir. Tüm iyonların az ya da çok iletken olması, üretiminin basit ve
minyatür hale getirilmesinin kolaylığı gibi nedenlerle kondüktometrik detektörler iyon kromatografi
uygulamalarında en sık kullanılan detektör tipidir. Bu tip detektörün en önemli dezavantajı, eluent
(hareketli faz) olarak kullanılan çözeltilerin de yüksek derişimde iyonlar içermesi ve bunun neden
olduğu yüksek iletkenliktir. Ancak bu problemi giderici yollar da bulunmuştur. Çözüm yollarından biri,
eluentin iletkenliğini bastırmak için analitik kolondan önce başka bir iyon değiştirici kolon
kullanılmasıdır. Bu kolon sadece eluent iyonlarını nötralize eder. İkinci yöntemde ise elektrolitik
bastırma uygulanır. Kondüktometrik detektörler kadar yaygın olmasa da elektrokimyasal prensiplerle
çalışan detektörler de mevcuttur. Ayrıca, gerek IC gerek HPLC bir ön-ayırma tekniği olarak da
kullanılabilir ve diğer tekniklerle eşleştirilebilir.
3.4. Gaz Analizleri
Buharın yoğun olduğu sahalardaki çevresel etki açısından, deşarj edilen en önemli fazın buhar fazı
olduğu belirtilmektedir [23]. Jeotermal sistemlerde en çok bulunan gaz CO2’dir [1]. Ayrıca, H2S, NH3
başta olmak üzere eser miktarlarda Hg, B, CH4, C2H6 ve Rn bulunduğu, çok sıcak alanlarda arseniğin
de H3AsO3 şeklinde buhar fazına geçebileceği belirtilmektedir [6].
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Jeotermal sahanın kimyasal açıdan daha iyi yorumlanması, jeotermometri uygulamaları ve salınan
gazın çevresel etkilerinin belirlenmesi için sıvı faz dışında gaz fazının da analiz edilmesi gerekir. Gaz
numunelerinin alınmasında izlenmesi gereken yollar çeşitli kaynaklarda bulunabilir [16,18,26]. Amaca
göre fumarol, havuz, kuyubaşlarından alınacak numuneler standart metotlarla analiz edilmelidir. En
çok kullanılan metotlar gaz kromatografi [6,19], indikatör titrasyonları, potansiyometrik titrasyonlardır.
Örneğin, H2S iyodometrik, CO2 pHmetrik titrasyon yöntemiyle tayin edilebilir. Argon, CH4, He, H2, N2,
O2, CO tayinlerinde ise uygun kolonlar kullanılarak gaz kromatografi (GC) tekniğine başvurulur [6].
Gaz kromatografi, buhar fazındaki numunelerin, uçucu türlerin ve sıcaklıkla bozunmayan maddelerin
tayininde en sık kullanılan tekniktir [20,21,27,28]. Numune gaz halinde ise direkt olarak, sıvı fazda ise
buharlaştırılarak kromatografik kolonun tepesine enjekte edilir. Sıvı fazın buharlaştırılma işlemi cihazın
girişindeki sıcaklığı ayarlanabilen enjeksiyon ünitesinde gerçekleştirilir. Bu tekniğin adı hareketli fazın
gaz olmasından kaynaklanır. Analitler katı durgun faz üzerinde fiziksel yollarla tutunarak birbirlerinden
ayrılıyorlarsa gaz-katı kromatografi, GSC olarak adlandırılır. Gaz-sıvı kromatografi, GLC’de ise yüksek
sıcaklığa dayanıklı, uçucu olmayan bir sıvı faz katı sorbent üzerine ince bir film oluşturacak şekilde
kaplanmıştır. Burada analitler sıvı film tabakasında ayrışırlar. Analitin ve kullanılan detektörün tipine
göre hareketli faz olarak He, H2, N2 gibi inert gazlar kullanılır. Gaz kromatografideki taşıyıcı gazın tek
işlevi analitin kolondan geçmesini sağlamaktır; sıvı kromatografide olduğu gibi analit-hareketli faz
etkileşimi yoktur. Gaz kromatografi uygulamalarının büyük çoğunluğu gaz-sıvı kromatografi (GLC)
uygulamalarıdır. GLC tekniğinin yaygınlığından dolayı sıvı faz genellikle belirtilmez ve kısaca GC
olarak kullanılır. Gaz kromatografi hakkında detaylı bilgi için çeşitli analitik kimya ve enstrümental
analiz kitaplarına başvurulabilir [20,21,27,28].
Bir GC cihazı başlıca şu bölümlerden oluşur; akış hızı kontrollü taşıyıcı gaz, sıcaklık kontrollü numune
enjeksiyon sistemi, kromatografik kolon ve kolon fırını, analitin cinsi ve numune tipine göre seçilecek
bir detektör. HPLC’de olduğu gibi öncelikle standart çözeltilerle alıkonma zamanı (tR) ve standartların
pik boyları belirlenir; daha sonra bu bilgi kullanılarak kalitatif ve kantitatif analiz yapılır.
3.5. Katı Analizleri
Jeotermal sahadaki toprak-kayaç numuneleri değerlendirmelerde yardımcı olabilir. Gerek jeolojik ve
jeotermal yorum yapılabilmesi, gerekse emisyon ile deşarj edilen kirleticilerin belirlenmesi açısından
bu tip numunelerin analizi gereklidir. Toprak numunelerinin tam bozundurma işlemine gerek
duyulmaksızın, kurutulduktan ve elekten geçirildikten sonra, 1 M HCl ile liç edilerek analiz edilebileceği
belirtilmektedir [6]. Toprak zerrelerinin yüzeyine tutunmuş olan türlerin jeotermal alanın karakteristiğini
vereceği, tam çözme işleminin ise analizi gereksiz yere zorlaştıracağı ileri sürülmektedir. Numune
alma işleminin nasıl yapılacağı [6] nolu kaynakta detaylıca açıklanmaktadır. Liç etme aşamasından
sonra süzülmüş numunelerin analizi, suların analizinde de kullanılan metotlar kullanılarak yapılabilir.
3.6. Kalibrasyon Yöntemleri
Gravimetri ve titrimetri dışındaki analitik metotlarla yapılan kantitatif analizlerde bir kalibrasyon
basamağına ihtiyaç vardır. Gravimetrik metotlarda bir kimyasal tepkime sonucu elde edilen maddenin
ağırlığı, titrasyonlarda ise dönüm noktasına ulaşıncaya kadar eklenen titrantın hacmi numunedeki
analit miktarı hakkında bilgi verecektir. Atomik ve moleküler spektrometri, kromatografi ve diğer bir çok
analitik teknikte öncelikle metodun kalibrasyonu yapılmalıdır. Kalibrasyon, analit derişimiyle ölçülen
parametre (elektrik sinyali, emisyon şiddeti, absorpsiyon, iyon sayısı vb.) arasındaki ilişkinin
belirlenmesi işlemidir. Bunun için farklı derişimlere sahip standart analit çözeltileri hazırlanır ve bu
standartların bir fiziksel özelliği ölçülür. Analite ve numune matriksine göre çeşitli kalibrasyon
stratejileri izlenebilir. Bunlar, i) direkt kalibrasyon, ii) standart ilave yöntemi, iii) iç standart yöntemidir.
Bahsedilen yöntemlerin açıklamalarına geçmeden önce bir noktayı hatırlamakta yarar vardır. Bu,
kullanılan metottan kaynaklanabilecek analitik sapmaları azaltmak için gereken “tanık” (kör, blank)
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sinyalinin ölçümüdür. Tanık çözeltisi, analitin eklenmediği ama tüm katkı maddelerinin aynı
işlemlerden geçirilerek hazırlandığı çözeltidir. Bu sinyal ölçüm sisteminden, analit çözeltisini
hazırlamakta kullanılan reaktiflerin birinden veya bir kaçından, numuneyi seyreltmekte kullanılan su
veya diğer çözgenlerden kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle tanık ölçümü mutlaka yapılmalı ve elde
edilen sinyal standart çözeltilerin sinyalinden çıkarılmalıdır.
3.6.1. Direkt Kalibrasyon
Bu yöntemde analit derişimi kesin olarak bilinen standart çözeltiler hazırlanır ve tanık çözeltisiyle
birlikte her birinin sinyali elde edilir. Çalışma standartları yüksek derişime sahip stok standart çözeltinin
seri seyreltilmesiyle hazırlanır. Standartların sinyalleri derişime karşı grafiğe geçirilir ve kalibrasyon
grafiği çizilir (Şekil 1). Bu grafik y=A+Bx şeklindedir. Burada y cihazın cevabına, x ise analit derişimine
karşılık gelir. Eşitlikteki A, doğrunun y eksenini kestiği noktayı, B ise eğimini verir. Buradaki B aynı
zamanda kalibrasyon grafiğinin (ölçüm metodunun) duyarlığının da göstergesidir; ne kadar büyük ise
metot o kadar duyarlıdır. Kantitatif hesaplamalarda bu grafiğin lineer bölgesi kullanılır. Lineer
bölgedeki noktalar “en küçük kareler” yöntemiyle birleştirilir ve kalibrasyon doğrusu elde edilir. Fazla
yaygın olmasa da, yeterince veri varsa grafiğin lineerlikten saptıktan sonraki bölümü de kullanılabilir.
Analit derişimini bulmak için, numune sinyali okunur. Bu değerden x eksenine paralel bir doğru çizilir.
Doğrunun kalibrasyon grafiğini kestiği noktadan aşağıya inilir ve x’i kestiği nokta belirlenir. Bu nokta
analit derişimini verir. Örneğin, bu grafiğe göre 15 birim sinyal veren analit derişimi 2 birimdir.
Bazı analizlerde numune matriksi analit sinyalini, çoğunlukla azaltmak üzere, etkiler. Böyle durumlarda
numune içeriği yaklaşık olarak biliniyorsa, matrikse benzeyen standartlar hazırlanabilir ve kalibrasyon
grafiği bu çözeltilerden elde edilen sinyaller ile oluşturulabilir. Örneğin, %40 Cr ve %60 Ni’den oluşan
bir paslanmaz çelik numunesinin asit karışımında çözündüğünü ve içerdiği eser miktardaki As’nin tayin
edileceğini varsayalım. Bu durumda As standartları aynı asit karışımı ile ve aynı oranda Cr ve Ni
içerecek şekilde hazırlanarak numuneye benzetilebilir. (Bu sadece spesifik bir örnektir; çok yüksek
seviyede Cr ve Ni -veya daha pahalı bir element- içeren standartlar hazırlamak ekonomik olmayabilir.)

Şekil 1. Tipik bir kalibrasyon grafiği. LOD, tayin sınırı; LOQ, kantitatif ölçüm sınırı; LOL, lineerlikten
sapma noktası.
Enstrümental analizlerde sık karşılaşılan bir durum da cihazın cevabının analiz sırasında değişmesidir.
Duyarlık kaybı, gürültünün artması vb. gibi değişimler büyük problemlere işaret edebilir ve hemen
giderilmesi gerekir. Bazen sinyal çok az değişir. Cihazın stabil hale gelmesi için yeterince
beklenmemişse sinyal sabitlenene kadar numune analizine geçilmemelidir. Eğer iç standart
kullanıl(a)mıyorsa, kalibrasyonun değişip değişmediği, bir standart çözeltinin önceden belirlenen
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süreler içinde veya her 10-20 ölçümden sonra yeniden ölçülmesiyle anlaşılabilir. Değişmişse,
kalibrasyonu tekrarlamakta yarar vardır.
3.6.2. Standart Ekleme Yöntemi
Bu kalibrasyon yöntemi genellikle numune matriksinin analit sinyalini bastırdığı durumlarda uygulanır.
Bu uygulamalar hakkında bilgi edinmek için bir çok kaynağa başvurulabilir [17,27,31,33]. En sık
kullanılan standart ekleme yönteminde numuneye farklı derişimlerde olacak şekilde dışarıdan standart
çözelti eklenir ve yeni çözeltilerin sinyali okunur. Diğer bir yöntemde, belirli bir hacimde numune alınır
ve standartlarla diğer katkı maddeleri eklendikten sonra belirli bir hacime seyreltilir. Bu işlem aynı
hacimde numune, farklı hacimlerde standart çözelti eklenerek tekrarlanır ve tüm çözeltiler aynı hacime
seyreltilir. Numune matriksi analit sinyalini etkilemiyorsa standart ekleme grafiği Şekil 2’deki gibi sulu
standart grafiğine paralel olacaktır. Bu grafikte standart ekleme doğrusu x eksenini (−) tarafında
kesecek şekilde uzatılırsa, bu nokta analit derişimini verecektir (− işareti göz ardı edilir). Sinyal
bastırılmıyorsa, normal kalibrasyon grafiği ile standart ekleme grafiğinden elde edilen sonuçlar aynı
olacaktır. Örneğin, Şekil 2’deki grafiklerin, numunedeki bir analite ait olduğunu ve numunenin direkt
ölçümünün 5 birim sinyal verdiğini varsayalım. Sulu standart grafiğine göre analit derişimi 1 birim
olacaktır. Numune matriksi sinyali bastırmıyorsa standart ekleme grafiği şekildeki gibidir. Yukarıdaki
açıklamaların ışığı altında standart ekleme grafiğini –x yönünde uzatırsak, bu doğrunun x eksenini
kestiği nokta analit derişimini verecektir ki, bu değer de 1 birimdir. İki derişim değerinin aynı olması,
numune matriksinin sinyali bastırmadığını ve standart ekleme grafiğinin tayin metodunu doğruladığını
göstermektedir.

Şekil 2. Numune matriksinin girişim yapmadığı durumlardaki standart ekleme grafiği.
Numune matriksi sinyali bastırıyorsa, iki grafiğin eğimleri birbirinden farklı olacaktır (Şekil 3). Bu
durumda standart ekleme grafiğinden elde edilen sonuç doğruya daha yakındır. Örneğin, şekildeki
grafiğe göre analit derişimi 1 birim değil 1.4 birim civarındadır. Standart ekleme numune seyreltildikten
sonra da yapılabilir. Bastırma etkisi azalacağından Şekil 2’dekine benzer bir grafik elde edilebilir. Elde
edilen sonucun seyreltme faktörüyle çarpılması unutulmamalıdır. Ayrıca, tüm standartların ve ekleme
yapılan çözeltilerdeki analit derişimlerinin lineer çalışma aralığı içinde olmasına dikkat edilmelidir.
Eklenecek standart derişimleri, numunede beklenen analit derişimine göre belirlenir. Tahmini derişim x
ise, standart eklemeler 0.5x, x ve 2x olacak şekilde yapılabilir. Yüksek derişimlerde numunenin
seyreltilmesi ve daha sonra standart eklenmesi gerekir. Seyreltme faktörü, ölçüm sonuçları lineer
çalışma aralığının içine düşecek şekilde ayarlanmalıdır. Bu metot bazen sadece iki çözelti ile
uygulanır; ilki numunenin kendisi, diğeri standart eklenmiş numunedir. Bu durumda analit derişimi bir
formül ile hesaplanabilir [27].
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Numune matriksinin analit sinyalini bastırdığı durumlardaki standart ekleme grafiği.

3.6.3. İç Standart Yöntemi
Bu yönteme özellikle metottan gelebilecek veya enstrümental ölçümler sırasında oluşabilecek
hataların giderilmesi/azaltılması için başvurulur. İç standart tüm çözeltilere (numune, kalibrasyon
standartları, tanık çözelti) aynı derişimde olacak şekilde eklenir. Kalibrasyon grafiği oluşturulurken
analit sinyalinin iç standart sinyaline oranı hesaplanır ve bu oran (y) analit derişimine (x) karşı çizilir.
Elde edilecek grafik direkt kalibrasyon grafiği gibidir. Burada iç standardın analit ile aynı davranışı
gösterdiği varsayılır. Bir madde, iç standart olarak kullanılabilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır.
i)

Kimyasal davranışı analitin davranışına benzemelidir; böylece, ölçüm sırasında analit sinyali
herhangi bir şekilde etkilenirse, iç standart sinyali de etkilenecektir.
ii) Numune matriksinde bulunmamalıdır; veya eklenen miktar numunede zaten var olan
seviyenin çok üzerinde olmalıdır.
iii) Analit sinyalinden ayırdedilebilecek bir şekilde, farklı bir bölgede sinyal vermelidir. Örneğin,
simultane ICP-OES ölçümlerinde, analitin emisyon dalgaboyundan farklı bir dalgaboyunda
sinyal veren bir iç standart kullanılabilir. ICP-MS’te ise iç standarda ait farklı bir m/z oranı
seçilebilir. Sequential ICP-OES ve AAS ölçümlerinde iç standart metodu uygulanamaz.
Bahsedilen kalibrasyon metotlarından biri veya birkaçı ile elde edilen sonuçlar açık bir şekilde rapor
edilmelidir. Kullanılan metodun duyarlığı, lineer çalışma aralığı, her bir numunenin kaç kez analiz
edildiği, her bir çözeltinin kaç kez ölçüldüğü, ölçümlerin standart sapması, tayin sınırı, doğruluk,
kesinlik gibi performans kriterleri belirtilmelidir [19-21,27-34]. Sonuçlar bu performans kriterlerinin ışığı
altında değerlendirildikten sonra rapor edilmelidir.
3.7. Doğruluk Testleri
Sonuçların doğruluğundan emin olmak için analizde kullanılan metot test edilmelidir. Bu testler izleyen
bölümde açıklanmaktadır.
3.7.1. Standart Referans Maddelerin Analizi
Doğruluk testleri içinde en güvenilir olanlardan biri standart referans madde (SRM) veya sertifikalı
referans madde (CRM) analizidir. Bu maddeler çok farklı matrikslerde, çok sayıda analit içeriyor
olabilir. Benzer matrikse ama farklı analit derişimlerine sahip referans maddeler de vardır. Metodu test
etmek için kullanılacak SRM matriksi numune matriksine benzemeli ve mümkünse numunedekine
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yakın bir analit derişimine sahip olmalıdır. Numune ile aynı şekilde hazırlanmış SRM’in analizinden
elde edilen derişim sertifikada belirtilen derişime çok yakınsa metodun doğruluğundan emin olunabilir.
3.7.2. Geri kazanım testi
Bu testte, numuneye bilinen bir derişimde analit eklenir (spike) ve kullanılan metot ile eklenen derişim
bulunmaya çalışılır. Eklenen miktarın bulunması halinde metodun başarılı olduğuna hükmedilir. Aksi
halde metot söz konusu tayin için uygun değildir. Geri kazanım (spike recovery) testi standart ekleme
metoduna benzer.
Bahsedilen testlerin dışında, eldeki veriler kullanılarak yapılabilecek doğruluk testleri de vardır. Bunlar
yük denkliği, toplam çözünmüş madde (TDS), elektrik iletkenlik gibi parametrelerin belirlenmesine
dayanır. En çok kullanılan testler yük denkliği ve TDS testleridir.
3.7.3. Yük denkliği
Çözeltiler çözünmüş madde içerse de sonuçta nötrdür; pozitif yüklerin molar derişimleri toplamı negatif
yüklerin molar derişimleri toplamına eşit olmalıdır. Bu eşitlik kullanılırken, hesaba katılan katyon ve
anyonların değerlikleri de göz önüne alınır. Örneğin Na+ iyonunun katkısı 1 x [Na+] iken Al3+ iyonunun
katkısı 3 x [Al3+]’dır. Aynı şekilde Cl− iyonunun katkısı 1 x [Cl−], SO42− iyonunun katkısı 2 x [SO42−]’dir.
Yük denkliği hesaplamalarına geçmeden önce jeotermal suların analizinde kullanılan derişim
birimlerini hatırlamakta yarar vardır. Bir çok reaktifin derişimini belirtmekte molarite (M, mol/L)
kullanılabilir. Ancak analit derişimleri genellikle ppm (parts-per-million) cinsinden verilir. Aslında katı
numunelerdeki maddelerin derişimini mg/kg cinsinden belirtmekte kullanılan ppm, yüksek seviyede
çözünmüş madde içermeyen sulardaki derişimler için de kullanılabilir. Yani, yoğunluğu 1 kg/L (1 g/mL)
olan sular için ppm = mg/kg = mg/L olacaktır. Ancak jeotermal suların yoğunluğu 1 g/mL’den
büyüktür. Bu durumda ppm ≠ mg/L’dir. Söz konusu birimleri birbirine dönüştürmek için aşağıdaki
eşitliklerden yararlanılabilir.
derişim (mg/L) = derişim (mg/kg) x yoğunluk (kg/L)
derisim (mg/kg) =

derisim (mg/L)
yogunluk (kg/L)

Yük denkliği formülüne göre bir numunedeki katyon ve anyon derişimleri milieşdeğer/litre (meq/L)
cinsinden birbirine eşit olmalıdır. Aşağıdaki formül kullanılarak mg/L, meq/L’ye dönüştürülebilir.
meq/L = mg/L x

 iyon yükü 
 mol kütle (mg) 

Bu eşitliğe göre 1.0 mg/L Na+ iyonunun meq/L değeri şöyle hesaplanabilir:
Na ( meq/L) = 1.0 mg/L x

1


 22.99 (mg/mmol)  = 0.0435 meq/L

Aynı şekilde 1.0 mg/L CO32−‘nin meq/L değeri
CO32−( meq/L) = 1.0 mg/L ⋅

2


 60.01 (mg/mmol)  = 0.0333 meq/L’dir.

Söz konusu eşitlik kullanılarak, farklı iyonlar için mg/L–meq/L dönüşüm faktörleri hesaplanabilir.
Yukarıda da belirtildiği gibi yük denkliği formülüne göre katyon ve anyon derişimleri için
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∑ meq/L (katyon) = ∑ meq/L (anyon)
yazılabilir. Elde edilen sonucun kabul edilebilmesi için

∑ katyon − ∑ anyon
x 100
∑ katyon + ∑ anyon
işleminin sonucu % 5’ten küçük olmalıdır [19].
3.7.4. Kütle denkliği
Sonuçların doğruluğunu test etmekte kullanılan diğer bir metottur. Burada deneysel ölçüm sonucu
belirlenen toplam çözünmüş madde (TDS) miktarı ile sıvı numunenin içerdiği analitlerin ayrı ayrı
belirlenmiş derişimlerinin toplamı (mg/L cinsinden) karşılaştırılır. Ölçülen TDS değeri, hesaplanandan
genellikle daha büyüktür [19]. Bunun nedeni, enstrümental ölçüm sırasında katkıda bulunan bir türün
bazen hesaplamada dikkate alınmamasıdır. Eğer
ölçülen TDS
〈 1.2
1.0 〈
hesaplanan TDS
ise sonuç kabul edilebilir. Aksi halde analiz tekrar edilmelidir.

4. KİMYASAL VERİLERİN UYGULAMADA KULLANILMASI
4.1. Jeotermal Suların Sınıflaması
Volkanik ve tektonik kuşaklardaki yüksek sıcaklığa sahip sular baskın anyonlarına göre sınıflandırılırlar
(Şekil 4) [1,6,7,35].
4.1.1. Klorürlü Sular
Jeotermal suların önemli bir kısmı köken olarak yüksek sıcaklıklı, nötr pH’ya sahip, klorürlü sulardır.
Derin hidrotermal sistemlerden sondajlar ile alınan sıcak suların bu derinlikte nötr klorürlü olması
bunun kanıtıdır. Karşılaşılan diğer suların bu sudan türediği kabul edilmektedir [1,3,6].
NaCl, KCl ve SiO2 bu suların ana bileşenleridir. As, B, I, SO4, HCO3, NH3, Li, Rb, Cs gibi minör
bileşenleri de bulunur. Cl/SO4 oranı genellikle yüksektir. Bu tür sular en az 1500 m derinlikteki
rezervuar sistemlere aittir. Suların sıcaklığı 200-300°C arasındadır. CO2, H2S, NH3 ve bazı
hidrokarbon gazları içerirler. Gazın toplam suya oranı % 0.01-0.1 mol arasında değişir. Nötr sular
yüzeye ulaştığında, buhar ve CO2 kaybı nedeniyle borat, silikat ve karbonat iyonlarının etkisiyle az da
olsa bazik olurlar. Suyun sıcaklığı kalsit ve silikanın doyma sıcaklığına yakındır.
Yüzeyde bulunan, yüksek klorürlü sıcak su çıkışları, o bölgenin derin jeotermal sistemle doğrudan
bağlantısını gösterir. Kaynak bölgeleri, bölgesel topografya nedeniyle sıcaklık yükseliminin olduğu
bölgenin tam üzerinde olmayabilir. Yeryüzünde yüksek debili bir akış veya gayzer olabilir.
Bu tür sularda baskın anyon olan klorür 10.000 ppm’e kadar çıkabilir. Tuzlu su formasyonlarının ya da
deniz suyunun etkisi ile 100.000 ppm’i geçen jeotermal sahalar da vardır. Katyonlardan sodyum ve
potasyum yaklaşık 10/1 oranında bulunur. Derinlik ve sıcaklıkla orantılı olarak artan silika ve bor
önemli bileşiklerdir. Sülfat ve bikarbonat derişimleri değişkendir; klorür derişimiyle kıyaslandığında çok
küçüktür. Karbondioksit ve hidrojen sülfür ana gazlardır.
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Şekil 4. Jeotermal suların anyonlarına göre sınıflaması.
4.1.2. Sülfatlı Sular
Klorürlü suların buhar fazında bulunan H2S’in yükseltgenmesi sonucu asit sülfatlı sular oluşur. Sıcak
asidik sular kayaçları çözerek yüzeyde krater ve mağaraları oluşturur. Ortamın pH’sı 2.8 civarındadır.
Asidik ortamda karbonik asite dönüşeceği için bikarbonat yüksek derişimde bulunmaz. Buharlaşma
sırasında buharla taşınan bileşikler, bu suda yoğuşacağı için NH3, As, B derişimleri artar. Asidik su ile
reaksiyona giren yüzey kayaçları ve metalik katyonlardan Na, K, Mg, Ca, Al, Fe su içerisinde yüksek
derişimlere ulaşır.
4.1.3. Asit Sülfat-Klorürlü Sular
Bu suların pH’sı 2-5 arasında değişir. Klorürlü ve sülfatlı suların karışımıdır. Karışım klorürlü ve sülfatlı
suların doğrudan karışımı olabileceği gibi, klorürlü suların içindeki H2S’in yüzeye yakın bölgelerde
yükseltgenmesi ile de meydana gelmektedir.
Aktif volkanik bölgelerde, yüksek sıcaklığa sahip, düşük basınçlı buhar sıcak kayadan yüzeyde daha
soğuk bir seviyeye yükselerek yoğuşur. Volkanik buharlardan gelen hidrojen florür nedeniyle bu termal
suların florür derişimleri genellikle yüksektir. Buhar sıcaklığının düşmesiyle florür, klorür ve sülfür
gazları azalır; asit-sülfat klorürlü sular daha sonra asit sülfatlı sulara dönüşür
4.1.4. Bikarbonatlı Sular
Bu tip sular, gaz ve buharın yüzeye yakın bölgelerdeki yer altı sularını ısıtması ile oluşur. CO2
açısından zengin ve nötr sulardır. Jeotermal sistemin üst kısmını bir kabuk gibi kavrar ve sınırlarında
yer alır. Sedimanter ve metamorfik karbonatlı kayaçlardan sisteme girer.
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Bu sular, düşük klorür, yüksek HCO3’lı ve farklı SO4 içeren sulardır. Durgun halde, kayaçla reaksiyona
girerek nötr bikarbonatlı veya bikarbonat sülfatlı suları meydana getirirler. Kalsiyumun yüksek
sıcaklıklarda az çözünmesi, potasyum ve magnezyumun killer tarafından bağlanması nedeniyle,
sodyum bu tip sularda genellikle ana katyondur. Yüksek sıcaklıklarda, sülfat derişimi CaSO4
çözünürlüğü ile sınırlıdır. Rezervuar kayaçta meydana gelen alterasyonla Cl, B, Br, As, Cs hemen
suya geçer. Bu maddelerin tekrar tepkimeye girmeleri zordur. Özellikle klorür korunur.
4.1.5. Seyreltik Klorürlü-Bikarbonatlı Sular
Bu tür sular, derin klorürlü suların yer altı suları ile seyrelmesi veya yanal akışlar sırasında karışması
sonucu oluşur. En derişik anyon HCO3’tür. Bu sular nötr pH’a sahiptir. Yer altı suları karışımı nedeniyle
Mg miktarı artar. Sıcaklık yükselimi olan bölgelerin ve jeotermal sahaların kenar bölgelerinde bulunur.
Kaynakların çevresinde travertenleşme ya çok azdır, ya da yoktur.
4.2. Maksimum Rezervuar Sıcaklığının Belirlenmesi
Jeotermal sistemlerde sıcak su ile kayaç arasındaki çözünürlük veya iyon değişimine dayalı
tepkimelerin dengeye ulaşmaları sıcaklığın bir fonksiyonudur. Rezervuar sıcaklığını kestirmek için
çözünürlüğe ve iyon değişimine dayalı jeotermometre bağıntıları geliştirilmiştir [2,9,36-41]. Bunlar,
izleyen bölümlerde verilmektedir (Tablo 1 – Tablo 6).
Su, gaz ve izotop jeotermometreleri jeokimya çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Sondajlar ile
keşfedilebilecek hazne kaya sıcaklıklarının tahmin edilmesinde çabuk ve ekonomik çözümler sağlarlar.
Üretim aşamasında, soğuk su girişimi, karışım, basınç azalması nedeniyle kaynama-buharlaşma olup
olmadığının belirlenmesinde kullanılırlar. Önerilen jeotermometreler, mineral derişimlerinin sadece sukayaç ilişkisine bağlı, tepkimelerin devamlı, tepkimeye giren minerallerin kayaçta fazlası ile mevcut,
su-kayaç arasındaki tepkimenin dengeye ulaşmış olduğu varsayımına dayanır. Değişik jeotermometre
eşitlikleri kendi içlerinde ve diğer gruptaki jeotermometre bağıntıları ile farklı sonuçlar verebilir. Teorik
olarak, bütün katyon oranları ve yüksüz bileşik derişimleri, denge koşulları devam ettiği sürece
jeotermometre olarak kullanılabilir [9].
4.2.1. Silika Jeotermometreleri
Silika çözünürlüğünün sıcaklık-silika formu arasındaki değişim ilişkisine dayalı silika jeotermometreleri
Tablo 1’de gösterilmiştir [9,39,42-44]. Silika çözünürlüğü basınç ve tuzluluk ile değişir. Tuzların
300°C’ye kadar silika çözünürlüğüne etkisi çok azdır. Bu sıcaklığa kadar basıncın etkisi de ihmal
edilecek kadar az olmasına rağmen, 300°C’den sonra kuvars çözünürlüğünü etkiler. Silika, kuvars,
kalsedon, kristabolit, opal ve amorf formda olabilir.
Her bir silika formu farklı kinetiğe sahiptir. Derinde ve 180°C’nin üzerinde kuvarsın çözünürlüğü
çözünmüş silika derişimini etkiler. Kuvarsa göre daha yüksek çözünürlüğe sahip olan kalsedon
140°C’den daha düşük sıcaklıklarda görülür.
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Tablo 1. Silika Jeotermometreleri
Silika Formu
Kuvars
(adyabatik soğuma) (25-250 °C)
Kuvars
(maks. buharlaşma, 100°C)

Eşitlik

Kaynak

Eşitlik No

t = [1309 / (5,19 − log S )] − 273

[39]

(3)

t = [1522 / (5,75 − log S )] − 273

[39]

(4)

Kuvars
(25-900 °C)

t = −42.2 + 0.28831S − 3.6686 * 10 −4 S 2

[42]

(5)

Kuvars
(adyabatik soğuma)

t = −53.5 + 0.11236 S − 0.5559 * 10 −4 S 2

[42]

(6)

[6]

(7)

[6]

(8)

[39]

(9)

[43]

(10)

[39]

(11)

[39]

(12)

[39]

(13)

+ 3.1665 * 10 − 7 S 3 + 77.034. log S
+ 0.1772 * 10 − 7 S 3 + 88.390. log S

t = −55.3 + 0.3659S − 5.3954*10−4 S 2

Kuvars
(0-350 °C)

+ 5.5132*10−7 S3 + 74.360. logS

Kuvars
(adyabatik soğuma) (0-350 °C)
Kalsedon
Kalsedon
α− Kristobalit
β− Kristobalit
Amorf Silika
(t °C ), ( S, SiO2 , mg/l)

t = −66.9 + 0.1378.S − 4.9727 *10−5 S 2
+ 1.0468 *10−8 S 3 + 87.841. log S

t = [1032/(4,69 − log S )] − 273
t = [1112/(4,91− log S )] − 273
t = [1000/(4,78 − log S )] − 273
t = [781/(4,51 − log S )] − 273
t = [731 / (4,52 − log S )] − 273

4.2.2. Katyon Jeotermometreleri
4.2.2.1. Na-K Jeotermometreleri
Alkali feldsbatlar (Na-feldspat -albit-, K-feldspat -adularya-) ile Na-K iyonları denge sıcaklığına bağlı
olarak Eşitlik 14’de görüldüğü gibi birbirleri ile yer değiştirir.
NaAlSi 3 O 8 + K

+

⇔ KAlSi 3 O 8 + Na

+

(14)

Na-K jeotermotreleri Eşitlik 14’ün denge sabiti Eşitlik 15 temel alınarak geliştirilmiştir.

K=

[Na ]
[K ]
+

+

(15)

Burada iki iyonun oranı söz konusudur ve bu oran (Na/K) karışım veya buharlaşma etkisinden daha az
etkilenecektir. Bu nedenle Na-K jeotermometreleri silika jeotermometrelerinden daha kullanışlıdır.
Düşük sıcaklıklarda (<120°C) Na-K oranları, sadece feldspatlar tarafından değil, örneğin killer
tarafından da değiştirilebileceği için bu sıcaklıklarda kullanılmaları hatalı sonuçlar verebilir [6]. Na/K
oranı için önerilen jeotermometre bağıntıları Tablo 2’ de verilmiştir.
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Tablo 2. Na/K Jeotermometreleri
Eşitlik

t = 856 /[log( Na / K ) + 0,857] − 273

Kaynak
[38]

Eşitlik No
(16)

t = 1390 /[log( Na / K ) + 1,750] − 273

[41]

(17)

[45]

(18)

[46]

(19)

[43]

(20)

[47]

(21)

[43]
(t , °C), (t >120 için geçerli), (Na, K mg/l) /Y, Na/K molar değerinin logaritması)

(22)

t
t
t
t

= 1217 /[log( Na / K ) + 1,483] − 273
= 883 /[log( Na / K ) + 0,780] − 273
= 933 /[log( Na / K ) + 0,993] − 273
= 1178 /[log( Na / K ) + 1,470] − 273

t = 733 .6 − 770 .551Y + 378 .189Y 2 − 95 .753Y 3 + 9.544Y 4

Tablo 3. Na -K-Ca Jeotermometresi
Eşitlik

Eşitlik No





Na
Ca
t = 1647 / log( ) + β .log(
) + 2.06 + 2.47  − 273
K
Na





(23)

(t, °C), ( Na, K, Ca ppm), (t<100 °C için β=4/3), ( t>100 °C için β=1/3)
Tablo 4. Mg Düzeltmeli Na-K-Ca Jeotermometresi
1. Na-K-Ca jeotermometre sıcaklığı 70°C den küçük ise düzeltme gereksizdir.
2. R=(Mg/(Mg+0,61Ca+0,31K))*1000
3. R>50 ise ölçülen sıcaklık alınır, jeotermometre ile hesap yapılması gereksizdir.
4. R, 5–50 arasında ise Mg düzeltmesi
∆ t Mg = 10 , 664 − 4 , 7415 * log R + 325 , 87 * (log R ) 2 − 1 , 032 * 10
1 , 968 * 10

7

2

* (log R ) / T

2
NaKCa

5. R<5 ise Mg düzeltmesi
∆ t Mg = − 1 , 03 + 57 , 971

+ 1 , 065 * 10

* log

7

3

* (log R ) / T

7

* (log R ) 2 / T NaKCa

−

2
NaKCa

R + 145 , 05 * (log

− 36711
− 1 , 67 * 10
* (log R ) 2 / T NaKCa
6. Hesaplanan ∆tMg < 1,5 ise dikkate alınmaz.
7. Mg düzeltmeli Na-K-Ca sıcaklığı = TNa-K-Ca- ∆tMg

5

* log

R )
R /T

2
2
NaKCa

4.2.2.2. Na-K-Ca Jeotermometresi
Düşük sıcaklık ve yüksek kalsiyum derişimine sahip sularda Na-K jeotermometreleri yüksek sıcaklıklar
verir. Na-K-Ca jeotermometresi düşük pH ve yüksek sülfatlı asitli sularda ve yüksek bikarbonatlı ve
sülfatlı sığ sularda iyi sonuçlar verir (Tablo 3) [48]. Jeotermometre bağıntısı, düşük sıcaklığa sahip
sistemlerde (<100-120°C), yüksek oranda CO2 veya Mg içeren sularda K-Mg jeotermometrelerinden
daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar. Yüksek Mg derişimi söz konusu ise, jeotermometrede
Mg düzeltmesi yapılması gerekir (Tablo 4).
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Tablo 5. Na-Li Jeotermometresi
Eşitlik

t = 1000 /[log( Na / Li ) + 0,389] − 273

Kaynak

Eşitlik No

[40]

(24)

[40]

(25)

[49]

(26)

Kaynak

Eşitlik No

[41]

(27)

[49]

(28)

(Cl<0.3 mol durumunda geçerli), (Na ve Li mol)

t = 1195 /[log( Na / Li ) + 0,130] − 273
( Cl>0.3 mol durumunda geçerli), (Na ve Li mol)

t = 1590 /[log( Na / Li ) + 0,779] − 273
(Na, Li ppm)
(t, °C)
Tablo 6. K-Mg ve Li-Mg Jeotermometreleri
Eşitlik

[

]

t °C = 4410 / 14 − log(( K 2 / Mg )) − 273

[

]

t °C = 1195 / log(( Li / Mg )) + 5,47 − 273
(t, °C ), (K, Mg, Li ppm)
4.2.2.3. Na-Li Jeotermometresi

Na/Li oranının azaldığı bölgelerde sıcaklık artışı gözlenmiştir. Li ender bulunan bir elementtir; suya Li
minerallerinden geçer. Na ve Li oranının derinlerden yüzeye kadar aynı kaldığı kabul edilebilir [6,7].
Bazı kaynaklarda önerilen Na-Li jeotermometre eşitlikleri Tablo 5’te sunulmuştur [40,49].
4.2.2.4. K-Mg ve Li-Mg Jeotermometreleri
Magnezyum iyon değişimi düşük sıcaklıklarda daha hızlı olduğu için, bu jeotermometreler sıcak suyun
yüzeye ulaşmasından hemen önceki su-kayaç dengesinden etkilenir ve genellikle gösterdikleri sıcaklık
kaynaklarda çıkış sıcaklığıdır (Tablo 6).
4.2.2.5. Na-K-Mg Jeotermometresi
Na-K jeotermometresi (Eşitlik 17) ve K-Mg jeotermometresi (Eşitlik 27) farklı sıcaklıklar verir. K-Mg
jeotermometresinden elde edilen değerler genellikle daha küçüktür. Bunun nedeni, akışkanın asıl çıkış
bölgesindeki sıcaklık azalmasına K-Mg jeotermometresinin daha hızlı karşılık vermesi, yani Mg iyon
değişiminin hızla gerçekleşmesidir. Na-K-Mg jeotermometresi, söz konusu iki jeotermometrenin
Na/1000-K/100-Mg1/2 üçgen diyagram çözümüdür (Şekil 5) [41]. Suların kökeni, dengeye ulaşıp
ulaşmadıklarının kontrolü ve uygun jeotermometre seçiminde kullanılır.
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Na-K-Mg üçgen diyagramıyla suların denge durumları ve rezervuar sıcaklıklarının
belirlenmesi [41].

4.2.3. Karışım Modelleri
Jeotermal sular, yüzeye çıkışları sırasında diğer sularla karışabilir. Silika ve klorür miktarının jeotermal
suyun kökeninde olduğu gibi korunduğu varsayıldığında, maksimum hazne kaya sıcaklığı, buharlaşma
ve kondüktif soğuma, entalpi-silika [39] ve entalpi-klorür [50] değişimi ile karışım oranları kullanılarak
açıklanabilir. Burada karışım oranları ve karışım modeline dayalı hazne kaya sıcaklığı, grafik yöntem
kullanılarak açıklanmıştır (Şekil 6).

Şekil 6. Entalpi-Cl karışım modeli ile hazne kaya sıcaklığının grafik yöntemi ile belirlenmesi.
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Bu yöntemde, klorür derişimleri yatay eksende, sıcaklık veya entalpi değerleri ise düşey eksende
bulunur. Her bir örneğin içerdiği silika miktarına göre kuvars jeotermometreleri kullanılarak örneğin
temsil ettiği hazne kaya sıcaklığı hesaplanır. Grafik, sıcaklık-klorür veya entalpi-klorür olarak istenilen
şekilde hazırlanılabilir. Entalpi değerleri kullanılacaksa, buhar tablolarından yararlanılır. Her bir örnek
için bulunan maksimum hazne kaya sıcaklığına göre, doymuş suyun entalpisi buhar tablolarından
bulunur. Düşey eksene, doymuş buhar entalpisi 2750 kJ/kg işaretlenir. Bu nokta suyun buhar
noktasıdır. Buharlaşma entalpisi 150-300°C arasında çok az değişir; bu değeri 2750 kJ/kg olarak
almak büyük bir hataya neden olmaz. Örnekler, Cl-sıcaklık (entalpi) değerlerine göre grafiğe
yerleştirilir. Bu değerler daha sonra tek tek buhar noktası ile birleştirilir. Elde edilen doğrulardan en
sağda kalanının üzerinden geçtiği örnek noktası, meteorik suların bulunduğu noktadan geçen bir
doğru ile birleştirilir, (Şekil 3., AC doğrusu). Elde edilen şekilde, C noktasındaki suyun orijinal suyu
temsil ettiği varsayılarak, diğer suların referans alınan bu suya göre konumları incelenir. C noktasının
altında kalan sular yüksek oranda Cl içermelerine rağmen düşük sıcaklığa sahiptirler, böyle bir durum
kondüktif soğuma ile açıklanır. Benzer şekilde kondüktif ısınma ve buharlaşma da bu grafiklerde
görülebilir (Şekil 3). AC hattı, yüzey suları ile orijinal suyun karışım hattıdır. A noktası %100 yüzey
suları, C noktası %100 jeotermal suyu temsil etmek üzere, bu hat üzerine düşen bir noktanın, AX
uzunluğunun AC’ye oranı soğuk ve sıcak suların karışım oranlarını verir [4,6,9].
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JEOTERMAL ENERJİ REZERVUAR GÖZLEMİ
Niyazi AKSOY

ÖZET
Jeotermal sahaların işletilmesi sırasında debi, sıcaklık, basınç, su seviyeleri, üretilen ve reenjekte
edilen (geri basılan) akışkanın kimyasal bileşimi periyodik olarak gözlemlenmeli ve kayıt edilmelidir.
Bu çalışmada Balçova jeotermal sahasında yapılan gözlem çalışmaları sonucu, terk edilmiş kuyuların
üretim yapabileceği belirlenmiş, kuyuların toplam üretim kapasitesi 620 m3/st’den 1580 m3/st’e
çıkartılmıştır. Her bir kuyunun karakterisitik bir özelliği olan üretim indeksi ve enjektivite indeksleri
hesaplanmıştır. Sahanın işletme stratejsisi, reenjeksiyonun etkileri, sahadaki su seviyesi değişimleri
incelenmiş ve sahanın sağlıklı geişimi için yapılması gereken çalışmalar ve öneriler sunulmuştur. Bu
çalışmada, Balçova jeotermal sahasında debi, sıcaklık, su seviyesi-basınç ölçümleri ve sonuçları
tartışılmıştır.

1.GİRİŞ
Türkiye’nin sondajlı arama yapılan ilk jeotermal sahası olan Balçova’da 1963 yılında başlayan
çalışmalar, 1996 yılında bölgesel ısıtma sisteminin devreye alınması ile yeni bir döneme girmiştir.
1998 yılında 2.500 KE (Konut Eşdeğeri) kapasiteye ulaşan sistem, hızlı bir büyüme ile 2003 yılı
sonunda 18.000 KE kapasiteye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yeterli enerjinin temin edilmesi halinde,
SİSTEM-2 olarak adlandırlan 2x5.000 KE’lik yeni bir bölgesel ısıtma sisteminin daha kurulması için
çalışmalar sürdürülmektedir.
“Yenilenebilir” bir enerji kaynağı olan jeotermal enerji, doğa tarafından üretildiği kadar tüketilmesi
durumunda “sonsuz” bir ömre sahiptir. Üretilen jeotermal suyun, enerjisi alındıktan sonra tekrar
alındığı ortama basılması halinde jeotermal enerji temiz ve çevreci bir kaynaktır. Jeotermal enerji diğer
enerji kaynaklarına göre daha ucuzdur. Uzak mesafelere taşınması ekonomik değildir, bu nedenle
bulunduğu bölge ve çevresinde kullanılmalıdır. Dışa bağımlılığı yoktur.
Jeotermal kaynaklı bölgesel ısıtma sistemini, diğer bölgesel ısıtma sistemlerinden ayıran en önemli
fark şüphesiz “jeotermal enerji kaynağı”dır. Bölgesel ısıtma sistemi ile ısıl konfor sağlanacak konutlar,
okullar, hastane ve işyerlerine kesintisiz, ısıl konfor koşullarında enerji sunulması zorunludur.
Jeotermal enerji kaynağının, enerji ihtiyacını kesintisiz olarak karşılaması gereklidir. Bu durumda
sahanın kapasitesi nedir ? En çok ne kadar jeotermal enerji çekilebilir ? Sahadan daha fazla enerji
çekmek için nasıl bir üretim ve reenjeksiyon stratejisi izlenmelidir ? Reenjeksiyonun sahaya etkisi
nasıldır ? Sahanın gelişiminde nasıl bir yöntem izlenmelidir ? sorularına cevap aranmalıdır. Bu
soruların karşılığı sahada yapılacak “gözlem” ve “rezervuar” çalışmaları ile bulunabilir. Bu çalışmada,
2000 yılından günümüze kadar sahada (Şekil 1) yapılan günlük debi, su seviyesi, basınç, sıcaklık ve
aylık üretim–enjektsiyon testleri ile su kimyası çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirilmiştir.
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Şekil 1. Balçova jeotermal sahası ve kuyuların konumu
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1963 yılından beri bilinen bir saha olmasına rağmen, sondaj ve kuyu logları dışında, 2000 yılına kadar
saha ile ilgili hemen hemen hiçbir veri yoktur. Geçmişte delinen kuyuların büyük bir kısmının tam
olarak test edilemediği için,
gerçekte çok büyük miktarlarda üretim yapabilecek kuyuların
kullanılmadığı ve bazılarınında terk edildiği belirlenmiştir.

2.GÖZLEM (MONITORING) NEDİR ?
Jeotermal sahalarda, kuyuların üretim ve renjeksiyon miktarları, sıcaklık ve basınçlar, sahadaki su
seviyesi ve kimyasındaki değişimler, kısaca işletme sırasında sahanın verdiği tepkilerin izlenme ve
değerlendirme işlerinin tümüne birden “gözlem” (monitoring) denir. Gözlem çalışmaları ile elde edilen
veriler sahanın gelecekteki davranışını kestirmek için yapılan “rezervuar performansının belirlemesi ve
modellenmesinde kullanılır. Bu çalışma sonucu ortaya çıkan “model değerleri” ile “gözlemlenen
değerler” karşılaştırılır. Bu iki veri gurubu uyumlu ise modelin uygun olduğu kabul edilir, uyumsuz ise
modelin yeniden gözden geçirilmesi gerekir.
Balçova sahası için iki yıl süren bir performans belirleme ve modelleme projesi 2002 yılında
tamamlanmıştır [1]. Bu proje öncesi 2000 yılı başında başlayan gözlem çalışmaları halen
sürdürülmektedir. Gözlem çalışması ile:
• Üretim ve reenjeksiyonun planlanarak sahadan maksimum enerjinin üretilmesi
• Üretim maliyetlerinin en aza indirilmesi
• Ve sahanın en optimum şekilde işletilmesi hedeflenmektedir.
Bu amaçlara yönelik olarak sahada periyodik olarak;
• Üretim testleri
• Su kimyası
• Suseviyesive basınç değişimleri
• Üretim ve reenjeksiyon debileri
gözlemlenmektedir [2].

3. KUYULARDA İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI SONUCU ÜRETİM ARTIŞI
Sahada geçmiş yıllarda açılmış, günümüzde çeşitli nedenlerle kullanılamayan kuyuların sisteme geri
kazandırılması ve mevcut kuyuların eksikliklerinin giderilmesi amacıyla 1991 yılında başlatılan
“Kuyularda İyileştirme Projesi” sonuçları açıklanmıştır. Sahanın büyük bir kısmı yerleşim alanı olduğu
için yeni kuyu lokasyonlarının bulunmasında güçlük çekilmektedir. Yeni bir jeotermal kuyu delme
maliyeti 300-400 $/m arasında değişmektedir. Son yıllarda sahada delinen kuyuların ortalama derinliği
600 m olduğu göz önüne alınırsa, yeni bir kuyu maliyetinin 200 bin $’ dan daha az olamayacaktır.
Sadece eski ve terk edilmiş kuyuların, onarılması sonucu 2000 yılına göre üretilebilecek jeotermal su
miktarı %255 artışla, 620 m3/st’den 1580 m3/st’e çıkartılmıştır (Tablo 1).
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Tablo 1. Eski ve terkedilmiş kuyuların onarılması ile elde enerji mikarı
Kuyu
no

Delinme
Tarihi

B-1
1982
B-4
1983
B-5
1983
B-7
1983
B-10
1989
B-11
1989
BD-1
1994
BD-2
1995
BD-3
1996
BD-4
1998
BD-5
1999
BD-6
1999
BD-7
1999
Toplam Debi

2000
Debi (m3/st)
0
60
0
0
100
40
0
0
80
140
0
120
80
620

2003
Debi
(m3/st)
140
140
140
140
250
0
50
180
120
140
80
120
80
1580

(*)

WHT, °C
102
100
102
96
101
100
110
132
120
135
115
135
115

WHT, KUYUBAŞINDA ÖLÇÜLEN ÜRETİM SICAKLIĞI

B-1 Kuyusu
Kuyu 1982 yılında delinmiş ilk sıcaklığı 115 °C, 104 m derinlikli bir kuyudur. Geçmişte, kuyu içi eşanjör
kullanılarak Balçova Termal Oteli ısıtılmıştır. Kuyu, kabuklaşma ve eşanjör sisteminin verimsiz olması
nedeniyle yeterli enerji üretemiyordu. Kuyuda bulunan eşanjör ve 8-5/8 muhafaza boruları 14 Şubat
2002 ‘de çekilmiş, daha sonra kuyu temizletilmiş ve 9-5/8 kapalı-filitreli muhafaza borusu indirilerek,
üretim ve test çalışmaları yapılmıştır. 19-27 Mart 2003 arasında yapılan pompa testleri kuyudan 150
m3/st debide üretim yapılabileceği görülmüştür.
B-5 Kuyusu
1982 yılında MTA tarafından delinmiş, 108,5 m. derinliğinde ve 124 °C sıcaklığa sahip kuyu, DEÜ
hastanesinin kuyu içi eşanjörleri ile ısıtılmasında kullanılmıştır. Kuyudaki eşanjörler sökülüp kuyu
temizlendikten sonra, testler yapılmış ve kuyuya 140 m3/st debide üretim yapabilecek, 75 kW pompa
72 m, inhibitör borusu 77 m’ye derinliğe monte edilmiştir.
B-7 Kuyusu
1982 yılında MTA tarafından delinen kuyu 120 m, 115 °C sıcaklığa sahiptir. Kullanılmayan kuyuda
temizlik ve test çalışması yapıldıktan sonra, kuyunun 140 m3/st debide üretim yapabileceği
belirlenmiştir. Kuyu enerji gereksinimi olmadığı için 2002 yılı sonuna kadar yedekte tutulmuştur. 2003
yılında pompa montajı yapılarak sisteme bağlanacaktır.
BD-1 Kuyusu
Kuyu, nisan 1994’de İl Özel İdaresi’ne ait Prenses Otel’in ısıtılması amacıyla MTA’ya deldirilmiştir.
560 m derinliğindeki kuyuda 135 °C sıcak su bulunmuştur. Yanlış üretim yöntemi kuyuda
kabuklaşmaya neden olmuş (Şekil 2) ve jeotermal sondaj tekniği standartlarına uygun olmayan
muhafaza borusu kullanılmış olması nedeniyle kuyu kısa bir sürede kaybedilmiştir. 2001 yılında İTÜ
tarafından çalışmalar sırasında kuyunun 375 m’ den aşağısının tıkanmış olduğu tespit edilmiştir. MTA
ve özel sondaj şirketlerine kuyu temizletilmek istenmiş ancak söz konusu kuruluşlar, kuyunun standart
dışı donanıma sahip olması nedeniyle, temizlik işine teklif vermemişlerdir.
Ocak 2002 yılında kuyunun içindeki kabuklaşmanın temizlenmesi ve Prenses Otelin ısıtmasının bu
kuyudan temin edilip edilemeyeceğini araştırmak için bir çalışma başlatılmıştır. Bu çalışma sonunda
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0-200 m arası temizletilmiş ve kuyunun 50 m3/st debide ve en az 110 °C sıcaklıkta üretim yapabileceği
görülmüştür. Kuyu için gerekli pompa siparişi verilmiş olup, 2003 yılı içerisinde montajı yapılacaktır.
Kuyunun bulunduğu lokasyonun daha yüksek debilerde üretim yapmaya elverişli olması nedeniyle,
kuyunun yakınlarına jeotermal sondaj standarlarına uygun yeni bir kuyu yapılması yararlı olacaktır.

Şekil 2. BD-1’ de oluşan kabuk (solda) kuyuya üretim için indirilen 200 mm çapında, 54 m
uzunluğunda paslanmaz çelik boru kuyudan çıkartılmış ve 4’er metrelik parçalar halinde kesilerek
kabuk kalınlıkları ölçülerek çizilmiştir. Oluşan kabuğun kuyu içindeki geometrisi (sağda) düşey eksen
derinlik m., yatay eksen kabuk kalınlığı mm. (ölçeksiz)
BD-2 Kuyusu
Kuyu 1995 yılında MTA tarafından delinmiştir. Derinliği 677 m, kuyudibi sıcaklığı 137 °C’ dir. Yanlış
üretim yöntemi ve standart dışı boru kullanılmış olması nedeni ile kuyu kısa sürede tıkanmış ve
kullanılamaz hale gelmiştir. MTA ve özel sondaj firmaları ile yapılan görüşmelerde kuyunun
onarılamayacağı belirlenerek kuyu terk edilmiştir.
Kuyunun 0-200 m’lik bölümü Ağustos 2001 yılında temizletildikten sonra, 90 m’ye 75 kW, 13 kademe
VJP-853 pompa ve 121 m inhibitör borusu monte edilmiştir. Kuyu halen 180 m3/st debi ve 133 °C
sıcaklıkta üretim yapmaktadır.
BD-5 Kuyusu
1999 yılında delinen ve 1100 m derinliğindedir, 117 °C kuyu dibi sıcaklığı ölçülmüştür. Balçova
sahasının en derin kuyusu olan BD-5 üretim yapmadığı için “terk” edilmişti. “İyileştirme Projesi”
kapsamına alınarak 2002 yılında kuyu tabanındaki dolgu MTA’ya temizletilmiştir. Kompresör ve
pompa ile yapılan test çalışmaları kuyudan 100 m3/st’e kadar ulaşacak debide üretim yapılabileceğini
göstermiştir. Kuyuya 227 m inhibitör borusu ve 150 m’ye pompa montajı yapılarak devreye alınmıştır.
Halen 115 °C kuyubaşı sıcaklığında üretim yapmaktadır.
B-4 Kuyusu
Kuyu 1984 yılında MTA tarafından delinmiştir. Kuyuda ölçülen maksimum sıcaklık 117 °C’ dir.
Bölgesel ısıtma sistemine sıcak su sağlayan kuyuda Ocak 2002 yılında verim düşümü nedeni ile
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

192

_______

pompa çekildiğinde, inhibitör borularında kopmuş olduğu tesbit edilmiştir. Kuyuda 89.92 m’ye inhibitör
borusu ve 72 m’ ye 55 kW, 20 kademe VJP (Vansan Jeotermal Pompa)-634 jeotermal pompa montajı
yapılmıştır. Kuyu maksimum 55 m3/st debide üretim yapmaktadır. Yapılan pompa testleri kuyunun
sahadaki en iyi kuyulardan biri olduğu ve kuyuya kapasitesinin altında pompa montajı yapıldığı ve
kuyunun gerçekte mevcut pompa kapasitesinin birkaç katı üretim yapabileceğini göstermektedir.
Kuyudaki üretim borusu çapı, kuyuya indirilebilecek pompa çapını sınırlandırmaktadır. Mevcut duruma
göre kuyuya 140 m3/st kapasiteli pompa monte edilebilir.
B-10 Kuyusu
1987 yılında MTA tarafından delinen kuyunun derinliği 125 m ve başlangıç sıcaklığı ,114 °C’ dir. Aralık
2001’de pompa arızası için kuyudan pompa çekildiğinde, inhibitör borularınında koparak kuyuya
düştüğü tesbit edildi. Kuyuda 90.81 m. derinliğe inhibitör borusu ve 72 m’ye 45 kW, 13 kademe VJP833 jeotermal pompa montajı yapılmıştır. Kuyu 110 m3/st’e ulaşan debide üretim yapabilmektedir,
2003 yılında yapılan pompa testleri kuyuya 250 m3/st debide pompa monte edilip üretim yapılabileceği
belirlenmiştir.
B-11 Kuyusu
Kuyu 1987 yılında MTA tarafından delinmiştir. 116 m. derinliktedir. Maksimum kuyu sıcaklığı 109 °C’
dir. Kuyu içerisine ne zaman düşürüldüğü bilinmeyen bir madde nedeni ile pompanın 56 m’den derine
inilemediği belirlenmiştir. Kuyudaki pompa çekilerek kuyuda temizlik ve kurtarma çalışması yapılmıştır.
Kuyuya düşürülmüş olan 6 m uzunluğunda 2 in. çapında boru parçası çıkartılmıştır. Test çalışması
sonucu kuyunun, çalışma öncesinde olduğu gibi 40 m3/st debide üretim yapabileceği belirlenmiştir.
Kuyu halen gözlem kuyusu olarak kullanılmaktadır.
BD-3 Kuyusu
1996 yılında delinen kuyu 750 m derinliğindedir. Kuyunun 450 m’den aşağı kısmının yıkılmış olduğu
belirlendi. Sahada yürütülen “Kuyularda İyileştirme Projesi” kapsamına alınan kuyu 2002 yılında
MTA’ya temizletildikten sonra kuyunun tekrar yıkılmaması için 6-5/8 filitreli boru ile teçhizi sağlanmıştır.
2002 yılı sonunda kuyuya 170 m’ye inhibitör borusu ve 150 m’ye 110 kW 12 kademe VAG pompa
montajı yapılarak kuyu üretime alınmıştır. Halen devam eden test çalışmaları kuyunun en az 80 m3/st
debide üretim yapabileceğini göstermektedir. 123 °C kuyubaşı sıcaklığına ulaşan kuyuya BD-8’e
yapılan reenjeksiyonun etkisi izlenmektedir.
BD-4 Kuyusu
1998 yılında delinmiş olan 624 m derinliğindeki BD-4 kuyusu 160 m3/st ve 136 °C kuyubaşı sıcaklığı
ile üretimine devam etmektedir. 2001 yılında inhibitör borusunun koptuğu tespit edilerek, pompa
yüklenici firmaya çektirilmiştir. 210 m derinliğe inhibitör borusu ve 150 m derinliğe 110 kW, 12
kademe VAG pompa montajı yapılarak kuyu üretime alınmıştır. Kuyu halen 160 m3/ste ulaşan
debilerde ve 135 °C’ de üretim yapmaktadır.
BD-6 Kuyusu
1995 yılında MTA tarafından delinen kuyu 605 m derinliktedir. Kuyudibi sıcaklığı 140 °C olarak tahmin
edilen kuyudan üretimle birlikte, formasyondan kopan kırıntılar taşınmakta ve sonuçta pompa sık sık
arızalanmaktadır. 150 m’ye montajlı 110 kW 12 kademe VAG pompa kasım 2002 ‘de arıza yapmış
olup, onarımı devam etmektedir. Kuyuda bulunan 175 m inhibitör borusu çekilmiştir. Kuyunun 280
m’de bulunan liner girişinde problem olduğu belirlenmiştir Kuyuda onarım yapılması gereklmektedir.
BD-7 Kuyusu
1999 yılında MTA tarafından delinen kuyu 700 m derinliktedir. 2001 yılında yapılan test çalışmasında
kuyuda bulunan 150 m3/st kapasiteli ithal VAG pompanın kuyu kapasitesinin çok üzerinde olduğu
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belirlenmiştir. Kuyuya yerli yapım, 75 kW 22 kademe VJP-832 pompa montajı yapılmıştır. Ağustos
2001’de montajı yapılan yerli pompa 2002 yılı sonu itibarı ile 722,000 m3 üretim yapmıştır. Halen 80
m3/st ve 117 °C sıcaklıkta üretim devam etmektedir. Kuyuda halen çalışan pompa derin ve yüksek
sıcaklıkta denenen ilk yerli yapım pompadır.

4. ÜRETİM VE REENJEKSİYON TESTLERİ
Balçova jeotermal sahasında 2003 yılı itibarı ile B-4, B-5, B-10, BD-2, BD-3, BD-4, BD-5, BD-6, BD-7
kuyuları olmak üzere 3’ü sığ (B serisi) ve 7’si derin (BD serisi) üretim, BD-8 kuyusu ise reenjeksiyon
için kullanılmaktadır. Yeni delinen BD-9 kuyusunda test çalışmaları devam etmektedir.
Üretim ve reenjeksiyon testleri sahada periyodik olarak yapılarak kuyuların Üretim İndeksleri (PI) ve
İnjektivite İndeksleri (II) izlenmektedir. Üretim ve enjeksiyon indeksleri göreceli olarak arttıkça
kuyulardan daha çok üretim veya enjeksiyon yapılabileceğini gösterir. Üretim ve enjeksiyon
indekslerindeki azalma kuyularda kirlenme, yıkılma vb. üretimi veya reenjeksiyonu azaltan bir engelin
oluştuğunun habercisidir. Bu testler sırasında elde edilen eğriler sahadaki genel basınç değişimini de
gösterir. Kuyuların göreceli olarak karşılaştırılması, en verimli ve ekonomik kuyuların belirlenmesi bu
çalışma ile elde edilir. Üretim İndeksleri ve sıcaklıkları yüksek olan kuyuların üretim maliyeti, üretim
indeksi ve sıcaklığı düşük olan kuyulardan daha ucuzdur. Sonuç olarak bu çalışma ekonomik bir
üretim stratejisi belirlemek için de kullanılır. Örneğin yapılan bir çalışmaya göre 4000 kWt enerji üretimi
için BD-2 kuyusu 10 kW elektrik enerjisi tüketirken, B-5 ve BD-5 kuyuları aynı enerjiyi üretmek için 25
kW elektrik tüketmesi gereklidir[3].
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. Bu durumda
kuyubaşında okunan Pw basıncı, gaz borusunun alt ucu referans noktası olmak üzere, boru boyunca
yükselen sıcak su sütununun ve Pann basıncının toplamına eşittir (Şekil 3). Bu durumda eşitlik (1)
kullanılarak kuyudaki statik veya dinamik su seviyesi hesaplanabilir. Çalışma üretim yada enjeksiyon
debisi değiştirilerek tekrarlanabilir

 P − Pann
h = L −  w
 ρ .g

 −5
.10


(1)

Burada,
h,

su seviyesi, m

L,

gaz borusu uzunluğu, m

Pw, Pann,

gaz basıldıktan sonra okunan basınç ve annülüsü basıncı, bar

ρ

sıcak suyun yoğunluğu, kg/m3

g,

yer çekimi ivmesi, 9.81 m/s2

Prodüktivite (PI) veya enjektivite (II) indeksi ise:

PI ( II ) =

∆Q
∆h

(2)

kısaca, debi farkının seviye (basınç) farkına oranı olarak tanımlanabilir.
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Şekil 3. Üretim ve enjeksiyon testlerinde kullanılan düzenek
4.1 KUYULARIN ÜRETİM VE ENJEKTİVİTE İNDEKSLERİ
Tek fazın egemen olduğu jeotermal sistemlerde üretim indeksi, PI ve injektivite indeksi, II, tanım ve
değerlendirme olarak birbirine benzer şekilde yorumlanabilir [4]. Balçova sahasındaki tüm üretim ve
reenjeksiyon kuyuları bir arada değerlendirildiğinde BD-8 kuyusu hariç tutulursa, sığ kuyuların üretim
indekslerinin, derin kuyulardan onlarca kat daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir (Tablo 2). BD-8
kuyusu ise 125 (m3/st)/m değeri ile derin kuyulara göre yüzlerce kat, sığ kuyulara göre ise 2-3 kat
daha yüksek PI değerine sahiptir.
Tablo 2. Kuyuların PI ve II değerleri
Kuyu No
B-1(PI)
B-4(PI)
B-5(PI)
B-10(PI)
BD-1(PI)
BD-2(PI)
BD-3(PI)
BD-4(PI)
BD-5(PI)
BD-6(PI)
BD-7(PI)
BD-8 (II)
BD-9 (PI)

Üretim (PI) ve
Injektivite İndeksi(II)
(m3/st)/m
24
97
62
43
0.7
3.5
1.2
7.1
1.5
4.8
0.8
125
16
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BD-8 ve BD-9 tamamlama çapı 12-1/4 in kuyu ve 9-5/8 liner şeklindedir ve sahadaki en geniş çaplı
kuyulardır. Çapın PI(II) değeri üzerinde etkisi son derece sınırlıdır ve BD-8 kuyusundaki değerin
büyüklüğü sadece çap büyüklüğü ile açıklanamaz. BD-8 kuyusunda sahanın yüksek iletkenliğe sahip
bir bölümünün delindiği anlaşılmaktadır.
Üretim ve enjeksiyon testi değerlendirmesinde, debi x, su seviyesi değişimi y ekseninde
gösterildiğinde elde edilen y=ax+b şeklinde bir doğru elde edilir. Bu denklemim b, değeri kuyudaki
statik su seviyesini, 1/a değeri ise üretim testinde PI, enjeksiyon testinde ise II’ yi gösterir. Böyle bir
grafiği çizebilmek için en az iki farklı debide deneme yapılmalıdır, ancak ne kadar çok ve farklı
debilerde deneme yapılırsa elde edilen sonuçlar daha sağlıklı olur.
Şekil 4’de B-10 kuyusunun üretim testi değerleri görülmektedir. Farklı tarihlerde yapılan çalışmada
doğru denklemi eğimlerinin hemen hemen aynı olması kuyunun PI değerinin değişmediğini
göstermektedir. Buna karşın kuyudaki statik su seviyesi sürekli olarak değişmiş ve 14.6 m’den 19.9
m’ye düşmüştür. Kış dönemi içerisinde 40 günlük süre içersinde su seviyesinin 4.3 m düştüğünü
göstermektedir. Bu değişim kış aylarındaki yüksek miktarda çekim yapılmasından ve doğal beslenme
ve reenjeksiyonun toplamının üretilen miktarı karşılamamasından meydana gelmektedir.
Debi (m3/st)
0

20

40

60

80

100

120

10

10.Oca.02
11.Oca.03

Su Seviyesi (m)

15

h(m)= 0.025q + 14.6

18.Oca.03
22.Şub.03

h(m) = 0.022q + 17.6
20

h(m)= 0.024q + 17.9
h(m)= 0.021q + 19.9

25

Şekil 4. B-10 üretim testi
Üretim ve enjeksiyon testleri, kuyuda oluşabilecek sorunların da habercisidir. Şekil 5’de sunulan BD-6
üretim testi değerlerine göre PI değeri aşağıda görüldüğü gibi zamanla azalmıştır.
12 Ocak 2001’de
28 Şubat 2001’de
13 Ocak 2002’de

PI=11.1 (m3/st)/m
PI=1.25 (m3/st)/m
PI=2 (m3/st)/m

1999 yılında delinen BD-6 kuyusu sondaj verilerine göre sahanın en verimli kuyularından birisidir. 12
Ocak 2001 tarihinde PI değeri 11.1 (m3/st)/m iken, 28 Şubat 2001’de yapılan test çalışmasında bu
değerin 1.25 (m3/st)/m değerine düştüğü görülmüştür. Çalışmalarda BD-6’dan 120 m3/st’in üzerinde
malzeme geldiği belirlenmiştir [5]. Bu durum filitreli boruların, görev yapmadığını ve suyla birlikte
taşınan formasyon kırıntılarının kuyuya girdiğini, kuyu içinde yığılarak suyun akışını engellediğini
göstermiştir. Sonuçta, kuyu bugüne kadar çok kısa süre çalışmış ve 2 kez pompa arızasına neden
olmuştur. Pompaların kontrolünde her iki arızaya da formasyondan gelen malzemenin yol açtığı
analaşılmıştır. Mayıs 2003 tarihinde yapılan kuyuiçi kontrolünde kuyunun 280 m’den aşağısının kapalı
olduğu anlaşılmıştır.
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Debi (m3/st)
0

20

40

60

80

100

120

140

0

10

h(m) = 0.5q + 12.2

13.Oca.02

20

30

12.Oca.01

Su Seviyesi (m)

h(m)= 0.09q + 30.3
40

28.Şub.01
50

60

70

80

h(m) = 0.8q - 19.1

90

100

Şekil 5. BD-6 üretim testi
Benzer çalışmalar reenjeksiyon kuyularında da yapılarak benzer yorumlamalar yapılabilir. Şekil 6’da
farklı tarihlerde BD-8 kuyusunda farklı debilerde yapılan enjeksiyon testi sonuçları görülmektedir. Bu
çalışmada kuyunun ortalama injektivite indeksi, II, 125 (m3/st)/m, dinamik su seviyesi ise 30.1 m ile
41.1 m arasında değişmiştir. Kuyu iyi bir reenjeksiyon kuyusunun sahip olması gereken, yüksek
injektivite indeksine sahiptir. Ancak, buraya yapılan reenjeksiyonun sahaya etkisi mutlaka izlenerek,
reenjeksiyon buna göre yönlendirilmelidir.

Reenjeksiyon Debisi (m3/st)
0

100

200

300

400

500

600

20

Su Seviyesi (m)

25

30

35

h(m)= -0.008q + 35.8
40

45

50

Şekil 6. BD-8 kuyusunda çeşitli reenjesiyon debilerindeki su seviyesi değişimi
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5. ÜRETİM ve REENJEKSİYON
Sahada 2000 yılı öncesinde yapılan üretim ve reenjeksiyon miktarını belgeleyen bir çalışma yoktur. Bu
nedenle burada 2000 yılı başından 2003 yılı mayıs ayına kadar geçen sürede sahada yapılan üretim
ve reenjeksiyon değerlendirilmiştir (Tablo 3 ve Tablo 4). Belirtilen süre içerisinde kuyulardan yapılan
toplam üretim 8.5 milyon m3 ‘dür. Sahada Balçova Jeotermal Şirketi’ne ait olmayan kuyularda hesaba
katılacak olursa bu değer en fazla 9 milyon m3’e ulaşabilir. Toplam üretimin 4.18 milyon m3’ü B4,5,10,11 gibi sığ kuyulardan karşılanırken, geri kalan %51’i de derin kuyulardan karşılanmıştır. BD-4
ve B-10 olarak bilinen iki kuyunun toplam üretimi, sahanın 2000 yılından bu yana yapılan toplam
üretiminin %44’üne eşit olması ilgi çekmektedir. BD-4 genellikle kış aylarında yüksek debi ve sıcaklığı
nedeniyle kullanılırken, B-10 kuyusu yaz aylarında da termal tesislere su sağlamak ve evlerde sıcak
su üretmek için kullanılmaktadır. Bunların dışında kalan kuyuların ortalama payları %8-9 arasında
değişmiştir.
Üretim indeksi yüksek kuyularda B-4, B-10 büyük kapasiteli pompa değişimi ile ve yeni devreye
alınacak B-1, B-7 kuyularınında etkisi ile önümüzdeki yıllarda sığ kuyuların üretimdeki paylarının
artacağı öngörülmektedir. Bu nedenle sığ kuyuların ve rezervuaraın bu artışa vereceği tepki
önümüzdeki yıllarda dikkatle izlenmelidir.
Tablo 3. 2000 yılından, Mayıs 2003’e kadar geçen sürede sahada yapılan üretim miktarı
Kuyu No
B-1
B-4
B-5
B-10
B-11
BD-2
BD-3
BD-4
BD-5
BD-6
BD-7

Maksimum
Üretim
m3/st
140
50-60
140
110
40
160
100
160
100
100
80

Kuyubaşı
Sıcaklığı, C
102
101
104
99
93
135
124
135
118
135
118

Toplam
Üretimi,
1000* m3

Toplam
Üretimdeki
Payı, %

847
845
1924
567
640
299
1839
158
706
722

9.9
9.9
22.5
6.6
7.5
3.5
21.5
1.8
8.3
8.4

Şimdiki
Durumu
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Gözlem
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim

BD-8 kuyusunun delinmesi ve reenjeksiyon amaçlı olarak kullanılmasına kadar geçen işletme dönemi
boyunca, Temmuz 2002’ye kadar, sahada bilinçli bir reenjeksiyon çalışması yapılmamıştır.
Reenjeksiyon üretilen atık sulardan, bir şekilde kurtulma olarak görülmüş, üretim için kullanılamayan
tüm kuyulara ve çevredeki keson kuyulara su basılmaya çalışılmış, büyük bir kısımı da Ilıca deresine
boşaltımıştır. Reenjeksiyon için seçilen kuyuların, üretim yapamayan kuyular olması sonucu doğal
olarak bunlara reenjeksiyon da yapılamamıştır. Sahada kayıtlı olarak yapılan 4.4 milyon m3
reenjeksiyonun kuyulara göre dağılımı Tablo4’de görülmektedir. Kaba bir değerlendirme ile bugüne
kadar sahadan üretilen toplam akışkanın %55’inin reenjekte edildiği görülmektedir. Sonradan devreye
alınan BD-8 kuyusu hariç tutulursa, reenjeksiyonun ağırlıklı olarak B-9 ve B-2 kuyularına yapıldığı
görülecektir. Bu kuyular sırası ile 48 m ve 150 m derinliğe sahip sığ kuyulardır, bunlara yapılan
reenjesiyonun atık sudan kurtulma amacı dışında hiçbir amaca hizmet etmeyeceği açıktır. Sonuçta,
sığ kuyulara yapılan reenjeksiyonun sığ üretim kuyularını soğuttuğu belirlenmiş ve işlemin
durdurulması önerilmiştir [6,1]. Bu çalışmalar ve sonuçlarına ait bilgiler sonraki bölümde detaylı bir
şekilde açıklanmıştır. 2002 temmuzundan sonra BD-8 kuysunun devreye alınması ile hiçbir sığ kuyuya
ve diğer kuyulara bir daha reenjekiyon yapılmamıştır.
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Tablo 4. 2000 yılından, mayıs 2003’e kadar geçen sürede sahada yapılan reenjeksiyon miktarı
Kuyu No
B-2
B-9
B-12
N-1
ND-1
BD-1
BD-2
BD-5
BD-8

Maksimum
Reenjeksiyon
m3/st
70
270
50
10
10
20
100
30
500

Toplam
Reenjeksiyon,
1000* m3
549
2246
326
10
10
50
100
50
1130

Toplam
Reenjeksiyondaki
Payı, %
12.3
50.2
7.3
0.2
0.2
1.1
2.2
1.1
25.3

Şimdiki Durumu
gözlem
gözlem
gözlem
gözlem
gözlem
gözlem
Üretim
Üretim
reenjeksiyon

2002-2003 ısıtma sezonu ile birlikte BD-8 kuyusuna reenjeksiyon başlamıştır. Bu dönemde toplam 2.7
milyon m3 jeotermal su üretilmiş ve 1.13 milyon m3 ‘ü BD-8 kuyusuna reenjekte edilmiştir. Bu oran
toplam üretimin %42’si kadardır. Sahada tam kapasite (üretilenin tamamının reenjekte edilmesi) için
yeni reenjeksiyon kuyularına gereksinim bulunmaktadır.

6. REENJEKSİYONUN ETKİLERİ
Temmuz 2002 yılına kadar sahada toplam reenjeksiyonun %80 den fazlası sığ kuyulara yapılmıştır.
Şekil 7 incelendiğinde, sığ kuyulara reenjeksiyon durdurulana kadar sığ kuyulara geri basılan suyun,
sığ kuyulardan üretilenden fazla olduğu görülecektir.

Şekil 7. Sığ kuyulardan yapılan toplam üretim (gri) ve sığ kuyulara yapılan toplam reenjeksiyon
(siyah). Temmuz 2002’de sığ kuyulara üretim durdurulmuştur.
Reenjeksiyon sırasında basılan suların tekrar ısınarak üretim kuyularına ulaşması amaçlanır. Enjekte
edilen suların üretim kuyuları ile kısa devreler kurarak, hızla üretim kuyularına ulaşması bu kuyuların
soğumasına neden olur. Nitekim, B-9 kuyundan yapılan reenjeksiyona izleyici madde katılarak yapılan
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gözlem sonucu, B-9’a basılan suların 3-4 m/st hızla hareket ederek, 30-40 st içerisinde yakında
bulunan B4, B10 ve B11 kuyularına ulaştığı belirlenmiştir [5].
Bu durumda sözkonusu kuyularda soğuma olması beklenmeliydi. Nitekim kuyubaşında bulunan
termometre ceplerinde, düzenli olarak dijital termometreler konularak kuyubaşı sıcaklıkları, WHT,
ölçülmüştür. Bu çalışmalar sığ kuyuların B-9’a yapılan reenjeksiyondan çok ciddi bir şekilde
etkilenerek soğudukalarını göstermiştir.
Şekil 8 incelendiğinde, B-9’a yapılan reenjeksiyon miktarının artması ile gözlem yapılan sığ kuyularda
soğuma olduğu görülmektedir. Yaz aylarında sahada daha az üretim yapıldığı için, dolaylı olarak B-9’a
da daha az reenjeksiyon yapılmaktadır. Reenjeksiyonun azalması ile de üretim kuyularında sıcaklığın
arttığını, fakat bir önceki yılın en yüksek değerine ulaşamadığını, 7-8 derece her yıl soğuduğunu
görmekteyiz.

Şekil 8. B-9 kuyusuna yapılan reenjesiyon nedeniyle sığ kuyularda soğuma ve reenjeksiyonun
durdurulması ile ısınma
Sahada kurulu jeotermal ısıtma sisteminde jeotermal su çıkış sıcaklığının 60 0C’ olduğu ve eşanjörlerin
kirlendiği dönemlerde bu değerin 65-68 0C’lere kadar yükseldiği düşünülürse, sığ kuyulardaki soğuma
eğiliminin devam etmesi halinde bu kuyular giderek verimsizleşecek ve en çok 1-2 yıl daha
kullanılabilecekti. Sığ kuyulardan sahadaki toplam üretimin %49’unun karşılandığı ve önümüzdeki
yıllarda sığ kuyuların üretimdeki payının giderek artırılması planlanmaktadır. Temmuz 2002’de sığ
kuyulara reenjeksiyon yapmama kararı uygulamaya konulduktan sonra bu kuyularda, son bir yıl
içerisinde yaklaşık 20 0C’lik sıcaklık artışı olmuştur. Fakat kuyular hala orijinal değerlerine ulaşmamış
olup, ısınma devam etmektedir. Kuyulardaki ısınma gerçekleşmeseydi, 80 0C giriş- 60 0C çıkış olmak
üzere 20 0C sıcaklık farkı için kuyular çalışacaktı. Oysa ısınma sonucu 100 0C giriş-60 0C çıkış
sıcaklığında sistem , 40 0C farkla çalışmaktadır. B-9’a reenjeksiyonunun kesilmesi ile sığ kuyulardan
çekilen enerjinin 2 katına çıkmıştır. Böylece, 2002-2003 yılında sahada ısıtılan hacim miktarı
artmasına rağmen, sığ kuyulardaki sıcaklık artışı, ek hiçbir yeni kuyu delinmeksizin, fazladan elektrik
enerjisi ve kimyasal madde tüketilmeksizin sığ kuyuların yaklaşık %50 daha fazla jeotermal enerji
üretmesi sağlanmıştır. Aksine reenjeksiyon devam etseydi bu kuyularda soğuyacak ve üretilecek su
ısıtmada kullanılamayacaktı.
Daha önce de belirtildiği gibi 2002-2003 ısıtma sezonunda devreye alınan BD-8 kuyusu yüksek PI
değeri ile dikkati çekmektedir. Kuyuya bu dönem içerisnde 500 m3/st’e ulaşan debilerde reenjeksiyon
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yapılmış, ve sahada üretilen toplam akışkanın %42’si bu kuyuya reenjekte edilmiştir. Toplam 1.13
milyon m3 jeotermal akışkan BD-8’e reenjekte edilirken bu kuyuya en yakın üretim kuyuları BD-3 ve
BD-2 kuyularında kuyubaşı sıcaklıkları yakından izlenerek soğuma olup oalmadığı gözlenmiştir. Bu
çalışmalardan BD-8 kuyusuna 175 m uzaklıkta bulunan BD-3 kuyusuna ait kuyubaşı sıcaklıkları Şekil
9’da görülmektedir. Kuyunun sıcaklığı 2000 yılında ölçülen değerlerden 5-6 0C daha soğuktur. Bu
durumun BD-8 kuyusuna yapılan reenjeksiyondan mı yoksa 2001 yılı içinde kuyuda temizlik yapılıp,
teçhiz borusu indirildikten sınra birkaç ay süre ile yapılan reenjeksiyon denemesinden mi
kaynaklandığı anlaşılamamıştır.

Şekil 9. BD-8’e yapılan reenjeksiyon ve BD-3 kuyubaşı sıcaklığı değişimi
BD-8 kuyusuna en yakın ikinci kuyu olan, yaklaşık 400 m uzaklıktaki BD-2 kuyusu kuyubaşı sıcaklığı
izlendiğinde BD-8 kuyusuna yapılan reenjeksiyonun bu kuyuda soğuma etkisi yaratmadığını söylemek
mümkündür (Şekil 10).

Şekil 10. BD-8’e yapılan reenjeksiyon ve BD-2 kuyubaşı sıcaklığı değişimi
Kuyularda BD-8’e yapılan reenjeksiyonun etkisini daha yakından gözlemlemek için, bu kuyuda izleyici
testi yapılmasında fayda vardır.
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7.SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİ
Gözlem kuyularında su seviyesi günlük olarak ölçülmektedir. Su seviyeleri ısıtma sezonuna bağlı
olarak değişmektedir (Şekil 11). Ekim ayı sonlarında başlayan jeotermal su üretimi havaların
soğuması ile artan ısı talebi sonucu giderek yükselmekte aralık, ocak ve şubat aylarında en yüksek
değere ulaşmaktadır. Havaların ısınması ile bu sefer üretim giderek azalmaktadır. Mayıs- ekim ayları
arasında sadece termal tedavi merkezi ve konutların su ihtiyacı için ortalama 150 m3/st üretim
yapılmaktadır. Bölgesel ısıtma sisteminin büyümesi nedeniyle hem toplam üretim hemde pik yükte
üretim miktarı artmaktadır. Üretim artışına pararlel olarak reenjekte edilmesi gereken su miktarı da
artış göstermektedir. Su seviyeleri ise sahadaki üretim miktarı ile ters ilişkili olarak değişmektedir.
2000 yılından günümüze kadar sürdürülen çalışmanın sonuçları Şekil 12’de görülmektedir. Şekil 12
incelendiğinde sığ gözlem kuyuları (S-1, N-1, B-1,2,5,9,11,12) ile derin kuyulardaki (ND-1, BD1,2,3,5,6,7,8) kuyularının su seviyesi değişimlerinin birebir uyumlu olduğu ve büyük bir benzelik
gösterdiği görülmektedir. Bu sonuç sığ ve derin kuyular arasında güçlü bir hidrolik ilişki olduğunu
göstermektedir.

Şekil 11. Sahadan yapılan toplam üretim ve reenjeksiyonun yıllara bağlı değişimi
Bu grafiğin gösterdiği en önemli sonuç ise, üretim artışı olan kış aylarlarında su seviyelerinin 15-20 m
kadar düştüğü, fakat üretimin azaldığı aylarda ise sahanının beslenerek, su seviyelerinin önceki
değerlerine ulaşmasıdır. Bu durum sahanın güçlü bir beslenmeye sahip olduğunu göstermektedir.
Örneğin; BD-1 kuyusunda ölçülen su seviyeleri üretim artışı ile birlikte 15 m kadar düşmekte ancak
üretimin azalması ile yükselişe geçerek önceki seviyesine ulaşmıştır. BD-1 kuyusunda, 23.10.200’de
ölçülen en yüksek su seviyesi 6,17 m’dir. Bu tarihten sonra yapılan üretimlere rağmen seviyeler tekrar,
2001’de 7,12 m, 2002 ‘de 4,80 m’ ye kadar yükselmiştir. BD-5 kuyusunda 23 Ekim 2000’de 6,41 m
olan su seviyesi 2000-2001 kış döneminde üretimle birlikte 25,12 m azalarak 19 nisan 2001’de 31,53
m’ye kadar düşmüş ve daha sonra üretimin azalması ile su seviyesi 2 Eylül 2001’de 8.59 m’ye
yükselmiştir. 2001-2002 kış döneminde su seviyesi 30,96 m’ye kadar düşmüş ve daha sonra 8.57
m’ye kadar yükselmiştir
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Şekil 12. Su seviyelerinin zamanla değişimi

8. SAĞLIKLI BİR BÜYÜME İÇİN ÖNERİLER
Jeotermal enerjili bölgesel ısıtmanın sağladığı ısıl konfor ve ucuzluk nedeniyle Balçova ve Narlıdere
yöresinde jeotermal enerjiye büyük talep bulunmakta ve sistem sürekli büyümektedir. Balçova sahası
büyüme talebini karşılayacak ve sürdürecek yeterli enerjiye sahip midir ? Büyüme nereye kadar
devam edebilir ? Yapılcak çalışmalarda bu soruların cevabı aranmalıdır.
•
•

•
•

•
•
•

2002-2003 kış sezonunda 11.500 KE’ye ulaşan bölgesel ısıtma sistemini saha rahatlıkla
desteklemiş ve sezonun sona ermesiyle, saha süratle beslenerek sezon öncesi durumuna
dönmeye başlamıştır.
Eski kuyuların kazanılmasıyla sahanın üretim kapasitesi 620 m3/st’den 1580 m3/st’
çıkmıştır. 2002-2003 kış sezonunda pik yükte üretimin 765 m3/st olmuştur. Yıl içinde
yapılan gözlemlerde üretim-reenjeksiyon farkının 500 m3/st’i aştığı hallerde sahada su
seviyelerinin hızla düştüğü görülmektedir. Bu koşullarda üretimi artırmanın birinci koşulu
reenjeksiyon kapasitesini artırmak ve üretilen bütün suyun reenjeksiyonunu sağlamak
zorunludur.Böylelikle sahadaki basınç korunabilir.
Reenjeksiyon sonucu sahada hızlı soğuma riskine karşın reenjeksiyon çalışmalarına ve
gözlemlerine ağırlık verilmelidir.
B-9 kuyusuna yapılan reenjeksiyon sonucu, sığ kuyularda 40 0C’ye ulaşan soğuma, bu
kuyuya reenjeksiyonun durdurulması ile durmuş, kuyularda 20 0C’yi bulan sıcaklık artışı
gerçekleşmiştir. Buna benzer sorunları çözmek için reenjeksiyon yapılan kuyularda
mutlaka “izleyici testleri” yapılmalıdır.
Su seviyelerini daha iyi izleyebilmek için birkaç gözlem kuyusuna, en azından ND-1’e
otomatik seviye ölçme cihazı monte edilemelidir.
Narlıdere hattından dönen jeotermal suların reenjeksiyonu için en uygun alan Prenses
Otelin kuzeyinde veya güneyin bir bölgede uygun bir reenjeksiyon kuyusunun delinmesi
için jeolojik ve jeofizik çalışma yapılarak yeri belirlenmelidir.
BD-8 kuyusu, sahada bugüne kadar yapılmış en iyi kuyudur. Kuyuya 500 m3/st’e ulaşan
debilerde reenjeksiyon yapılabilmiştir. Kuyunun delinmesinde ve tamamlama testlerinde
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“İzmir Valiliği, Jeotermal Enerji Yönetmeliği (taslak)” ne uyulmuştur. Sahada yaklaşık 40
yıldır jeotermal kuyu delinmesine karşın, ilk defa bütün ölçüleri alınan ve testleri yapılan
bir kuyu yapılmıştır. Sonuçta daha önce delinen kuyularda rastlanılan sorunlara bu kuyuda
rastlanılmamıştır. Bundan sonra delinecek kuyular içinde bu yönetmelikte önerilen yolun
izlenmesi önerilir.
Sahada BD-9 kuyusu delinmektedir. Saha Doğu-Batı uzanımlı Agamemnon-I fayı boyunca
gelişmektedir. Sahanın derinlik kazanabilmesi için yeri Şekil 2’de gösterilen araştırma
kuyunsun delinmesinde fayda vardır.
BD-1 ve BD-2 gibi son derece iyilokasyonlara sahip, ancak teçhiz sorunları nedeniyle
yeterince yaralanılamayan bu kuyular, yakınlarına delinecek yeni kuyular ile
yenilenmelidir.
Su, gaz ve izotop çalışmaları ile su kimyası izlenmeye devam edilmelidir.
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TEKRAR-BASMA (REENJEKSİYON)
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
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.
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 rezervuar basıncı veya kuyuiçi seviyesi düşer. Özellikle suyun etken
olduğu jeotermal sistemlerde bu sorun oluşur. Bu sorunun çözümü artık suyun geldiği yere
basılmasıdır. Böylece rezervuar basıncı korunmuş olur.
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.

1. GİRİŞ
Jeotermal rezervuarlar içinde akışkan akışı incelenirken dikkate alınması gereken en önemli
özelliklerden birisi gözenekli ortamda akış sırasında sıcaklığın ve basıncın değişiyor olmasıdır.
Rezervuara tekrar-basma işlemi sırasında oluşan akış izotermal(eşsıcaklık)-olmayan akıştır.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 tekrarlanan bir işlemdir ve tekrar-basma işlemi olarak adlandırılmaktadır.
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,

Suyun Isısı
Re zervuar Isısı

=

ρ wC wφ
ρ wC wφ + ρ r C r (1 − φ )

olarak verilebilir. Kayaç yoğunluğu için

ρ r = 2.65 ρ w

(1)
ve kayaç ısı kapasitesi için C r = C w / 4

yaklaşık ilişkileri varsayılırsa, Denklem 1:
Jeotermal Enerji Semineri

_______________________________________________________________________________________________

Suyun Isısı
Re zervuar Isısı

=

φ
φ + 0.66(1 − φ )

208

_______

(2)

şeklinde basitleştirilebilir.
Sıvıyla dolu bir jeotermal sisteme soğuk su basılması durumunda Denklem 1 rezervuarda soğuk su
cephesinin hareketini tanımlamakta da önem kazanmaktadır. Basılan su cephesi (kimyasal veya
hidrolik cephe) rezervuarda belirli bir uzaklığa ulaştığında, soğuk su cephesi (sıcaklık cephesi veya ısıl
cephe) daha küçük bir uzaklığa ulaşmış olacaktır ve iki farklı cepheye olan uzaklık oranı Denklem 2 ile
tahmin edilebilir.

vt
φ
=
v h φ + 0.66(1 − φ )

(3)

Burada, vt ısıl cephenin hızını ve vh ise hidrolik cephenin hızını temsil etmektedir.
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 [1] - [8] bu konularda yapılmış bazı çalışmaları tartışmaktadır.

2. TEKRAR-BASMA
Jeotermal sahanın işletilmesinde, üretim ve tekrar-basmanın birlikte düşünülmesi, planlanması,
tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir. Sahadaki üretim ve tekrar-basma uygulamasının
incelenerek, uygulamaların teknik ve ekonomik başarısı hakkında kesin yargılara varabilmek için
üretim ve tekrar-basma verilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sahanın geliştirilme aşamasında
olması durumunda veya gerekli verilerin yetersizliği nedeniyle teknik ve ekonomik başarı hakkında
kesin yargılara varmak mümkün olmayabilir.
2.1. Tekrar-Basmanın Yararları
Jeotermal rezervuarlardan üretilen akışkanların enerjisi farklı amaçlarla kullanılmaktadır; elektrik
üretimi, yerleşim alanlarının ısıtılması, endüstriyel amaçlı, seracılık, v.b. Üretilen akışkanın
enerjisinden yararlandıktan sonra kalan atık veya artık suyun ya yararlı alanlarda kullanılması veya
çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılması gerekmektedir. Atık veya artık suyun değerlendirilmesi
uygulamada ve saha işletiminde önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorun için en uygun
çözüm kullanılmayan sıcak suyun rezervuara tekrar basılmasıdır. Söz konusu işlem tekrar-basma
veya reenjeksiyon olarak tanımlanmaktadır.
Jeotermal rezervuara tekrar-basma işleminin aşağıda sıralanmakta olan çok yönlü yararları vardır
(Satman, 1981):
1. Kullanılmayan sıcak suyun çevreyi kirletmesi önlenecektir.
2. Üretilen su rezervuara tekrar basıldığından dolayı rezervuarın su dengesi bozulmayacak,
rezervuarın basıncı korunmuş olacaktır. Her ne kadar üretilen suyun bir bölümü doğal beslenme
yoluyla karşılanabilirse de, genellikle doğal beslenme yoluyla rezervuara giren miktar üretilen
miktar kadar olmayacaktır. Böylece doğal beslenme için gereksinim azalmış olacaktır.
3. Jeotermal rezervuarlardan üretilen orijinal akışkanla elde edilen enerji üretimi, rezervuarın yerinde
enerjisi göz önüne alındığında, çok düşük bir düzeyde olacaktır. Denklem 2’den anlaşılabileceği
gibi, söz konusu oran % 5-15 kadardır ve akışkanın içerdiği enerjinin toplam rezervuar enerjisine
oranı olarak tanımlanır. Dolayısıyla rezervuardan ek enerji üretimi için en uygun çözüm rezervuara
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göre daha soğuk olan kullanılmayan suyun rezervuara basılması olacaktır. Tekrar-basma
işleminin uygulanmasıyla rezervuarın üretim dönemi uzar.
4. Üretimden dolayı rezervuar hacmindeki azalmanın sonucunda oluşan yeryüzü çökmeleri en aza
indirgenmiş olur.
2.2. Tekrar-Basmanın Tasarımı
Tekrar-basmanın tasarımı ve uygulanması sırasında dikkatle incelenmesi ve gözlemlenmesi gerekli
faktörler de aşağıda sıralanmaktadır:
a. Suyun basıldığı bölgedeki hidrolojik koşullar iyi belirlenmelidir. Basılan suyun doğrudan ana
jeotermal bölgesine gitmeyip te çevreye yayılması ve kirlenme sorunları doğurması gözardı
edilmemelidir. Özellikle çevredeki içilebilir veya kullanılabilir su kaynaklarına zarar verilmemesi
gerekmektedir. Bu konunun incelenmesi için tekrar-basma uygulaması başlamadan önce bir
izleyici testi (tracer test) yapılması önerilir. Basılan su ile orijinal rezervuar suyu arasındaki
kimyasal bileşim farkı gözlenmelidir. Bu amaçla, bölgedeki su kuyuları ve varsa yeryüzüne
ulaşmakta olan su kaynakları gözlem noktaları olarak ve sistematik olarak analiz edilebilir.
Üretilen akışkanın buhar fazının ayrılmadığı durumlarda, enjekte edilen su ile rezervuardaki orijinal
su arasında gözlenebilir ölçekte kimyasal bileşim farkı olmayabilir. Yine de enjekte edilen suyun
kimyasal bileşim analizinin yapılıp, orijinal su bileşimiyle karşılaştırılmasından sonra kimyasal
bileşim farkının gözlenmesi konusu kararlaştırılmalıdır.
b. Yüzey donanımlarında, enjeksiyon kuyusunda ve suyun basıldığı formasyonda oluşabilecek
mineral çökelmesi önemli sorunlar yaratabilir (Satman, Uğur ve Onur, 1999). Olası çökelme
sorununu ve su içinde askıda katı maddelerin formasyonu kirletme sorununu en aza indirgeyecek
tasarımlar yapılması önemlidir.
c. Basılan suyun kimyasal bileşimi rezervuardaki orijinal suyun bileşiminden farklı olması
durumunda, bileşimlerdeki farklılıktan dolayı oluşan kimyasal cephe, ki bu cephe hidrolik cephe
olarak ta tanımlanmaktadır, sıcaklık cephesinden (veya ısıl cepheden) daha hızlı hareket edecektir
(Satman vö., 1997). Şekil 1 ısıl cephenin ve hidrolik cephenin rezervuarda ilerlemesini şematik
olarak göstermektedir. Isıl cephenin hızı ile hidrolik cephenin hızı arasındaki ilişki Denklem 3’te
verilmektedir. Üretim kuyularında herhangi bir sıcaklık değişmesi oluşmadan önce üretilen su
bileşiminde basılan su ile orijinal rezervuar sularının karışmasından dolayı oluşan bileşim değişimi
gözlenmelidir. Bu gözlem sahada tekrar-basma uygulamasının tasarımında incelenmesi gerekli ve
önemli bir faktördür.
d. Isıl cephenin üretilen suyu etkileyip etkilemediğinin belirlenebilmesi için kolaylıkla başvurulan
yöntem, enjeksiyon kuyusunun yakınındaki üretim kuyularından üretilen suyun sıcaklığının
ölçülmesidir. Basılan suyun ve üretilen suyun sıcaklıkları periyodik olarak ölçülmeli ve
kaydedilmelidir.
e. Tekrar-basma uygulaması sırasında basılan formasyonda yeraltı hareketleri olabilir. Dolayısıyla
uygulama boyunca belirli dönemlerde sismik çalışmaların (veya mikrosismik çalışmaların)
yapılmasında yarar vardır.
f. Enjeksiyon kuyularının maliyeti ile birlikte pompa ve pompaları çalıştırmak için gerekli gücün
tekrar-basma uygulaması ekonomisinin değerlendirilmesinde önemli faktörler olduğu
unutulmamalıdır.
Tekrar-basma olayında yanıtlandırılması gerekli en önemli sorulardan birkaçı arasında: suyun
basılması için kaç kuyu kullanılacağı, pompa gerekip-gerekmiyeceği ve suyun nereye basılacağı
sayılabilir. Basılan suyun debisi biliniyorsa, ısıl kirlenmeyi önlemek için rezervuarınkinden daha düşük
sıcaklıktaki suyun üretim bölgesinden ne kadar uzakta bir kuyudan veya kuyulardan basılması
gerektiği tekrar-basma uygulanmasında incelenmesi gerekli en önemli konu olmaktadır.
Enjeksiyon kuyularının yerleri seçilirken özellikle basılan soğuk suyun üretilen sıcak rezervuar suyunu
hemen etkilememesi istenir. Basılan suyun yüksek geçirgenlikli akış kanalları içinde akışı ve üretim
kuyularına erken varışı önlenmelidir. Genellikle çatlaklı kayaçlar içerisinde akışın enjeksiyon
kuyusunun etrafında simetrik ilerlemesi beklenmez. Akışkanın bazı yönlerde daha hızlı ilerleyeceği
gözönüne alınmalıdır. Dolayısıyla enjeksiyon ve üretim kuyuları arasında güvenilir bir aralığın olması
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gerekmektedir. Bu aralıklar, ancak sağlıklı basınç girişim ve özellikle de izleyici testleri ile
rezervuardaki akış yollarının tanımlanmasından sonra belirlenebilmektedir.
Tekrar-basma sırasında enjeksiyon kuyusu etrafında basılan suyun oluşturduğu bir zon bulunur. Şekil
1’de gösterildiği gibi, enjeksiyon kuyusu etrafındaki zonun sıcaklığı orijinal rezervuar sıcaklığından
daha düşük olacaktır. Bu düşük sıcaklıklı zon zamanla büyür ve sonuçta üretim kuyusuna varır.
Basılan suyun bu hareketi sırasında, kayaçla temas eden su ısınırken kayaç ise soğuyacaktır. Düşük
sıcaklık zonunun formasyonda ilerleme hızı basılan suyun hidrolik ilerleme hızından doğal olarak daha

SICAKLIK,
TUZLULUK

Tekrar-Basma İşleminde Hidrolik Cephe ve
Isıl Cephenin Rezervuar İçinde İlerlemesi
ISIL
HİDROLİK
CEPHE
CEPHE

Trez
Basma
Sıcaklığında
Basılan
Su

Tbas

Rezervuar Suyu
Tuzluluğu
Rezervuar
Sıcaklığında
Basılan
Su

Basılan Su

Rezervuar
Sıcaklığında
Rezervuar
Suyu

Tuzluluğu
BASMA KUYUSUNDAN UZAKLIK
Şekil 1. Tekrar-basma işleminde hidrolik cephe ve ısıl cepheninrezervuar içinde ilerlemesi.
düşük olacaktır. Basılan soğuk suyun üretim kuyularına varışından belirli bir süre geçtikten sonra
üretilen su sıcaklığı düşer. Dolayısıyla üretim kuyularındaki suyun sıcaklığının basılan su debisine,
zamana ve enjeksiyon ile üretim kuyuları arasındaki aralığa bağlı olarak tahmini önemli olmaktadır.

3. ENJEKSİYON İŞLEMİNDE KUYULARIN ÖNEMİ
Bir jeotermal sahada herhangi bir kuyunun enjeksiyon kuyusu olarak kullanılması durumunda kuyuya
ait 3 önemli özelliğin değerlendirilmesi gerekmektedir:
1)
2)
3)

Kuyu başı ve kuyu içi donanımının enjeksiyona uygunluğu,
İstenen enjeksiyon debisini sürekli olarak sağlayabilme özelliği,
Kuyunun saha içinde ve üretim sahasına göre konumu.

Aşağıda bu üç özellik ayrıntılı olarak incelenmektedir.
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3.1. Kuyu Başı ve Kuyu İçi Donanımının Enjeksiyona Uygunluğu
Üretim kuyuları enjeksiyon kuyularına dönüştürülebilir. Ancak bu dönüştürme işlemi kuyunun
incelenmesi, tasarlanması ve hazırlanması aşamalarını gerektirmektedir. Kuyunun enjeksiyon işlemi
için teknik ve ekonomik uygunluğu kesinlikle araştırılmalıdır.
Kuyunun enjeksiyon kuyusu olarak kullanılması durumunda incelenecek ilk işlem kuyubaşının
enjeksiyona uygunluğu olmalıdır. Kuyubaşı donanımı enjeksiyonda gerekli olabilecek yüksek basınca
dayanıklı olmalıdır.
Diğer taraftan kuyuiçindeki koruma borusunun durumu önemlidir. Eğer kaçak yapan yerler veya
herhangi bir mekanik bozulma söz konusu ise araştırılmalı ve gerekli onarım ve önlemler alınmalıdır.
Aynı şekilde kuyu dibinde filtreli (delikli) boru (liner) varsa incelenmeli ve gerekirse temizlenmelidir.
Gerekmesi durumunda kuyunun yeniden delinerek derinleştirilmesi veya mekanik koşulların
iyileştirilmesi gündeme gelebilir. Kum veya kayaç parçacıklarının döküntüsünün kuyunun dibini
doldurması durumunda bir sondaj makinasıyla kuyuda temizlik yapılması gerekli olabilir.
Kuyudibinin basılan akışkanın seçilen derinliklere gidişini sağlayacak yapıda olması arzu edilir.
Basılacak derinliklerin önceden belirlenmesi durumunda, kuyu tamamlama işleri uygun olarak
tasarlanabilir.
Gerektiğinde asitleme, perforasyon ve hidrolik çatlatma işlemleri tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.
3.2. İstenen Enjeksiyon Debisini Sürekli Olarak Sağlayabilme Özelliği
Üretilebilirliği düşük olan kuyuların enjeksiyon kuyusuna dönüştürülmesi ilk akla gelen yaklaşımlardan
birisidir. Ancak unutulmaması gereken önemli bir özellik ise, düşük üretilebilirliğin formasyonun olası
düşük geçirgenliğinden ve düşük net kalınlıktan kaynaklanabileceği ve dolayısıyla bu parametrelerin
aynı zamanda enjektiviteyi de aynı şekilde olumsuz olarak etkileyeceğidir.
Enjeksiyon durumunda kontrol edilmesi gereken iki önemli parametre enjeksiyon debisi ve gerekli
kuyubaşı enjeksiyon basıncıdır.
Rezervuar koşullarına göre enjeksiyon debisi zamanla artabilir, azalabilir veya sabit kalabilir. Debi
zamanla azalıyorsa sahanın kapalı bir sistem olarak davranış gösterdiği veya basılan akışkanın kuyu
yakın civarındaki formasyonu kirleterek geçirgenliği düşürdüğü yorumları yapılabilir. Debi zamanla
artıyorsa enjeksiyon koşullarının kuyu yakın civarındaki formasyon geçirgenliğini olumlu olarak
etkilediği, örneğin rezervuara sıcaklığı düşük akışkanın enjeksiyonunda oluşan geçirgenlik artışı gibi,
yorumu yapılabilir. Ayrıca enjeksiyon debisinin, enjeksiyon kuyusuna yakın bölgedeki üretim
kuyularının üretimlerinden etkilenebileceği gerçeği ihmal edilmemelidir.
İstenen enjeksiyon debisinin gerçekleştirilebilmesi için kuyunun saha içinde debi için gerekli uygun
geçirgenliğe sahip bölgelere yerleştirilmiş olması önemlidir.
3.3. Enjeksiyon Kuyusunun Saha İçinde ve Üretim Sahasına Göre Konumu
Enjeksiyon kuyusunun yerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli özellik basılan akışkanın
sahanın üretim performansına etkisidir. Enjeksiyon sırasında; rezervuarda akışkan varlığının
arttırılması, basılan akışkanın akış sırasında sıcaklığının artması ve zamanla üretim kuyularından
üretilmesi ile sahadan ısı üretiminin arttırılması amaçlanır. Ancak sakınılması gereken olay ise basılan
sıcaklığı düşük akışkanın yeteri kadar ısınmadan ve sıcaklığı istenilen düzeye çıkmadan üretim
kuyusuna varması, dolayısıyla üretim performansının olumsuz etkilenmesidir.
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Jeotermal sahalarda tekrar-basma uygulamalarında genel yaklaşım:
a)
b)
c)

enjeksiyon kuyularının üretim sahasını çevreleyen konumda yerleştirilmesi,
olduğunca üretim zonundan daha derin formasyona enjekte edilerek, akışkanın akış
sırasında ısındıktan sonra oluşan yoğunluk düşümü neticesinde yukarılara hareket
ederek üretim kuyularına varması,
enjekte edilen soğuk akışkanın rezervuar içinde ısındıktan sonra üretim kuyularına
varışını sağlayacak yeterli uzaklıkta enjeksiyon kuyularının yerleştirilmesi,

konularını hedefleyecek şekilde düzenlenir.
Enjeksiyon kuyularının yerlerinin seçiminde belirli bir sistematik yerleşim programı uygulanmalı,
kuyuların gelişigüzel yerleştirilmesinden sakınılmalıdır. Kuyunun mümkün olduğunca üretim sahasının
dışında tutulması doğru bir yaklaşımdır. Enjeksiyon kuyusu ile yakınındaki üretim kuyuları arasında bir
akış kanalı oluşturabilecek çatlak veya kırık yapının olmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür bir akış
kanalı basılan soğuk akışkanın hızla üretim kuyusuna varmasına neden olabilir ve ısı üretimi olumsuz
etkilenir.
Tekrar-basma planlamasında en önemli parametrelerden birisi de kuyu sayısıdır. Enjeksiyonun
mümkün olduğunca çok sayıda kuyudan yapılmasında yarar vardır. Enjeksiyon debisi küçük tutularak,
basılan soğuk akışkanın rezervuarda daha çabuk ısınması sağlanırken, formasyonda ısıl kirlenmeden
kaynaklanan olası olumsuz etkiler minimum düzeyde tutulabilir. Doğal olarak, enjeksiyonda kullanılan
kuyu sayısı arttıkça maliyette yükselecektir. Dolayısıyla, basılacak toplam miktar, kuyu sayısı ve
maliyet arasında bir optimizasyona gitmek en akılcı yaklaşım olmaktadır.

4. TEKRAR-BASMANIN MATEMATİKSEL MODELLENMESİ
Bu bölümde akışın ve rezervuarın türüne bağlı olarak tekrar-basma uygulamasında rezervuarda
oluşan sıcaklık dağılımını veren matematiksel modeller kısaca tanıtılacaktır.
4.1. Çevrel Akışta Rezervuar İçinde Sıcaklık Dağılımı
Orijinal sıcaklığı To olan bir rezervuara Ti
sıcaklığında bir akışkan basıldığını düşünelim. Akış
yönünde ısının taşıma yoluyla gerçekleştiği ve rezervuardan alt ve üst formasyonlara ısı geçişinin
iletim yoluyla olduğu varsayılırsa, rezervuar içinde sıcaklık dağılımı



rD

TD = erfc 
 2 θ (t − r ) 
D
D 


t D ≥ rD için

(4)

olarak verilir. Burada boyutsuz parametreler

TD =

θ=

T − To
, boyutsuz sıcaklık
Ti − To

ρ 1C 1
ρ 2C 2

, boyutsuz hacimsel ısı kapasitesi
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2λπr 2
, boyutsuz yarıçap
ρ w C w qb

λt
ρ 1C1 b 2

, boyutsuz zaman

olarak tanımlanmaktadır. Eğer rezervuar ile alt ve üst formasyonlar arasında ısı geçişi ihmal edilirse,
ısıl cephenin r uzaklığına varış zamanı

t BT

πr 2 hρ 1C 1
=
ρ wC w q

(5)

denklemiyle bulunur. Burada

ρ 1C 1

jeotermal rezervuar için hacimsel ısı kapasitesi olup

ρ 1C 1 = (1 − φ ) ρ r C r + φρ w C w
olarak verilir.

ρ 2C 2

(6)

ise alt ve üst formasyonların hacimsel ısı kapasitesidir.

Denklem 4’teki erfc(x), x ‘in tamamlayıcı hata fonksiyonu (complementary error function) olarak bilinir.
Denklem 4-6’da geçen diğer tanımlar:

λ = rezervuardan alt ve üst formasyonlara ısı iletimi için geçerli ısıl iletkenlik, J/m.s.oC
ρ w = su yoğunluğu, kg/m3
C w = suyun ısı kapasitesi, J/kg.oC
ρ r = rezervuar kayacı yoğunluğu, kg/m3
C r = rezervuar kayacı ısı kapasitesi, J/kg.oC
φ = gözeneklilik
t = enjeksiyon zamanı, s
q = enjeksiyon debisi, m3/s
h = 2b = rezervuar kalınlığı, m
T = rezervuar içindeki sıcaklık, oC
Şekil 2’de görüldüğü gibi tekrar-basma sırasında enjeksiyon kuyusu etrafında basılan suyun
oluşturduğu bir zon bulunur. Bu zonun sıcaklığı orijinal rezervuar sıcaklığından daha düşük olacaktır.
Bu düşük sıcaklıklı zon zamanla büyür ve sonuçta üretim kuyularına varır. Basılan suyun bu hareketi
sırasında, kayaçla temas eden su ısınırken kayaç ise soğuyacaktır. Düşük sıcaklık zonunun
rezervuarda ilerleme hızı basılan suyun hidrolik ilerleme hızından doğal olarak daha düşük olacaktır.
Basılan soğuk suyun üretim kuyularına varışından belirli bir süre geçtikten sonra üretilen su sıcaklığı
düşer. Dolayısıyla üretim kuyularındaki suyun sıcaklığının basılan su debisine, zamana ve enjeksiyon
ile üretim kuyuları arasındaki aralığa bağlı olarak tahmini önemli olmaktadır.
4.2. Kuyuçifti İçin Rezervuarda Sıcaklık Dağılımı
Denklem 5, enjeksiyon kuyusu etrafında üretim yapan bir kuyu olmaması durumunda geçerlidir. Eğer,
enjeksiyon kuyusu yakınında bir üretim kuyusu varsa, iki kuyu birlikte bir kuyu çifti (doublet) (Şekil 3)
davranışı gösterir. Kuyuçifti davranışında, ısıl cephenin üretim kuyusuna varış zamanı
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(7)

denklemiyle verilir. Denklem 5 ve 7, ısıl kirlenmenin oluşmayacağı koşulları (veya güvenilir aralığı)
belirlemek üzere tekrar-basma tasarımında kullanılabilir.
Kuyuçifti modelinde rezervuar içinde sıcaklık dağılımını bulmak için çözümü Şekil 4’te verilen
Gringarten-Sauty (1975) modeli kullanılabilir.
4.3. Doğal Çatlaklı Rezervuarda Sıcaklık Dağılımı
Doğal çatlaklı ortamda akış Şekil 5’te şematik olarak gösterilmektedir. Doğal çatlaklı rezervuarlarda
izotermal olmayan akışkan akışı için modeller (Bodvarsson ve Tsang, 1981) ve Satman (1988)
tarafından verilmektedir. Şekil 6’da ise farklı enjeksiyon zamanlarında çatlak ve matriks içinde sıcaklık
dağılımları gösterilmektedir.
Enjeksiyon
Kuyusu
Geçirimsiz Formasyon
Isıl Cephe

Gözenekli ve
Geçirimli
Rezervuar

T=Ti

r

T=To

A

Enjeksiyon
Kuyusu
Geçirimsiz Formasyon
Sıcaklık
Profili

B

Şekil 2. Başlangıç sıcaklığı To olan gözenekli ortama Ti sıcaklığında çevrel akışta su basılmasında
oluşan sıcaklık dağılımı: ( a) Alt ve üstteki geçirimsiz formasyonlara ısı geçişi olmaması durumu b) Alt
ve üstteki geçirimsiz formasyonlara ısı geçişi olması durumu.)
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Şekil 5’te görüldüğü gibi, enjeksiyon kuyusu etrafında enjeksiyon suyu sıcaklığında bir soğuk zon
oluşur. Bu zonun önünde bir geçiş zonu yeralır. Daha da ileride ise orijinal rezervuar sıcaklığında bir
sıcak su zonu vardır. Enjeksiyon kuyusundan geçiş zonuna kadar olan bölgede çatlak içinde ısı
taşınımla gerçekleşir. Geçiş zonu içinde ise, kayaç matriksinden çatlağa doğru akış ısı iletimi ile olur.
Şekil 6’da 0.1-0.9 boyutsuz sıcaklık konturları gösterilmektedir. TD=1.0 enjekte edilen suyun sıcaklığını
temsil ederken, orijinal rezervuar suyunun sıcaklığı ise TD=0.0 olarak alınmaktadır. Çatlak η=0
değerinde (yatay eksen üzerinde) bulunmaktadır.
Matriksin etkisinin henüz hissedilmediği küçük enjeksiyon zamanı değerlerinde(τ=0.01), çatlak içinde
ısıl cephe hızla hareket etmektedir. Ara zaman değerinde(τ=0.1), matriksle çatlak arasında ısı
alışverişi başlamaktadır, sıcaklık konturları matriks içine doğru yayılmaktadır. Büyük zaman değerinde
(τ=1) tüm sistem (çatlak+matriks) içinde ısıl cephe oluşmakta ve bir düz doğru şeklinde enjeksiyon
kuyusundan üretim kuyusuna doğru hareket etmektedir.

Isıl Cephenin
Yeri (ay)

Şekil 3. Kuyuçifti modeli için kesik çizgiler akış çizgilerini gösterirken, kesiksiz çizgiler 3.5, 7 ve 10.5 ay
enjeksiyon sonunda ısıl cepheyi göstermektedir.
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Şekil 4. Kuyuçifti modelinde rezervuar içinde sıcaklık dağılımını bulmakta kullanılan Gringarten-Sauty
(1975) grafiği.
To=Orijinal rezervuar sıcaklığı, oC
Ti=Enjeksiyon sıcaklığı, oC
Tw=t enjeksiyon zamanında ve D uzaklığında suyun sıcaklığı, oC
KR=Alt ve üst formasyonların ısıl iletkenliği, J/m3.oC
h=Rezervuar kalınlığı, m
Q=Enjeksiyon debisi, m3/st

ρ A C A =Rezervuarın hacimsel ısı kapasitesi, J/m3.oC
ρ R C R = Alt ve üstteki formasyonların hacimsel ısı kapasitesi, J/m3.oC
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Geçirimsiz Formasyon

SOĞUK

SICAK

q
Çatlak
Matriks

Şekil 5. Bir çatlağa soğuk su enjeksiyonu durumunda enjeksiyon kuyusu etrafında enjeksiyon sıcaklığında
soğuk zon, geçiş zonu ve uzakta orijinal rezervuar sıcaklığında sıcak zonun şematik görünümü.

Şekil 6. Çatlaklı bir rezervuarda farklı enjeksiyon zamanlarında sistem içinde sıcaklık dağılımları.
(Bodvarsson ve Tsang, 1981)
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5. TEKRAR-BASMA UYGULAMASININ TASARIMI
Tekrar-basma uygulaması için gerekli tasarım parametrelerini belirlemek üzere modelleme çalışması
yapılabilir. Sahada kuyuların yerleşim koşullarına bağlı olarak, modelleme çalışmasında enjeksiyon ve
üretim kuyularının enjeksiyon-üretim kuyu çifti oluşturacak şekilde davranması veya enjeksiyon
kuyularından basılan suyun çevresindeki üretim kuyularından etkilenmeden hareketi ayrı ayrı modeller
olarak incelenebilir.
Modelleme çalışmasında gerekli parametreler: enjeksiyon debisi, enjekte edilen formasyon kalınlığı,
enjeksiyon ve üretim kuyuları arasındaki aralık ve enjeksiyon süresidir. Bu bölümde incelenen
modelde kullanılmak üzere jeotermal rezervuarı için 130 oC rezervuar sıcaklığı, 60 oC enjeksiyon
sıcaklığı ve % 5 rezervuar gözenekliliği örnek olarak alındı.
Şekil 7, tekrar-basma uygulamasında ısıl kirlenmenin oluşmaması için gerekli enjeksiyon ve üretim
kuyuları güvenilir aralığını, formasyon kalınlığı, enjeksiyon debisi ve enjeksiyon süresi için vermektedir.
Örneğin, 100 m kalınlıkta formasyona 100 m3/st debide su basılması durumunda 20 aylık sürekli
enjeksiyon sonunda ısıl kirlenme cephesinin üretim kuyusuna varmaması için üretim kuyusu
enjeksiyon kuyusundan en az 150 m uzaklıkta yeralmalıdır. Doğal olarak enjeksiyon debisi arttırılırsa
gerekli güvenilir aralık arttırılmalıdır. Debi sabit tutulup, formasyon kalınlığı arttırılırsa, gerekli güvenilir
aralık azalacaktır. Diğer taraftan, ısıl cephenin üretim kuyusuna ulaşması enjeksiyon süresiyle ilişkilidir
ve enjeksiyon ve üretim kuyuları güvenilir aralığı artarsa ısıl cephenin üretim kuyusuna varması için
gerekli enjeksiyon süresi de artacaktır. 100 m3/st debide 100 m kalınlıklı bir formasyona 20 ay
enjeksiyonda gerekli güvenilir aralık 150 m iken, 40 aylık enjeksiyon sonunda üretim kuyusuna ısıl
cephenin varmamış olması için gerekli aralık en az 215 m olmalıdır.
Şekil 7 enjeksiyonun sürekli olarak yapıldığı genel bir tekrar-basma uygulaması için kullanılabilir.
Ancak, İzmir Balçova-Narlıdere ve Afyon Ömer-Gecek gibi sahalarda sahanın etkin olarak işletildiği
soğuk dönemde enjeksiyon yapılırken, yılın sıcak döneminde ise enjeksiyon minimum düzeyde olacak
veya yapılmayacaktır. Dolayısıyla, üretim-enjeksiyon kuyu çifti modeli, rezervuara enjeksiyon
döneminin yılın 8 ayı süreceği varsayılarak, gerekli güvenilir kuyu aralığı değerlerini enjeksiyon debisi
ve formasyon kalınlığına bağlı olarak tahmin edebilmek için kullanılabilir.
Şekil 8 sekiz ay süresince sabit debide enjeksiyon yapılması durumunda ısıl kirlenmenin üretim
kuyusunda oluşmaması için güvenilir aralık sonuçlarını vermektedir. Şekil 8’de görüldüğü gibi
enjeksiyon debisi arttıkça güvenilir aralık ta artmakta, formasyon kalınlığı arttıkça aralık azalmaktadır.
Örneğin, 100 m kalınlıktaki formasyona 100 m3/st debide soğuk akışkan basılması durumunda ısıl
cephenin üretim kuyusuna varmaması için (veya üretim kuyusunda ısıl kirlenmenin oluşmaması için)
üretim kuyusu enjeksiyon kuyusundan en az 95 m uzaklıkta olmalıdır.
Isıl cephe üretim kuyusuna vardıktan sonra enjeksiyona devam edilirse, üretim kuyusundan üretilen
suyun sıcaklığı zamanla azalacaktır. Değişen kuyubaşı sıcaklığının enjeksiyon süresi ve formasyon
kalınlığına bağlı olarak değişimini belirlemek üzere üretim-enjeksiyon kuyu çifti modeli kullanıldı ve
elde edilen sonuçlar Şekil 9’da gösterilmektedir. Sonuçlar, 100 m aralıklı enjeksiyon ve üretim kuyuları
için, enjeksiyon ve üretim debisinin 108 m3/st olması durumunda formasyon kalınlığının 100 m ve 300
m alınması koşullarında kuyubaşı sıcaklığı ile enjeksiyon süresi ilişkisini vermektedir. 100 m kalınlık
için ısıl cephe 0.65 yılda üretim kuyusuna varmakta, enjeksiyonun sürdürüldüğü büyük zaman
değerlerinde kuyubaşı sıcaklığı azalmaktadır. Şekil 7-9 tekrar-basma uygulamalarında, uygulamaların
tasarlanmasında gerekli önemli parametreleri belirlemeye yardımcı olacak sonuçları içermektedir.
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ISIL KİRLENMENİN OLUŞMAMASI İÇİN GÜVENİLİR ARALIK
(ÜRETİM-ENJEKSİYON KUYU ÇİFTİ MODELİ
Varsayımlar:
1) 130oc rezervuara 60oc’da su basılmaktadır.
2) Su sabit debide basılmaktadır.
3) Enjeksiyon kuyusundan basılan debi ile üretim kuyusu debisi aynıdır.
4) Rezervuar rezervuar gözenekliliği % 5’tir.

600

KALINLIK = 100 m

Enjeksiyon ve Üretim
Kuyulari Araligi, m

KALINLIK = 50 m

400

200 m3/st

Debi=200 m3/st
100 m3/st

100 m3/st
200

50 m3/st
50 m3/st

30 m3/st

Debi=30 m3/st

0
0

20

40

60

Enjeksiyon Süresi, ay
Şekil 7. Isıl kirlenmenin oluşmaması için gerekli güvenilirlik aralık grafiği.

Jeotermal Enerji Semineri

_______________________________________________________________________________________________

220

_______

ISIL KİRLENMENİN OLUŞMAMASI İÇİN GÜVENİLİR ARALIK
(ÜRETİM-ENJEKSİYON KUYU ÇİFTİ MODELİ
Varsayımlar:
1) 130oc rezervuara 60oc’da su basılmaktadır.
2) Su sabit debide basılmaktadır.
3) Enjeksiyon kuyusundan basılan debi ile üretim kuyusu debisi aynıdır.
4) Rezervuar rezervuar gözenekliliği % 5’tir.
250

KALINLIK = 50 m

Enjeksiyon ve Üretim
Kuyulari Araligi, m

200

100 m
150

150 m
200 m
250 m

100

300 m

50

0
50

100

150

200

250

300

Enjeksiyon Debisi, m3/st
Şekil 8. Suyun 8 ay boyunca sabit debide basılması durumunda ısıl kirlenmenin oluşmaması için
gerekli güvenilir aralığın formasyon kalınlığı ve enjeksiyon debisiyle ilişkisi.
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KUYUBAŞI ÜRETİM SICAKLIĞININ ENJEKSİYON SÜRESİ İLE DEĞİŞİMİ
(ÜRETİM-ENJEKSİYON KUYU ÇİFTİ MODELİ)
Varsayımlar:
1) 130oc rezervuara 60oc’da su basılmaktadır.
2) Su sabit debide (=108 m3 /st ) basılmaktadır.
3) Enjeksiyon kuyusundan basılan debi ile üretim kuyusu debisi aynıdır.
4) Rezervuar rezervuar gözenekliliği % 5’tir.
5) Enjeksiyon ve üretim kuyuları aralığı 100 m’dir.
130

KUYUBASI SICAKLIGI, C

120

KALINLIK = 300 m
110

100

KALINLIK = 100 m
90

80
0

2

4

6

8

10

Enjeksiyon Süresi, yil
Şekil 9. Enjeksiyon ve Üretim kuyuları arasında 100 m aralık bulunması ve suyun 108 m3/st debide
basılması durumunda kuyubaşı üretim sıcaklığının enjeksiyon süresi ile değişimi.

6. TÜRKİYE’DE SAHA UYGULAMALARI
6.1. Balçova-Narlıdere B-9 Kuyusundan Tekrar-Basma Uygulaması
İzmir’deki Balçova-Narlıdere jeotermal sahası, ülkemizdeki en gelişmiş merkezi ısıtma sistemine enerji
sağlamakta kullanılmaktadır. Sahada 8 derin ve 12 sığ kuyu vardır. Kuyu yerleşimleri Şekil 10’da
gösterilmektedir.
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2002 yılı sonuna kadar derin kuyular genelde üretim amacıyla ve sığ kuyular ise tekrar-basma
amacıyla kullanılıyordu. Sahada en sığ kuyu olan 48.5 m derinlikteki B-9 kuyusundan tekrar-basma
yapılıyordu.

BALÇOVA-NARLIDERE JEOTERMAL SAHASINDA
SIĞ VE DERiN KUYULARIN YERLEŞİMLERİ
49600

BD-5
49400

B-8

B-3

ND-1

BD-2

BD-7
BD-4
B-12

49200

B-11

BD-6

BD-1 B-2

B-10

B-4

49000

B-9

B-5

BD-3

B-6

B-7
B-1

48800

2400

2800

3200

3600

Şekil 10. Balçova-Narlıdere sahasında kuyuların yerleşimleri.
Şekil 11, 12 Ekim 2000 tarihinden itibaren 18 Şubat 2001 tarihine kadar olan dönemde B-9
kuyusundan yapılan enjeksiyon debisinin ve ayrıca B-4 ve B-10 kuyularından yapılan üretim debisinin
ve üretimde ölçülen kuyubaşı sıcaklıklarının zamanla değişimini vermektedir. Üretim kuyularının
sıcaklık değerleri 12 Ekim 2000 tarihinden başlayarak ölçülmüştür.
B-9 kuyusundan enjeksiyon debisi dönem sonunda 225-250 m3/st değerine kadar yükselmekle
beraber dönem ortalaması 150-175 m3/st civarındadır. Dönem içinde B-4 üretim debisi 40-60 m3/st
arasında, B-10 üretim debisi ise ortalama 100 m3/st olarak gerçekleşmiştir. 12 Ekim 2000 tarihli ilk
kuyubaşı üretimi sıcaklık ölçümleri, B-4 için 102 oC olarak ve B-10 için 104 oC olarak kaydedilmiştir.
Her iki kuyuda da söz konusu sıcaklık değerleri ilk 14-15 gün içinde sabit kalmış ve daha sonra
hızla düşmeye başlamıştır. 18 Şubat 2001 tarihli sıcaklık ölçümleri B-4 için 86 oC ve B-10 için 87 oC
olarak gerçekleşmiştir.
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12 EKİM 2000'DEN iTiBAREN B-9 KUYUSU ENJEKSiYON DEBiSi ve
B-4 İLE B-10 KUYULARININ ÜRETİM SICAKLIKLARININ DEĞİŞİMİ
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0
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160

12 Ekim 2000'den itibaren gün sayısı
Şekil 11. 12 Ekim 200’den itibaren B-9 kuyusu enjeksiyon debisi ve B-4 ile B-10 kuyularının
üretim sıcaklıklarının değişimi.
Şekil 11’deki veriler değerlendirildiğinde üç önemli sonuç oluşmaktadır:
1)
2)

3)

B-9’dan yapılan enjeksiyon, B-4 ve B-10’dan yapılan toplam üretime yaklaşık olarak eşittir. B9’a en yakın kuyular B-4 ve B-10 olduğuna göre bu sonuç normal ve beklenen bir sonuçtur.
B-4 ve B-10 kuyuları B-9 enjeksiyon kuyusuna yaklaşık olarak aynı uzaklıktadır. B-9’dan
basılan 60 oC’daki soğuk suyun B-4 ve B-9’a varış süreleri yaklaşık olarak 12-14 gün kadardır.
Bu süre ısıl kirlenmenin başladığı, bir başka deyişle üretilen su sıcaklığının basılan soğuk su
sıcaklığından etkilenmeye başladığı süre olarak tanımlanabilir.
B-4 ve B-10’da ısıl kirlenmenin başlamasından itibaren kuyubaşı üretim sıcaklığı hızla
azalmaktadır.

Yukarda sıralanan gözlemler ve gerçekler göz önüne alınarak bir modelleme çalışması yapılarak B9’dan yapılan enjeksiyonun B-4 kuyusundan yapılan üretim sıcaklığını nasıl etkilediği incelendi.
İnceleme çalışmasında iki ayrı model (Model 1 ve Model 2) kullanıldı. Her iki modelde de homojen
ortamda çevrel akış varsayımı yapıldı. Model 1’de Denklem 4 kullanılarak ve B-4’ten üretim
yapılmadığı varsayılarak, B-9’dan yapılan enjeksiyonun B-9’tan yaklaşık 114 m uzaklıkta bulunan B-4
üretim kuyusu noktasında sıcaklığı nasıl etkilediği incelendi (Bodvarsson, 1969). Model 2’de ise Şekil
4’te verilen çözüm kullanılarak ve B-9 ile B-4’ün bir enjeksiyon-üretim kuyusu çifti oluşturduğu
varsayılarak ve enjeksiyon debisi ile üretim debisi aynı alınarak B-9’dan yapılan enjeksiyonun B-4
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kuyusundaki üretim sıcaklığını nasıl etkilediği araştırıldı (Gringarten ve Sauty, 1975). Her iki
modelleme çalışmasında da kuyular arasındaki akışın yatay konumda olduğu, enjeksiyon sıcaklığının
60 oC ve orijinal rezervuar sıcaklığının 102 oC olduğu varsayımı yapıldı.
Modelleme çalışmasında ısıl cephenin B-9 kuyusundan B-4 kuyusuna 12 günde ulaştığı gözönüne
alınarak, öncelikle B-9 kuyusu ile B-4 kuyusu arasında oluşan su akışının Model 1’de 1 m kalınlıklı bir
formasyon içinde ve Model 2’de ise 2 m kalınlıklı bir formasyon içinde yeraldığı belirlendi. Daha sonra
bulunan formasyon kalınlık değerleri modelleme çalışmasında veri olarak kullanılarak, B-4 kuyusu
üretim sıcaklığındaki zamanla olan değişme bulundu.
Modelleme çalışması sonuçları Şekil 12’de gösterilmektedir. Model 2, B-4’ten yapılan üretimin 50 m3/st
(Model 2.1) ve 60 m3/st (Model 2.2) değerleri için ayrı ayrı uygulandı ve elde edilen sonuçlar Şekil
12’de verilmektedir.
Şekil 12’de verilen modelleme sonuçları, Model 2’nin B-9 ile B-4 kuyuları arasındaki enjeksiyonun
üretimi etkilemesi olayını oldukça iyi bir şekilde temsil ettiğini göstermektedir. Ayrıca, B-9 ile B-4’ün bir
enjeksiyon-üretim çifti şeklinde hareket ettiğini göstermesi yine normal ve beklenen bir sonuçtur. B-4
kuyusu üretim kuyusu olduğu için, B-4 kuyusunun üretim sıcaklığının B-4 kuyusuna B-9 kuyusundan
varan soğuk akışkan sıcaklığı ile B-4’ün kuzeyindeki bölgeden üretilen sıcak akışkan sıcaklığının bir
ortalaması şeklinde oluşması normaldir. Eğer B-4 kuyusundan üretim yapılmasaydı, Model 1 sonuçları
geçerlilik kazanacak ve dolayısıyla üretim sıcaklığı Model 1’den elde edildiği gibi daha düşük olacaktı.
Modelleme çalışması, B-9’dan yapılan enjeksiyonun jeotermal rezervuarlarda uygulanan tekrar-basma
işleminde beklenen yararları ve sonuçları oluşturması açısından verimli bir işlem olmadığı sonucunu
vermektedir. B-9’dan yapılan tekrar-basma sığ sistemdeki üretim kuyularında soğuma etkisi
yaratmaktadır. Bu nedenle, B-9’da yapılan uygulama, Balçova-Narlıdere sahasında 50-150 m sığ
derinlik aralığındaki verimsiz bir tekrar-basma uygulaması olarak özetlenebilir.
B-9’da enjeksiyona başlandıktan 12 gün sonra ısıl cephenin 114 m uzaklıktaki B-4 kuyusuna varması
ve daha sonra üretim sıcaklığının hızla düşmesi, formasyonda oldukça hızlı bir akış dolayısıyla basılan
soğuk akışkana formasyondan ısı geçişinin zayıflığının ve enjeksiyon işleminin verimsizliğinin en
önemli kanıtıdır. Aksoy (2001), B-9’dan basılan izleyicilerin 37-49 st’de B-4’de ulaştığını saha testiyle
belirlemiştir. İzleyici varış süresi ortalama 43 st alınırsa ve ısıl cepheninde 12 günde B-4’e ulaştığı
bilindiğinden, Denklem 3 yardımıyla formasyon gözenekliliği %8.5 olarak belirlenmektedir.
Tekrar-basma işleminin tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli iki özellik; ısıl cephenin üretim
kuyusuna geç varmasını sağlayacak ve dolayısıyla rezervuardaki akışkana basınç desteği verme
özelliği ve hareket ederken sıcak kayaçtan ısı alıp, alınan ısıyı üretim kuyusuna taşıyacak enjeksiyon
akışkanının rezervuarda mümkün olduğunca uzun süre kalması özelliğidir. Rezervuarda kalış
süresinin uzunluğu ve buna bağlı olarak ısıl cephenin üretim kuyusuna geç varışı, tekrar-basma
işleminin verimliliğini arttırır. B-9 uygulamasında ise idealde olması gerekenin tam tersi
gerçekleşmektedir. B-9’dan basılan akışkanın 2-3 gün gibi kısa bir sürede B-4 üretim kuyusuna
varması hiç arzu edilmeyen ve kesinlikle verimsizliğe neden olan bir gerçektir.
B-9’dan yapılan tekrar-basma uygulamasının verimsizliğinin ve başarısızlığının anlaşılması üzerine,
sahayı işleten Balçova Jeotermal A.Ş. yönetimi uygulamanın derin kuyulara yapılması kararı
doğrultusunda, sahada 2002 yılında delinen BD-8 kuyusunda tekrar-basma uygulaması başlatıldı.
Sahada alınan ilk sonuçlar, yeni uygulamanın başarıyla sürdürüldüğünü göstermektedir. Sözkonusu
yeni uygulama, ülkemizde örnek teşkil edebilecek bir uygulama olmaya adaydır.

Jeotermal Enerji Semineri

_______________________________________________________________________________________________

225

_______

12 EKİM 2000'DEN İTİBAREN B-9 KUYUSU ENJEKSİYON DEBİSİ
ve B-4 KUYUSUNUN ÜRETİM SICAKLIĞININ DEĞİŞİMİ
(Enjeksiyon Sıcaklığı=60 °C, Orijinal Rezervuar Sıcaklığı=102 °C
B-9 - B-4 Aralığı=114 m)
110

300
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12 Ekim 2000'den itibaren gün sayısı

160

Model 1. B-4'ten üretim yok varsayılırsa
(Kalınlık=1 m, Enjeksiyon Debisi=150 m3/st).
Model 2.1 B-9 ile B-4 bir kuyu çifti ("Doublet") varsayılırsa
(Kalınlık=1.7 m, Enjeksiyon Debisi=Üretim Debisi=50 m3/st).
Model 2.2 B-9 ile B-4 bir kuyu çifti ("Doublet") varsayılırsa
(Kalınlık=2.1 m, Enjeksiyon Debisi=Üretim Debisi=60 m3/st).

Şekil 12. Modelleme sonuçları.
6.2. Kızıldere Jeotermal Rezervuarı İçin Tekrar-Basma Değerlendirmesi
6.2.1. Tekrar-Basma Uygulamasında Enerji ve Akışkan Dengeleri
Doğal beslenmenin yeterli olmaması durumunda, üretim nedeniyle rezervuarın basıncında düşüş
beklenir. Bu düşüş tekrar-basma işleminin uygulanmasıyla etkili bir şekilde önlenirken ayrıca rezervuar
kayacının daha fazla ısısının üretilmesi ve dolayısıyla rezervuardan yapılan toplam enerji üretiminin
artması sağlanır. Bu yararlı etkiyi basitçe görebilmek için ülkemizden bir örnek jeotermal rezervuarı
alarak, bu sahada tekrar-basma uygulanması ve uygulanmaması durumunda oluşabilecek enerji
dengelerini inceleyelim.
Örnek jeotermal rezervuarı olarak ülkemizin en gelişmişi ve özelliklerinin iyi bilindiği Kızıldere sahasını
alalım. Bu sahada kW-st elektrik üretimi için gerekli buhar kütlesi 11 kg/kW-st alınmakta, rezervuardan
200 oC sıcaklıkta 100 kg/kW-st debide ve 236.3 kcal/kg entalpide akışkan üretildiği varsayılmaktadır.
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(Satman v.ö., 1997) Bu durumda, tekrar-basma uygulaması durumunda 89 kg/kW-st atık su
rezervuara geri verilirken, tekrar-basma uygulaması olmaması durumunda ise 89 kg/kW-st su atık su
olarak yüzeyde harcanmaktadır. Üretilen ve fakat elektrik üretiminde kullanılmayan suyun 130 oC’da
rezervuara tekrar basıldığını düşünelim. Ayrıca yüzeyde kullanılan miktar kadar suyun beslenme
yoluyla karşılandığını varsayalım.
Şekil 13 tekrar-basma uygulanması olması durumunda ve olmaması durumunda rezervuarda enerji ve
akışkan dengelerini şematik olarak göstermektedir.
Rezervuar için su ve enerji dengeleri birim kW-st elektrik enerjisi üretimi cinsinden incelendiğinde;
sahada birim kW-st elektrik elde edilmesi için gerekli net su ve ısı üretimi tekrar-basma işleminin
uygulanmaması durumunda uygulanması durumuna kıyasla 9.1 ve 2.0 kat daha yüksektir.
Tekrar-basma işlemiyle elektrik üretiminden sonra kalan yoğuşmuş buhar ve kullanılmayan jeotermal
su rezervuara basılır. Böylece, rezervuarın doğal yoldan beslenmesi için gereksinim azalır, ve hatta
yüzeyde kullanılmayan tüm su tekrar basılırsa bu gereksinim hemen hemen ortadan kalkar.
Tekrar-basma uygulanmaması durumunda buhar ayrışımından sonra kalan ısı yeryüzünde çevreye
verilir. Kuyulardan üretilen toplam ısının yaklaşık %50 kadarı olan bu ısı, tekrar-basma uygulanmasıyla
rezervuara döndürülmüş olur. Bu şekilde rezervuar enerjisini önemli oranda korur ve sahadan
yapılacak yararlı enerjinin üretim potansiyelini arttırır.
Yukarıda değinilen yararlarından dolayı, yüzeyde kullanılmayan suyun çevreye verilmesi herhangi bir
sorun doğursun veya doğurmasın, sahanın işletilmesinde tekrar-basma uygulaması gerekli olmaktadır.

Şekil 13. 10 MW elektrik santralı için tekrar-basma uygulanırsa (solda) ve uygulanmayıpta artık su
yüzeyde harcanırsa (sağda) rezervuarda enerji dengeleri. (Satman v.ö., 1997)
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6.2.2. Kızıldere’de KD-7 Tekrar-basma Uygulaması
Kızıldere jeotermal sahası Batı Anadolu’da Denizli Aydın arasında Denizli’ye 40 km uzaklıkta, B.
Menderes grabeni yapısı içindedir. Şekil 14 sahada yeralan üretim ve gözlem kuyularının dağılımını
göstermektedir. 1960’lı yıllarda bulunan sahada 1984 yılından buyana kurulu gücü 20.4 MWe olan bir
güç santralından elektrik üretilmektedir. Ayıraç koşullarında akışkanın ortalama %11’i buhar olarak
alınmakta ve santrala verilmektedir. Santral 10 MWe kapasitede çalışırken üretilen 1000 ton/st
akışkanın %11’i buhar olarak doğrudan santralda kullanılırken kalan yaklaşık 890 ton/st sıcak su ise
atık suyu oluşturmakta ve bu önemli miktarda sıcak su saha yakınında olan B. Menderes akarsuyuna
verilmektedir.

Şekil 14. Kızıldere sahasında kuyu yerleşimleri.
Sahada 1995 Temmuz-Ağustos döneminde bir tekrar-basma denemesine başvuruldu.(Satman v.ö.,
1997) Enjeksiyon kuyusu olarak sahada üretim bölgesinin kuzeyinde yeralan ve gözlem kuyusu
olarak kullanılan KD7 kuyusu seçildi. KD7’den basılan su KD7’ye en yakın üretim kuyusu olan
KD20’den alınmış, yüzeyde ayıraçtan ayrılan su bir boru hattı ile KD7’nin susturucusuna ulaştırılmış ve
100 oC kuyubaşı sıcaklığında basılmıştır.
Test sırasında KD7 kuyusu içinde 600 m’de basınç ölçülmüş, KD20’den gelen su debisi kaydedilmiş,
KD7’ye en yakın üretim kuyusu olan KD20’de sıcaklık ve üretilen suyun klorür derişimi ölçülmüştür.
Test sırasında KD20’de üretilen su sıcaklıkları ölçüldü. Ancak basılan 100 oC’da suyun herhangi bir
soğutma etkisi görülmedi. KD20’de sıcaklık yanısıra suyun klorür derişimi ölçüldü. Şekil 15 tekrarbasma süresince KD20’de klorür ölçümünün değişimini göstermektedir. KD20’de susturucudan çıkan
suyun orijinal klorür derişimi 135 ppm’dir. Buharı alındıktan sonra KD7’den basılan sıvının klorür
derişimi ise 145 ppm olarak ölçüldü. Testin başlangıcında KD20’den üretilen suyun klorür derişimi 135
ppm iken 25 gün sonra 145 ppm’e ulaştıktan sonra önce sabit kalmış ve daha sonra da enjeksiyon
debisindeki düşmeden dolayı azalmıştır.
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Şekil 15. Tekrar-basma süresince KD20 kuyusundan üretielen klorür derişiminin değişimi
Klorür derişimindeki artış KD7’den KD20’ye doğru ilerleyen hidrolik (kimyasal) cephenin hareketinden
dolayıdır. Yapılan basit kütle denge hesapları basılan suyun yaklaşık %40 kadarının KD20’ye
ulaştığını göstermektedir. Hidrolik cephenin KD20’ye varışı yaklaşık 25 gün alınır ve formasyon
gözenekliliği 0.10 varsayılırsa, test sabit enjeksiyon debisinde sürdürülseydi, Denklem 3’ten
hesaplanabileceği gibi, 167 günlük enjeksiyon sınunda ısıl cephenin KD20’ye varması ve dolayısıyla
üretilen suyun sıcaklığında düşüşün gerçekleşmesi beklenirdi.
KD20 kuyusundaki üretilen suyun klorür derişimindeki artış; hidrolik cephenin rezervuarda ilerleyişini,
tercihli yönünü göstermesi ve üretim kuyuları ile enjeksiyon kuyusu arasındaki uzaklığı açıklaması
yönünden önem taşımaktadır.

SONUÇLAR
Bu bildiride, tekrar-basma uygulanması incelenmektedir. Bildiride tartışılan konular ve sonuçlar belirli
varsayımlara dayanarak basitleştirilmiş ısı akışı modellerinden elde edilmektedir. Sonuçlar; tekrarbasma uygulamasının tasarımında özenle seçilmesi gerekli parametrelerin enjeksiyonun yapıldığı
rezervuar kalınlığı, enjeksiyon debisi ve enjeksiyon ile üretim kuyu aralıkları olduğunu göstermektedir.
Sahada tekrar-basma uygulamasına geçmeden önce enjektivite ve izleyici testi gibi pilot testlerin
yapılması ve elde edilecek sonuçlara göre tekrar-basma uygulaması tasarımının yapılması doğru
olacaktır. Gerek pilot testler sırasında ve gerekse de saha uygulaması sırasında sahadaki kuyular
kimyasal ve ısıl gözlem noktaları olarak kullanılmalıdır.
Jeotermal sahanın işletilmesinde, üretim ve enjeksiyonun birlikte düşünülmesi, planlanması,
tasarlanması ve uygulanması gerekmektedir.
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Tekrar-basma uygulaması, bu bildiride ayrıntılı olarak incelendiği gibi, jeotermal sahaların uygun ve
sürdürülebilir işletilmesinin olmazsa olmaz koşullarından birisidir. Ülkemizdeki jeotermal saha
işletiminde genelde ihmal edilen tekrar-basma uygulaması bu bildiride vurgulanan yararlarından
dolayı, kesinlikle tüm jeotermal sahaların tasarımında önemle yeralmalıdır.
Tekrar-basma; jeotermal sahaların sürdürülebilir işletilmesi için zorunlu, doğanın korunması için
gerekli, rezervuardan daha fazla enerji üretimini sağladığı için ekonomik özellikli bir işlemdir.
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JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ
Hülya SARAK
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Literatürde jeotermal rezervuar davranışlarını modelleyen çeşitli modeller mevcuttur. Bunlar üretim
debisi azalma yöntemi, boyutsuz rezervuar modellemesi yöntemi ve 3 boyutlu sayısal modelleme
yöntemi olarak üç ana başlık altında toplanabilir. Yeni bulunan sahalar hakkında elde yeterli miktarda
veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, sahanın işletilmeye başlandığı erken dönemlerde rezervuarın
basınç davranışının modellenmesi ve jeotermal potansiyelin tahmin edilebilmesi için kullanılacak en
uygun yöntem boyutsuz rezervuar yöntemidir.
Bu çalışmada, jeotermal rezervuarın üretim davranışının boyutsuz rezervuar modellemesi yöntemi ile
modellenmesi konusu tartışılmaktadır.
İncelenen modellerde üretim, enjeksiyon ve doğal
beslenmenin, düşük sıcaklıklı ve sıvının etken olduğu bir jeotermal rezervuarın mevsimsel basınç veya
su seviyesi üzerindeki etkileri göz önüne alınmaktadır. Modellemede rezervuar ve akifer ayrı ayrı
tanklar olarak temsil edilmekte ve beslenme kaynağının etkisi incelenmektedir.
Model sonuçları sabit debide üretim/enjeksiyon durumunda analitik ifadeler şeklinde verilmekte, debi
değişimleri Duhamel İlkesi yaklaşımıyla modellenmektedir. Optimizasyon yöntemi kullanılarak, ölçülen
saha verileri model sonuçlarıyla çakıştırılarak rezervuar ve akifere ait parametreler
belirlenebilmektedir.
Modellerin sonuçları grafiksel olarak verilmekte ve önemli gözlemler
vurgulanmaktadır.
İzlanda’daki üç jeotermal sahanın verileri ve ayrıca Balçova-Narlıdere jeotermal sahası verileri
değerlendirilerek, model sonuçlarıyla saha sonuçları karşılaştırılmakta ve sonuçlar sunulmaktadır.

1. GİRİŞ
Sıcaklığına bağlı olarak, başta konut ısıtması olmak üzere elektrik üretimi, sera ısıtması, termal turizmtedavi ve endüstri gibi birçok alanda kullanılan jeotermal enerji açısından ülkemiz, dünyanın zengin
ülkelerinden birisidir. Türkiye’de ısıtma amaçlı olarak jeotermal enerjinin kullanıldığı bölgeler arasında
Balçova, Afyon, Kırşehir, Simav, Gönen ve Kızılcahamam sayılabilir. Sıcak jeotermal akışkan soğuk
kış dönemlerinde rezervuardan üretilerek konutların ısıtılması sağlanmaktadır.
Soğuk kış döneminde rezervuardan yapılan akışkan üretimine bağlı olarak rezervuar basıncı ve su
seviyesi düşmekte, sıcak dönemde üretimin azaltılması veya durdurulması durumunda ise, doğal
beslenmenin etkisiyle, rezervuar basıncı ve su seviyesi tekrar yükselmektedir. Rezervuardan üretilen
miktarın beslenmeyle karşılanması durumunda jeotermal sistem yenilenebilir bir sistem olarak
çalışmaktadır. Karşılanmaması durumunda ise tükenebilir jeotermal sistem gündeme gelir.
Jeotermal rezervuar modellemesinin başlıca amacı, uzun dönem jeotermal rezervuar potansiyelinin
doğru ve gerçekçi olarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla geliştirilmiş olan modeller [1-8] literatürde
tartışılmaktadır. Uygun modelin seçiminde, eldeki verilerin güvenilirliği, miktarı ve ayrıca modellemenin
amacı göz önünde bulundurulur.
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2. JEOTERMAL SİSTEMLERİN BASINÇ DAVRANIŞLARI
Şekil 1’de, iki farklı jeotermal sistemin yıllar içinde basınç (veya su seviyesi) değişimi gösterilmektedir.
Rezervuarın bir işletme dönemi içinde (örneğin, üretim ve kapama dönemini içeren bir yıllık dönemde),
üretime son verildiğinde rezervuar basıncı ilk basınca (üretim öncesi basınca) ulaşıyorsa yani üretilen
akışkan hacmi doğal beslenme ile karşılanabiliyorsa, bu jeotermal sistem ‘Yenilenebilir Jeotermal
Sistem’; rezervuar basıncı ilk basınca ulaşamıyor (yani doğal beslenme yetersiz) ve yıllar içinde
düşüm gösteriyorsa ‘Tükenebilir Jeotermal Sistem’ olarak adlandırılmaktadır.
Kullanım alanlarına göre jeotermal sistemlerin basınç davranışları doğal beslenmenin ve rezervuardan
yapılan üretim/enjeksiyonun etkisiyle farklılıklar göstermektedir. Güç üretimi amaçlı olarak kullanılan
jeotermal sistemden yıl boyunca sabit debi ile üretim yapılırken, ısıtma amaçlı olarak kullanılan
sistemden yılın soğuk dönemlerinde üretim yapılırken sıcak dönemlerinde üretim durdurulmaktadır.

BASINC (Su Seviyesi), atm

Şekil 2 ve Şekil 3, güç üretimi ve merkezi ısıtma amaçlı olarak kullanılan jeotermal sistemlerin basınç
davranışlarını göstermektedir. Güç üretiminde kullanılan sistemlerin basıncı yıl boyunca azalmakta
olup, doğal beslenmenin miktarına bağlı olarak basınç düşümü az veya çok olmaktadır (Şekil 2).
Jeotermal sistemin ısıtma amaçlı kullanılması durumunda ise ısıtma döneminde sabit debi ile üretim
yapıldığı gibi (Şekil 3-a) değişken debi ile de üretim yapılmaktadır (Şekil 3-b). Şekil 3-a ve Şekil 3-b’de
gösterilen sistemlerde, üretim döneminde sistemden yapılan üretimin etkisiye sistemin basıncı
düşmekte ve kapama döneminde doğal beslenmenin etkisiyle sistemin basıncı üretimden önceki ilk
basınca yükselmekte veya yükselmemektedir. Kapama dönemi sonunda sistemin basıncı üretim
döneminin başlangıcındaki basınca ulaşıyorsa bu sistem yenilenebilir bir sistem, ulaşamıyorsa
tükenebilir bir sistem olarak düşünülebilir.
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Şekil 3. Merkezi Isıtma Amaçlı Kullanılan Jeotermal Sistemin Basınç Davranışı
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3. JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ
Jeotermal rezervuar modellemesinin başlıca amacı, uzun dönem jeotermal rezervuar potansiyelinin
doğru ve gerçekçi olarak tahmin edilmesidir. Bu amaçla, özellikle son kırk yıl içinde jeotermal
rezervuarların davranışlarını modelleyen birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemler, karmaşıklıkları
ve maliyetleri açısından farklılık göstermektedirler. Uygun yöntemin (modelin) seçiminde, eldeki
verilerin güvenilirliği, miktarı ve ayrıca modellemenin amacı göz önünde bulundurulmalıdır.
Jeotermal sistemler faylar, çatlaklar, faz değişimleri, kimyasal tepkimeler ve ısıl etkilerden dolayı
genellikle çok karmaşıktırlar. Jeotermal sistem modeli geliştirilirken varolan saha verileri dikkatle
değerlendirilmeli ve sistemin fiziksel yapısı belirlenmelidir.
Bu şekilde kavramsal model
oluşturulduktan sonra jeotermal rezervuarın davranışını en uygun temsil edecek model kullanılarak,
jeotermal rezervuarın gelecekteki performansı tahmin edilir.
Literatürde jeotermal rezervuar davranışlarını modelleyen çeşitli modeller mevcuttur. Bunlar üretim
debisi azalma yöntemi, boyutsuz rezervuar modellemesi yöntemi ve 3 boyutlu sayısal modelleme
yöntemi olarak üç ana başlık altında toplanabilir.
Üretim debisi azalma analizi yönteminde, kuyuların ve rezervuarın üretim verileri uygun cebirsel
denklemlerde kullanılarak, gelecekteki üretim debileri tahmin edilmektedir. Geleceğe yönelik üretim
debisinin değişimi ve toplam üretilebilir akışkan miktarı tahminleri bu yaklaşımın amacıdır. Üretim
debilerinin tahmininin yapılmasıyla gelecekte sisteme eklenmesi gerekli yeni kuyu sayıları da
belirlenebilmektedir.
Ancak, yaklaşımın kullanılabilmesi için yeterli üretim verisinin varolması
gereklidir. Bu yöntemdeki en önemli sorun saha işletimindeki değişiklikleri (geliştirme sondajları, ek
kuyular, enjeksiyon v.b.) göz önünde bulundurmamasıdır.
Boyutsuz rezervuar modellemesinde, rezervuar bir bütün olarak alınır. Rezervuara giren ve
rezervuardan çıkanlar gözetilerek ve akışkan/kayaç özellikleri kullanılarak, zamana veya rezervuardan
yapılan üretime göre rezervuar basıncı ve sıcaklığının davranışını belirlemeyi amaçlayan bir
modelleme şeklidir. Bu yöntemin başlıca avantajları arasında kullanımının basitliği ve büyük bilgisayar
kapasitelerine gereksinim duyulmaması sayılabilir. Dezavantajları ise; (1) rezervuardaki akışkan
akışını göz önüne almaması ve termodinamik koşulların ve rezervuar özelliklerinin yerel dağılımlarını
ihmal etmesi, (2) faz ve ısıl cepheleri modelleyememesi, (3) kuyu aralıkları ve enjeksiyon kuyularının
yerleşimleri hakkındaki sorulara yanıt verememesidir.
Rezervuarın 3 boyutlu olarak alındığı sayısal modellerde rezervuara ait her türlü akışkan ve kuyu
özellikleri modele girilmekte, yerel, bölgesel ve rezervuar genelinde geçerli tüm parametrelerin
dağılımı göz önüne alınarak rezervuar performansı incelenmektedir. Ancak bu tür modellerin
doğruluğu, girilen verilerin doğruluğuyla olduğu kadar çokluğuyla da ilişkilidir. Genellikle bu tür sayısal
modelleme çalışmaları, rezervuar ile ilgili verilerin yeterli duruma ulaştığı ve belirli bir üretim ve
rezervuar performansı geçmişinin olduğu aşamalarda tercih edilmektedir. Bu yöntemin başlıca
avantajı ise tüm matematiksel denklemleri bir bilgisayar kodunda saklaması ve kullanıcıya ne kadar
ayrıntılı bir modelleme yapacağına ve hangi fiziksel işlemlerin gerekli olduğuna karar vererek
modelleme yapmasına izin vermesidir. En önemli dezavantajları ise akışkan ve rezervuarla ilgili çok
sayıda biliginin modelde veri olarak kullanılıyor olması, büyük bilgisayar kapasitelerine ve deneyimli
kullanıcılara gerkesinim duyulmasıdır.
3 boyutlu rezervuar modellerinde önemli ölçüde jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve hidrolojik verilere
gereksinim duyulması ve gerekli verileri elde etmenin hem fazla zaman alması, hem de maliyetinin
yüksek olması sayısal modellemenin olumsuz yönleridir. Yeni bulunan jeotermal sahalar için elde
yeterli miktarda veri de bulunmamaktadır. Saha hakkında üretim verisi elde edinildiğinde 3 boyutlu
rezervuar modellemesi en uygun ve gerçekçi yaklaşım olacaktır.
Bu çalışmada, boyutsuz rezervuar modellemesi temel olarak incelenecek, modellemede kullanılan
yaklaşımlar açılanacak ve saha uygulamaları tartışılacaktır.
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4. BOYUTSUZ REZERVUAR MODELLEMESİ
Bu bölümde sunulan ve kullanılan modellerde, jeotermal sistem üç ayrı bileşen ile temsil edilmektedir.
Bunlar; üretim ve enjeksiyonun gerçekleştiği rezervuar, rezervuarı besleyen akifer ve akiferin
beslendiği beslenme kaynağıdır (Şekil 4).

AKİFER

BESLENME
KAYNAĞI

REZERVUAR
Üretim
Enjeksiyon

Şekil 4. Jeotermal Sistemin Bileşenleri.
Modellerde, rezervuar ve akifer birer tank olarak düşünülmekte ve herbir tank için ortalama özellikler
kullanılmaktadır. Akiferin dış sınırının akışa kapalı olması veya sabit basınçlı bir dış sınırdan
beslenmesi (bir başka ifade ile jeotermal sistemin beslenmesi) durumu da incelenmektedir.
Daha önce de değinildiği gibi, boyutsuz modelleme çalışmaları rezervuardan yapılan üretim debisinin
üretim dönemi boyunca sabit kalması durumunda veya sıcak dönemlerde debinin minumumda ve
soğuk dönemlerde maksimumda gerçekleştirilmesi durumunda yapılabilir.
Debinin üretim dönemi boyunca sabit tutulduğu (yıl içinde döngüsel olarak değişmediği) modelleme
çalışmasına örnek olarak Kaynak [8]’de verilen boyutsuz modelleme çalışması alınabilir. Şekil 5,
elektrik üretimi amacı ile kullanılan Kızıldere jeotermal sahası için modelleme sonuçlarını
göstermektedir. Jeotermal sahadan 10 ve 20 MW elektrik üretimi için modelleme çalışması yapılmış,
basıncın üretim zamanına göre düşümü tahmin edilmiştir. Başlangıçta tek fazlı olan sistemde basınç
hızla düşmekte, kısa bir üretim dönemi sonrasında sistem iki faza dönüştükten sonra basınç düşümü
azalmaktadır. Rezervuar koşullarında sıvı su içinde ağırlıkça %1.5 CO2 içeren rezervuarın üretimbasınç davranışı, CO2 içermeyen su sisteminin üretim-basınç davranışından (Şekil 5’te 10 MW H2O
Sistemi) oldukça farklıdır.
Şekil 3’de gösterildiği gibi debinin yıl içinde döngüsel olarak değişmesi durumunda aşağıdaki
bölümlerde ayrıntılı olarak incelenen modeller kullanılabilir. Modellerde rezervuar ve akiferden oluşan
jeotermal sistem, rezervuar bir tank ve akiferler ise ayrı tanklar olarak, modellenerek incelenmektedir.
Şekil 6’da gösterilen 4 farklı jeotermal sistem, sadece bilinen basit kütle denge denklemleri kullanılarak
modellenebilir. Kullanılan jeotermal sistemler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:
1.
2.
3.
4.

1 rezervuar tankı ve beslenme kaynağı (1-Tank Modeli)
1 rezervuar – 1 akifer tankı ve beslenme kaynağı (2-Tank Modeli)
1 rezervuar – 2 akifer tankı ve beslenme kaynağı (3-Tank Modeli)
2 rezervuar tankı ve beslenme kaynağı (1-Sığ ve 1-DerinTank Modeli)
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Sıvının etken olduğu jeotermal rezervuarların incelendiği modellerde, üretim süresünce izotermal
koşullar (sıcaklığın sistem içinde sabit kaldığı ve konuma göre sıcaklık farkının olmadığı) varsayılarak
ısı dengesi ihmal edilmektedir.
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0
0

10

20

30

Üretim Zamanı, yıl

Şekil 5. Kızıldere Jeotermal Sahasının Rezervuar Performans Tahmini [8]
Beslenme
Kaynağı, wa
pi
αa

Beslenme
Kaynağı, wa
pi
αa

wü

Akifer
pa, κa

Rezervuar
κr, pr

b) 2-Tank Modeli

Beslenme
Kaynağı, pi
wü

wa2
αa2
Rez.

Akifer-I
pa1, κa1
Akiferin
Beslenmesi,
wa1 , αa1

pr, κr
Rezervuarın
Beslenmesi,
wr , αr

c) 3-Tank Modeli

Rezervuar
pr, κr
Rezervuarın
Beslenmesi, wr
αr

a) 1-Tank Modeli

Akifer-II
pa2, κa2

wü

Beslenme
Kaynağı,
pi

wü1

αa1
Sığ Rez.
pr1, κr1

αa2

wü2

αr
Derin Rez.
pr2, κr2

d) 1-Sığ ve 1 Derin Tank Modeli

Şekil 6. Modellemede Kullanılan Tank Sistemleri
Modellerde, tanklar arasındaki (akifer-rezervuar veya akifer-akifer) su girişi Schilthuis kararlı akış
denklemi ile ifade edilmektedir. Beslenmenin, tanklar ile beslenme kaynağı arasındaki basınç farkı ile
orantılı olduğu varsayılmaktadır.
Kaynak [9, 10, 11]’de ayrıntıları verilen analitik çözümler sabit debi ile üretim yapılması durumu için
geçerli olup, değişken debi ile üretim yapılması durumunda ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak
incelenecek olan Duhamel Kuralı uygulanmaktadır.
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Rezervuar basıncının korunması için enjeksiyonun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Enjekte edilen akışkanın sıkıştırılabilirliğinin değişmediği varsayımı yapılırsa, enjeksiyon (We ) ve
üretim

(Wü )

terimleri

Net

Üretim

terimi

(Wü,net )

olarak

Denklem

1’de

verildiği

gibi

birleştirilebilmektedir.

Wü, net = Wü − We veya kütle debisi olarak wü, net = wü − we

(1)

İleriki bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecek olan optimizasyon tekniği kullanılarak, model sonuçları
sahaya ait ölçülmüş basınç verilerine çakıştırılabilmektedir. Optimizasyon ile en iyi çakışma
sağlanarak, rezervuar ve akifer parametreleri tahmin edilebilmektedir [9,12].
a) 1-Tank Modeli : Bu modellemede kullanılan tank sistemi Şekil 6-a ile gösterilmektedir. Burada
rezervuar bir tank olarak düşünülmekte, rezervuarı sabit basınçlı bir kaynak (akifer) beslemektedir.
Rezervuar tankı ile beslenme kaynağının basınçları başlangıçta ( t = 0 ) birbirine eşittir. Rezervuar
tankından yapılan net üretim ( wü , kg/sn) miktarına bağlı olarak, basıncı sabit olan akiferden
rezervuara su girişi ( wa , kg/sn) gerçekleşmektedir. Sistemden kütle kaybının olmadığı düşünülürse,
kütle denge denklemi;

Wc = Wi − Wü + Wa

(2)

şeklinde yazılır. Burada; incelenen zaman değerinde rezervuardaki kütle, Wc , rezervuardaki ilk kütle,
Wi , üretilen kütle, Wü , beslenme ile akiferden rezervuara giren kütle, Wa ile gösterilmektedir.
Basınçlı-sıkıştırılmış sistemlerde (confined system) üretim, sıkışmış akışkanın genleşmesi ile
gerçekleşmektedir. Sistemin basınçlı-sıkıştırılmış sistem olmasına bağlı olarak, sıvının etken olduğu
rezervuarlarda başlangıçta akışkan sıkışmış sudur. Bu durumda rezervuardan üretime başlanması ile
birlikte, sıkıştırılabilirliği nedeniyle su genleşecektir. Rezervuar hacmi, Vr , için yerindeki akışkan
kütlesi,

Wc = Vrφ r ρ r

(3)

şeklinde verilir. Burada;

φ r , rezervuar gözenekliliği ve ρ r , rezervuar akışkanının yoğunluğudur.

Denklem 2’nin zamana göre türevi alınır ve izotermal sıkıştırılabilirliğin tanımı kullanılırsa;

wa − wü = Vrφ r ρ r ctr

dpr
dp
= κr r
dt
dt

(4)

elde edilir. Burada; wa ve wü sırasıyla beslenme ve üretim debileri, ctr toplam (akışkan + kayaç)
sıkıştırılabilirliği ve κr ise rezervuarın depolama kapasitesi olup κ r = Vr φ r ctr ρ r şeklinde ifade
edilmektedir.
Sistemin dış sınırındaki beslenme kaynağının basıncının sabit olması durumunda su girişi (beslenme)
debisi Schilthuis modeli kullanılarak [13];
wa = α a ( pi − p )
(5)
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şeklinde elde edilir. Burada; pi , beslenme kaynağının basıncı; p , rezervuar tankının basıncı ve
rezervuarın beslenme sabitidir.

αa ,

Denklem 4 ve 5 birleştirilir ve elde edilen birinci derece differansiyel denklem uygun başlangıç koşulu
kulanılarak çözülürse, rezervuar basıncının (veya p = ρgh ilişkisinden dolayı kuyuiçi su seviyesinin)
zamana göre ifadesi Denklem 6’daki gibi elde edilir [9,10,11].

[

(

w
p r (t ) = pi − ü 1 − exp − α a t / κ r

αa

)]

(6)

b) 2-Tank Modeli : Şekil 6-b’de gösterilen 2-Tank Modelinde, jeotermal sistemin 3 ana parçadan
oluştuğu düşünülmektedir. Üretim ve enjeksiyonun yapıldığı 1 rezervuar tankı, rezervuarı besleyen 1
akifer tankı ve akiferi besleyen sabit basınçlı bir beslenme kaynağı bulunmaktadır. Rezervuar
tankından yapılan net üretim ( wü , kg/sn) miktarına bağlı olarak akifer tankından rezervuar tankına su
girişi ( wa , kg/sn) gerçekleşmekte ve akifer tankının basıncı düşmektedir.
rezervuar tankından yapılan üretimden etkilenmektedir.

Böylece tüm sistem,

Akifer tankının dış sınırında, basıncı pi değerinde sabit kalan bir beslenme kaynağı nedeniyle, sabit
basınçlı bir dış sınır olabileceği gibi akışa kapalı bir dış sınır olması da olasıdır. Akifer tankının uygun
dış sınır koşulu kullanılarak modelleme yapılabilmektedir [9,10,11].
2-Tank Modelinin sabit basınçlı dış sınır ve kapalı dış sınır için erken ve geç zaman çözümleri grafiksel
olarak Şekil 7’de verilmektedir. Üretim döneminin erken zamanlarında sabit basınçlı dış sınır ve kapalı
dış sınır çözümleri birbirleriyle aynı olup; rezervuar basıncı üretim debisi, wü , ve rezervuarın
depolama kapasitesine, κ r , bağlı olarak zamanla doğrusal olarak azalmaktadır. Belirli bir geçiş
zamanından sonra, sabit basınçlı dış sınır çözümü geç zamanlarda sabit bir basınç değerine
ulaşmakta, bir başka deyişle, rezervuar basıncı zamandan bağımsız olarak sabitlenmektedir. Kapalı
dış sınır olması durumunda ise rezervuar basıncı üretim debisi, wü , ve sistemin toplam depolama
kapasitelerine, κ a + κ r , bağlı olarak zamanla doğrusal olarak azalmaya devam etmektedir.
0

Eğim =

∆p

wp

κr

(∆p2)ss =

wp 1 − Tank
αa

1
1
(∆p2)ss = α +α wp 2 − Tank
1
a
a 2

Sabit Basınçlı Dış Sınır

Erken
Zaman

Eğim =

wp
κa + κr

2 − Tank

Kapalı Dış Sınır

Geç Zaman
0

Zaman

Şekil 7. 2-Tank Sabit Basınçlı Dış Sınır ve Kapalı Dış Sınır Çözümleri.
c) 3-Tank Modeli : 3-Tank modelinde (Şekil 6-c), jeotermal sistemin beslenmesi 2 akifer tankından
oluşmakta ve ayrıca en dıştaki akifer tankı ise sabit basınçlı bir kaynaktan beslenmektedir. Rezervuar
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tankından yapılan net üretim ( wü , kg/sn) miktarına bağlı olarak, I. akifer tankından rezervuar tankına
su girişi gerçekleşmekte ve I. akifer tankının basıncının düşmesi nedeniyle II. akifer tankından I. akifer
tankına su girişi olmaktadır. II. akifer tankında basınç düştüğünde ise beslenme kaynağından II. akifer
tankına su girişi olmaktadır. Bu nedenle, bu sistemi kararsız akışın hidrolojik benzetmesi olarak
düşünmek olasıdır.
Bu modellemede, en dıştaki akifer tankının dış sınırından sabit basınçlı bir kaynaktan beslenmesi veya
beslenmemesi durumları için analitik çözümler geliştirilmiştir [9,10,11].
d) 1-Sığ ve 1-Derin Tank Modeli : Jeotermal sistemin, 1 sığ ve 1 derin olmak üzere iki ayrı rezervuar
tankından oluştuğu ve rezervuar tanklarının sabit basınçlı bir beslenme kaynağından beslendiği
düşünülen 1-Sığ ve 1 Derin Tank Modeli Şekil 6-d’de gösterilmektedir. Sığ ve derin rezervuardan
yapılan net üretim (sırasıyla, wü1 ve wü 2 , kg/sn) miktarına bağlı olarak rezervuar tankları arasında da
akışkan akışı gerçekleşmektedir. Burada incelenen model, Balçova jeotermal sistemini temsil eden bir
model olarak düşünülebilir. Model için analitik çözümler Kaynak [9,10,11]’de verilmektedir.
Kaynak [9, 10, 11]’de ayrıntıları verilen analitik çözümler sabit debi ile üretim yapılması durumu için
geçerli olup, değişken debi ile üretim yapılması durumunda Duhamel Kuralı uygulanmaktadır.
Optimizasyon tekniği kullanılarak, model sonuçları sahaya ait ölçülmüş basınç verilerine
çakıştırılabilmektedir. Bu çalışmada, optimizasyon yöntemi olarak Levenberg-Marquardt yöntemi
kullanılmaktadır. Optimizasyon ile en iyi çakışma sağlanarak, rezervuar ve akifer parametreleri tahmin
edilmektedir [9,12].

5. DUHAMEL İLKESİ VE OPTİMİZASYON YÖNTEMİ
Model sonuçları sabit debide üretim/enjeksiyon durumunda analitik ifadeler şeklinde verilmektedir.
Değişken debi ile üretim/enjeksiyon yapılması durumunda Duhamel İlkesi uygulanmaktadır.
Rezervuardaki basınç düşümüne Duhamel İlkesi aşağıdaki gibi uygulanmaktadır.
t
t
(7)
∆p(t ) = wü (τ ) ∆pu′ (t − τ )dτ veya basınç cinsinden, p (t ) = pi − wü (τ ) ∆pu′ (t − τ )dτ

∫

∫

0

0

Model parametrelerini tahmin edebilmek için Levenberg-Marquardt optimizasyon yöntemi
kullanılmıştır. Ölçülen saha verileri model sonuçları ile çakıştırılarak, rezervuar ve akifer parametreleri
belirlenebilmektedir. Bu optimizasyon tekniğinde Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi kullanılmaktadır.
Böylece ölçüm hatalarının etkisi ihmal edilmemektedir.
Bunlara ek olarak optimizasyon sonunda elde edilen model parametrelerinin güvenilirliğini belirlemek
amacıyla güvenirlik aralığı yüzdesi ve modellemede çakışmanın niteliğini belirlemek için RMS (Root
Mean Square) tanımları verilmektedir. Düşük yüzdeli güvenirlik aralığı değeri, elde edilen söz konusu
parametre değerinin güvenilir olarak tahmin edildiğini gösterirken, yüksek güvenirlik aralığı yüzdesi
parametre değerinin güvenirliğini azaltmaktadır. RMS değeri, gözlemlenen ile modelden elde edilen
verilerin
farklarının
karelerinin
toplamının
veri
noktasına
bölümünün
kareköküdür


 RMS =



(y

gözlem

2
− y mod el ) 
. RMS değeri küçüldükçe model ile saha verisi daha iyi çakışma

N


gösterirken, RMS değeri büyüdükçe daha kötü bir çakışma göstermektedir.
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6. SAHA UYGULAMALARI
Bu bölümde, Balçova-Narlıdere jeotermal sahası ile literatürden elde edilen İzlanda’daki üç sahanın
verileri kullanılarak, yukarıda ayrıntıları verilen modellerden 1-, 2- ve 3- tank modellerinin saha verileri
ile gösterdiği uyum tartışılmaktadır. Ayrıca literatürde bu saha verilerini kullanarak sayısal modelleme
çalışması yapmış olan Axelsson’un [1] sonuçları ile model sonuçları karşılaştırılmaktadır.
6.1 Svartsengi Jeotermal Sahası
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İzlanda’da bulunan Svartsengi jeotermal sahası akışkan sıcaklığı yaklaşık 235°C olan sıvının etken
olduğu bir jeotermal sahadır. Yaklaşık 7 yıllık üretim ve su seviyesi verileri literatürde bulunmaktadır
(Şekil 8).

Zaman, gün

Şekil 8. Svartsengi Jeotermal Sahasının Su Seviyesi Değişimi ve Üretim Verileri [6]
Literatürde Olsen [6] Svartsengi sahasının verilerini ve su girişi modellerini kullanarak, jeotermal
rezervuarın değerlendirilmesi konusunda modelleme çalışmaları yapmışlardır. Olsen’in kullandığı
modeller içinde, Schilthuis kararlı akış modeli saha verileri ile kabul edilebilir bir çakışma ve Hurst
Simplified karasız akış modeli ise en iyi çakışmayı göstermiştir (Şekil 9). Schilthuis karalı akış modeli
kullanılarak yapılan modellemede saha verileri ile model sonuçları erken dönemlerde geç dönemlere
göre daha uyumlu sonuçlar vermektedir. Olsen Schilthuis kararlı akış modelini kullanarak rezervuara
ait depolama kapasitesi ve beslenme sabitini κ r = 6.408 × 10 kg/bar ve α a = 36.53 kg/bar-sn olarak
8

elde etmiştir. Sonsuz çevrel akifer varsayımı ile Hurst (simplified) modeli saha verileri ile çok iyi bir
uyum göstermektedir.

Su Seviyesi, m

120
100

Ölçülen
Schilthuis

80

Hurst (Simplified)

60
40
20
0
0

500

1000

1500

2000

2500

Zaman, gün
Şekil 9. Schilthuis Kararlı Akış ve Hurst (Simplified) Karasız Akış Modeli Sonuçları [6]
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κ r ve α a ’nın Değerlendirilmesi : Rezervuarın depolama kapasitesi, κ r , basınçlı-sıkıştırılmış
(confined) ve üst düzeyi serbest (unconfined) rezervuarlar için aşağıda verilen Denklem 8 ve Denklem
9 ile ifade edilebilmektedir.

κ r = Vr φr ρ r ctr , Vr = Ar Lr
A φ
κr = r r
g
Burada;
Vr : rezervuarın kaba hacmi (m3),

g
Lr
ctr
ρr

: yerçekimi ivmesi (m/sn2),

(basınçlı-sıkıştırılmış rezervuar)

(8)

(üst düzeyi serbest rezervuar)

(9)

Ar : rezervuarı alanı (m2),
φ r : rezervuar gözenekliliği,

: rezervuarın kalınlığı (m),
: toplam (akışkan + kayaç) sıkıştırılabilirlik (1/bar),
: rezervuar akışkanının yoğunluğu (kg/m3)’ dir.

Svartsengi sahasının gözenekliliği 0.1, akışkan yoğunluğu 850 kg/m3, toplam sıkıştırılabilirlik 2.35 10-4
bar-1 ve rezistivite ölçümlerinin sonuçlarına göre deniz seviyesi altında 200 m derinlikteki rezervuar
alanının 5 km2 ve 600m derinlikteki rezervuar alanının 7 km2 olduğu belirlenmiştir [6]. Olsen’in
Schilthuis kararlı akış modelini kullanarak elde ettiği κ r = 6.408 × 10 kg/bar değerini ve sahaya ait
diğer verileri Denklem 8’de yerleştirildiğinde, rezervuarın hacmi ve kalınlığı sırasıyla, 3.2 1010 m3 ve
4.6 km; Denklem 9’da yerleştirildiğinde ise rezervuarın alanı 0.628 106 m2 olarak bulunmaktadır.
Basınçlı-sıkıştırılmış rezervuar varsayımı kullanılarak elde edilen rezervuar kalınlığı kabul edilebilir
sınırlar içinde olup, üst düzeyi serbest rezervuar varsayımı ile elde edilen rezervuar alanı rezistivite
ölçümleri ile elde edilen değerden oldukça küçük bulunmuştur. Bu nedenle, rezervuarın basınçlısıkıştırılmış bir rezervuar olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
8

Rezervuarın beslenme sabiti, α a , kullanılarak akışın doğrusal veya çevrel olması durumları
incelenebilmektedir. Denklem 10 ve Denklem 11 sırasıyla, akışın doğrusal ve çevrel olması durumları
için geçerlidir.

k Ac ρ r
,
µ ∆L
2π k h g
θ
αa =
µ ln( re / rw ) 360
αa =

(doğrusal akış)

(10)

(çevrel akış)

(11)

Burada;
α a : rezervuarın beslenme sabiti (gr/atm-sn),

k
Ac
ρr
re
θ

: akiferin geçirgenliği (D),
: beslenmenin gerçekleştiği kesit alanı (cm2),
: rezervuar akışkanının yoğunluğu (gr/cm3),
: akiferin yarıçapı (cm),

∆L
h
g
µ
rw

: akiferin uzunluğu (cm),
: rezervuarın kalınlığı (cm),
: yerçekimi ivmesi (m/sn2),
: akışkanın akmazlığı (cp),
: rezervuarın yarıçapı (cm),

: beslenme açısı’dır.

Svartsengi sahasındaki akiferin geçirgenliği 1 D, akışın gerçekleştiği kesit alanı 2500x1500 m2,
akışkan yoğunluğu 0.85 gr/cm3, akışkanın akmazlığı 0.11 cp, rezervuarın kalınlığı 1500 m ve akifer
yarıçapının rezervuar yarıçapına oranı 10 olarak alınmaktadır [6]. Akışın doğrusal olduğu varsayımı
yapılırsa, Denklem 10 kullanılarak, akiferin uzunluğu 84 km ve akışın çevrel olduğu varsayımı yapılırsa
Denklem 11 kullanılarak, beslenme açısı 4.2° olarak bulunmaktadır. Rezervuarın okyanusa 20 km
uzaklıkta olduğu ve rezervuar suyunun tuzluluğunun üçte ikisinin deniz suyu olduğu bilinmektedir.
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Denklem 10 ile elde edilen akifer uzunluğu rezervuarın okyanusa olan uzaklığının yaklaşık 4 katı
olması nedeniyle akışın gerçekleştiği kesit alanı (2500x1500 m2) daha küçük veya akiferin geçirgenliği
1 Darcy’den daha küçük olmalıdır. Diğer taraftan akışın çevrel olması durumunda Denklem 11 ile elde
edilen beslenme açısının çok küçük olması nedeniyle, akışın çevrel akıştan çok doğrusal akış olması
daha gerçekçi gözükmektedir.
1-Tank Modelinin sonucu, Schilthuis modeli ve saha verileri ile karşılaştırmalı olarak Şekil 10’da
sunulmaktadır. 1-Tank modeli saha verileri ile Schilthuis modeline göre daha iyi bir çakışma
göstermektedir.
Svartsengi jeotermal sahası üretim ve su seviyesi verileri 1-tank ve 2-tank (sabit basınçlı ve kapalı dış
sınır) modeli kullanılarak modellenerek elde edilen en iyi çakışmanın sonuçları Çizelge 1 ve Şekil
11’de verilmektedir. Çizelge 1’de parantez içinde verilen yüzdeler, güvenirlik aralığını göstermektedir.
2-Tank (sabit basınçlı dış sınır) modeli kullanılarak elde edilen rezervuar ve akifer parametrelerine ait
güvenirlik aralıkları (özellikle κ r ve α r için elde edilen güvenirlik aralıkları), Çizelge 1’den de
görüldüğü gibi 1-tank ve 2-tank (kapalı dış sınır) modelleri kullanılarak elde edilen değerlerden oldukça
büyüktür. Bu sonuç, 2-tank (kapalı dış sınır) modelinin bu saha verilerini modellemek için daha uygun
olduğunu belirtmektedir.
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Şekil 10. 1-Tank Modeli ile Schilthuis Kararlı Akış Modelinin Karşılaştırması [12]
Çizelge 1. Svartsengi Sahası Optimizasyon Sonuçları

κa
(kg/bar)

κr
(kg/bar)

αa
(kg/bar-sn)

αr
(kg/bar-sn)
RMS, bar

Olsen
Schilthuis

1-Tank

2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)

2-Tank
(Kapalı Dış
Sınır)

--

--

6.9x108
(38%)

1.0x1010
(69%)

6.408x108

1.02x109
(6%)

6.1x108
(63%)

9.1x108
(10%)

--

--

28.3
(27%)

--

36.53

24.6
(3%)

144
(150%)

30.2
(16%)

0.504

0.507

0.504
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Şekil 11. 1-Tank ve 2-Tank Modelinin Karşılaştırması [12]
1-Tank ve 2-tank (kapalı dış sınır) modelleri ölçülen saha verileri ile tatmin edici bir uyum
göstermektedir (Şekil 11 ve Çizelge 1’deki RMS değerleri). 1-Tank ve 2-tank (kapalı dış sınır)
modellerinden elde edilen optimizasyon sonuçları birbirlerine çok yakın sonuçlar vermişlerdir. Bu
nedenle, hangi modelin bu saha verileri ile daha iyi bir uyum gösterdiğini belirleyebilmek için daha
fazla bilgi ve ayrıntılı analizler gerekmektedir.
6.2 Laugarnes Jeotermal Sahası
Güney-Batı İzlanda’da bulunan Laugarnes sahası, sıvının etken olduğu bir jeotermal saha olup
sıcaklığı 115-135°C arasındadır. Sahadan yapılan toplam üretim ile sahayı temsil etmek üzere seçilen
bir kuyuda yapılan su seviyesi ölçümleri Şekil 12’de gösterilmektedir.
Şekil 13’de Axelsson tarafından yapılan modellemenin sonuçları ile bu çalışmada geliştirilen 3-tank
(kapalı dış sınır) modelinin sonuçları karşılaştırılmaktadır. Görüldüğü gibi, 3-tank modeli ile
Axelsson’un modeli hem birbirleri ile hem de saha verileri ile oldukça iyi bir uyum göstermektedirler.
1-tank, 2-tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 3- tank (kapalı dış sınır) modellerinin sonuçları ise Çizelge 2
ve Şekil 14’de gösterilmektedir. Şekil 14’den de anlaşılabileceği gibi 1-tank modeli saha verileri ile
kabul edilebilir bir çakışma göstermemiştir. 2-tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 3-tank (kapalı dış sınır)
modelleri saha verileri ile uyum içindedir. Bu nedenle, 2-tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 3-tank (kapalı
dış sınır) modelleri ile Laugarnes sahasının temsil edilebileceği söylenebilmektedir.
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Şekil 12. Laugarnes Sahasının Su Seviyesi Değişimi ve Üretim Verileri [12].
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Şekil 13. Axelsson’un Modeli ile 3-Tank (Kapalı Dış Sınır) Modelin Karşılaştırması [12].
Çizelge 2. Laugarnes Sahası Optimizasyon Sonuçları.
1-Tank

2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)

3-Tank
(Kapalı Dış Sınır)

Axelsson

α a , kg/bar-sn
(= α a1 , 3-Tank)

-

36.06
(%12)

74.7
(%21)

61.8

α r , kg/bar-sn

20.05
(%3)

29.84
(%6)

κ a1 , kg/bar

-

-

33.5
(%9)
2.47 109
(%107)

κ a 2 , kg/bar
(= κ a , 2-Tank)

-

1.03 1010
(%25)

3.03 1010
(%14)

9.8 107
(%15)
1.24

8.8 107
(%13)
0.615

7.94 107
(%20)
0.581

κ r , kg/bar
RMS

36.8
2.09 109
3.64 1010
7.73 107
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Şekil 14. 1-, 2- ve 3- Tank Modellerinin Karşılaştırması [12].
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6.3 Glerardalur Jeotermal Sahası
Sıvının etken olduğu bir jeotermal saha olup sıcaklığı yaklaşık 61°C’dir. Sahadan yapılan toplam
üretim ile sahayı temsil etmek üzere seçilen bir kuyuda yapılan su seviyesi ölçümleri Şekil 15’de
verilmektedir. Şekil 15’de gösterilen su seviyesi ölçümleri, göreli olarak sabit sayılabilecek bir debide
üretim yapan sahanın dış sınırından sabit basınçlı bir kaynaktan beslendiğini işaret etmektedir (Bkz.
Şekil 7). Rezervuar basıncının zamanın erken dönemlerinde azaldıktan sonra zamanın geç
dönemlerinde sabitlenmesi rezervuarın sabit basınçlı bir kaynaktan beslendiğini gösteren en önemli
kanıttır.
Çizelge 3 ve Şekil 16’da 1-tank, 2-tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 3-tank (kapalı dış sınır) modelin
sonuçları karşılaştırma yapmak üzere verilmektedir. Bu saha için, beklenildiği gibi, 2-tank (sabit
basınçlı dış sınır) ve 3-tank (kapalı dış sınır) modelin sonuçları saha verileri ile uyum göstermektedir.
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Şekil 15. Glerardalur Sahası Su Seviyesi ve Üretim Verileri [12].
Çizelge 3. Glerardalur Sahası Optimizasyon Sonuçları.
1-Tank

2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)

3-Tank
(Kapalı Dış Sınır)

Axelsson

α a , kg/bar-sn
(= α a1 , 3-Tank)

-

1.42
(%5)

1.5
(%11)

1.89

α r , kg/bar-sn

1.09
(%3)

3.41
(%15)

κ a1 , kg/bar

-

-

3.75
(%21)
1.4 109
(%109)

κ a 2 , kg/bar
(= κ a , 2-Tank)

-

8.07 107
(%12)

6.9 107
(%23)

4.05 107
(%9)
1.612

8.17 106
(%29)
0.61

7.6 106
(%36)
0.6

κ r , kg/bar
RMS

3.37
6.08 108
6.66 107
5.9 106
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Şekil 16. 1-, 2- ve 3- Tank Modellerinin Karşılaştırması [12].
6.4 Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahası
Balçova-Narlıdere jeotermal sahası, İzmir ilinin 10 km batısında ve İzmir-Çeşme karayolunun 1 km
kadar güneyindedir. Sahada derinlikleri 48.5 m ile 1100 m arasında değişen kuyulardan üretilen
akışkanın sıcaklığı 80°C ile 140°C arasında değişmektedir.
Sahada, Balçova Jeotermal Ltd.’nin verilerine göre, 1996’dan günümüze 8 adedi derin ve 12 adedi sığ
olmak üzere toplam 20 kuyu bulunmaktadır. Açılmış en derin kuyu (BD-5) 1100m ve en sığ kuyu (B-9)
ise 48.5 m’dir. Sahada, tekrar-basma (reenjeksiyon) işlemi yapılmakta olup, son iki yıl itibariyle, derin
kuyulardan BD-2, BD-5 ve BD-8, sığ kuyulardan B-2, B-9 ve B-12’den enjeksiyon yapılmaktadır.
BD-3, BD-4, BD-6, BD-7 derin kuyuları ile B-4, B-10 ve B-11 sığ kuyularından sürekli veya aralıklı
olarak üretim yapılmaktadır. Sahadaki sığ ve derin kuyuların sıcaklık ve derinlikleri Çizelge 4’de ve
konumları Şekil 17’de gösterilmektedir.
Çizelge 4. Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Kuyuların Derinlik ve Sıcaklıkları [14]
KUYU ADI

Derinlik (m)

Sıcaklık (°C)

KUYU ADI

Derinlik (m)

Sıcaklık (°C)

B-1

104

115

BD-1

564

140

B-2

150

113

BD-2

677

133

B-3

161

112

BD-3

750

140

B-4

125

112

BD-4

624

140

B-5

108.5

114

BD-5

1100

130

B-6

150

93

BD-6

605

140

B-7

120

115

BD-7

702

140

B-8

155

93

B-9

48.5

122

B-10

125

114

B-11

125

109
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Şekil 17. Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Kuyuların Konumları [14]
Bölümümüzde tamamlanmış olan “İzmir Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasının Rezervuar ve Üretim
Performansı Projesi” kapsamında incelenen Balçova-Narlıdere jeotermal sahasının basınç
davranışının modellenmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir. Jeolojik veriler, kuyu logları,
sıcaklık profilleri, kuyu testleri ve üretilen akışkanın jeokimyası proje kapsamında incelenmiş ve elde
edilen sonuçlar doğrultusunda, özellikle 2000-2001 döneminde sahanın üretim-enjeksiyon davranışı
gözlemlerine dayanarak, Balçova-Narlıdere sahasının 1 sığ ve 1 derin rezervuar olmak üzere birbiriyle
akış bağlantılı iki ayrı rezervuar olarak modellenmesinin uygun olacağı belirlenmiştir. Bu nedenle
sahayı en iyi şekilde temsil eden model olarak 1-sığ ve 1-derin rezervuar modelinin modelleme
çalışmasında kullanılması planlanmaktadır.
Saha genelinde 8 adet sığ ve 8 adet derin olmak üzere toplam 16 adet kuyuda üretim/enjeksiyon ve
kuyuiçi su seviyesi değişimi (veya basınç değişimi) değerleri gözlemlenmiştir. Sığ ve derin kuyulardan
yapılan toplam üretim-enjeksiyon farkları Şekil 18 ve 19’da ve sahadan yapılan toplam (sığ+derin
kuyulardan) üretim-enjeksiyon farkları Şekil 20’de gösterilmektedir. Sığ kuyular enjeksiyon amaçlı
kullanılırken, derin kuyular üretim amaçlı kullanılıyordu. Nisan 2002 itibariyle sığ kuyulardan yapılan
enjeksiyon durduruldu (Şekil 18). Ekim 2002 tarihine kadar sahadaki tüm derin kuyular üretim amaçlı
kullanılırken, Ekim 2002 itibariyle BD-8 enjeksiyon amaçlı kullanılmaya başlanmıştır (Şekil 19).
Derin kuyulardan BD-1 ve BD-5 ile sığ kuyulardan B-12 kuyusuna ait basınç değişimleri (su seviyesi
değişimleri) ise Şekil 21, 22 ve 23’de gösterilmektedir. Derin kuyulardaki basınç düşümü (Şekil 21 ve
Şekil 22) sığ kuyulardan (Şekil 23) daha yüksektir. Kaynak 14’te açıklandığı gibi, tekrar-basmanın
etkisi sığ sistemde derin sisteme göre daha fazla hissedilmektedir. Sığ sisteme yapılan tekrar-basma
uygulaması, sığ sistemdeki kuyulara bir beslenme etkisi yarattığından, sığ sistemdeki kuyuların basınç
veya seviyelerdeki değişimler derin sistemdekilere göre olarak daha az olmaktadır.
Konum ve derinlik itibariyle sığ ve derin rezervuarlar arasında bir yerleşimi olan BD-1 kuyusunun
basınç (veya su seviyesi) değişiminin hem sığ ve hem de derin kuyulardaki üretim-enjeksiyondan
etkilendiği Kaynak 14’te belirtilmektedir.
Genel basınç davranışı itibariyle, BD-5 kuyusu yukarıda tartışılan BD-1 kuyusu ile aynı davranış
özelliği göstermektedir. Sahanın kuzeybatı ucunda yeralan BD-5 kuyusundaki basınç düşümü BD-1
kuyusuna göre daha fazla olmaktadır (Şekil 22). Bu farklılık, derinden olan doğal beslenmenin doğu
yönünden etkili olması ve BD-5 kuyusunun tekrar-basma bölgesine BD-1 kuyusundan daha uzakta
olması ile açıklanabilir.
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Şekil 18. Sığ Kuyulardan Yapılan Toplam Üretim-Enjeksiyon Farkı.
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Şekil 20. Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasından (Derin+Sığ Kuyular) Yapılan Toplam ÜretimEnjeksiyon Farkı.
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Şekil 21. BD-1 Kuyusu Basınç Değişimi.
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Şekil 22. BD-5 Kuyusu Basınç Değişimi.

Şekil 23. B-12 Kuyusu Basınç Değişimi.
Şekil 21, 22 ve 23’den de anlaşılabileceği gibi, özellikle basınç değişimi verileri yeterli sıklıkta ve uzun
süreli ölçülmemiştir.
BD-1 ve BD-5 kuyularının basınç değişimi verileri kullanılarak, bu çalışmada sunulan modellerden 1tank, 2-tank (sabit basınçlı dış sınır) ve 2-tank (kapalı dış sınır) modelleri ile modelleme çalışılması
yapıldı. Basınç değişimlerinin alınmadığı tarihler arasındaki veriler interpolasyon ile tahmin edilerek
modelleme yapıldı. Modellemede kullanılan BD-1 ve BD-5 kuyularının interpolasyon verilerini de
içeren basınç değişimleri sırasıyla Şekil 24 ve Şekil 25’de gösterilmektedir.
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Şekil 24. Modellemede Kullanılan BD-1 Kuyusu Basınç Değişimi.

Şekil 25. Modellemede Kullanılan BD-5 Kuyusu Basınç Değişimi.
BD-1 Kuyusunun Verileri ile Yapılan Modellemeler : 27.10.2000-01.02.2003 tarihleri arasındaki
BD-1 kuyusuna ait üretim-enjeksiyon farkı ve basınç değişimi verileri kullanılarak yapılan modelleme
çalışmalarından elde edilen optimizasyon sonuçları Çizelge 5’de gösterilmektedir. Modellerin RMS
değerlerini ve güvenirlik aralıkları incelenecek olursa, model sonuçları ile saha verileri arasında en iyi
çakışma 2-tank (kapalı dış sınır) modeli ile elde edilmiştir. 2-Tank (kapalı dış sınır) modelinin saha
verileri ile çakıştırması Şekil 26’da sunulmaktadır.
Çizelge 5. BD-1 Kuyusu Optimizasyon Sonuçları (27.10.2000-01.02.2003 için)
1-Tank

α a , kg/bar-s

-

α r , kg/bar-s

98.84
(%5.16)

κ a , kg/bar

-

κ r , kg/bar

8.17 107
(%21.36)
0.25

RMS

2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)
0.03
(%1.4 105)
95.49
(%4.25)
5.65 109
(%22.65)
5.32 107
(%26.73)
0.2123

2-Tank
(Kapalı
Dış Sınır)
95.17
(%4.21)
5.22 109
(%10.96)
5.16 107
(%21.56)
0.2121
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Şekil 26. 2- Tank (Kapalı Dış Sınır) Modeli ile Saha Verilerinin Karşılaştırması
Bilindiği gibi BD-1 kuyusunun basınç davranışı sığ kuyulardan yapılan enjeksiyondan etkilenmektedir.
Bu nedenle, BD-1 kuyusu için modelleme çalışmasının ikinci aşamasında sığ kuyulardan enjeksiyonun
azaldığı zaman değeri olan 08.09.2001 tarihinden sonraki üretim-enjeksiyon ve basınç değişimi
değerleri kullanılarak modelleme çalışmaları tekrarlanmıştır. Böylece, modellerde BD-1 kuyusunun
basıncını etkileyen sığ kuyuların etkisinin azaltılabileceği öngörülmüş ve BD-1’in derin rezervuara bağlı
davranışını modellemek amaçlanmıştır.
08.09.2001 tarihi itibariyle, BD-1 kuyusu için yapılan modelleme çalışmalarından elde edilen
optimizasyon sonuçları Çizelge 6’da sunulmaktadır. Modellerin RMS değerlerini ve güvenirlik aralıkları
incelenecek olursa, model sonuçları ile saha verileri arasında en iyi çakışma 2-tank (kapalı dış sınır)
modeli ile elde edilmiştir. 2-Tank (kapalı dış sınır) modelinin sonuçları saha verileri ile karşılaştırmalı
olarak Şekil 27’de sunulmaktadır.
BD-1 Kuyusu verilerinin modellenmesinin sonuçları : Çizelge 5 ve 6’daki RMS ve güvenirlik
aralıkları karşılaştırması, 2-tank (kapalı dış sınır) durumunda düşük güvenirlik aralığı yüzdelerinden
dolayı, Balçova-Narlıdere jeotermal sisteminin dış sınırı akışa kapalı 2 tank (kapalı dış sınır) sistemi ile
temsil edilebileceğini göstermektedir.
Çizelge 6. BD-1 Kuyusu Optimizasyon Sonuçları (08.09.2001-01.02.2003 için).
1-Tank

α a , kg/bar-s

-

α r , kg/bar-s

91.80
(%4.95)

κ a , kg/bar

-

κ r , kg/bar

7.0 107
(%21.41)
0.226

RMS

2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)
0.113
(%4.5 105)
89.59
(%11.58)
1.57 1010
(%97.18)
6.22 107
(%25.63)
0.222

2-Tank
(Kapalı
Dış Sınır)
87.12
(%5.05)
8.5 109
(%41.98)
5.65 107
(%23.46)
0.221
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Şekil 27. 2- Tank (Kapalı Dış Sınır) Modeli ile Saha Verilerinin Karşılaştırması
BD-5 Kuyusunun Verileri ile Yapılan Modellemeler : 27.10.2000-01.02.2003 tarihleri arasındaki
BD-5 kuyusuna ait üretim-enjeksiyon farkı ve basınç değişimi verileri kullanılarak yapılan modelleme
çalışmalarından elde edilen optimizasyon sonuçları Çizelge 7’de gösterilmektedir. 1-tank, 2-tank
(sabit basınçlı dış sınır) ve 2-tank (kapalı dış sınır) modelleri ile yapılan modellemelerin sonunda saha
verileri ile en iyi çakışmanın sağlandığı 1-tank modelinin sonuçları, Şekil 28’de sunulmaktadır.
BD-5 kuyusunun basınç davranışı da BD-1 kuyusuna göre göreli olarak daha az da olsa, sığ
kuyulardan yapılan enjeksiyondan etkilenmektedir. Bu nedenle, BD-5 kuyusu için modelleme
çalışmasının ikinci aşamasında sığ kuyulardan enjeksiyonun azaldığı zaman değeri olan 30.03.2001
tarihinden sonraki üretim-enjeksiyon ve basınç değişimi değerleri kullanılarak modelleme çalışmaları
tekrarlanmıştır. Böylece, modellerde BD-5 kuyusunun basıncını etkileyen sığ kuyuların etkisinin
azaltılabileceği öngörülmüş ve BD-5’in derin rezervuara bağlı davranışını modellemek amaçlanmıştır.
30.03.2001 tarihi itibariyle, BD-5 kuyusu için yapılan modelleme çalışmalarından elde edilen
optimizasyon sonuçları Çizelge 8’de ve en iyi çakışmanın sağlandığı 1-tank modelinin sonuçları
Şekil 29’da sunulmaktadır.
Çizelge 7. BD-5 Kuyusu Optimizasyon Sonuçları (27.10.2000-01.02.2003 için)
1-Tank

α a , kg/bar-s

-

α r , kg/bar-s

48.23
(%3.65)

κ a , kg/bar

-

κ r , kg/bar

9.97 107
(%7.89)
0.278

RMS

2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)
55.36
(%44.22)
329.72
(%268.6)
9.99 107
(%68.35)
2.62 107
(%398.5)
0.278

2-Tank
(Kapalı
Dış Sınır)
48.23
(%3.96)
4.52 1014
(%1.9 106)
9.97 107
(%9.05)
0.278
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Şekil 28. 1- Tank Modeli ile Saha Verilerinin Karşılaştırması
Çizelge 8. BD-5 Kuyusu Optimizasyon Sonuçları (30.03.2001-01.02.2003 için)
2-Tank
(Sabit Basınçlı
Dış Sınır)
211.67
(%81.41)
72.08
(%30.93)
9.18 108
(%184.86)
4.55 107
(%52.53)
0.381

1-Tank

α a , kg/bar-s

-

α r , kg/bar-s

58.31
(%6.03)

κ a , kg/bar

-

κ r , kg/bar

7.48 107
(%19.96)
0.384

RMS

2-Tank
(Kapalı
Dış Sınır)
59.68
(%6.53)
1.39 1010
(%113.23)
6.48 107
(%26.05)
0.383
140
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Şekil 29. 1- Tank Modeli ile Saha Verilerinin Karşılaştırması
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BD-5 Kuyusu verilerinin modellenmesinin sonuçları : Çizelge 7 ve 8’deki RMS ve güvenirlik
aralıkları karşılaştırması, 1-tank modelinin Balçova-Narlıdere jeotermal sistemini daha iyi temsil ettiği
izlenimini vermektedir. 2-tank modellerindeki güvenirlik aralığı yüzdelerinin büyüklüğü söz konusu
modellerin geçerliliğini azaltmaktadır. Bunun da nedeni, BD-5 kuyusu için modelde veri olarak
kullanılan basınç değişimi verilerinin yeterli sıklıkta olmaması olarak düşünülebilir. Yeni verilerle bu
çalışmanın sürdürülmesi gerekmektedir.
Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasının Modelleme Sonuçları: BD-1 ve BD-5 kuyularının
modelleme çalışması, kullanılan üretim-enjeksiyon verilerinin sıklığına ve dönem uzunluğuna bağlı
olarak değişim göstermektedir. Sağlıklı bir modelleme çalışması yapabilmek için daha uzun dönemli
verilerin ve daha sık ölçülmüş kuyuiçi basınç veya su seviye değişimlerinin gerektiği açık olarak
anlaşılmaktadır.
Bütün bu eksikliklere rağmen, yukarıda ayrıntılı verilen modelleme sonuçları sahanın 2-tank modeliyle
daha iyi temsil edilebileceğini ve κ r değerinin 5-10 107 kg/bar ve α r değerinin ise 48-95 kg/bar-sn
arasında olabileceğini göstermektedir. Söz konusu sonuçlar, sadece derin kuyuların oluşturduğu
rezervuarın modellendiği, BD-6 kuyusu verilerinin kullanıldığı 1-tank modelleme çalışmasından elde
edilen κ r =2 107 kg/bar ve α r = 31 kg/bar-sn değerleriyle uyumludur [14].

7. SONUÇLAR
Bu çalışmada; jeotermal rezervuarların basınç davranışını (veya kuyuiçi su seviyesi değişimlerini)
modellemek üzere kütle denge denklemleri kullanılarak elde edilen modeller tartışılmaktadır.
Modellerden, optimizasyon tekniği kullanılarak, rezervuar ve akifer parametreleri tahmin
edilebilmektedir.
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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:
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a. Va sınıfı akışkanlar

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

b. Vb 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 10-5 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.
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
5,7 kW/m2 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
Kuyu bası veya
ısı pompası

Değişken Devirli
sirkülasyon 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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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 MWt) 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;
Pi = Binalara giren ısı akımı (W)
PL = 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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Pf = AU (Ti - T)

(2)

Burada;
U = Ortalama ısı geçiş katsayısı (W/m2-oC)
A = Yüzey alanı (m2)
Ti = Sabit iç sıcaklık (°C)
T = Dış sıcaklık (°C)

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, Pv , binada dolaşan taze hava sıcaklığını yükseltmek için ihtiyaç olan ısıdır.

Pv = VMA(Ti − T )

(3)

Burada;
V = Binanın hacmi (m3)
MA = Hava değişiminin özgül ısı kapasitesi (W/m3-oC)
Toplam ısı kaybı, PL ; 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/m3-oC)
olmak üzere, aşağıdaki bağıntı ile tanımlanır.
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(5)

Bundan dolayı;
PL = VG (TI - 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;
PL = Pu + δP

olur.

(7)

Burada;
Pu = 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.
Pd = Pu = PL - δP

(8)

Burada; Pd , 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 ti saatleri ve Pdi talep düzeyi de ti saatler için sürdürülür.
Zaman

Güç Talebi

Güç Talebi

Zaman

Şekil 2.2. Isıtma gücü süresi eğrilerinin oluşumu
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Talep süresi histogramı kullanışlı bilgi çeşidi özetlemesi için uygun yollar sağlar. Örneğin; belirli bir ısıl
güç düzeyinde sağlanan toplam ısı miktarı;
Qdi = Pdi ti

olur.

(9)

Burada;
Qdi = Toplam ısı miktarı (Wh)
Pdi = i’inci ısıl güç düzeyi (W)
Ti = 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, Pdi, ısıtma sezonu
sırasında toplam Ti 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.
Pd = VG (Ti - T) - δP

(10)

Burada; VG bir ekstensif terim olup, binanın büyüklüğü ve yapısı ile ilgilidir. (Ti – 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 (Ti) 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,
Pd = VG (Ti – T) - VGδT

(12)

Pd = VG [(Ti – δT) – T]

(13)

ya da

elde edilir.
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O halde, ısıtma sistemi ile sağlanması gereken “efektif” iç sıcaklık,
Td = Ti -δT

(14)

şeklinde olur.
Burada; Td (°C), efektif oda sıcaklığıdır.
Çoğunlukla ortalama iç sıcaklıkların (Ti) 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, Td, “talep” sıcaklığını verir. Güneş enerjisi kazancının ve iç sıcaklıkların sabit
olduğunu kabul ederek;
Pd = VG (Td - T)

(15)

yazılır ve intensif terim şu şekilde olur:

∆T = Td – 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 (Td) 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, Td ‘nin 18°C eşit olduğu farz edilir.
Dış Sıcaklık

Talep
Sıcaklığı

Isıtma Sezonu

Zaman (Gün)

Şekil 2.3. Kuzey Fransa için dış sıcaklık süre eğrisi
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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, Qd (Wh) ve ısıl güç düzeyleri, Pd (Wh), aşağıda verildiği gibi, bu eğriden kolayca
bulunabilir.
Qd = 24VGθ

(18)

Pd = 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; Pf (t), Ti (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
gecikmesiyle karşılaşılır. Bu etkilerin yaklaşık analizi için bir yöntem geliştirilebilir. Bu, bina
kabuğundan ortalama bir ısı akışını tanımlar.
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(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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(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)
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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;
Vi = i’inci binanın hacmi (m3)
Gi = i’inci binanın karakteristik hacimsel ısı kaybı (W/m3-oC)
Tdi = 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
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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, Ti, 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 (Td) 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
V = Standart bir binadaki ısıtılan hacim (m3)
G = Standart bir binanın karakteristik hacimsel ısı kaybı katsayısı (W/m3-oC)’dır.
Bu bağlamda, aşağıdaki şekilde sabit bir talep değerini tanımlamak yararlıdır.
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(33)

Talep değerinin bu şekilde sabit kalması durumunda,

Pd = NVG (Td − T )

(34)

Pd = 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,
standart bir konutun ısıtılacak olan hacmi, V = 200 m3 ve hacimsel ısı kaybı katsayısı, G = 1 W/m3-oC
olarak, başka bir deyişle, bina başına kombine ısı kaybı, VC = 200 W/°C olarak verilmektedir. Buna
karşın, İzlanda’da bulunan binalarda yıllık enerji tüketimi 0.06-0.1 MWh/m3’dür. Bu değerler, G = 0.44
- 0.73 W/°Cm3 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
22 ºC tasarım sıcaklık farkı için ağırlıklı ortalama birim hacim ısı yükü ise 18.3 kcal/m3h olarak
hesaplanmıştır.Bina başına kombine hacimsel ısı kaybı değeri 0.967 W/m3-oC 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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(36)

Burada;
Qg = Toplam beslenen jeotermal enerji (MWh)
Qd = 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 Qd, jeotermal ısı gereksinimi Qg, 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; Pj = 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;
Pdj = j’inci saatindeki ısıl güç talebi (MW)
Nj = j’inci saatte bağlanan bina sayısı
Tdj = j’inci saatteki kullanıcıların istediği (talep) sıcaklık (°C)
Tj = j’inci saatteki dış hava sıcaklığı (°C)
V = Ortalama bina hacmi (m3)
G = Her bina için karakteristik ısı kayıp katsayısı (MW/m3-oC)’dır.
Bağlanan binaların sayısının, Nj, iç sıcaklık talebinin, Tdj, ve dış hava sıcaklığının, Tj, 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 Td = 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 = Td – T
Bölüm 2’de tanımlandığı gibi;
D = NVG
Pd = 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.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

287

_______

Şekil 3.1. Jeotermal ısıtma sistemlerinde ısıl güç düzeylerinin modellenmesi
Sonuç olarak; enerji payları; farklı eğrilerin altındaki alanların belirlenmesiyle hesaplanabilir.
Qd = Talep eğrisinin altındaki tüm alan

(42)

Qg = 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) Pd: Kombine toplam
ısı kaybı ile binalardan oluşan ısıtma şebekesi ve (b) Ps.: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;
Tgi = Jeotermal akışkanın besleme sıcaklığı (°C)
Mg = jeotermal akışkan kütlesel debisinin ısıl kapasitesi (MW/°C)
Mn = Şebeke akışkanının kütlesel debisinin ısıl kapasitesi (MW/°C)
Tni = Şebekenin ana besleme (gidiş) sıcaklığı (°C)
Tno = 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:
Pd = D (Td – 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.
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(45)

Burada;
N = Eşdeğer konutların sayısı
V = Standart konut büyüklüğü (m3)
G = Bu tipik konutların karakteristik ısı kaybı (MW/m3-oC)’dır.
Eğer talep değişkenleri sınırlandırılırsa, konut sayıları ve etkili oda sıcaklıklarının her ikisi de sabit olur.
Daha sonra, ısı talep düzeyleri Pd, sadece dış hava sıcaklığının fonksiyonu olmaya başlar. O halde, ısı
talebi düzeyleri Pd, sadece dış hava sıcaklıklarının fonksiyonu olur.
Od = Dθ x 24

(46)

Burada; θ : Td ye eşit baz sıcaklığın kullanımı ile hesaplanan bu yerin toplam derece günü (°C günler)
olmaktadır. Bu kullanışlıdır. Çünkü, toplam ısıl yük Qd 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 = Td – T

(47)

Pd = 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, Td, 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, Td=
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,
Tni ve Tno, 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

Tn = Tu

(55)

ve
ν

Tni = Tn + Sni∆T

(56)

ν

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

Sno' = Sno −

(61)

Λ

T
δT '
Λ

(62)

T

şeklinde olur. Şebeke kayıpları, merkezi ısıtma istasyonuyla karşılanması gereken ek ısı talepleridir.
Bu nedenle toplam ısı talebi;
Pd = 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;
Ps = Jeotermal ısı beslemesi (ısı verme) (MW)
Pb = 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;
Pg = Mp (Tgi - Tno)

(66)

Yazılabilir.
Burada;
Pg = Jeotermal akışkandan çekilen ısıl güç (MW)
Mg = Jeotermal akışkanın ısıl kapasitesi (MW/°C)
Tgi = Jeotermal akışkanın gidiş (besleme) sıcaklığı (°C)’ dır.
Eşitlik (57)’ deki Tno’ nun Eşitlik (66)’ da yerine konmasıyla,
ν

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, Tno ya eşittir. Bu sıcaklık
jeotermal kuyudan çekilebilen ısı miktarını sınırlar. Böylece,
Pg = MgEx (Tgi - Tno)

(68)

yazılabilir. Burada; Ex :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 Tno’ nun Eşitlik (68)’ de yerine konmasıyla,
ν

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, ∆Te, mevcut jeotermal beslemenin talebi tamamen karşıladığı yerde söz
konudur. Bu çerçevede,
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ν

D∆Te = MgEx (Tgi − T n − Sno∆Te)

(70)

olup, geçiş talep yoğunluğu
ν

(Tgi − Tn) ⋅ MgEx
∆Te =
( 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, Pg, aşağıdaki üç bileşenden oluşur:
Pg = Pgh + w + Pz

(72)

Burada;
Pgh
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,
Pgh = MgEx (Tgi - Tco)

(73)

bağıntısıyla hesaplanabilir. Burada; Tco : ısı pompası buharlaştırıcısından çıkan suyun sıcaklığı
(°C)’dır. Ayrıca,
ν

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

(74)

yazılabilir.
Burada;
Cc = Isı pompasının soğutma etki katsayısı (COP)
Mx = Buharlaştırıcı ve ısı değiştiricisinden geçen debinin ısıl kapasitesi (MW°C)
Rc = Mg / Mx (Mg < Mx )’ dir.
Soğutma etki katsayısı, ısı pompasının sıcaklık değerlerine bağlıdır. Bu, şebeke dönüş sıcaklığıyla,
Tno, belirlenebilir ve bu yüzden, ısı talep yoğunluğunun, ∆T, fonksiyonu olarak verilebilir.
Cc = fonksiyon (∆T)

(75)

İyileştirilmiş jeotermal ısı transferi, Pgh, 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 Pb; talep ile jeotermal besleme arasındaki
farktır (ısı pompalı ya da ısı pompasız).
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Pb = Pd – Ps (∆T >∆Te için)

(76)

Daha önceki modelleme kabulleri çerçevesinde, bu yedek ısı; belirli Mn,debisinde Tni, 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;
Pd = D∆T

(77)

ve basit ısı alış-verişi durumunda,
ν

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, ∆T2 den daha büyük ve ∆T1 den daha küçüktür.
ABCD içinde kalan alan derece günleri sayısı;
ABCD alanı = (∆T2 + ∆T1). ∆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
debisinin 180°m3/h olduğu, 2000 konuta bu akışkanın beslendiğini düşünelim.
Λ

Ayrıca, ısıtıcılar için 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.
Pg = 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; Tgi, Mg, Sno ya da Mn 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
Talep sıcaklığı

ν

T = -7°C
Td = 18°C
Λ

Tasarım talep yoğunluğu

∆T = 25°C

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 =

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

Su = 2
Suo = 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

Tgi = 60°C
Fg = 180 m3/h
ρg = 1050 kg/m3
γg = 3900 J/kg°C
Mg = 0.205 MW/°C
Mg / Mn = 0.41
N=5
E = 0.97

Jeotermal güç düzeyleri aşağıdaki gibi bulunur.
Jeotermal ısı beslemesi, Eşitlik (69)’ dan;
Pg = 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

Pd (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
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Pg (MW)
1.95
3.3
3.7
4.2
4.6
4.9
5.2

Eşitlik (71)’ de Sno değerinin değiştirilmesiyle, jeotermal güç düzeyi;
Ps = 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, Ex’in 1’e eşit olmasıyla yapılır.

Şekil 3.5. Güç düzeylerinin ve enerji paylarının basit ısı-alışverişinin örnek hesabı
(Enerji talebi, Qd= 24900 MWh; jeotermal enerji (70/50 durumu), Qg= 19950 MWh)
Jeotermal Enerji Semineri
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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, Cc’ yi tekrar hesaplayın.
İterasyonla yeni değerleri bulmak için, Cc nin yeni değerini kullanın.
% 5 içinde tutarlı olana kadar, Cc 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

Tgi = 50°C
Mg = 0.2 MW/°C
Mn = 0.5 MW/°C
Mx = 0.25 MW/°C
Mb = 0.25 MW/°C
R = Mg / Mx = 0.8
E = 0.9
w = 0.6 MW
Tno = 1.2 ∆T+20
Jeotermal Enerji Semineri
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Tablo 3.3. Isı pompası destekli güç hesapları

Şekil 3.7 de, talep yoğunluğuna (∆T) karşı, ısı pompasının etki katsayısı (Cc) ve sağlanan jeotermal
ısının (Pgh) 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 Cc ve Pgh değerleri Şekil 3.7 deki lineer grafikten elde etmek mümkündür.

Şekil 3.7. Basit bir ısı pompası destekli sistemde Cc ve Pgh 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.
Jeotermal Enerji Semineri
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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
akışkanının bir kısmı θ = 18 oC’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, Qd = 24900 MWh; jeotermal ısı beslemesi, Qgh = 21000 MWh;
kompresör işi, Qw = 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

Pgh
(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

Pgh + 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 (Cc) ve jeotermal ısı beslemesinin (Pc)
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

Tgi = 50°C
Mg = 0.2 MW/°C
Mx = 0.25 MW/°C
Mn = 0.5 MW/°C
E = 0.9
w = 0.6 MW
Tno = 1.2∆T+20°C
Jeotermal Enerji Semineri
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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

Pgh
(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

Pgh + 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, Qd = 24900 MWh; jeotermal ısı beslemesi, Qgh = 19180 MWh; kompresör işi, Qw = 2660
MWh)

Şekil 3.12. Gaz motoru ve reküperatörü olan ısı pompalı destekli durumda güç düzeylerinin ve enerji
beslemesinin örnek hesaplaması
(Enerji talebi, Qd = 24900 MWh; jeotermal ısı beslemesi ve reküperatör ısısı, Qgh +Qr= 23090 MWh;
kompresör işi, Qw = 5760 MWh)
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Motor veriminin, En = 0.25 ve reküperatör veriminin, Er = 0.8 olduğu farz edilir. Daha sonra geri
kazanılan atık ısı miktarı, aşağıdaki şekilde verilir.
Pr = Er (1 - En) w / En
Bu durumda, Pr = 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, Pr’ 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) = Td(t) – T(t)

(82)

Burada;
Td(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) = Td(t) – T(t - φ)

daha hassas sonuçlar
(83)

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

Td(t) = sabittir.

(84)

Güç beslemesi ve ∆t:
Isıtma sisteminin talep yoğunluğundaki, ∆T, dalgalanmaları izleyebilme özelliği, şebekenin δ tf,
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) = Td(t) – T’(t)

(85)

Burada; T’(t): δ tf tepki zamanı boyunca ortalama dış hava sıcaklığı (°C)’dır.
Böylece; bu karakteristik tepki zamanı, bina kabuğunun karakteristik zamanı, δ tf, ve ölçümlerin
karakteristik zaman periyodu, δ tt 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 Pg ve Pgh 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/°Cm3 olarak
hesaplanmıştır. İzmir ili derece saat değerleri, 18.3°C için 31 675 °C saat olarak öngörülmüştür [6].
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
= 294x10-6 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
= 294x10-6 MW/°C
= 0.186 MW/°C
= 31 675°C saat
= 5891 MWh
= 1.471∆T MW
Jeotermal Enerji Semineri
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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

Konutlar

Narlıdere

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].

Dış Sıcaklık
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan
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Şubat

Ocak

Ocak

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
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Şekil 4.5. İzmir ili güç eğrisi (Td=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 ENERJİLİ KONUT ISITMA SİSTEMLERİ
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
DEĞİŞİMLER

KOŞULLARDA

ISITMA

DONANIMLARININ

PERFORMANSLARINDAKİ

Sıcak sulu ısıtma sistemleri, uzun yıllardan beri, suyun ısıtıcıya 90°C’de girdiği ve 20°C’lik bir sıcaklık
düşümüyle 70°C’de çıktığı kabulune 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.
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
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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.

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 gözardı eden ve eski Alman normlarından
derlenmiş yöntemler kullanılmaktadır. Son dönemlerde ise, ısı kaybı ve kazançlarının hesabında
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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

Göztepe (İst)
Florya (İst)
Sarıyer (İst)
Antalya
Ankara
Güzelyalı (İzm)

Kış kuru termometre sıcaklığı (°C)
% 99.0

% 99.6

-0.5
-1.0
-0.1
2.5
-7.9
1.6

-2.0
-2.7
-1.2
1.4
-10.0
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.
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.
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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.
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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 sisteminden 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 BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KONTROL
STRATEJİLERİ VE OTOMASYON
A.Caner ŞENER
Macit TOKSOY
Gülden GÖKÇEN

ÖZET
Jeotermal akışkan enerjisinin yer altından yüzeye, yüzeyden de kullanıcılara ulaştırılması ancak
pompa kullanımı ile mümkündür. Buna bağlı olarak, jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde işletme
maliyetinin büyük bir kısmını pompalama enerjisi oluşturur. Bu çalışmada jeotermal bölge ısıtma
sistemlerinin elektrik tüketimini minimize eden optimum işletme stratejileri tartışılmaktadır. Jeotermal
bölge ısıtma sistemlerinde kuyu başından, kullanıcıya kadar olan safhalar incelenmiş, tasarım ve
işletme sırasında yapılması gerekenler tartışılmıştır. Son olarak jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde
optimum işletme şartlarını sağlayabilmek için gerekli olan minumum otomasyon gereksinimleri
belirtilmiştir.

1. GİRİŞ
Jeotermal bölge ısıtma uygulamaları genel olarak geleneksel enerji kaynakları (Mazot, kömür vs.) ile
yapılan ısıtmaya göre çok daha verimlidir. Ülkemizde, bu göreceli verimlilik çoğu zaman yeterli olarak
algılanmakta ve jeotermal ısıtma sistemlerinin verimi üstünde durulmamaktadır. Yapılan çalışmalar [1],
ülkemizde işletilmekte olan jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin çok daha verimli çalışabileceğini
göstermektedir. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde işletme hedefi, kullanıcılara ihtiyaçları olan ısı
enerjisini temin ederken, sistemin elektrik tüketimini minimize etmektir. Bu sistemlerde elektrik
enerjisinin neredeyse tamamının pompalar tarafından tüketildiği düşünülürse. İşletme hedefine
ulaşmak için üretimden dağıtıma, bütün pompaların değişen sistem ısı yüküne göre ve en verimli
şekilde çalıştırılması gereği ortaya çıkar.

Şekil 1. Tipik bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin basit şeması (ID= Isı değiştirgeci)
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Şekil 1’de tipik bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin basitleştirilmiş bir şeması verilmiştir. Gerek içerdiği
aşındırıcı elementler gerekse, hidrolik gereksinimler nedeniyle jeotermal akışkan sadece kuyulardan,
kuyulara yakın bir noktada bulunan ısı merkezine kadar taşınır. Isısı temiz suya aktarılan jeotermal
akışkan daha sonra re-enjeksiyon kuyularına geri basılır. Temiz su ise kapalı devre olan şehir dağıtım
sisteminde dolaştırılır ve ısı konutlara dağıtılır. Sistemin Şekil 1’de gösterilenden farklı olarak birçok
jeotermal kuyuya ve yüzlerce binaya bağlı olduğu düşünülürse, sistemin optimum kontrolünün belli bir
işletme stratejisi ve otomasyon olmadan imkansız olduğu anlaşılır.
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri de diğer ısıtma sistemleri gibi tepe ısı yüküne göre tasarlanırlar ve
ısıtma sezonunun büyük bir bölümünde kısmi yüklerde çalışırlar. Isıtma sistemlerinde ısı yükünü
belirleyen bir numaralı etken dış hava sıcaklığıdır, bununla birlikte büyük bir bölge ısıtma sisteminin
hava sıcaklığı değişimlerine verdiği tepki bir çok etkene bağlıdır ve statik ısı yükü hesapları ile
belirlenemez. Gelişmiş ülkelerde bulunan bölge ısıtma sistemlerinde ısı yükünün tahmini için ısı yükü
tahmin modelleri kullanılmakta ve bu modeller sistem verileri ışığında devamlı olarak
güncellenmektedir. Böylece bölge ısıtma sistemi aboneleri ihtiyaçları olan ısıyı doğru miktarda ve
doğru zamanda alabilmektedirler. Isı yükü tahmini optimum işletme stratejisinin belirlenmesinde ilk
adımı oluşturur ve diğer adımlar için en önemli veriyi oluşturur.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde genel olarak birden fazla jeotermal kuyudan üretim yapılır. Bu
kuyuların maksimum üretim kapasitesi, jeotermal akışkan sıcaklıkları, statik ve dinamik seviyeleri, ve
pompa karakteristikleri birbirlerinden farklılık gösterebilir. Bu durumda jeotermal enerji üretimi içim
tüketilmesi gereken elektrik enerjisi miktarı her kuyu için değişir. Elektrik tüketiminin minimize
edilebilmesi kısmi yüklerde verimli kuyuların çalıştırılmasına bağlıdır.
Geleneksel ısıtma sistemlerinden farklı olarak, jeotermal ısıtma sistemleri sabit sıcaklık farkı değişken
debi prensibine göre işletilirler. Bu işletme prensibine göre, değişen ısı yüküne göre sıcaklık rejimleri
sabit tutulurken, sıcak suyun debisi değiştirilir. Sıcaklık rejimleri, jeotermal kaynağın özellikleri,
kullanılacak malzemenin özellikleri dikkate alınarak tasarım aşamasında seçilir. Sıcaklık rejimlerinin
seçimi kadar, sistemde bu rejimi sağlayacak kontrol ekipmanlarının seçimi de çok önemlidir. Sistem
seçilmiş sıcaklık rejimlerine göre tasarlandığından, farklı sıcaklık rejimlerinde sistem verimi düşer. Bir
jeotermal bölge ısıtma sisteminde sıcaklık farklarının tasarım değerinden düşük olması durumunda,
sistemin debisinin arttırılması gerekir. Bu da pompalama enerjisinin artması anlamına gelir.
Jeotermal enerjinin kuyubaşından binalara dağıtımını sağlayan sirkülasyon pompaları ve yardımcı
pompaların, seri ve paralel kombinasyonları en iyi şekilde incelenmeli ve bu pompalar en verimli
şekilde çalıştırılmalıdırlar.
Yukarıda sıralanan işletme stratejileri, sistemde belirli bir düzeyde otomasyon yoksa uygulanamaz.
Kilometrekarelerce alana yayılmış ve ısıtma sezonu boyunca çalışan bölge ısıtma sistemlerinin
manuel kontrolü oldukça zor ve verimsizdir. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde optimum kontrol
stratejisi tasarım sırasında belirlenmeli ve kontrol ve izleme elemanları buna göre seçilmelidir.
Şekil 2, bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin optimum kontrolü için izlenmesi gereken yolu gösterir.
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Isı yükü tahmini

Optimum kuyu işletimi

Optimum sıcaklık rejiminin seçimi – Jeotermal hat

Jeotermal boru hattının hidrolik dengesi

Optimum sıcaklık rejiminin seçimi – Şehir dağıtım sistemi

Şehir dağıtım sisteminin hidrolik dengesi
Sirkülasyon pompalarının optimum işletimi

Şekil 2. Jeotermal bölge ısıtma sisteminin ideal işletme stratejisi [1]
Bu çalışmada, jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde enerji tüketimini minimize eden optimum kontrol
stratejileri incelenecek ve sistemin optimum şekilde kontrolünü sağlayacak otomasyon
gereksinimlerinden bahsedilecektir. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin tasarım konseptleri, elektrik
tüketimini minimize etmek için izlenecek metodları farklılaştırabilir. Örneğin, şehir dağıtım sisteminin
açık devre olduğu ve jeotermal akışkanın binalara kadar dağıtıldığı bir sistemle, ikincil çevrimi olan ve
şehir içi dağıtımı kapalı devre olan bir sistemin kontrol stratejisi farklıdır. Daha önce Şekil 1’de
gösterilen jeotermal bölge ısıtma sistemi şeması ülkemizde bulunan tipik bir jeotermal bölge ısıtma
sisteminin bütün özelliklerini yansıtmaktadır. Sonraki bölümlerde daha ayrıntılı açıklanacak olan bu
sistem bu çalışmada baz alınmıştır.

2. JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNİN OPTİMUM KONTROLÜ
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde işletme hedefi kullanıcıya ihtiyacı olan ısıyı sağlarken, sistem
enerji tüketimini minimize etmektir. Bu sistemlerde enerjinin neredeyse tamamı pompalar tarafından
tüketilir. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde enerji tüketiminin düşürülmesi sistemdeki bütün
pompaların birbiriyle koordineli ve en yüksek verim noktasında çalıştırılması ile mümkündür.
Bölge ısıtma sistemlerinde kontrol, zamanla değişen dış hava şartlarına (başlıca dış hava sıcaklığı)
bağlı olarak değişen bina ısı yüklerini karşılamak üzere yeterli ısıyı sistem kullanıcılarına iletmek için,
ısı üreten sistemlerin ve taşıyan akışkanların sırasıyla üretim ve taşıma kapasitelerini değiştirmektir.
Bu değişim, sabit sıcaklık değişken debi veya değişken debi sabit sıcaklık prensiplerinden birini uygun
olarak gerçekleştirilir. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri gibi büyük sistemlerde, kuyu ve sirkülasyon
pompalarının devirleri değiştirilerek, sabit sıcaklık değişken debi ile yük kontrolu yapılması literatürde
tavsiye edilmektedir [9]. Özellikle değişken frekans sürücülerinin (variable frequency drivers) düşen
fiyatları ve otomasyon sistemlerine kolayca adapte edilebilmeleri, değişken frekans kontrolünün
jeotermal sistemlerde sık olarak kullanımına yol açmıştır. Frekans kontrollü bir pompa, belirlenen
maksimum ve minimum debi değerleri arasında istenilen debide üretim yapabilir. Böylece operatörler
değişen ısı yüküne göre jeotermal akışkan üretimini ve sirkülasyon suyunun debisini ayarlayabilirler.
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Bir operatörün frekans sürücülerinin avantajlarından tam olarak yararlanabilmesi ve sistemi sorunsuz
işletebilmesi için aşağıdaki parametreleri bilmesi gerekir.
1. Ertesi günün dış hava sıcaklığı tahminini dikkate alarak hesaplanmış bir gün sonraki sistem ısı
yükünün miktarı.
2. Sistem ısı yükünü karşılamak ve enerji tüketimini minimize etmek için çalıştırılacak kuyular ve
bunlardan ne kadar debide üretim yapılacağı.
3. Sistemin optimum basınç ve sıcaklık işletme değerleri.
4. Sistemdeki bütün boru hatlarının basınç düşüm karakteristikleri (bütün debiler için).
5. Sistemdeki bütün pompaların karakteristik eğrileri.
Bu bölümde yukarıda sıralanan konular hakkında bilgi verilecek, ve Balçova-Narlıdere JBIS üzerinde
yapılan çalışmalar örneklenecektir.
2.1 Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Isı Yükü Tahmini
Konvansiyonel enerji kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinde olduğu gibi, bir jeotermal bölge ısıtma
sisteminin optimum koşularda işletilmesine sağlayacak kontrol stratejisi ısı yükünün realistik
modellenmesine gereksinim duyar. Isı yükünün modellenmesi, sisteme bağlı binaların herhangi bir
andaki ısı kayıplarının hesaplanabilmesine imkan veren modelin kurulmasıdır. Balçova-Narlıdere
sistemine bağlı yaklaşık 900 binanın termo fiziksel özelliklerinin bilinmemesi, kompleksliğine rağmen
dinamik ısı yükü hesaplama simülatörlerinin kullanımını mümkün kılmamaktadır. Sisteme bağlı
binalara, kontrol sistemindeki eksiklikler nedeniyle, gereksinimin üzerinde enerji verildiğinin bilinmesine
rağmen, binalara verilen toplam enerji 2001 yılından itibaren düzenli olarak, ölçülen eşanjör giriş ve
çıkış sıcaklıkları ile şehir şebekesi debisinden hesaplanmaktadır. Günlük olarak hesaplanan bu
değerler, mevcut sisteme, ideal olmamakla beraber verilen enerjidir. 2001 yılı verileri kullanılarak elde
edilen ısı yükü modeli, 2002 yılına uygulanmış ve 2002 gerçekleşen yükü ile karşılaştırılmıştır. Şekil
3’te verilen bu karşılaştırma, simülasyonun yük tahminin de kullanılabileceğini göstermektedir. Bu tür
modeller ancak gelişmiş bilgisayar programları ve büyük miktarda sistem verisinin kullanımı ile
mümkün olabilmektedir. Ayrıca ısı yükü tahmininde kullanılan modellerin sürekli olarak güncellemesi
ve kalibrasyonu yapılmalıdır. Şekil 3’te düz çizgi gerçekleşen ısı yükünü, noktalar ise bir gün önceden
model kullanılarak yapılmış ısı yükü tahminini göstermektedir. Isı yükü modeli sayesinde operatör bir
gün sonrasının ısı yükünü ertesi günün dış hava sıcaklığına bağlı olarak tahmin edebilmekte ve
sistemi bu tahmine göre hazırlayabilmektedir. [2]

Şekil 3. Balçova-Narlıdere JBIS’nde gerçek ısı yükü değişiminin model sonuçları ile karşılaştırılması [3]
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Bu tür modeller gelişmiş ülkelerde bulunan bölge ısıtma sistemlerinde otomasyonun bir parçası olarak
kullanılmaktadır. Modellerin doğruluğu hava sıcaklğı tahminlerinin ve kullanılan verilerin doğruluğuna
bağlıdır. Ülkemizde bu tür modeller halen çalışmaların devam ettiği Balçova-Narlıdere JBIS sistemi
dışında kullanılmamaktadır. Genel uygulama sisteme ihtiyacından bir miktar daha fazla ısı verip
ısıtılan mekanların konfor sıcaklığının altına düşmesini önleme yönündedir. Bu uygulama sonucunda
insanlar jeotermal bölge ısıtma sistemi kullanıcılarının yılın en soğuk zamanlarında bile pencerelerini
açık bırakmaları, gözlemlenmiş bir gerçektir. Bu tür uygulamalar sistemlerin verimsiz işletmesine
sebep olan en önemli etkenlerden biridir.
Tablo 1. Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Üretim Kuyularının özellikleri [3]
Kuyu
BD2
BD3
BD4
BD5
BD7
B4
B5
B10

Sıcaklık
(°C)
130
120
135
112
115
100
100
90

Maksimum
debi (kg/s)
50
40
45
22
22
14
28
30

2.2 Jeotermal Akışkan Üretimi
Minimum elektrik enerjisi tüketimi ile istenilen enerjiyi taşıyan akışkanın üretilmesi, sıcaklıkları, dinamik
ve statik seviyeleri birbirinden farklı ve zamanla değişen çok sayıda kuyudan en uygunlarının
seçilmesini gerektirmektedir. En uygun kuyuların seçimi ise, istenilen enerjiyi taşıyan jeotermal
akışkanın, minimum elektrik enerjisi ile üreten kuyu grubunun üretim parametreleri ile (devir, debi vs.)
belirlenmesidir.
Jeotermal akışkan üretiminin optimum kuyu işletme prensibi ile yapılması ile ilgili bir çalışma BalçovaNarlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi üzerinde yapılmıştır [1]. Balçova–Narlıdere jeotermal üretim
sahasında, jeoetermal akışkan üretimi, sıcaklıkları ve maksimum debileri farklı 8 kuyudan
yapılmaktadır. Bu kuyuların Tablo 1’de verien özelliklerine ilaveten, bu kuyuların pompa
karakteristikleri birbirinden farklıdır. Bir başka deyişle bu kuyulardan üretilen jeotermal enerjiye karşılık
harcanan elektrik enerjisi kuyudan kuyuya farklıdır. Örnek olarak Şekil 4’te dört kuyu için yapılan
jeotermal enerji üretimine karşılık tüketilen elektrik enerjiyi gösteren eğriler verilmiştir.

Şekil 4. Balçova-Narlıdere JBIS’ndeki bazı üretim kuyularının enerji tüketimi karakteristikleri [4]
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Şekilden görüleceği üzere, ayni miktarda enerji üretimi için tüketilecek elektrik enerjisi farklı kuyular
için çok miktarda değişmektedir. Örneğin 4000 kWt bir enerji üretimi için BD4 kuyusu pompasında 10
kWe, diğer kuyularda 25 kWe güç kullanılmaktadır. Bu nedenle gereksinim duyulan enerjinin üretimi
için, minimum elektrik enerji tüketmek üzere kuyuların ve pompa devirlerinin seçilmesi gerekmektedir.
Bu seçim içinde en başta, kuyuların yukarıda verilen üretim karakteristiklerini içeren veri tabanının
oluşturulması gerekir.
Kuyulardaki üretim karakteristiklerinin yanında, kuyu pompalarının seçilen çalışma parametrelerinin
jeotermal akışkan devresindeki hidrolik etkileri de, işletme stratejisini belirleme açısından önemlidir.
Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi için geliştirilen optimizasyon programında,
oluşturulan kuyu üretim karakteristikleri veri tabanını kullanan bir bilgisayar programı ile, herhangi bir
andaki ısı yükünü karşılamak üzere istenilen enerjiyi üreten en uygun kuyu grubu seçilmekte, bu
gruptaki kuyu pompalarının jeotermal hidrolik devre üzerindeki etkileri “pipelab” programı ile simule
edilerek sonuçlar gözlenmektedir. Kuyu grubunu seçilmesi ile ilgili algoritmanın ana özellikleri aşağıda
açıklanmıştır. [1]
Her hangi bir kuyudan üretilen jeotermal enerji:

Q well = m well ⋅ c p ⋅ (Twell − Treturn )

(1)

eşitliği ile hesaplanır. Bu eşitlikte Treturn , ısı merkezlerindeki eşanjörlerdeki jeotermal akışkan çıkış
sıcaklığıdır ve 60 C olarak tasarımlanmıştır. Söz konusu jeotermal enerjiyi üretmek için gerekli pompa
gücü aşağıdaki 2 nolu eşitlikle hesaplanır:

Ppump =

m well ⋅ g ⋅ H pump

(2)

η pump ⋅ η motor

1 ve 2 nolu eşitliklerden, pompa gücü ile üretilen enerji arasındaki fonksiyonel ilişkiyi kurmak
mümkündür:

Ppump = f (Qwell )

(3)

Üretim yapan tüm kuyular göz önüne alınırsa, üretim sisteminin tümü için:
Ptotal = f BD 2 (Q BD 2 ) + f BD 4 (Q BD 4 ) + f BD 3 (Q BD 3 ) + f BD 7 (Q BD 7 ) + f B 4 (Q B 4 ) + f B5 (Q B5 ) + f B10 (Q B10 ) + f BD 5 (Q BD 5 )

(4)

eşitliği yazılır. Herhangi bir anda, kuyulardan üretilen toplam enerji, o andaki ısı yüküne eşit veya
ondan büyük olmalıdır:

Q BD 2 + Q BD 4 + Q BD 3 + Q BD 7 + Q B 4 + Q B5 + Q B10 + Q BD 5 ≥ Q demand

(5)

Böylece minimum enerji kullanımını sağlayacak performans kriteri,

Ptotal = min 



∑ (f

BD 2 (Q BD 2 )


+ f BD3 (Q BD 3 ) + f BD 4 (Q BD 4 ) + f BD 7 (Q BD 7 ) + f B 4 (Q B 4 ) + f B5 (Q B5 ) + f B10 (Q B10 ) + f BD5 (Q BD5 ) 



(6)

eşitliğiyle ifade edilir. Hazırlanan program hem 5 nolu, hem de 6 nolu eşitliği sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Şekil 5 Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma sistemi’nde optimum kuyu çalıştırma
stratejisini belirlemek üzere yazılmış WELLOPT adlı programın kullanıcı ara yüzünü göstermektedir.
Program ilk olarak dış hava sıcaklığına tahminine bağlı olarak ertesi günün ısı yükünü hesaplamakta
daha sonra da çalıştırılacak kuyuları ve her bir kuyudan üretilecek jeotermal akışkan miktarını
belirlemektedir.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin işletme mühendislerinin kullanımı için
tasarlanmış olan program, kolayca her türlü jeotermal sisteme adapte edilebilir. Gerekli otomasyon
altyapısı bulunan sistemlerde ise direkt olarak otomasyon sistemlerine (SCADA) entegre edilebilir.
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Şekil 5. Optimum kuyu işletme stratejisini belirleyen WELLOPT programının arayüzü
Hazırlanan optimizasyon programının örnek sonuçları, Tablo 2’de verilmiştir. Bu tabloda birinci
sütündaki elektrik gücü, ikinci sütunda istenilen ısı yüklerini karşılamak üzere seçilen kuyularda,
belirtilen üretimler yapılmak üzere gerekli güçlerin toplamıdır. Ayni üretimi ve yaklaşık ayni elektrik
tüketimi ile sağlayan kuyu kombinasyonları birden fazladır. Bunun bir örneği Tablo 3’de verilmiştir.
Yaklaşık 40.000 kWt bir üretim için yüzlerce kombinasyon söz konusudur. Tablo’da 1, 5, 10,15, 40, 75
ve 100 nolu kombinasyonların sonuçları verilmiştir. Operatör programı çalıştırdıktan sonra elde ettiği
bu kombinasyonlardan birini kuyuların durumunu (ekipman arızaları gibi) göz önüne alarak seçebilir.
Tablo 2 . Değişik yükler için optimize edilmiş kuyu kombinasyonları. [4]
Güç
Tüketimi
(kWe)

Jeotermal
Enerji Üretimi
(kWt)

Toplam
Debi
(kg/s)

317
261
209
164
130
98
71
47
31

50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000

210
181
168
151
122
106
88
70
55

Kuyu Debileri (kg/s)
BD2 BD3 BD4 BD5 BD7

B4

36.0
36.0
36.0
36.0
36.0
22.0
22.0
22.0
8.0

14.0 28.0
7.7 28.0
7.7 28.0
7.7 20.3
4.5 12.7
4.5 12.67
4.5
5.0
4.5
0
0
0

29.0
18.7
18.7
8.0
8.0
0
0
0
0

45.0
45.0
32.3
32.3
32.3
32.3
32.3
19.7
19.7

16.7
16.7
16.7
11.3
11.3
11.3
0
0
0

17.0
12.0
12.0
12.0
7.0
12.0
7.0
7.0
7.0

B5

B10
23.0
22.8
15.7
15.7
0
0
0
0
0

Tablo 3. 40.000 kWt enerji üretimi için farklı kombinasyonların sonuçları [1]
Kombinasyon
Numarası
1
5
10
15

Güç
Tüketimi
(kWe)
209
212
214
215

Jeotermal
Enerji Üretimi
(kWt)
40221
40129
40758
40475

Kombinasyon
Numarası
40
75
100

Güç
Tüketimi
(kWe)
218
221
222

Jeotermal Enerji
Üretimi (kWt)
40037
40229
40471
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Tablo 4’te, farklı 5 işletme gününe ait gerçekleşen enerji üretimi ve buna karşılık gerçekleşen enerji
tüketimlerine karşılık , optimizasyon yapıldığı taktirde tüketilecek enerji miktarları ve yapılacak günlük
enerji tasarrufu miktarları örneklenmiştir.
Tablo 4. Örnek işletme günleri için üretilen, tüketilen enerjiler ve optimum kuyu üretim stratejisine göre
yapılabilacak işletme ile elde edilebilecek enerji tasarrufu miktarı [4]

Tarih

Jeoetermal
Enerji Üretimi
(kWht)

Kuyu Pompalarında
Gerçekleşen
Elektrik Tüketimi
(kWhe)

03.11.2002
16.11.2002
10.01.2003
15.01.2003
01.02.2003

20530.8
20459.4
27443.4
34577.8
34262.1

2671,2
2748
3475,2
4824
4380

Kuyu
Pompalarında
Olması Gereken
Elektrik Tketimi
(kWhe)
1737,6
1699,2
2724
3861,6
3844,8

Mümkün
Olabilecek
Elektrik
Tasarrufu
(kWhe)
933.5
1050.3
749.9
962.0
536.6

2.3 Şehir Sıcak Su Dağıtım Sisteminin Kontrolü
Şehir dağıtım sistemleri bir pompa istasyonundan şehirdeki binalara sıcak su taşıyan sistemlerdir.
Şehir dağıtım sistemleri tasarım konsepti olarak açık devre ve kapalı devre olarak ikiye ayrılırlar. Açık
devre sistemlerde su kullanıcıya ulaştırıldıktan sonra sistemden atılır (Kanalizasyon, deniz vs.),
sisteme devamlı olarak yeni su girişi vardır. Bu tür sistemler su kaynağının bol miktarda bulunduğu ve
kot farkının problem olmadığı yerlerde kullanılır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de şehir sıcak su
dağıtım sistemleri çoğunlukla kapalı devre tasarlanmaktadırlar. Kapalı devre sistemlerde sıcak su
radyatörden veya ısı değiştirgecinden geçtikten sonra pompa istasyonuna geri döner, ve burada tekrar
ısıtılır.
Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi’nin şehir dağıtım sistemi basit şeması Şekil 6’da
görülmektedir. Pompa istasyonunda bulunan ana ısı değiştirgecinde jeotermal akışkanın sıcaklığı
şehir dağıtım sistemi suyuna transfer edilir. Kapalı devre olan şehir dağıtım sistemi yaklaşık sıcaklığı
85-90 oC olan suyu şehir içindeki bina altı ısı değiştirgeçlerine taşır. Bina altı ısı değiştirgeçlerinde,
şehir dağıtım sistemi suyunun ısısı, bina içi ısıtma sistemine aktarılır. Şehir dağıtım sistemi suyu
yaklaşık 60 oC’de pompa istasyonuna döner.
Şehir dağıtım sistemlerinde işletme prensibi tasarım sırasında belirlenmiş optimum sıcaklık rejimlerinin
sabit tutulması üzerinedir. Isı değiştirgeci giriş ve çıkış sıcaklıklarının belirlenen değerde tutulması
ısıtılan mekanlarda ısıl konforu sağlamak ve enerji tasarufu açısından hayati derecede önemlidir.
Sıcaklık rejimlerinin sabit tutulabilmesi için sistemin ısı yükünün önceden bilinmesi gereklidir. Bu da
ancak daha önce bahsedilmiş olan ısı yükü modellerinin oluşturulması ve kullanımı ile mümkündür.
Dağıtım sistemlerinde termodinamik denge kadar hidrolik denge de önemlidir. Sistemin her noktasına
ihtiyaç duyulan debide sıcak suyu göndermek ancak hidrolik analizler doğru yapılırsa mümkündür.
Şekil 7’de Pipelab adlı bölge ısıtma sistemi simülasyon programında Balçova şehir dağıtım sisteminin
görünümü gösterilmiştir. Şekil 8 ise aynı program tarafından hesaplanan Balçova şehir dağıtım
sisteminin basınç düşüm grafiğini göstermektedir. Hidrolik modelleme programları sayesinde
çıkarılabilen bu tür grafikler, sistemin hidrolik analizi ve sistem sorunlarının çözümü için önemli
araçlardır.
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Gidiş
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Regülator

2

60 oC

Dönüş

Şekil 6. Balçova şehir dağıtım sistemi

Şekil 7. Balçova şehir dağıtım sisteminin PipeLab bölge ısıtma sistemi simülasyon programında
görünümü [6]
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Şekil 8. Balçova şehir dağıtım sistemi gidiş hattı için basınç düşüm grafiği [6]
Bu tür simülasyon programlarının kullanımı, operatörlere sistem üzerindeki problemleri ve potansiyel
gelişme fırstalarını görme fırsatı verir. Sistem üzerinde yapılacak değişiklikler ilk olarak bu
programlarda uygulanır ve sonuçları analiz edilir. Yazarların bilgisi dahilinde ülkemizde sadece
Balçova-Narlıdere JBIS ‘nde bu tür simülasyon programları kullanılmaktadır. Bu tür programların
ülkemizde yaygınlaşarak bölge ısıtma sistemi operatörlerinin elinde bir araç haline gelmesi, ülkemiz
kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi için çok önemlidir.
Şehir dağıtım sistemi işletiminde göz önünde bulundurulması gereken bir diğer faktör bina altı bağlantı
elemanlarıdır. Şehir dağıtım sisteminin binaya bağlandığı noktada bulunan kontrol elemanları sistemin
dengeli çalışmasını sağlarlar. Ülkemizde bina bağlantılarında genel olarak kendi kendine çalışan (Selfoperating) vanalar kullanılmaktadırlar. Bu vanalar sıcaklık, basınç ve debi kontrolünde
kullanılmaktadırlar. En yaygın uygulama ısı değiştirgeci çıkış sıcaklığının kontrol edilmesidir.
Ülkemizde bu tür vanaların kullanılmasında en çok karşılaşılan zorluk sistemdeki suyun içerdiği kum
ve çamurun bu hassas vanaları tıkaması veya kilitlemesidir. Öte yandan bu vanaların ayarı her bir
binanın ısı yüküne göre yapılmalı ve bütün sezon boyunca sabit tutulmalıdır, bir vananın ayarındaki en
ufak bir sapma zincirleme olarak bütün bir branşmanı daha sonra da bütün sistemi etkiler. Vanalara
müdahale sadece bilgili ve yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve vanalar dış müdahalelere karşı
korunaklı olmalıdırlar.
Şehir dağıtım sistemleri yüzlerce binaya bağlı büyük sistemlerdir. Herhangi bir branşmandaki hidrolik
dengesizlik (kaçak, vana ayarsızlığı vs.) bütün bir sistemi etkiler. Bu sebeple şehir dağıtım sistemleri
üzerinde yapılacak değişikliklerde bütün sistem bir bütün olarak düşünülmeli ve sistem operatörleri
haricinde sisteme müdahale (pompa yerleştirme, vana ayarı yapma) kesinlikle önlenmelidir.
Sistem işletme strajesini belirleyen bir diğer parametre de kullanıcıların aldıkları ısınma servisi için
ödeme şekilleridir. Ülkemizdeki jeotermal ısıtma sistemlerinde uygulanan sistemde ödeme yıllık olarak
dağıtıcı firma tarafından belirlenir. Her bir konut için ücretlendirme konut alanına göre yapılır. Bu
sistemde kullanıcı yıl içinde ne kadar ısı kullanırsa kullansın sabit bir ücret öder. Diğer sistemde ise
kullanıcının ısıtma sistemine bağlı olan debimetre kullanıcının kullandığı sıcak su miktarını saptar ve
fiyatlandırma buna göre yapılır. Bu sistemin ana dezavantajı her bir bağlantı için ilk yatırım maliyetinin
artması ve debimetrelerin periyodik olarak okunması ihtiyacıdır. Öte yandan debimetreli sistemde
kullanıcı kullandığı suyun parasını ödediği için tasaruf yapmaya zorlanır. Sabit ücretlendirmede ise
enerjinin kontrollü kullanımı sadece binaya konulan kontrol elemanına bağlıdır. Ayrıca İzlanda’da
yapılan bir çalışmada [5] sabit fiyatlandırma yapılan ısıtma sistemlerde gerçekleşen tepe ısı yükünün
debimetreli fiyatlandırma yapılan sistemlere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi
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olarak sabit fiyatlandırmada kullanıcıların ısıyı bütün gün boyunca kullanmaları öte yandan debimetre
kullanılan binalarda kullanıcIların sadece evde bulundukları akşam ve sabah saatlerinde enerji
kullanmaları olarak belirtilmiştir.
Konutlaşma düzeninin Kuzey Avrupa ülkelerinden çok farklı olduğu Türkiye’de bireysel olarak her
kullanıcıya debimetre takılması yerine bina bağlantılarına takılacak debimetreler ile apartmanlara
toplam olarak ısınma faturası kesilmesi henüz düşünce aşamasında olan bir yöntemdir. Ülkemizde
kullanılan sabit ücretlendirme sisteminin aksayan noktası kontrol vanalardır. Daha önce de belirtildiği
gibi bu vanalar çeşitli etkenler nedeniyle işlevlerini yerine getirememektedirler. Bu durum sistemde
hidrolik dengesizliğe yol açmaktadır. Kontrol vanaları işletme koşullarına (sıcaklık, basınç, su kalitesi)
çok duyarlıdır. Kontrol vanalarının (Self operating valves) kullanıldığı sistemlerde, bu tür vanaların
uygun çalışma koşulları çok iyi incelenmeli ve sistem tasarımında bu koşullar sağlanmalıdır. Kontrol
vanalarının işlevlerini doğru yerine getirebilmesi sabit fiyatlandırmanın sistem üzerindeki olumsuz
etkileri ez aza indirilebilir.

3. JEOTERMAL ISITMA SİSTEMLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Bu bölümde jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin performanslarının değerledirilmesinde kullanılacak iki
faktör tanımlanmıştır. Balçova-Narlıdere JBIS üzerinde yapılan iyileştirme çalışmaları sırasında,
yapılan iyileştirmelerin sistem üzerine etkisini izleme amacıyla tanımlanan bu iki faktör, diğer jeotermal
bölge ısıtma sistemlerinde de performans izleme amacıyla kullanılabilir. Balçova-Narlıdere JBIS’nin
2001 ve 2002 verileri kullanılarak yapılan çalışmada aylık olarak her kuyudan yapılan üretim debileri,
kuyu üretim sıcaklığı ile re-enjeksiyon sıcaklığı arasındaki farklar çarpılarak kuyulardan üretilen
jeotermal enerji hesaplanmıştır. Kuyulardan söz konusu üretimi yapabilmek ve konutlara tranfer
ediebilmek için kullanılan toplam elektrik enerjisi tüketimi de aylık elektrik faturalarından
hesaplanmıştır. Optimum enerji tüketimi ise sistem optimum kontrol stratejisi ile işletildiğinde ortaya
çıkacak elektrik tüketimi olarak hesaplanmıştır.
Konvansiyonel enerji katsayısı [Conventional Energy Ratio (CER)], bir jeotermal sahada birim elektrik
tüketimi başına üretilen jeotermal enerji miktarı olarak tanımlanmıştır. [4]
CER =

Üretilen jeotermal enerji
Tüketilen elektrik enerjisi

(kWht/kWhe)

Gerçekleştirilen üretim için CER, jeotermal enerji üretimi miktarının, elektrik tüketimine bölünmesiyle
elde edilmiştir. Elektrik tüketimini optimize eden kontrol stratejisine göe gerçekleşmesi beklenen
CERo ise, jeotermal enerji üretimi miktarının optimum elektrik tüketimine oranı ile elde edilmiştir.
Konvansiyonel enerji fazlalık katsayısı [Conventional Energy Ratio (CEER)]ise, bir jeotermal bölge
ısıtma sisteminde, ısıtma yükünü karşılamak için işletilen kuyu ve akışkan transfer pompalarında
kullanılan elektrik enerjisinin, ayni ısıtma yükünün en uygun kuyu dizininin, kuyu ve transfer
pomplarının en uygun çalışma noktalarının seçimi ile harcanacak elektrik enerjisine oranıdır.
CEER =

Tüketilen elektrik enerjisi
Optimum elektrik enerjisi tüketimi

İdeal olarak, değişen dış sıcaklığa bağlı olarak sistemin ısı yükü tahmin edilebilirse, sistemin kapasitif
davranışı ve kuyuların dinamik davranışları tam olarak modellenebilmişse, nihayet bu tahmin ve
modellemelere bağlı olarak kontrol sistemi oluşturulmuş ve işletiliyorsa, CEER’ın değeri 1 olacaktır.
Ancak, en azından değişen dış hava sıcaklığının ve buna bağlı olarak değişen yükün tam olarak
tahmin edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, binalardaki konfor koşullarının eksiksiz sağlanması
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amacıyla, sisteme gerektiğinden daha fazla enerjinin verilmesi söz konusudur. Böylece CEER 1’den
büyük olacaktır. Şekil 5’teki CEER değeri ayni zamanda, optimum CERo değerinin Üretim CER
değerine oranıdır:
CEER = (CERo) / (CER)

(7)

Sistemden sisteme CER değerleri arasında fark olabilir. Bu farklılık, sistemin projelendirilmesi ve
uygulanması en ideal halde gerçekleştirse bile, jeoermal saha özelliklerine bağlı olarak değişebilir.
Ancak CEER değeri, işletme otomasyonundaki başarıya bağlıdır ve jeotermal sahanın
karakteristiklerinden bağımsızdır.
Şekil 9’da gerçekleşen ve optimum CER değerlerinin 2001-2002 yılları için değişimini göstermektedir,
Şekil 10 ise CEER değerinin aynı yıllar için değişimini göstermektedir. 1.91 ortalamayla CEER
değerine bakıldığında, sistem kontrolünün optimumdan çok uzak olduğunu göstermektedir.

Şekil 9. Balçova-Narlıdere JBIS’nde optimum ve gerçek CER değerlerinin 2001 ve 2002 yılları için
karşılaştırılması [4]

Şekil 10. Balçova-Narlıdere JBIS’nde 2001 ve 2002 yılları için CEER değerinin değişimi [4]
Özellikle yaz aylarında yükselen CEER değerinin sebebi yazlık pompalarda değişken frekans
kontrolünün yapılmamasıdır. Yaz aylarında terkedilen değişken debi sabit sıcaklık farkı uygulaması
yerini zorunlu olarak sabit debi değişken sıcaklık farkı uygulamasına bırakmakta bu da sistemde
sıcklık farkının azalmasına sebeb olmaktadır. Kış aylarında 30oC’ye varan ısı değiştirgeci sıcaklık
farkları yaz aylarında 10oC ‘ye kadar düşmekte bu da sistemin daha fazla enerji tüketmesine sebep
olmaktadır. İlk olarak 2003 yazında yazlık pompalarda frekans kontrolü uygulamasına geçilmiş ve yaz
sezonu elektrik tüketimi değerlerinde belirgin bir düşüş gözlenmiştir.
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4. JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE OTOMASYON
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde otomasyonun iki temel işlevi vardır gözlem/veri toplama ve
kontrol. Jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde kuyulardan başlayarak son kullanıcıya kadar sistemin
bir bütün olarak ele alınıp kontrolünün gerçekleştirilmesi gerekir. Bu jeotermal akışkanın enerjisinin
optimum kullanımına ve sistemin önemli parametrelerinin sürekli gözlemlenebilmesine olanak vererek
daha emniyetli ve daha ekonomik bir kullanım sağlar. Otomatik kontrol sistemi, gerekli olduğunda
sisteme hızlı müdahale edilebilmesine güç kesintisi, deprem gibi acil durumlarda sistemin en emniyetli
şekilde kapatılmasına olanak verir.
4.1 Gözlem ve Veri Toplama
Aşağıda sıralanan paramaterler jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde devamlı olarak gözlemlenmesi ve
otomasyon sisteminin veri tabanında depolanması gereken parametrelerdir. [7]
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rezervuar karakteristikleri(Ri):
Kuyu anlık üretim sıcaklığı.
Kuyu anlık dinamik seviyeleri.
Kuyu statik seviyeleri.
Kuyu anlık debileri ve üretilen toplam(günlük, aylık) akışkan debileri.
Kuyu pompası çıkış basıncı.
Kuyu pompalarının frekans değiştiricilerinin parametreleri:
- anlık işletme frekansı.
- motorun çektiği güç
- pompanın çalışma süresi
- motorun çektiği akım

•
1.
2.
3.
4.
5.

Bölge ısıtma sistemi işletme parametreleri(Bi):
Jeotermal akışkanın ısı merkezlerindeki eşanjörlere giriş ve çıkış sıcaklıkları.
Sirkülasyon pompaları çıkış basıncı.
Sirkülasyon pompaları debisi.
Şehir dağıtım sisteminin kritik noktalarından alınan basınç, sıcaklık ölçümleri.
Sirkülasyon pompalarının frekans değiştiricilerinin parametreleri:
- anlık işletme frekansı.
- motorun çektiği güç
- pompanın çalışma süresi
- motorun çektiği akım
6. Genleşme tankı seviye ölçümü

•
1.
2.
3.

İklim verileri(Ci)
Dış hava sıcaklığı
Dış hava sıcaklığı nemi
Rüzgar hızı ve yönü

4.2 Kontrol
Rezervuar özelliklerine ve ısıtma yükünün zamanla değişimine göre, en uygun kuyu ve sirkülasyon
pompaları işletme stratejisinin uygulanması, bir başka deyişle, sistemde kuyu pompaları dahil tüm
pompaların minimum enerji kullanımı staratejisine uygun olarak çalıştırılmasının kontrolu. Kontrol
algoritması geçmiş günlerdeki çalışma rejimlerine ve hava tahmin raporlarına göre bir sonraki günün
pompa çalışma stratejisini belirlemelidir. Ayrıca kontrol sistemi herhangi bir güç kesinitisine karşı
sistemi güvenli bir şekilde devreden çıkarabilmelidir. Sistemin sağlıklı işletilmesi sistemin karlılığını
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doğrudan etkileyen bir parametredir. Kullanılacak otomatik kontrol ekipmanları sistemin ilk yatırım
maliyetini artırmakta fakat işletme maliyetini düşürmektedir. Sistemin kullanım süresi göz önüne
alındığında belirli bir seviyede yapılmış otomasyonun ekonomik açıdan karlı olacağı açıktır. [6]
Şekil 10 ve 11’de modern bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin otomatik kontrol sisteminin kullanıcı
arayüzü görülmektedir. Bu tür sistemlerde sensörler ve kontrol elemanları bir PLC’ye bağlıdırlar.
PLC’ler ise kumanda odasındaki bilgisayara bağlıdırlar ve bu bilgisayarlara yüklü arayüz programları
sayesinde operatörler kolaylıkla sistemi bir noktadan yönetebilmektedirler.

Şekil 10. Jeotermal kuyubaşının otomasyon merkezindeki bilgisayardan görünümü [8]

Şekil 11. Pompa istasyonunun otomasyon merkezindeki bilgisayardan görünümü [8]
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5. SONUÇ
Önceki bölümlerde açıklanan kontrol ve performans izleme stratejilerinin tam olarak
uygulanabilmesinin tek yolu sistemde otomasyonun bulunmasıdır. Ülkemizde otomasyonun ilk yatırım
maliyetine getirdiği yük çoğunlukla otomasyon projesinin feda edilmesi veya sınırlandırılması ile
hafifletilmektedir. Henüz, ülkemizdeki hiçbir uygulamada maliyet analizi gereği gibi yapılmadığından,
sistemlerin daha verimli olarak nasıl çalıştırılabileceği sorusu gündeme alınmamaktadır.
Bugün ülkemizde bulunan jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri
verimsizliktir. Ülkemizin en büyük ısıtma sistemi olan Balçova-Narlıdere JBIS üzerinde yapılan
çalışmalar sistemin şimdiki durumundan çok daha verimli işletilebileceğini ortaya koymaktadır. Bu
durum ülkemizdeki diğer jeotermal bölge ısıtma sistemleri için de genellenebilir. Bölge ısıtma
sistemlerinin işletme maliyetini en aza indirebilmek için hem sistem tasarım aşamasında hem de
işletme sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.
a) Tasarım sırasında
• Boru çapları belirlenirken basınç kaybı-boru çapı optimizasyonunu işletme maliyeti faktörünü
de göz önüne alarak yapmak.
• Sistemde kullanılacak pompaların seçiminde pompaları yüksek verimlerde çalışacak şekilde
seçmek.
• Sistemde tüketilen enerjiyi gözlemleyen ve pompaları kontrol edebilen bir kontrol sisteminin
tasarımını yapmak ve uygulamak.
b) İşletme sırasında
• Kullanıcılara ihtiyaçları kadar ısı verebilmek için, sistem ısı yükünün önceden tahmin edilmesi.
• Sistemi değişen ısı yükleri için elektrik tüketimini minimuma indiren bir işletme stratejisine göre
çalıştırmak.
İşletme sırasında yapılan hatalarda geri dönüş şansı bulunmasına rağmen, tasarım hatalarından geri
dönüş mümkün olmamaktadır. Günümüzde binlerce binaya dağılan ve bir çok branşmanı olan
sistemler bilgisayar programlarında rahatça modellenebilmekte ve kolayca basınç kaybı-boru çapı
optimizasyonu yapılabilmektedir. Bu tür programların yanlış yapma riski az olduğu gibi aynı zamanda
tasarımcılara esneklik sağlamakta ve proje safhasında meydana gelen değişikliklerin zaman kaybına
yol açmasını önlemektedir. Bu tür programların kullanımı sadece tasarımcıya değil işletme sırasında
operatöre büyük katkılar sağlamaktadır. İşletmesi ne kadar iyi olursa olsun eğer sistemde tasarım
hataları varsa sistemden yüksek verim almak imkansızdır. Tasarım hatalarının en aza indirilmesi için
jeotermal proje finansörlerinin bu konuda bilinçli hareket etmesi ve projenin bütün safhalarında
jeotermal enerji uzmanlarından yardım alması gereklidir.
Jeotermal bölge ısıtma sisteminde çalışacak bütün elemanlar (mühendisler, sistem operatörleri,
teknisyenler, kuyu operatörleri, arıza ekipleri, işçiler) işe başlamadan önce sistemin çalışma prensipleri
hakkında eğitime tabii tutulmalıdırlar. Otomasyonun uygulanamamasının bir sebebi de, bu sistemleri
işletecek eğitimli çalışanların bulunmamasıdır. Otomasyon sistemi kurulmuş bir bölge ısıtma
sisteminde bu konuda eğitim almış insanlar çalıştırılmalıdır.
Jeotermal enerji geleneksel enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında temiz ve ucuz bir enerji kaynağıdır.
Ancak jeotermal enerji sistemlerininde primer enerji kaynaklarına ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır.
Jeotermal enerjinin verimli kullanımı daha fazla konutun jeotermal enerjiyle ısınması anlamına gelir.
Ülkemizdeki mevcut sistemlerde iyileştirme çalışmalarının devam ettiği bugünlerde, gelecekteki
projeler geçmişten çıkarılan dersler ışığında yapılmalıdır. Bu çalışmada tanımları yapılan CER ve
CEER değerleri jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin verimliliğini tanımlayan faktörlerdir. Bu faktörler
tasarım safhasından işletmeye kadar jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin performans tanımının
yapılabilmesini ve performansının izlenebilmesini sağlar. Bu iki katsayının kullanımı jeotermal bölge
ısıtma sistemlerinde işletmecilere sistem performansının arttırılması yönünde yol gösterecektir.
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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 CO2 ve H2S 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 uygulamlarda kullanılır. Ayrıca; rutin uygulama
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boyunca kullanılan bu kimyasalların çevreye verdikleri zararda bunların kullanım miktarları ve
depolanan kimyasalların yada kullanılanların gelecekteki potansiyel etkileri özellikle dikkate alınması
gerekmektedir.
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 CO2, H2S ve daha düşük oranlarda NH3, CH4 ve H2’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 (SO2) üretilir. Su ile birleşimi havada ait yağmuru oluşturarak bitki ve
binalara zarar verir ve yüzey sularını asitlendir. 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 tamamiyle 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 (CO2, genellikle en önemli bileşen)
Hidrojen sülfit (H2S)
Amonyak (NH3)
Cıva (Hg)
Borik Asit (H3BO3) 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 CO2 çok buharlaşır. Orijinal
jeotermal akışkanın bu bileşenleri çoğu ayırımda buhar faza transfer olur.
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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
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;
hidrojen sülfür sis içinde olan nem tanelerinde toksik olmayan tiosulfat(S2O-23), sülfit(SO-23) ve son
olarak sülfat(SO-24) 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
(NH+4)’na dönüşür; ki daha sonra nitrat (NO-23) 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. CO2 H2S gibi su ve buhar fazda salınabilir.
CO2 ‘in atmosfere deşarjı global ısınmaya neden olur. Petrol ve kömür santralleri ile jeotermal
santraller karşılaştırıldığında jeotermal santralden CO2 verilmesi düşük olmasına rağmen; uluslararası
antlaşma gereği (Kyoto Protokolü, 1997) ülkelerin CO2 üretiminin azaltılması nedeniyle dikkat çekici
olmaktadır. Jeotermal enerji CO2 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. H2S 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.
Olkaria-Kenya Jeotermal Sahasındaki H2S konsantrasyonunun uzaklık ile değişii ölçülmüş; rüzğarın
sakin olduğu, yüksek nemlilik ve atmosferik sıcaklığın düşük olduğu dönemlerde yüksek H2S deüerleri
elde edilmiştir. Ölçümler güç santralı civarında rüzğar hızı ile H2S konsantrasyonu arasındaki ilişkiyi
göstermektedir. Santralden uzaklaştıkça H2S konsantrasyonları düşüş göstermektedir. Santralden 0.5
km uzaklık insan, hayvan ve bitki yaşamı için güvenli olmaktadır.
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Günümüzde pekçok jeotermal güç santralı H2S atmosfere salmaktadır. İnsan için H2S’in psikolojik etki
sınırları düşük konsantrasyonlarda (0.06 ppm) kokudan, yüksek konsantrasyonda (>600 ppm) 1 saat
solunması ile ölüme kadarsır. Bitkiler için H2S’in düşük konsantrasyonlarda; 0.03-0.1 ppm
konsantrasyonlarda bitki büyümesi için yararlıdır. 0.3-3 ppm çoğu bitkilere zarar verebilir, daha yüksek
konsantrasyonlar yapraklarda doku bozukluğu, büyüme azalmasına neden olur. Atmosferde sülfür
oksitlerine (SOx) oksitlenir ve su ile yeryüzüne ıslak yada kuru olarak düşer. Bu yüzden jeotermal güç
santrallerinin asit yağmurları gözlemlenmelidir.
Cerro Prieto-Meksika Jeotermal güö santralinden atmosfere yayılan H2S değerleri toplum sağlığı için
riskli değildir (Yıllık 130 ppb) ancak kokusu ile farkedilmektedir ve Jeotermal projelerin geliştirilmesi ile
H2S değerlerinin 300 ppb olacağı tahmin edilmektedir.. H2S için risk sınırı 30 mikrogram/kg-ppb’dir.
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
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 H2S gibi kirleticilerin gaz atımından
uzaklaştırılması amacıyla ara işlemler eklenmelidir. Bu tarz işlemler geçmişte Geyser buharından
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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 tamamiyle 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.
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.
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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

NH3

H3BO3

Hg

As

Li

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+
jeotermal sıvıda atık su borularında ve yüzey sularda Li olarak kalır. Çözünmüş borik asit (H3BOo3) de
suda pH çok alkali (>9) olmadıkça tutucudur, pH > 7 olduğunda hidrojen iyonunu kaybedip H2BO-3
formuna girer.
Diğer jeotermal kirleticiler daha kompleks davranırlar. Örneğin, arsenik için iki tane oksidasyon hali
vardır. Asııı ve Asv . Ayrılmış atık sıvı ortama verildiğinde; Asııı Asv’e genellikle arsenat iyonunu (H2AsO4) okside olur. Arsenik fosfat yerine bitkiler tarafından kolayca alınır, ve bitkilerde inorganik arsenik
olarak depolanır.
Jeotermal sıvılardan çözünmüş elemental cıva (Hg0) atık sularda Hgı ve Hgıı iyonları formunda okside
olur. Hıı iyonları HgCl02 gibi duraylı kompleks formunda olmak üzere kolayca klor, iyot ve bromür
iyonları ile reaksiyona girerler.
Sülfür kompleks yapan başka bir kirleticidir. Atık suda H2S pH>7 olduğunda bisülfit iyonuna (HS-)
bozuşur yada thiosülfat (S2O-23), sülfit (HSO-3) ve sülfat (SO-24) gibi çeşitli sülfür oxyanyonlara okside
olur. Ayrıca belirli oranda çözünmüş gaz olarak H2S 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 N2, NH3, 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 (FeS2) 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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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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.
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
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.Ohaaki doğal havuzunda test yapılmiş ve test süresi boyunca 1978
1987 yılları arasında su seviyesi 9.5 m düşmüştür. Test sonrası su seviyesi tekrar yükselmiştir. Yeraltı
su seviyesinde de birkaç metre düşüş gözlemlenmiştir.
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. İzlanda Reykjanes Yarımadası’nda üç adet yüksek sıcaklıklı
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jeotermal alan bulunmaktadır (Svartsengi, Eldrop ve Reykjanes). Svartsengi jeotermal sahasında
üretim yüzünden farkedilebilir yükselti ve gravite değişikliği saptanmıştır. Svartsengi’deki maksimum
çökme 10 mm/yıl ve gravite düşüşü 5µgal/yıl’dır. Dünyadaki diğer alanlar ile karşılaştırıldığında bu
değer çok yüksek değildir. Svartsengi
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.
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.
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.
Ohaaki sahasında 1987-1992 yılları arasında sismik ölçümler yapılmıştır. Gözlemler sonucunda üretim
sırasında sismik aktivitenin düşük olduğu saptanmıştır.
1.3.6 Atık Isı
Farklı elektrik üretimi yöntemleri için atık ısı miktarları aşağıdaki gibidir.
İşlem
Nükleer
Kömür
Fuel Oil
Doğal Gaz
Buhar Baskın Jeotermal
Su Baskın Jeotermal

Atık Isı (x1010 kWh/yıl)
1.86
1.2
1.2
1.2
4.5
9.7

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.
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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.
Jeotermal enerjinin termal etkisi global ısınma açısından önemlidir. Bunun için tesisin kütle transfer
şeması belirlenip izlenmelidir. Analizlerde doğal ısı girişi e ısı çıkışı belirlenmelidir.
Farklı ısı kaynaklarının global ısınmaya etkisi farklı olmaktadır ve bunun için Global Warming Potential
(GWP) geliştirilmiştir. Karbondioksit referans madde olarak alınmıştır. Örneğin; 1 kgCO2-Eq/kgCO2.
Diğer sera gazları metan (CH4, XkgCO2-Eq/kgCH4) ve azot dioksit (N2O, XkgCO2-Eq/kgN2O)
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.
H2S’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. H2S azaltılsın yada
azaltılmasın bunlar normalde baskın olarak sülfürü muhtemelen cıva ile içeriğidir.
Daha sonraki atık yalıtım maddesi olarak asbesttin kullanılması bazen zararlı kabul edilmektedir.

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.
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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 içerir. Sürekli ölçüm ve kontroller ile jeotermal enerji zararsız enerji kaynağı
olmaktadır. ÇED ülkelere göre farklılıklar göstermektedir. Gelişmekte olan ülkelerin tamamının
gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmakla birlikte Filipinler’de ÇED çalışmalarının 1977 yılından beri
jeotermal projelerde istendiği dikkat çekicidir. Almanya Federal Cumhuriyeti jeotermal çalışmalarda
ÇED işlemlerine bu tarihten on yıl sonra başlamıştır.
ÇED toplum çalışanlarınıa çevresel sonuçların anlaşılmasına yardımcı olur. ÇED basit ayarlamalar ile
geliştirlebilir ve ülke standartlarına ayarlanabilir. Günümüzde Dünya Bankası ve Inter American
Development Bankası projelerinde ÇED yerlamkatadır.
Genellikle jeotermal aktivitelerin tekbir etkisi göz önüne alınmakatadır. ÇED işlemi ancak işletme
sırasında düzenli ölçüm ve kontrollerin yapılması ile etkili ve yararlı olabilir.
ÇED mutlaka multü disipliner sistemde hazırlanmalıdır.Doüal ve sosyal bilimler devreye sokulmalıdır.
Çevresel etkiler değerlendirme araştırmaları düzenli olarak yapılmalı ve düzenli olarak yayımlanarak
halk bilinçlendirilmeli ve bilgilendirilmelidir. ÇED çalışmalarına hava emisyonları, hava kalitesi ve
yeraltı ile yerüstü su kalitesi bilgileri dahil edilmelidir.

3. 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 BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE İŞLETME :
GÖZLEM (MONITORING)
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Fasih KUTLUAY
Cihan ÇANAKÇI
A. Caner ŞENER

ÖZET
Jeotermal Bölge Isıtma Sistemleri işletmeciliğinin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi sistemin
normal ve arıza konumlarında, tüm işletme parametrelerinin gözlenmesi, kayıtlarının tutulması ve elde
edilen değerlerin, işletmenin ilk çalışma-tasarım koşullarını, performansını sağlayıp sağlamadığı ve
işletmede teknik ve ekonomik anlamda geliştirilmesi anlamlarında yorumlanmasıdır. Gerek optimum
işletme koşullarının sağlanması ve geliştirilmesi için, gerek periyodik ve koruyucu bakım
programlarının uygulanması açısından periyodik gözlem (bilgilerin okunması), kayıt (bilgilerin
kaydedilmesi) ve değerlendirmesi zorunludur. Bu çalışmada Balçova-Narlıdere JBIS’de oluşturulan
gözlem ve kayıt sistemi ile bunlara ilişkin değerlendirmeler örneklenmiştir.

1. GİRİŞ
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, Balçova-Narlıdere JBIS’de olduğu gibi, farklı amaçlı yapılara (konut,
otel, hastahane, eğitim kurumları, ibadet cami, kamu binaları, iş-alışveriş merkezleri) yıl boyunca ısıl
konfor sağlayan, bu nedenle insan sağlığı ile doğrudan ilgili enerji sistemleridir. Bu toplumsal hizmetin
etkin (performansı tasarıma uygun, güvenilir, yetkin-hizmet verebilen) sürekli ve ekonomik şekilde
yürütülmesi, modern işletmeciliğin tüm fonksiyonlarının yerine getirilmesiyle mümkün olabilir.
Yönetimde yaşam döngü maliyeti kavramının (life-cycle cost concept of management) boyutlarından
biri olan etkinlik, yetkinliğin (capabilitiy) ve dayanaklılık (dependability); dayanaklılık, güvenirlilik
(reliabilitya) ve bakımlanabilirliğin (maintainability) fonksiyonu olarak analitik olarak tanımlanmıştır1.
Bir başka deyişle günümüzde bu değerler niteliksel değil sayısal olarak ifade edilmekte, işletmelerin
değerlendirmeleri de bu sayısal değerlere bakılarak yapılmaktadır.
Ekonomiklik maliyetleri minimize eden optimum işletme koşullarının (doğru yapılmış tasarım
değerlerinde) sürdürülmesi veya (işletme sürecinde) yaratılması ile, etkin ve sürekli hizmet verme ise
periodik ve koruyucu bakım sistemlerinin uygulanması ile mümkün olur. Modern işletme ve bakım
mühendisliği sistemlerinin önemli unsurlarından biri, söz konusu uygulamaların yapılabilmesi için
gerekli olan, sistem ve ekipmanlarının durumlarının gözlenmesini gerektirir. Gözlem (monitoring), hem
ilgili sistem şartlarının (sıcaklık, debi, basınç vs) ve ekipmanlarının şartlarının (titreşim, yük, ses vs)
gözlenmesini ve kayıt edilmesini (test raporları) hem de değerlendirilmesi süreçlerini içerir. Bu
süreçlerin sonunda, işletme ve bakım planları gerçekleştirilir.
a Dependability ve reliability kelimeleri İngilizce’de eş anlamlıdır ve Türkçe karşılıkları güvenilirlik olarak verilmektedir.
Dependability, Türkçe de teknik terim olarak dayanaklılık olarak karşılık bulduğu görülmektedir. ASHRAE Aplications
Handbook’ta(1999, Chapter 37) verilen tanımlar ise şöyledir: “Dependability(bağımlılk), bir sistemin durumunun ölçüsüdür.
Sistemin, hizmet ömrünün başlangıcında çalışır durumda olduğunu kabul ederek, dependability hizmet ömrünün içindeki
herhangi bir anda çalışabilir durumda olma olasılığıdır. Reliability(güvenilirlik) ise tanımlanmış bir zaman periodunun öngörülen
bir dilimi içerisinde sistemin çalışacağını gösterir”.
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Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminde gözlem, birbirine bağlı ancak farklı mühendislik alanlarının
(jeotermal rezervuar mühendisliği ve tesisat mühendisliği) değerlendirme konusu olan ancak birbiriyle
yakından ilgili iki bileşene sahiptir. Bunlardan biri jeotermal akışkanın üretildiği sahanın gözlemi
(jeotermal saha gözlemi), diğeri ise jeotermal akışkandaki enerjiyi dağıtan ve dağıtımını kontrol eden
sisteminin - bölge ısıtma sistemi gözlemidir. Sürdürülebilir, etkin, sürekli, güvenilir bir jeotermal bölge
ısıtma sisteminin planlanması, uygulanması ve işletilmesi bu iki mühendislik alanınındaki uzmanların
da, etkin güvenilir ve sürekli işbirliğini gerektirir.
Bu çalışmada jeotermal saha gözlemini içermemektedir. Bu alanda ilgili literatüre başvurulmalıdır2,3.
Çalışmada (jeotermal) bölge ısıtma sistemlerinde yapılması gereken gözlem-monitoring ele alınmıştır.
Yazarlar bu alana (jeotermal bölge ısıtma sistemleri) özgü bir yayına rastlamamışlardır. Önerilen
gözlem yöntemleri, Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi’nde yapılan ve yapılması
planlanan optimum işletme fonksiyonlarının (örneğin kontrol startejisi) belirlenmesi çalışmaları içinde
geliştilen sistem ve dokümantasyon ile bunlara bağlı değerlendirme örnekleridir.
Türkiye’de işletilen jeotermal bölge ısıtma sistemleri, planlama ve uygulama süreçlerinin mirası olan
etkinlik kayıplarını çeşitli seviyelerde yaşamaktadırlar. Bazı sistemler ısıtma sezonunun bir kısmında
performans düşüklüğü bir yana hizmet dışı kalmakta, bazı sistemlerde kısmi performans düşükleri ve
hizmet dışı kalmalar gözlenmektedir. Bu genetik olumsuzlukların giderilmesi, işletme sürecinde sistem
tasarımı da dahil olmak üzere tüm işletme parametrelerinin gözlemlenmesini zorunlu kılmaktadır.

2. ÖRNEKLERLE GÖZLEM NEDENLERİ
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gözlem sonuçlarından iki biçimde fayda sağlanır: 1) Sistemin
daha verimli çalıştırılabilmesi için işletme strajesindeki ve sistemdeki potansiyel iyileştirmeleri
saptamak, 2) Sistemde oluşabilecek arızaları ve bozulmaları önceden belirlemek ve bunlara müdahale
etmek.
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, her ne kadar bir alternatif enerji kaynağını kullanıyor olsalar da, bu
enerjinin yaşam hacimlerine transferinde kullanılan pompalar nedeniyle konvansiyonel enerji
kaynaklarını da tüketmektedirler. Bu konvansiyonel enerji kaynağı pompaların kullandığı elektrik
enerjisi için tükettiğimiz primer enerji kaynaklarıdır. Türkiye’de elektrik üretimi, TEAŞ 2001 verilerine
göre %80 oranında termal güç santrallarında, kömür ve doğal gaz gibi kaynaklar kullanılarak,
üretilmektedir. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde kullanılan elektrik enerjisi mümkün olduğunca
azaltılmalıdır. Çünkü:
-

İşletme maliyetinin büyük bir kısmını elektrik maliyeti oluşturmaktadır.
Kullanılan elektrik enerjisinin üretildiği sistemle çevre kirliliği yaratmaktadır.
Elektrik üretiminde kullanılan primer kaynakların bir kısmı ithal edilmektedir.

Son iki neden dolaylı etkileri söz konusu olduğundan, bölge ısıtma sistemi işletmecisi tarafından göz
ardı edilmektedir. Ancak Balçova Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi (BNJBIS) örneğinde
izlendiği üzere, işletme maliyetlerinin en büyük girdilerinden bir tanesi elektrik enerjisi maliyetidir.
BNJBIS’te 2002 yılına ait işletme maliyetinde en büyük pay, %26 ile elektrik enerjisine aittir. Bu
durumda, “Kullanılan elektrik enerjisi gerekli olan miktarda mıdır?” , “Elektrik enerjisi tüketiminde
tasarruf yapılabilir mi?” sorularına cevap verebilmek için yapılacak şey elektrik enerjisi tüketimini
sağlıklı olarak izlemek ve izlenen diğer parametrelere bağlı olarak değerlendirmektir.
Şekil 1’de, Balçova ısı merkezine ait elektrik tüketiminin iki farklı dönem için aylık değişimi verilmiştir.
Yaklaşık üç yıldır devam eden modelleme, optimizasyon ve enerji ekonomisi çalışmalarının sonuçları
Balçova ısı merkezinde 2002 Ekim ayında uygulanmaya başlanmıştır. Şekil 1’de 2001 Ekim-2002
Temmuz dönemi için verilen elektrik enerjisi tüketimi miktarı sistemin herhangi bir kontrol stratejisine
göre çalıştırılmadığı durumdaki elektrik tüketimini göstermektedir. Aynı şekilde sistemde optimum
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kontrol stratejisi uygulama çalışmalarının devam ettiği 2002 Ekim-2003 Temmuz dönemi elektrik
tüketimi de gösterilmiştir. Bu iki 10 aylık dönem karşılaştırıldığında Balçova ısı merkezinde elektrik
enerjisi tüketiminin 27% (530,000 kWhe) azaltıldığı görülür. Sistemin tükettiği elektrik enerjisi miktarı
önemli bir veri olmakla birlikte tek başına analiz edildiğinde yanlış sonuçlar verebilir. Örnek vermek
gerekirse sistemin harcadığı elektrik enerjisi esas olarak sistem ısı yükünün bir fonksiyonudur, ve
ancak aynı ısı yükü değerine ait elektrik tüketim değerleri karşılaştırılabilinir. Şekil 2 2001 Ekim-2002
Temmuz ve 2002 Ekim-2003 Temmuz dönemleri dış hava sıcaklığı ortalamalarını vermektedir.
Şekilden de görülebileceği üzere 2002 Ekim-2003 Temmuz dönemine ait dış hava sıcaklığı ortalaması
(14.76) daha düşük dolayısı ile sistem ısı yükü daha yüksektir. Bu durumda aynı dönemde sistem
elektrik tüketiminin %27 azaltılması, sistem performansının %27’den daha fazla yükseltilmesi
anlamına gelir.

Şekil 1. Balçova Isı Merkezi Elektrik Tüketim Değerleri

Şekil 2. Balçova-Narlıdere Dış Hava Sıcaklığı Değerleri
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Sistem performansının doğru bir biçimde gözlemlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi için sistemden
üretilen ve tüketilen enerji miktarı, sisteme verilen enerji miktarı, dış hava sıcaklığı sürekli olarak
gözlemlenmeli ve kayda geçirilmelidir. Bu da bütün kuyu başlarında, ısı değiştirgeci giriş çıkışlarında,
debi ve sıcaklık ölçümlerinin düzenli bir biçimde alınmasını gerektirir. Jeotermal bölge ısıtma
sistemlerinde performans gözlem ve analiz yöntemleri Balçova-Narlıdere JBIS üzerinde yapılan
çalışmaların sonucu olarak literatürde bulunmaktadır [4].
Gözlem sonuçlarının kullanıldığı bir diğer yer sistemdeki problemleri ve bunların nedenlerini teşhis
etmektir. Şekil 3’te Balçova şehir sıcak su dağıtım sistemi gösterilmektedir. Noktalarla işaretlenmiş
bölgeler, ısıtma sezonu boyunca müşteri şikayetlerinin yoğunlaştığı noktalardır. Yıl boyunca ısı
merkezine gelen kullanıcı şikayetleri arıza kayıt defterinde toplanmakta ve daha sonra bu arızalar şekil
üzerinde işaretlenmektedir. Problemlerin oluştuğu ana branşmanlar incelenmekte ve daha sonra bu
problemlerin sebepleri üzerinde durulmaktadır.

Şekil 3. Balçova Şehir Sıcak Su Dağıtım Sistemi ve Problemli Bölgeler [5]
Şekil 4’te Balçova şehir sıcak su dağıtım sisteminin basınç düşüm grafiği görülmektedir. Görüldüğü
gibi sistemdeki problemlerin %60’tan fazlasını barındıran ve Şekil 3’te bir numara olarak işaretlenen
branşman sistemde basınç düşümünün en fazla olduğu bölgedir. Şekil 4 incelendiğinde 1 numaralı
bölgede oluşan problemlerin düşük işletme basıncının sonucunda oluştuğu sonucuna varılabilir. 20022003 ısıtma sezonunda işletme basıncının arttırılmasıyla bu bölgeden gelen şikayetlerde azalma
gözlemlenmiştir.
Örneklerden de anlaşılabildiği gibi, jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gözlem sistemin herhangi bir
aksama olmadan çalışmasına ve sistem performansının iyileştirilebilmesine olanak sağlar. İyi bir
işletmenin olmazsa olmaz parçası olan veri toplama ve değerlendirme gelişmiş bilgisayarlar ve
yazılımlar sayesinde sistemlerin en verimli şekillerde çalıştırılabilmesine olanak vermektedir.
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Şekil 4. Balçova Sıcak Su Dağıtım Sistemi Basınç Düşüm Grafiği [5]
Bugün gelişmiş ülkelerde tamamen otomatik olarak kontrol edilen bölge ısıtma sistemleri veri
bankalarında depoladıkları sistem verileri sayesinde sistemin davranışını tahmin (forecast)
edebilmekte ve dış hava sıcaklığı tahminlerine göre sistemi yönlendirmektedir. Buna benzer bir
çalışma da Balçova JBIS ısı yükünün tahmini için yapılmıştır. Şekil 5 sistem verileri kullanılarak
oluşturulan bir sistem ısı yükü modelinin sonuçlarının gerçek sistem yükü karşılaştırılmasını gösterir.
Düz çizgi günlük gerçekleşmiş ısı yükünü gösterirken, noktalar tahmin değerlerini göstermektedir.
Şekilden de görüldüğü üzere model gerçek ısı yüküne yakın sonuçlar vermektedir. Bu tür modellerin
yapılabilmesi ancak çok büyük miktarlarda verinin doğru olarak toplanıp analiz edilebilmesiyle
mümkündür.
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Şekil 5. Balçova JBIS Isı Yükü Tahmini ve Gerçek Isı Yükü Karşılaştırması [5]
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3. GÖZLEM ALANLARI VE GÖZLEM PARAMETRELERİ
BNJBIS’te işletme aşamasında kaydedilen veriler iki başlık altında toplanabilir. Bunlardan birincisi ısı
merkezi verilerini içeren formlar, ikinicise de sistemde meydana gelen arızaların kaydıdır. Isı merkezi
formları ile Tablo 1’de görüldüğü üzere sıcaklık, basınç, motor devri, frekans, güç gibi büyüklükler
tesbit edilmekte ve kaydedilmektedir. Kayıtlar işletme personeli tarafından alınmakta olup insan
faktörü hatalarını da içermektedir. Bir bölgesel ısıtma sistemi gibi yaygın bir alana hizmet eden
sistemde tüm dataların bir otomasyon sistemi dahilinde alınması ve kaydedilmesi daha kesin veriler ile
çalışılmasını sağlayacaktır.
Tablo 1. BNJBIS gözlem parametreleri, ölçü alınma peryotları ve ölçüm noktaları
Ölçülen Değer

Birim

Dış hava sıcaklığı

°C

Jeotermal su sıcaklıkları (Gidiş/Dönüş)

°C

Kapalı devre su sıcaklıkları
(Gidiş/Dönüş)

°C

Jeotermal su debisi

m3/h

Kapalı devre debisi

m3/h

Jeotermal su basıncı (Gidiş/Dönüş)

bar

Kapalı devre basıncı (Gidiş/Dönüş)

bar

Su kaybı

m3/h

Statik seviye

Metre

Güç yüzdesi

%

Frekans

Hertz

Devir

d/d

Akım

Amper

Voltaj

Volt

Çekilen Güç

kW

Periyod
1 saat
6 saat
1 saat
1 saat
6 saat
1 saat
24 saat
1 saat
6 saat
2 saat
1 saat
24 saat
1 saat
1 saat
2 saat
1 saat
4 saat
24 saat
1 saat
1 saat
4 saat
1 saat
1 saat
4 saat
24 saat
24 saat
1 saat
24 saat
1 saat
24 saat
1 saat
24 saat
1 saat
24 saat
1 saat
24 saat
1 saat

Ölçüm Yeri
Balçova
Narlıdere
DEÜ 1,2
Balçova
Narlıdere
DEÜ 1,2
Kuyular
Balçova
Narlıdere
Ekonomi
DEÜ 1,2
Kuyular
DEÜ 1,2
Balçova
Ekonomi
Balçova
Narlıdere
Kuyular
DEÜ 1,2
Balçova
Narlıdere
DEÜ 1,2
Balçova
Narlıdere
Kuyular
Kuyular
Balçova
Kuyular
Balçova
Kuyular
Balçova
Kuyular
Balçova
Kuyular
Balçova
Kuyular
Balçova

Tutulan tüm datalar bilgisayar ortamına geçirilmektedir. Öncelikli olarak gidiş dönüş sıcaklıkları ile dış
hava sıcaklığı değerlendirilerek sistemin daha verimli çalışması sağlanmaktadır. Bilindiği üzere Bölge
ısıtma sistemleri genel olarak sabit sıcaklık değişken debi ilkesi ile çalışarak yıl içinde meydana gelen
yük değişikliklerini debinin (Pompa elektrik Enerjisinin) azaltılması yoluyla karşılamaktadırlar.
Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

367

_______

BNJBIS’te sabit sıcaklık farkı değişken debi tasarlanmasına rağmen işletme tarihinde hiçbir zaman
tasarım verilerinde çalışamamıştır. İşletme, vardiya sorumlularının insiyatifinde, bu kişilerin deneyerek
öğrendikleri bilgiler ışığında ve kendi becerileri dahilinde yüksek enerji maliyetleri ile
gerçekleştirilmiştir. İşletmenin ilk yıllarında amaç sadece sistemi çalışır vaziyette tutmak olmuştur.
2000’li yıllardan sonra yapılan idari değişiklikler ile bir işletme stratejisi geliştirilmiştir. Sahada sıcaklık
farkları devamlı gözlenerek pompa devirleri düşürülmüş ve sıcaklık farkları olabilecek maksimum
konumlara çıkarılmıştır. Bu aşamalarda en sık karşılaşılan problem kritik debi ve sıcaklık farklarında
çalışılan günlerde sistemin devamlı gözlenerek sistemin verdiği tepkilere uygun şekilde cevap
vermekte yaşanmıştır. Sisteme verilen enerjinin ana parametreleri olan debi- sıcaklık farkı ilişkisi
dışında sistemin ısıl ataleti, işletme personelinin sistemi sadece çalıştırma amacı ile edindikleri
alışkanlıklar, mevcut tesisattaki su kayıpları ve ömürlerini tamamlayan ekipmanlar da işeltmede
belirleyici fonksiyon olmuştur.
BNJBIS’nde gözlem parametrelerinden biri de tutulan arıza ve bakım kayıtlarıdır. Bilindiği üzere bakım
olgusu arizi, periyodik ve kestirimci olarak üç başlık halinde incelenebilir. Arizi bakımların düzenli
kaydedilmesi sonucunda oluşan veritabanı kestirimci bakım için kullanılacaktır.
BNJBIS’te İşletme şefinin raporları, işletme defteri ve arıza ekibinin doldurduğı arıza formu olmak
üzere 3 farklı veritabanı bulunmaktadır.
2002 yılında başlatılan bu çalışma ile;
•
•
•

17.12.2002-03.06.2003 tarihleri arasında tutulan 27 adet raporda 161 adet arıza kaydı
30.10.2002-04.06.2003 tarihleri arasında tutulan toplam 3475 adet arıza formu
28.02.200-25.06.2003 tarihleri arasında tutulan toplam 1137 adet arıza kaydı

Tablo.2 deki gibi yazılmıştır.
Tablo 2. Tutulan arıza kayıtları
ARIZA
SOKAK/MAHALLE APARTMAN NUMARA BİLDİRİ
ADI
MİMOZA

TARİHİ
16

GİDİŞ

ARIZA NEDENİ

31

30.10.2002

MAZİ

6/1

30.10.2002

MAZİ

10/5

30.10.2002

EKİP

TARİHİ
06.11.2002

ÇAĞDAŞ

YAPILAN
İŞLEMLER

Debi kontrol
30.10.2002 vanası.
Debi kontrol
30.10.2002 vanası.
Debi kontrol
30.10.2002 vanası.

Evde yok.
D.K.V Kilidi açıldı.
D.K.V Kilidi açıldı.
D.K.V Kilidi açıldı.

Latif
İlkerAhmet
İlkerAhmet
İlkerAhmet

Alınan tüm veriler arıza yeri, nedeni, zamanı başlıkları altında incelenmiştir. Bölüm 5’te detaylı
örnekleri verilmektedir. Verilerin incelenmesi sonucunda arıza nedenleri belirgin olarak
anlaşılmaktadır.

4. GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME ÖRNEKLERİ
BNJBIS’te yapılan gözlem neticesinde elde edilen en önemli sonuç sistemde su kaçaklarının
nedeninin belirlenmesi, sistemde hangi bileşenlerin arızaya neden olduğunu tesbitidir.
Mevcut su kaçaklarının ana nedeni kompansatörlerin ve tekniğine uygun yapılmayan branşmandan
meydana gelen su kaçaklarıdır (Şekil 6)
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KAÇAK DAĞILIMI
Branşman
vanası
3%

Boru
7%

Vana
17%
Te
3%

Branşman
22%

Potansiyel uç
7%

Conta
3%
Kompansatör
32%

Eşanjör
3%

Pompa
3%

Vana

Te

Potansiyel uç

Pompa

Kompansatör

Eşanjör

Conta

Branşman

Branşman vanası

Boru

Şekil 6. BNJBIS’te meydana gelen su kaçaklarının ana nedeni
Tesbit edilen su kaçaklarında kompansatörler %32, branşman hataları %22 ile en büyük orana
sahiptirler.
Bina altı sistemleri ile ilgili tutalan formlarda genel arıza nedeninin kontrol vanası (%68) olduğu
görülmektedir. Debi kontrol vanasında genel olarak çıkan arızalar:
1. Kilitlenme: Eşanjör dönüş suyu sıcaklığı eğer yüksek ise debi kontrol vanası, termostatik vananın
mili iteleyerek, akışı kapatarak sekonder devre suyunun ısı merkezine dönmesine izin vermez.
Bina kullanıcısı ne zaman su tüketimi yaparsa, eşanjörde ısı alışverişi olur, debi kontrol vanası
yayı, termostatın soğuması ile vananın mili geri çekerek, tekrar açılıp sekonder devre suyunun
akışına izin verir. Kilitlenmiş durumdaki debi kontrol vanasında ise su içindeki pislikler milin
hareketini sağlayan piston kısmının altında birikerek çamur oluşturur ve pistonun hareketini
engeller. Böylece debi kontrol vanası kilitlenir ve çalışmaz.
2. Termostat:-Termostat içindeki gazın görevini görmeyişi(gaz kaçağı,vs.). Termostat montaj
yerlerindeki plastik rekorun montaj esnasında kırılması veya çatlaması.
3. Alt ve üst kilitler:2003 yılına kadar bu kilitlerin olmayışı dışarıdan müdahalelere
sebebiyet vermekteydi.
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Kaynak kaçağı
2%
Enerji
2%

Pompa arızası
1%

Isı problemi
3%
sıcak su
6%

Atım
3%

hava
9%

debi kontrol vanası
%68
Pompa arızası

Eşanjör

İç tesisat

Pislik tutucu

Suyun dönmesi

Kaynak kaçağı

Enerji

Isı problemi

Atım

sıcak su

hava

debikontrol vanası

Şekil 7. Bina altı ekipmanlarında meydana gelen genel arızalar ve Kontrol vanaları
Yukarıda açıklanan arıza kayıtları göstermektedir ki sistemde ciddi bir iç ve dış korozyon problemi
mevcuttur. Oluşan yeni arızalar bir sonraki arızaların nedeni olmaktadır.

Şekil 8. Boru hatlarındaki korozyon

5. SONUÇ
Bu çalışmada jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gözlem teknikleri ve gözlemin önemi, BalçovaNarlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi üzerinde yapılan çalışmalardan örnekler verilerek
açıklanmıştır. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gözlem sonuçlarının analizi sistemin daha iyiye
götürülebilmesi için kullanılan en önemli araçtır. Ne yazık ki ülkemizde özellikle son on yılda kurulan
jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gözlemin önemi yeterince anlaşılamamıştır. Son üç yıl boyunca
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Balçova-Narlıdere JBIS’nde yapılan gözlem sonuçları bir çok bilimsel çalışmanın temelini
oluşturmuştur. Bu bilimsel çalışmaların sonuçlarının sistem üzerinde uygulanmaya başlamasıyla
sistem işletme maliyetlerinde ciddi düşüşler yaşanmış, sistem arızaları azalmış ve sistemin daha
bilinçli işletilmesi sağlanmıştır. Balçova-Narlıdere gözlem tecrübesinin ülkemizdeki diğer jeotermal
bölge ısıtma sistemleri için örnek alınması ve geliştirilmesi ülkemizde jeotermal enerjinin daha verimli
ve yaygın kullanılabilmesi için şarttır.
Balçova-Narlıdere JBIS ülkemizdeki en ileri gözlem tekniklerini kullanan bölge ısıtma sistemi olmasına
rağmen henüz olması gereken seviyede değildir. Manuel olarak toplanan veriler önce dosyalarda
muhafaza edilmekte ve daha sonra yıllık olarak (yaz döneminde) bilgisayara aktarılmaktadır. Yıllık
olarak güncellenen veri tabanı sistemin ancak yıllık analizine olanak sağlamakta ve sistemdeki
problemlerin ve gelişmelerin geç teşhisine yol açmaktadır. Balçova-Narlıdere JBIS’ne kurulması
planlanan otomasyon sistemi sayesinde sistem verileri otomatik olarak belli periyodlarla okunacak ve
depolanacaktır. Bu sayede sistemdeki gelişme ve bozulma trendleri anlık olarak yakalanabilecek ve
sisteme anlık (doğru) müdahale mümkün olabilecektir.
Ülkemizde şu ana kadar kurulan jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gözlem (veri toplama) göz ardı
edilmiş bir unsurdur. Yapım aşamasından, işletme aşamasına büyük bir maliyet gerektirmeden
yapılabilecek olan gözlemlerin eksikliği daha sonra çok büyük mali kayıplara yola açan arızalara
dönüşebilmektedir. Balçova-Narlıdere JBIS üzerinde yapılan çalışmalar göstermiştir ki düzenli gözlem
(veri toplama) ve bu verilerin bilimsel analizi işletmede her yıl bilinçsiz olarak yapılan hataların
farkedilmesini sağlamakta ve işletme verimini arttırmaktadır.
Gözlem ülkemizde yapılmış ve yapılmakta olan her jeotermal bölge ısıtma sisteminin işletmesinde bir
rutin halini almalıdır. Veri toplanmasını sağlayan (debimetre, basınç ve sıcaklık sensörleri, manometre,
termometre vs.) cihazlar bütün jeotermal sistemlerde kritik noktalara yerleştirilmeli ve uzmanlar
tarafından belirlenen veri toplama ve analiz yöntemleri jeotermal bölge ısıtma işletmeciliğinin bir
parçası haline gelmelidir. Ülkemizdeki jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde yapılan gözlemler
göstermektedir ki yüksek tempoda çalışan bu işletmelerinin büyük miktarlarda veriyi sistematik olarak
depolamak ve analiz etmek için gereken donanıma, bilgiye ve insan gücüne sahip değildir. Bu durum
işletmelerin, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Öte yandan bilimsel
çalışmalara temel olacak bir veri tabanı çok dikkatli bir şekilde oluşturulmalıdır. Sistemdeki stratejik
noktalar saptanmalı bu noktalarda hangi parametrelerin ne kadar sıklıkla ölçüleceği belirlenmelidir.
Bütün bunlar sistem kullanıma ilk açıldığı anda başlamalıdır. Bugün için jeotermal bölge ısıtma
sistemlerinde gözlem operatölerin insiyatifindedir ve gözlem derecesi keyfi olarak ayarlanmaktadır.
Ülkemizdeki jeotermal otoritelerin jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde minimum gözlem
gereksinimlerini stadart olarak tanımlaması ve bu standartların zorunlu olarak bütün sistemlerde
uygulanması ülkemizdeki jeotermal kaynakların daha bilinçli kullanımına katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR
[1] ASHRAE Applications Handbook,(1999).
[2] AKSOY, Niyazi. (2001). “Jeotermal “Jeotermal Bölge Isıtma Sistemlerinde Gözlem: Balçova
Örneği”. Jeotermal Enerji Doğrudan ısıtma Sistemleri; Temelleri ve Tasarımı Seminer Kitabı,
MMO/2001/270.
[3] AKSOY, Niyazi. (2003). “Jeotermal Enerji Rezervuar Gözlemi”. Jeotermal Enerji Doğrudan ısıtma
Sistemleri; Temelleri ve Tasarımı Seminer Kitabı, MMO/2003.
[4] ŞENER, A.C. TOKSOY, M. AKSOY, N. “Importance of load based automatic control in geothermal
energy systems,” International Federation of Automatic Control, Auutomatic systems for building
the infrastructure in developin countries, İstanbul, Republic of Turkey, 2003.
[5] ŞENER, A.Caner. Modelling of Balçova Geothermal District Heating System, United Nations
University Geothermal Training Programme, Report 2002-13, Iceland.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

371

_______

ÖZGEÇMİŞLER
Macit TOKSOY
1949 da İlkkurşun (İzmir) de doğdu. 1967’de Manisa Lisesi’ni, 1972 de İstanbul Teknik Üniversitesini
bitirdi. Ege Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı. 1982 senesine kadar Ege Üniversitesinde, 1999
senesine kadar, fakültesinin üniversite değiştirmesi, nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim
üyesi olarak çalıştı. 1999’dan bu yana da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak
çalışma hayatına devam ediyor. 1999 senesinde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, eski İzmir Valisi
Sayın Kemal Nehrozoğlu’nun kurduğu, Jeotermal Enerji Yüksek Danışma Kurulu’na üye seçilmesiyle,
Türkiye’deki jeotermal enerji uygulamalarını tanıma fırsatı buldu. O tarihten bu yana akademik çalışma
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(GEOCEN) ’nin kurulmasına ve nihayet çok önemsediği ve gururunu duyduğu bir grup jeotermal
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JEOTERMAL UYGULAMALARDA
PLAKALI ISI EŞANJÖRLERİ
Ulf VESTERGREN

ÖZET
Bu yazı, plaka ısı eşanjörü ve kullanımını ve jeotermal uygulamalarını kapsar. İcadından günümüze
kadar olan geçmişinin kısa bir özetini içerir. Plaka ısı eşanjörünü ve elemanlarını, çalışmasını ve
jeotermal uygulamalarında kullanılan malzemeleri anlatır. PHE' nin (Plate Heat Exchanger - Plaka Isı
Eşanjörü) temel termodinamiği ile birlikte onunla nasıl başa çıkılacağı da anlatılıyor. Isıl yaklaşımla
yatırım maliyetinin nasıl değiştiği hakkında da pratik misaller veriliyor.
Contalı plaka ısı eşanjörlerinin jeotermal uygulamalarda geniş olarak kullanılmasını sağlayan
özellikleri;
•
•
•
•
•

Yüksek verim, minimum ısı transferi yüzeyi gereksinimi
Aşınmaya dayanıklı malzemelerin ekonomik kullanımı
Küçük tabanından dolayı az yer kaplaması
Basit kurulumu ve işletilmesi
Tüm ısıl yüzlere temizleme için kolay ulaşılabilmesi

GİRİŞ
Plaka tipi olarak adlandırabileceğimiz ilk ısı eşanjörü için ilk patentler Almanya' da 1800'ler sonlarında
ortaya çıktı. İlk ticari plaka ısı eşanjörü (makine ile üretilmiş pirinç plakalar) 1923' te İngiltere' de Dr.
Richard Seligman tarafından APV' de geliştirildi. İlk plaka ısı eşanjörü, o zamanlar yaygın ve tehlikeli
bir hastalık durumunda olan TBC ile savaşabilmek amacıyla sütün çabuk soğutulması için
geliştirilmişti.

Şekil 1. Richard Seligman, ilk PHE ile görülüyor
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Şekil 2. Modern PHE
Preslenerek üretilen ilk plakalar 1930' larda geliştirildi. Bunlar yıkama tahtası biçimindeydiler ve
öncelikle gıda uygulamalarında halen kullanılmaktadır. Yıkama tahtası plakaların az miktarda temas
noktaları vardır ve bundan dolayı oldukça kalın malzemeden (0,9 - 1,2 mm) yapılmışlardır ve çok
yüksek basınçlarda kullanılamıyorlardı.

Şekil 3. Yıkama tahtası plaka

Şekil 4. Balık kılçığı plakalar. İki plakayı farklı
açılarda araya yeniliği 1960 sonlarında geldi.

1950 başlarında İsveç şirketi Rosenblads Patenter, daha çok sayıda temas noktası olan ve dolayısı ile
daha iyi mekanik stabilite gösteren balık kılçığı plakaları geliştirdi. Bu icat ile plakalar daha ince (0,6
mm) yapılabildi ve işletme basıncı daha da yükseldi ve böylece PHE gıda endüstrisi dışında daha
yaygın olarak kullanım alanı buldu.
Balık kılçığı plakalar son 50 yıl içinde çok geliştirildi, fakat çapraz düzen belli başlı tüm sağlayıcılar
tarafından hala kullanılmakta. Plakalar günümüzde 0,4 mm inceliğe kadar bulunabiliyor.
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Balık kılçığı plakalar son 50 yıl içinde çok geliştirildi, fakat çapraz düzen belli başlı tüm sağlayıcılar
tarafından hala kullanılmakta. Plakalar günümüzde 0,4 mm inceliğe kadar bulunabiliyor.
1980' lerin başlarında pirinç kaynaklı plaka ısı eşanjörleri geliştirildi. Bunlar, balık kılçığı plakaların tüm
temas noktalarında pirinç kaynakla bir araya getirilerek perçinsiz plaka ısı eşanjörünü oluşturmasından
ibarettir. Bu tip eşanjörler özellikle çok soğutma uygulamalarında kullanılmakta, fakat temizlemek için
açmanın gerekmeyeceği kirli olmayan uygulamalarda da kullanılmaktadır. Kirli jeotermal
uygulamalarda nadiren kullanıldığı için bu tip burada daha fazla anlatılmayacak.

Şekil 5. Pirinç perçinli plaka ısı eşanjörleri

CONTALI PLAKA ISI EŞANJÖRLERİNİN GENEL TANITIMI
Konu sıvıdan-sıvıya uygulamalarına, bazen de buharlaştırıcılara (evaporatör) ve yoğuşturuculara
(kondenser) geldiğinde PHE' ler tüm ısı eşanjörleri içinde en etkin olanıdır. Bunun nedeni kırışık plaka
kanalları içindeki türbülansta yatar. PHE' nin toplam ısı transfer katsayısı (k-değeri veya U-değeri)
çoğu zaman kazan - boru tipi ısı eşanjörlerine kıyasla 3 ila 4 kez daha yüksektir. Isı transfer
yüzeylerinin kalınlığı diğer tiplere göre çok daha azdır, bu da PHE' yi, basınç, ısı ve ısı transferi
yapılacak sıvı limitleri dahilinde açık arayla en ekonomik ısı eşanjörü konumuna getirir. PHE' ler halen
25 bar basınç ve 180o C ısılarda ve hatta daha yüksek derecelerde kullanılmakta. Pazarda bulunan en
büyük üniteler 500-mm giriş-çıkış bağlantı noktaları ile tek bir ünitede 4500m3/saat akış hızı gibi
özelliklere sahiptir.
Plakalar arasındaki yoğun türbülans ayrıca kirlenme sorunlarını da en aza indirger.
PHE' nin standart kısımları vardır; esas olarak sabitleştirilmiş çıkarılabilen kapak plakaları arasında
sıkıştırılmış plaka destesi.
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Sabit kapak plakası
Çıkarılabilir kapak plakası
Üst taşıyıcı çubuk
Alt kılavuz çubuğu
Uç desteği
Plaka destesi
Sıkıştırma cıvataları
Bağlantılar

Şekil 6. PHE içindeki parçalar
Plakalar 0,02 m2' den 4 m2' den daha büyük ölçülere kadar bulunuyor. Tek bir ünitede bir kaç yüz
plaka kullanılabildiği için tek bir ünitedeki toplam ısı transfer yüzeyi 2000 m2' den daha fazla olabilir.
PLAKALAR
Yukarıda değinildiği gibi prensip olarak, bugün sunulmakta olan tüm plakalar balık kılçığı tipindedir, ve
burada da yalnız bu tipten bahsedeceğiz.
Geleneksel balık kılçığı plakalar günümüzde iki ok açısı ile yapılıyor, biri akışa karşı yüksek dirençli
"yüksek-theta" ve diğeri de akışa karşı daha alçak dirençli "alçak-theta".

Şekil 7. İki ok açılı balık kılçığı plakalar.
Bu iki tip plaka, her biri ısı transferi ve basınç düşmesi bakımından farklı karakteristikler gösteren üç
farklı şekilde kombine edilebilirler.

H
Yüksek-theta

L
Alçak-theta

M
Orta

Şekil 8. İki simetrik plakayı kombine ederek üç farklı kanal
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Simetrik plakalar ile birincil ve ikincil yanlar geometrik olarak aynıdır ve plaka destesi en iyi şekilde
yalnız bir yan üzerinde kullanılabilir.
Daha sonra çıkan bir yenilik ise asimetrik plakadır, bu iki takım ok açısına sahiptir, biri yüksek-theta ve
diğeri de alçak-theta.

Şekil 9. Asimetrik yüksek- ve alçak-theta plakalar
Bu iki plaka, her biri farklı ısı transfer karakteristiği gösteren altı değişik akış kanalı olacak biçimde
kombine edilebilir.

Şekil 10. İki farklı plakayı kombine ederek altı değişik akış kanalları mümkündür
Asimetrik plakalar ayrıca asimetrik plaka destesi oluşturma olanağını da verir, bunda birincil tarafın
geometrisi ikincil taraftaki geometriden farklıdır. Bu iki yanı da ayrı ayrı en iyi şekilde kullanma ve
böylece gereken ısı transfer yüzeyinin azaltılması ile var olan basınç azalmasının daha iyi kullanılması
olanağını sağlar.
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Şekil 11. PHE' de asimetrik en iyi kullanım
Tasarlanmış basınç değeri ve bakım stabilitesine uygun olarak plakalar 0,4 mm' den 0,8 mm' ye kadar
farklı kalınlıklarda üretilirler. Temizleme ve diğer nedenlerle ünitenin açılması gereken uygulamalarda
ince plakalar kullanılmaz.
Jeotermal uygulamalarda en sık kullanılan malzemeler AISI 316, 254 SMO ve ticari saf (derece 1)
titanyumdur. Diğer yüksek alaşım malzemeler de jeotermal sıvıların çok korozif olduğu hallerde
kullanılırlar.
CONTALAR
Her bir plakanın çevresinde ve iki giriş-çıkış deliği etrafında bir contası vardır. Bunu yanındaki plakada
da diğer delikler etrafında conta vardır. Bu sıvının, ısı eşanjörü içindeki farklı kanallardan geçirilmesine
olanak verir; aşağıdaki akış düzenlerine bakınız.
Tüm sağlayıcılarda tüm plakalarda contalar öylesine düzenlenmiştir ki iki conta iki sıvıyı ayırır. Bu
güvenlik özelliğinin nedeni, seyrek de olsa görülebilen conta arızası durumlarında sıvının karışmak
yerine dışarı akacak olmasıdır.

Şekil 12. Çifte conta iki sıvıyı ayırır
Contalar muhtelif farklı elastomerler kullanılarak üretilebilir. Günümüzde en yaygın kullanılanlar
şunlardır:
Elastomer
Nitrile (NBR)
EPDM
Fluorinli contalar (Vitonlar)

En iy conta özelliği için maksimum işletme ısısı
140 derece C
170 derece C
100-180 derece C, tipine ve uygulamaya göre
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Farklı vulkanizasyon (işleme) sistemleri kullanılıyor. Günümüzde yukarıdaki elastomerlerin peroksit ile
işleme tabi tutulmuş çeşitleri en yaygın olanlarıdır ve yukarıda belirtilmiş olan ısılar yalnız en yüksek
kaliteli peroksit ile işlenmiş contalar için verilmiştir.
Jeotermal uygulamalar için NBR ve EPDM en yaygın biçimde kullanılanlardır.
Contalar zaman içinde eskirler. Yukarıdaki azami işletme sıcaklığı, conta malzemesinin sıvıya
dayanıklı olmasına ve belirli bir süre için stabil şartlarda kullanılıyor olmasına göre geçerlidir. Aynı
zamanda işletme basıncına da bağlıdır; yüksek işletme basıncı orijinal esneklikte bir conta gerektirir
iken biraz eskimiş bir conta işletme basıncının düşük olduğu hallerde yeterli olacaktır.

B asýnç (bar

E P D M (p)
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Şekil 13. Çeşitli conta malzemeleri için işletme basıncı ve ısısı limitasyonları
İşletme ısısı düşük oldukça contanın ömrü de uzun olur. Basit bir hesapla, işletme basıncının 10
derece C daha düşük olması contanın ömrünü iki katına çıkarır. Buna Arrhénius eşitliği denir. Dolayısı
ile azami işletme ısısı yüksek olan kalitede bir conta kullanmak avantajlı olacaktır. Bu contanın
muhtemel ömrünün uzun olmasını sağlayacaktır.
Aşağıdaki tablo peroksit işlemeli NBR ve EPDM contalarının muhtemel ömürlerini gösteriyor:

Şekil 14. NBR(p) ve EPDM(p)' nin osrta basınçlı suda muhtemel ömürleri
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ÇERÇEVELER
Plaka ısı eşanjörünün çerçevesi jeotermal uygulamalarda normal olarak karbon çeliğinden yapılır.
Kapaklar ve cıvatalar farklı basınç kodlarına ve standartlarına göre tasarlanmışlardır, Avrupa için PED
geçerlidir, Amerika' da ASME VIII geçerlidir.
Sıkıştırma cıvataları yüksek gerilime dayanıklı çelikten yapılmış olmalıdır ve mesela bir çinko kaplama
ile korunmalıdır. Plaka destesi ile temasta olan üst ve alt çubuklar için olan parçalar da normal olarak
paslanmaz çelikten yapılır.
Karbon çeliğinden olan yüzeyler iyi bir yüzey koruma programına tabi tutulmalıdır; aşınmayı önlemek
için kum püskürtme, birincil ve son kaplama gibi.
Mümkün olan çeşitli bağlama tipleri vardır, bugün endüstriyel uygulamalarda en yaygın olarak
kullanılmakta olanı büyük üniteler için düğmeli girişler veya daha küçük üniteler için yivli ya da kaynaklı
uçlu borulardır. Bağlantılar sıvıya dayanıklı bir malzeme ile astarlanmalıdır ki sıvı karbon çelik çerçeve
ile temasa gelemesin. Astarlama, paslanmaz çelikten, titanyumdan ya da kauçuktan yapılabilir.

Şekil 15. Farklı bağlantı tipleri

AKIŞ DÜZENLERİ
En yaygın ve tercih edilen akış düzeni ünitenin tek geçişli olarak ayarlanmasıdır. Bu, sıvının plaka
destesini bir defa geçmesi ve tüm bağlantıların sabitlenmiş kapak plakasına yapılmış olması demektir.
Bu durumda sonuncusu hariç tüm diğer plakaların açılmış dört bağlantı delikleri vardır. Sıvının karbon
çeliği ile doğrudan temas edememesi için son plakanın açılmış hiç bir deliği yoktur.

Şekil 16. Bir geçişli düzen
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Şayet ısı programı çok dar ise o takdirde çoklu geçiş sistemi kullanmak gerekebilir. Bu şu anlama
gelir; sıvı plaka demetinin bir kısmını geçer ve çıkışta toplanır ve sonraki geçişe yönlendirilir. Bu
durumda, doğru akışı sağlamak için dönen plakalar gerekir. İkili-geçiş düzeninin gösterilmiş olduğu
aşağıdaki şekle bakınız.
Çoklu geçişli düzenin bir mahzuru bağlantıların çıkarılabilir plaka üzerinde bulunması zorunluluğunun
olmasıdır. Bu durum, ünitenin açılabilmesi için çıkarılabilir plaka üzerindeki boruların yerinden
çıkarılmasını gerektirdiğinden bakım çalışmalarını zorlaştırır.

Şekil 17. İkili-geçiş düzeni

ISI EŞANJÖRLERİ İÇİN TERMODİNAMİK TEMELLER
Bir ısı eşanjörünün ısıl yükü farklı şekillerde açıklanabilir:
QH = mH * CpH * ∆TH
QC = mC * CpC * ∆TC
Q = k * A * LMTD
Burada:
m = beher birim zamanda akan kütle (kg / sn)
CP = özgül ısıl kapasite (J / kg. K)
∆T = sıvının ısı değişimi (K)
H ve C sıcak ve soğuk suyu işaret eder
K = Toplan ısı aktarını katsayısı (W / m2, K)
A = Isı transfer yüzeyi (m2)
Belirli bir iş için k ve A' dan başka diğer verilerin hepsi biliniyor. Ölçünün amacı elde edilebilecek olan
toplam ısı aktarını katsayısına göre ne kadar ısı aktarın yüzeyi gerektiğini bulmaktır.
Isı dengesi şunu gerektirir: QH = QC = Q
LMTD Logaritmik Ortalama Isı Farklılığı (Logarithmic Mean Temperature Difference) anlamındadır.
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LMTD sıcak sudan soğuk suya ısı transferini sağlayan güçtür, bu da iki sıvı arasındaki ortalama ısı
farkıdır.
LMTD küçüldükçe daha büyük ısıtma yüzeyi gerekir.
LMTD küçüldükçe daha çok ısı kazancı olur.
LMTD "iş yaptıran itici güçtür".
Zıt akışlı bir ısı eşanjöründe, aşağıdaki diyagramda gösterildiği üzere, LMTD şöyle hesaplanır:

∆T1

∆Τ1

∆T2

∆Τ2

LMTD = (∆1-∆2) / ln (∆1/∆2)
Şekil 18. LMTD' nin tanımı
Burada:
∆1 = Sıcak giriş ile soğuk çıkış arasındaki ısı farkı
∆2 = Sıcak çıkış ile soğuk giriş arasındaki ısı farkı
∆T1 = Sıcak sıvının ısı değişimi
∆T2 = Soğuk sıvının ısı değişimi
∆1 = ∆2, LMTD = ∆1 = ∆2 olduğu özel durumda
Toplam ısı transferi katsayısı (k) şöyle yazılabilir:
1 / k = 1 /αH + 1 / αC + d /λ + Rt
burada;
d = ısı transfer plakasının kalınlığı (m)
λ = ısı transfer plakasının maddesinin ısı iletkenliği (W, m, K)
Rf = kirletme faktörü (m2, K / W), bu gelecekteki kirlilikler için tasarımda eklenmiş olan marjdır.
Bu veriler işletme sırasında elde edilmiştir.
ΑH ve αC sıcak ve soğuk tarafların ısı transfer katsayılarıdır. Bu değerler Reynolds sayısı, Nusselt
sayısı ve Prandtl sayısı arasındaki ilişkiler için kullanılan ampirik eşitliklerden elde edilmiştir. Aşağıya
bakınız.
k-değeri, basınç düşmesine bağlı olarak sıvı-sıvı uygulamalarında normal olarak 3000 - 7000 W /m2, K
mertebesindedir.
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Basınç düşmesine fazla izin verdiğiniz kadar işi yapmak içim daha küçük ısı transfer yüzeyine
gereksinim olacaktır. Basınçlı sularda toplam ısı aktarın katsayısı ve basınç düşmesi arasındaki ilişki
şöyledir:
Gerekli ısı transfer alanı
100

90

80

70

60

50

1

2

3

4

5

6

7

8

Basınç düşmesi

Şekil 19. Basınçlı akışta basınç düşmesi ve ısı transfer yüzeyi arasındaki ilişki: k ~ (∆p)1/3
Bu, basınç düşmesini iki katına çıkarmanın teorik olarak gerekli ısıtma yüzeyini %20' den fazla
azalması gerektiği anlamına gelir. Gerçekte büyük basınç düşmesinin ısı transfer yüzeylerini kirletme
hızını artıracağından azalma daha fazladır.
PHE kanalında basınçlı akış için ısı transfer eşitliği şöyle yazılabilir:
Nu = C * Re0,7 * Pr1/3 * (ŋ / ŋw)0,14
Bu eşitlik ampiriktir ve denemelere dayanır.
Burada:
Nu = Nusselt sayısı = α * dh / λ
C = kanal geometrisine bağlı olan sabite
Re = Reynolds sayısı = w * dh / v
Pr = Prandtl sayısı = ŋ * cp / λ
ŋ = ortalama ısıda dinamik akışkanlık (kg, m, s)
ŋw = duvar ısısında dinamik akışkanlık
v = ortalama ısıda kinetik akışkanlık (m2 / s) ŋ = ρ * v
ρ = sıvının yoğunluğu (kg / m3)
dh = hidrolik çap (m) (~PHE kanalının derinliğinin iki katı)
Bir ısı transfer işinin termal uzunluğu (Θ = HTU = NTU) işin ne kadar "zor" olduğunu belirler, bu
yapılması gereken işin (ısı transferi) ısı transferi için var olan iş görme gücüne bölünmesinin
sonucudur (LMTD).
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∆Τ1

∆Τ2

∆Τ2

Şekil 20. Termal uzunluk = theta = HTU
Her sıvının kendi Θ değeri vardır;
Θ1 = ∆T1 / LMTD
Θ2 = ∆T2 / LMTD
Burada ∆T1 ve ∆T2 sıcak ve soğuk suların grafiğe göre ısı değişimleridir.
Termal uzunluk, "yapılacak işin" "işi yapmak için var olan güce" oranlanmasıdır; bu da ısı değişiminin
LMTD ile bölünmesidir.
Bir "yüksek- Θ" işi (dar bir ısı programı) uzun bir plaka veya PHE için çoklu geçişli bir düzen gerektirir.
Bu "zor" bir iştir ve belli bir ısı yükü ve akış hızı için daha fazla ısıtma yüzeyi gerektirir.
Bir "düşük- Θ" işi (geniş yayılımlı bir ısı programı) kısa bir plaka veya PHE için tekli geçişli bir düzen
gerektirir. Bu "kolay" bir iştir ve belli bir ısı yükü ve akış hızı için daha az ısıtma yüzeyi gerektirir.

Yüksek-theta
Uzun plaka ve çoklu geçiş
"Zor" iş, belli bir iş için daha
çok yüzey gerektirir.

Düşük-theta
Kısa plaka ve tekli geçiş
"Kolay" iş, belli bir iş için daha
az yüzey gerektirir.

Şekil 21. Yüksek-theta ve Düşük-theta ısı programları
Yüksek-theta işine misal: 90 => 30 / 20 => 80 derece C
Düşük-theta işine misal : 60 => 50 / 30 => 40 derece C

LMTD = 10
LMTD = 10

Theta = 6
Theta = 0,5
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AŞINMAYI ÖNLEMEK İÇİN PLAKA MALZEMESİ
Jeotermal sistemlerde en yaygın karşılaşılan aşınma tipi klor saldırısıdır ve malzeme seçimi çoğu
hallerde şöyle tespit edilir:
•
•
•
•
•

AISI 304 yalnız çok düşük oranlarda klor içeren dolaşım sistemlerinde kullanılır ve jeotermal
sistemlerde nadiren kullanılır.
AISI 316 daha çok alaşımlıdır ve yüksek klor içeriği hallerinde kullanılabilir
SMO' nun klor saldırısına karşı daha da yüksek derecede dayanıklılığı vardır.
Titanyum (derece 1) klor saldırısına karşı jeotermal sistemlerde 100 derece C' ye kadar hemen
hemen tamamen korumalıdır.
Palladyum ile stabil duruma getirilmiş titanyum (derece 11) daha yüksek ısılarda derece 1 yerine
kullanılır.
Klor
ppm

60°C

80°C

120°C

130°C

≤ 10

304

304

304

316

≤ 25

304

304

316

316

≤ 50

304

316

316

Ti

≤ 80

316

316

316

Ti

≤ 150

316

316

Ti

Ti

≤ 300

316

Ti

Ti

Ti

> 300

Ti

Ti

Ti

Ti

Şekil 22. Değişik klor içerikli saf su için yaklaşık azami konsantrasyonlar

PHE TASARIMINDA SEÇİM VE İYİ UYGULAMALAR
Bir ısı transfer plakasının tasarımı oldukça karmaşıktır ve en iyi sonucu almak için çok sayıda
parametrelerin değiştirilmesi gerekebilir. Bu günlerde bu tasarımlar bilgisayar ile yapılmakta.
İyi bir PHE seçimi yapmak için gereken parametreler:
•
•
•
•
•

Tam iş (Isıl yük, akış hızı, ısılar)
Her iki taraf için izin verilen azami basınç düşmeleri
Su analizleri veya kullanılacak plaka malzemesinin özellikleri
Tasarım basıncı ve ısısı
Tasarımı etkileyen sair bilgiler; kirletme eğilimi gibi.
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KİRLETME
Kirlenme, ısı transfer yüzeyinin ısı transferini azaltan ve/veya basınç düşüşünü arttıran bir maddeyle
kaplanması demektir.

Şekil 23. Kirlenme ısı transferini azaltır ve maliyeti arttırır.
Jeotermal sistemlerde en yaygın görülen kirlenme çeşitleri;
•
•
•

Kalsiyum karbonat (kireç) birikimi
Sedimantasyon
Partikül blokajı

Kirlenme ısı transferini çok büyük oranda azaltabilir ve dolayısı ile minimize etmek gerekir. Kullanılan
başlıca metotlar;
•
•
•
•

•

Kirlenme hızını azaltmak için pro-aktif tasarım; sıvı ve plaka arasındaki ayrışım baskısını
yüksek tutmak yardımcı olur; 50 Pa önerilir.
Dahili ve/veya harici süzücüler
Yumuşatma filtreleri, mümkün ve uygun olan durumlarda
Çerçeveden çıkarıldıktan sonra plakaların mekanik temizlenmesi. Bu işlemin kolay olabilmesi
için üniteyi ona göre yerleştirin. Tek geçişli düzen ya da çoklu geçiş düzeni gerekiyorsa
çıkarılabilir borular kullanın. Temizlemek için tel fırça veya demir tel kullanmayın.
Kimyasal temizleme. Uygun bir kimyasal kullanarak kirlenmeyi temizleyin. Bu işlem plakaların
tek tek temizlenmesi ile veya içlerinde uygun bir yerinde temizleme sıvısı dolaştırılmasıyla da
yapılabilir. Bu kimyasalların uygunluğunu PHE saplayıcısı ile doğrulayın. Plaka destesini her
kimyasal temizlemeden sonra temiz su ile durulayın.
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Şekil 24. Yerinde temizleme sıvısı örnekleri

Şekil 25. Yerinde temizlemenin yapılışı
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JEOTERMAL UYGULAMALARA MİSALLER
Isıtma amacıyla kullanılan bir sistemde, jeotermal suyu veya buharı, dolaştırılan taze su sisteminden
ayırmak için santrala bir geniş ana ısı eşanjörü kurulur. Isı eşanjöründe ısısı düşürüldükten sonra
jeotermal su yere tekrar enjekte edilir. Isıtılmış olan taze su ısıtma sistemine pompalanır.
Bu ısı eşanjörü sık sık, klor içeriği çok yüksek olabildiği için özel malzemelerden yapılmalıdır. Yüksek
klor içeriği için en yaygın kullanılan malzeme titanyumdur, fakat zaman zaman ısıya, klor derecesine,
pH ve iyon durumlarına bağlı olarak daha yüksek evsafta 254 SMO gibi paslanmaz çelik kullanmak
gerekebilir. Böyle bir ünite 16-25 bar gibi yüksek işletme basınçları için tasarlanır.
Bireysel ısı eşanjörleri musluk suyu üretmek veya ısınma amacıyla ya her bir kullanıcıda kurulur ya da
kullanıcı grupları için kurulur. Bu gibi eşanjörler AISI 316 ısıtma yüzeyleri ile yapılır.

Main
Heat Exchanger

District
Heating System
Heating and Tap
water applications

Reinjection
Geothermal Water

Şekil 26. Tipik bir kurulum

ISI YAKLAŞIMININ FONKSİYONU OLARAK YATIRIM MALİYETİ PRATİK BİR ÖRNEK
Bölgesel bir ısıtma sistemi marifetiyle ısı profili 950C => 500C olan bir jeotermal suyu ayırmak için ana
bir ısı eşanjörü kullanılacak.
Jeotermal akış değerinin 300 ton/saat ve bölgesel ısıtma sistemindeki akış değerinin 375 ton/saat
olduğunu kabul edelim.
Isıl yük 300 ton/saat * (95 - 50) * 1,163 = 15700 kW olarak hesap edilebilir.
Bölgesel ısıtma sistemindeki ısı değişimi 15700 / 1,163 / 750 = 360C olarak hesap edilebilir.
İkincil ısı eşanjörlerini mümkün olduğunca küçük yapabilmek için bölgesel ısıtma sisteminin ısı
seviyesi belli ki, mümkün olduğunca yüksek olmalıdır Madalyonun öbür yüzünde de, bölgesel ısıtma
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sisteminin ısısının yüksek olduğu oranda ana ısı eşanjör sisteminin daha büyük ve daha pahalı
olacağı gerçeği vardır.
1 barlık (100 kPa) bir basınç düşmesi kullanabileceğimizi var sayalım.
Böylece ıs aktarım işi şöyle olur;
300 ton / saat jeotermal su soğutulacak
375 ton /saat D.H. su ısıtılacak
(Burada T2 - T1 = 360C' tır)

950C => 500C
T20C <= T10C

Max. 100 kPa
Max. 100 kPa

PHE' nin ölçüsü ve maliyeti şimdi hesaplanabilir. Bunu yapmanın en kolay ve en hassas yolu, bu
bilgisayarlık seçim işini sizin için çabucak yapmasını bir sağlayıcıdan istemektir. Sonuç şöyle olacak
(2003):
T1
°C

T2
°C

LMTD
°C

49
48
47
46
45

85
84
83
82
81

3,91
5,28
6,49
7,64
8,74

Gerekli yaklaşık
ısıtma yüzeyi
2
m
940
680
480
350
300

Hesaplanan
k-değeri
2
kW/ m ,K
4270
4370
5040
5870
6000

AISI 316 Ünitenin
Yaklaşık fiyatı kEuro
56
42
32
25
21

Titanyum ünitenin
yaklaşık fiyatı
kEuro
110
78
57
44
37

Gelen jeotermal su ile çıkan bölgesel ısınma su arasında daha küçük bir ısı yaklaşımı, daha büyük ve
daha pahalı ısı eşanjörü anlamına gelir. Her bir ısı derecesi çok şey ifade eder. Bu ölçüde titanyum bir
eşanjör AISI 316 bir ünitenin iki katı fiyatınadır.
Aynı tip bir araştırma kullanıcının yerindeki ısı eşanjörleri için de yapılabilir ve bölgesel ısıtma
sistemlerinin ısıları, tüm ısı eşanjörleri için en az toplam maliyetli olan olarak değerlendirilebilir.

ÖZGEÇMİŞ
Ulf VESTERGREN
Ulf Vestergren Stockholm (İsveç)’ da bulunan Royal Teknoloji Üniversitesi-Termal Enerji Teknolojileri
bölümünden 1975’ te mezun oldu.
Tranter PHE’ de 27 yıl Isı Eşanjörleri konusunda çeşitli pozisyonlarda Makina Mühendisi olarak
çalışan Ulf Vestergren, halen görevine Tranter PHE Satış Müdürü olarak devam etmektedir.
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MİKROORGANİZMALAR VE BİYOLOJİK JEOTERMAL
PROSESLER
Ali Fazıl YENİDÜNYA

ÖZET
Jeotermal alanlar belirli canlı gruplarına optimum doğa koşullarını sağlayan özel yaşama ortamlarıdır.
Bu koşullar çok yüksek sıcaklık (45-113oC) ve/veya çok düşük asidite (pH1-2), çeşitli gaz (hidrojen
sülfür, karbon diyoksit gibi) ve bazı iz minerallerin karşılanması olarak özetlenebilir. Sıcak ortamlarda
yaşamaya uyum sağlamış bu canlılar, ancak mikroskop ile görülebilecek kadar küçük yapılı
(mikroorganizmalar)
olmalarına
karşın,
bulundukları
ortamı
gözle
görünür
şekilde
değiştirebilmektedirler. Örneğin, mineralizasyon yoluyla oluşan kayaçlar, re-enjeksiyon kuyularının ve
sıcak su dağıtım ağlarının tıkanmasına yol açan kireçlenme, bu doğal canlılık faaliyetleri sonucunda
(biyomineralizasyon) ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bu gibi sorunlar, aynı canlılık faaliyetlerinin
teknolojik olarak yeniden düzenlenip kontrol edilebilir duruma getirilmesiyle de çözümlenebilmektedir.
Jeotermal gaz tribünleri hidrojen sülfür gibi gazların atmosfere kontrolsüz salınımına neden
olduğundan çevresel kirliliğe yol açmaktadır. Jeotermal bölgeleri yaşama alanı olarak seçmiş
mikroorganizmalar bu tür zehirli gazların tutuklanması için geliştirilmiş filtre sistemlerinin de bir bileşeni
(biyofiltreler) durumuna gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya gibi zengin
jeotermal kaynaklara sahip ülkeler, mikroorganizmaları bu kapsamda yaygın olarak kullanmaya
başlamışlardır. Yeni Zelanda ve İzlanda da jeotermal bölgelerdeki canlılık faaliyetlerini anlayabilmek
için büyük ölçekli projeler gerçekleştirmektedir. Bildiri kapsamında yukarıda anılan ülkelerde yürütülen
çalışmaların başlıca örnekleri tanıtılmaya çalışılmaktadır.

1. GİRİŞ: HİDROJEN SÜLFÜR TUTUKLANMASINDA JEOTERMAL BİYOTEKNOLOJİNİN ÖNEMİ
Jeotermal güç istasyonlarından atmosfere hidrojen sülfür salınımının azaltılması için bir çok yaklaşım
denenmiş olmakla birlikte, jeotermal bölgelerde endemik olarak bulunan doğal aerobik/asidofilik
(oksijen ve asit seven) bakterilerden yararlanma yöntemleri pek denenmemiştir. Bu bakteriler
(Beggotis, Thiothrix, Sulfolobus vb.) hidrojen sülfürü temel enerji kaynağı olarak kullanırlar. Öte
yandan biyolojik azaltım ya da biyofiltrasyon teknolojileri jeotermal dışındaki endüstrilerde uzun
süreden beri uygulanmaktadır. Örneğin koku kontrolü, katı ve sıvı atıkların arıtımında biyolojik
yöntemler temel bir işleve sahiptir.
Hidrojen sülfür bütün doğal ortamlarda bulunabilen bir gazdır. Organik maddelerin bakteriyel
faaliyetlerle bozunması ile göl ve okyanus diplerinde, bataklıklarda ve hatta hayvanların barsaklarında
doğal olarak üretilmektedir. Hidrojen sülfür öte yandan ham petrol, doğal gaz, volkanik gaz ve sülfür
pınarlarının da bir bileşenidir. Bütün bu salınımlara rağmen hidrojen sülfür kontrol edilemez bir şekilde
atmosferimizde ve sularımızda birikememektedir. Çünkü doğal süreçler bu gazı bir çok farklı
bileşiklere oksitlemektedir. Bu bağlamda bakteriyel oksidasyon, hidrojen sülfür düzeyini global boyutta
indirgeyebilen ve bu nedenle yaşamsal öneme sahip bir mekanizma olarak bilinmektedir.
Hidrojen sülfürün atmosfere salınımını önleme çalışmalarının nedeni insan sağlığı üzerinde yaptığı
fizyolojik hasarlardır. Bu gaz 3-10 ppm düzeyinde yalnızca hoş olmayan bir koku olarak karşımıza
çıkarken, 1000 ppm düzeylerinde bayılma, solunum ve sinir sistemlerinin paralizine yol açabilmektedir.
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Bu nedenlerden dolayı hidrojen sülfür salınımı jeotermal güç istasyonları için birincil önemli hava
kalitesi konusudur.
Sülfür oksitleyen bakteriler yaşamaları için gereksinim duydukları hemen her maddeyi jeotermal
kaynaklardan sağlayabildikleri için bu alanlara doğal uyum sağlamışlardır. Bu tür bakteriler bütün
enerji gereksinimlerini inorganik bileşiklerden elde edebilen, kemoototrof, organizmalar olarak
bilinmektedir. Karbon diyoksit, organik bileşklerin sentezinde kullanılan karbon kaynağını ve
amonyum, protein yapımı için gerekli azot kaynağını oluşturur. Serbest karbonun tutulması için
gereksinilen enerji sülfürlü bileşiklerin oksitlenmesinden sağlanır. Güç istasyonlarındaki atık ısı enerjisi
de bu bakterilerin yaşama sıcaklığının korunması için gereklidir. Bunların dışında bakteri yalnızca
hava ve fosfat kaynağına ihtiyaç duyar. Bu nedenle biyofiltrelerde kullanılan bakteriler jeotermal
bölgelerdeki doğal ortamlardan kolaylıkla temin edilebilmektedir. Örneğin CalEnergy biyofiltrelerinde
aktif olan bakterinin, asidik koşullara dirençli olan renksiz Thiobacillus olduğu sanılmaktadır [11]. Bu
amaçla Japonya’da kurulan bir pilot tesiste de Sulfolobus seçimli olarak kullanılmıştır. Hidrojen
sülfürün ilk oksidasyonunda serbest sülfür elementi elde edilir. Bu element daha sonra sülfürik asite
dönüştürülmek için hücre içinde ya da dışında depo edilebilmektedir. Sülfürik asit üretimi ortam pH’ını
2’den daha küçük noktalara kadar düşürebilmektedir. Bu nedenle bu tür organizmalar asidofil (asit
seven) olarak nitelendirilir. Bu üzerinde durulması gereken çok önemli bir noktadır. Çünkü düşük pH
gibi ekstrem koşullarda yaşayabilen canlılar endüstriyel boyutlu sistemlerde rahatlıkla
çoğaltılabilmektedir.

2. BİYOFİLTRELER
CalEnergy biyofiltre sistemi [11] fiberglas bir tank; bu tankın içinde damlalar halinde sıvı dolaşımını
sağlayan bir boru ağı ve bakterilerin büyüme yüzey alanını arttırmak için kullanılan bir dolgu
maddesinden oluşmaktadır. Dolgu maddesi üzerine fışkırtılan su sürekli dolaşımda tutularak bakteriler
için gereksinilen besinin temini, kurumanın ve metabolik yan ürünlerin birikmesinin önlenmesi
sağlanmaktadır. Dolgu materyalinin tümünün aynı oranda ıslatılabilmesi için sıvı dağıtım sisteminin
bütün dolgu yüzeyini kuşatması gereklidir. Bu koşulun sağlanmadığı durumlarda, yetersiz su akışının
olduğu bölgelerde, sülfür birikmesinden kaynaklanan problemlerle karşı karşıya kalınır. Bir biyofiltre
sisteminin tasarımında yeterli dolgu materyalinin bulundurulması net sülfür birikiminin önlenmesi
bakımından çok önemlidir. Çünkü dolgu materyalinin yeterli miktarda bulunması halinde sistem
hidrojen sülfürün tümünü sülfürik asite dönüştürerek sabit bir denge durumunda kalır. Aksi bir
durumda, sülfür sistemi tıkayarak dolgu materyalini destekleyen granüler yapı üzerindeki yükün
artmasına yol açar ve buna bağlı olarak da gazların sistemden dışarıya doğru yönlenmesine önayak
olur. Burada sülfür birikmesini kontrol eden temel faktör, bakterilerin stoklanmış sülfürden çok tercihen
hidrojen sülfürü tüketmeleridir. Bu nedenle hidrojen sülfürün bol miktarda bulunduğu yerlerde
bakteriler sülfürü depo ederler. Biyofiltrelerdeki hidrojen sülfürün yokedilmesi sonucunda tipik
reaksiyon oranları 4500gr/m3/gün sülfür ve sülfürik asiti üretimi için de 2000 gr/m3/gün sülfürdür. Bu
sonuçlardan sülfürik asit üretmek için tasarlanan sistemlerin sadece hidrojen sülfürün yokedilmesi için
tasarlanmış olanlardan çok daha hacimli olmaları gerekmektedir. Maksimum sülfürik asit üretimi
mümkün olan bütün dolgu yüzeyinin sülfür ile kaplanması sonucunda elde edilmiştir. CalEnergy
filtrelerinde bu kaplama işlemi reaktörlerden ters (reverse) gaz akışı yolu ile yapılmaktadır. Sülfür, gaz
girişine yakın olan bölgelerde birikmeye daha eğilimlidir ve bu eğilim gazın giriş bölgesinden
uzaklaştıkça azalır. Bu nedenle gaz girişinin uzağındaki bölgelerde bulunan dolgu materyali sülfürden
büsbütün yoksun kalacağından sülfürik asit üretemeyecektir. Gaz akışının ters yönde sağlandığı
durumlarda, yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya doğru, sülfür birikimi dolgu materyali içinde
daha düzgün bir biçimde dağıtılmış olur. CalEnergy sisteminde iki biyofiltre birbirine bağlı olarak da
kullanılabilmektedir. Bu durumda gaz akışının tersine döndürülmesi üst ya da alt kısımdaki gaz
girişinden biri kullanılarak sağlanmaktadır. Sülfürün dolgu materyalinin tümüne dağıtılması sülfür/
sülfürik asit oranını maksimize ederek sistemin tıkanmadan sürekli çalışmasını sağlar.

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

397

_______

Gaz üfleyicileri yoğunlaştırılamayan gazlarla biyofiltreleri besler. Bu gazlarla birlikte biyofiltreye bir
vana ile miktarı kontrol edilen hava girişi de sağlanır. Biyofiltre içindeki sıcaklığın yaklaşık 32oC’de
(90F) tutulabilmesi düşük basınçlı buharın, gaz hattına enjekte edilmesi ile sağlanmaktadır. Islatılan
bütün yüzeyler fiberglas ya da plastik gibi asite dayanıklı maddelerden yapılmıştır.
Sisteme giren su miktarının kontrolü ile, dolaşımdaki akışkanın pH’ı 1 ve 2 değerinde tutulabilir. Su
kaynağı, normal kullanım suyu ve/veya sıcak kuyulardan yoğunlaştırılan amonyaklı sıvı olabilir. Bu
nedenle sisteme giren ve sistemi terk eden sıvı miktarı birbirine eşittir. Dolaşım sıvısına, son
konsantrasyonu en az 10 ila 20 mg/L olacak şekilde potasyum fosfat çözeltisi katılır. Sistemden çıkan
akışkan, sıcak kuyudan yoğunlaştırılan materyalde çözünük halde bulunan amonyak gazının
amonyum iyonuna dönüştürülerek soğutma kulelerinin yapısında kullanılmaktadır. Bu durum
kulelerden amonyak gazı salınımını azaltmaktadır.
CalEnergy biyofiltre sistemleri Amerika Birleşik Devletleri’nde (Salton Sea Projesi) 1996 yılından beri
kullanılmaktadır. Bu sistemlerde hidrojen sülfür tutuklanmasının %99’un üzerinde bir etkinliğe ulaştığı
ve sistem dışına salınan hidrojen sülfür miktarının 2 ppm’in altında olduğu ölçümlenmiştir. Bu
açıklamalardan, biyofiltrelerin geleneksel hidrojen sülfür tutuklanması teknolojilerine daha ekonomik ve
daha güvenilir bir alternatif teşkil ettiği görülmektedir. Biyofiltreler hem birincil hidrojen sülfür tutuklama
sistemi olarak tek başlarına hem de geleneksel sistemlerin etkinliğini artırmak için ek üniteler halinde
işlev görebilir. Filtreler için gerekli olan bakteriler jeotermal alanlarda doğal olarak var olan ve hidrojen
sülfür tüketen mikroorganizmalardan kolaylıkla temin edilebilir.

3. KİREÇLENMEYİ ÖNLEMEK İÇİN TERMO-ASİDOFİLİK MİKROORGANİZMA KULLANIMIYLA
SÜLFÜRİK ASİT ÜRETİMİ VE BİYOREAKTÖRLER
Akışkan ağırlıklı jeotermal güç istasyonlarında silika çökelmesi sık sık ciddi problemlere neden
olmaktadır. Bu problemlerden başlıcaları yüzey transport hatlarında boru tıkanmaları ve re-enjeksiyon
kapasitesindeki ciddi azalmalardır. Örneğin, Japonya’nın Otake ve Hattyoubaru jeotermal alanlarında
silika çökelmesi re-enjeksiyon kapasitesini yılda %30 azaltmakta ve bu oranda da yeni kuyuların
açılması gerekmektedir [3]. Öte yandan, birçok ülke jeotermal güç istasyonlarından atmosfere
doğrudan hidrojen sülfür (H2S) salınımının azaltılması için ciddi yasal düzenlemeler yapmaktadır.
Akışkanın pH’ının yaklaşık ⊆5.5’e düşürülerek silika çökeleği depolanmasının önlenebileceği uzun
zamandan beri en kolay ve en ekonomik yollardan biri olarak bilinmektedir. Bu bağlamda jeotermal
güç istasyonlarından salınan H2S’ten, termo-asidofilik bir bakteri türü olan Sulfolobus sp.`nin
yardımıyla, sülfürik asit (H2SO4) üretilmesi bir çözüm yolu olarak önerilmiştir. Bu önerinin
uygulanabilirliği önce laboratuvar ölçeğinde ve daha sonra da pilot ölçekli deneylerle araştırılmıştır.
Sonuçlar değerlendirildiğinde, Sulfolobus sp. kültürünün yapıldığı bir biyoreaktörde 0.06 kg/m3/h
düzeyinde H2SO4 üretiminin gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Sülfürik asit üretim sürecinin başlıca
aşamaları aşağıda şematize edilmiştir (Şekil 3.1) [3].
İlk adım olarak üretim kuyusundan çıkan akışkan, buhar ve sıvı faza ayrıştırılmaktadır. Buhar fazı
elektrik üretimi için buhar trübininden geçirildikten sonra bir yoğunlaştırıcıya gönderilmektedir. CO2 gibi
yoğunlaştırılamayan gazlar buradan içinde Sulfolobus sp.’nin çoğaltıldığı biyoreaktöre gönderilirler.
Biyoreaktöre giren H2S’in yaklaşık %70’i H2SO4’e oksitlenmektedir. Üretilen sülfürik asit re-enjeksiyon
kuyusuna gönderilirken biyodönüşüme uğramayan gazlar atmosfere salınır.
Otake jeotermal güç istasyonu bir saatte 350 m3 sıvı ve 290 Nm3 gaz üretmektedir. Böyle bir
sistemde rezervuar pH’ını 5.5’ de tutabilmek için metreküp akışkan başına 1.2 L, 0.1 N H2SO4’e
gereksinim olduğu hesaplanmıştır. Bu miktardaki bir asit üretimi için de 36 m3 iç hacimli bir biyoreaktör
ve 146 m3/saat atık gazına ihtiyaç duyulmaktadır.
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Şekil 3.1 Çökelti oluşumunun bakteri kullanılarak önlenmesi

4. BİYOMİNERALİZASYON
Sıcak su kaynaklarında (hot springs) bakterilerin varlığı Yellowstone (ABD), Yeni Zelanda ve
İzlanda’da detaylı olarak ortaya çıkartılmıştır. Silika çökeltileri içinde canlı bakterilerin keşfi,
araştırıcıları, bu bakterilerin evrimsel süreçte bir polisakkarit kılıf geliştirdikleri ve bu kılıfın bakteri
duvarı ve hücre içinin silifikasyonunu önlediği, fakat hücre dışındaki silika çökelmesine öncülük ettiği
ve böylelikle silika kayalarının (sinter growth) büyümesine yolaçtığı sonucuna vardırmıştır [5, 6 ve 8].
Bu kapsamda Yeni Zelanda jeotermal alanları doğal laboratuvarlar gibi kullanılarak
biyomineralizasyonun jeokimyasal bakımdan incelenmesine başlanmıştır [8]. Bu çalışmada
amaçlanan çözünmüş maddelerin (dissolved species) mikroplarla etkileşimini anlayabilmektir.
Çalışma, yedi jeotermal sistemi (Wairakei, Rotokawa, Waiotapu, Waikite, Ngatamariki, Orakei Korako,
ve Tokaanu) kapsamaktadır. Her bir alana cam mikroskop lamları yerleştirilmiş, bu lamlar üzerinde
önce bakteri büyümesine ve sonra da biyomineralizasyonun oluşumuna izin verilmiştir. Ayrıca su
örnekleri toplanarak Wairakei Laboratuvarı’nda analiz edilmiştir. Bu suların pH’ı 3.0- 8.5, sıcaklığı 49100 oC aralığında değişim göstermektedir. Aşağıda her bir jeotermal alandan elde edilmiş olan
bulgular özetlenmektedir.
4.1. Wairakei: Ana Drenaj (Main Drain) bölgesine içinde mikroskop lamları bulunan iki adet plastik kap
yerleştirilmiştir. Bu drenaj bölgesi batı sondaj alanından gelen atık sularla birleşmekte ve kimyasal
olarak üniform bir yapı (pH (8.5), 1900 ppm Cl-, ve 570 ppm SiO2) arzetmektedir. Normal koşullarda,
örnekleme yapılan bölgedeki suyun akış hızı (flow rate) 1 m/s ve sıcaklığı yaklaşık 62 oC’ dir. Ancak
drenaj bölgesinin sol bölgesinde suyun derinliğine (yaklaşık 1m) bağlı olarak 62 oC’ den 42 oC’ ye
kadar inen bir sıcaklık gradyenti bulunmaktadır. Bu drenaj bölgesinde mineralizasyon, beton duvarlar
üzerinde, uçları aşağı doğru sivrilen fan şeklinde, renkleri beyazdan pembeye doğru değişen
birikintiler halinde oluşmaktadır. Yağmur sezonunda bu şekiller, suspende olan materyalin
tutuklanması ile, koyu kahve bir renk almaktadır.
Deneyin başlangıcında mineralizasyon, sıcaklığa bağlı olarak bir büyüme göstermiştir. Drenajın soğuk
kısımlarındaki renk yeşildir ve bu siyanobakterilerin varlığına işaret etmektedir. Birikintilerin SEM
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(taramalı elektron mikroskobu) ile incelenmesi sonucunda yaklaşık 2 µm genişliğinde ve bilinmeyen
uzunluklarda amorf silika liflerinden oluştuğu gözlenmiştir. Bu liflerin, filamentli bakteriler üzerinde
oluşan ya da bu bakterilerle yer değiştiren silika tabakalarını temsil ettiği ve aralarında bol miktarda
boşluk (void space) bulunduğu gözlenmiş ve bu gözlem TEM (transmisyon elektron mikroskobu) ile de
doğrulanmıştır. Su altı fotoğrafları ile daha başka ipuçları da bulunmuştur. Fotoğraflarda birikintilerin
(fan) uçlarında akıntı ile hareket eden ince filamentler görülmüştür. Bu filamentler, mineralize olmamış
bakterilerin varlığının delili olarak yorumlanmıştır. Örnekleme sırasında bu filamentler sudan
çıkartılırken parçalanmakta ve bu nedenle gözlemlenememektedir. Daha sonra bu filamentli bakteri
örnekleri laboratuvar ortamında (Hort Research) 60 oC’de çoğaltılabilmiştir. Bu bakterilerin pembe
renkli oldukları gözlemlenmiştir. Pembe rengin ksanten pigmentinden kaynaklandığı ve bakteriyi
ultraviyole ışınlara karşı koruduğu düşünülmektedir. Bakterinin
taksonomik özellikleri henüz
bilinmemekle birlikte karbon kaynağı olarak su daki erimiş CO2’ i kullandığı sanılmaktadır.
Başlangıçta örnekleme için yerleştirilen cam lamların ayda bir kez değiştirilmesi planlanmışken,
mineralizasyonun çok hızlı olması nedeni ile (10 g/cm2-yıl) bu periyod sekiz güne indirilmiştir.
4.2. W59 Bölge Drenajı: Bu drenaj yaklaşık 85 oC gibi yüksek bir sıcaklığa sahip olması ve 20 m
uzağında bir sondaj çalışması yapılıyor olduğu için seçilmiştir. Bu bölgede pH 8.2 olup ve 1450 ppm
Cl- ve 390 ppm SiO2 içermektedir. Amorf görünümlü silika, SEM ile, kaba anhedral yapıların düzensiz
toplulukları (agglomeration) halinde gözlemlenmiştir. Daha dikkatli bir inceleme sonucunda bu
topluluklar arasında yuvarlak görünümlü (coccoid) parçacıkların varlığı farkedilmiştir. Bu parçacıklar
silisifiye olmuş bakteri kalıntıları olarak yorumlanmıştır. Bu tür bakteriler 85 oC sıcaklıktaki taze sondaj
suyunda, çok az besin kaynağının varlığında, yaşayabilmektedirler.
Bu bölgede sıcaklığın yüksek olması nedeniyle cam lamlar üzerinde oluşan silikanın büyüme oranı
(rate) ölçümlenememiştir. Çünkü sıcak suda bu yapılanmalar kararsız (unstable) olup bir kaç ay içinde
dağılarak yok olmaktadır (disintegration).
4.3. Kiriohineke Deresi (stream): Dere tabanı oturmamış (unconsolidated) toprak, bitki yaprak ve
dallarından oluşmaktadır. Waraikei sondaj suyu (pH, 8.3; 1900 ppm Cl-; 580 ppm SiO2) bu dereden
geçmektedir. Taşlar ve bitki materyali üzerinde kalın bir silika tabakası oluşmuştur. Örnekleme için
yerleştirilen cam lamlar üzerinde iki ay gibi bir süre sonunda yaklaşık 1 cm kalınlığında bir silika
tabakası elde edilmiştir. Silika liflerinin, ana drenaj bölgesindekine benzemekle birlikte, karışık
yönelimli (orientation) ve belirgin yeşil tabakalar halinde oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu tabakaların dere
suyu sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde ve siyanobakterlerin büyümesiyle oluştuğu
düşünülmüştür. Fakat bu oluşumların sıcaklığın yükseldiği dönemlerde nasıl korunduğu
bilinmemektedir. SEM ile incelenen bazı örneklerde farklı iki boyutta yapılanmalar görülmüştür. Bu
durum iki farklı filamentli bakterinin varlığına işaret etmektedir. Örneğin, sıcaklığın düşük olduğu
dönemlerde Calothrix gibi silikaya yeşil rengi veren filamentli siyanobakteriler büyümektedir. Silika
liflerinin derin kısımlarında ise amorf yapılı silika kürecikleri (speheres) bulunmuştur. Bu da lifler
arasındaki boşluklarda (void spaces) bakteriler tarafından indüklenen silisifikasyona işaret etmektedir.
Yeterli bir süre verildiğinde bu boşluklar tamamen amorf silika ile dolmuş olacaktır.
4.4. Rotokawa: Bu bölgedeki sıcaklık 60-85 oC ve pH 2.7-3.2’dir. Akışkan 400-1200 ppm Cl- ve 6001000 ppm SO42 içermektedir. Sular süspensiyon halinde bulunan doğal kükürt, kil ve amorf silika
nedeniyle bulanık (turbid) görünümlüdür. Bu materyal akıntı ile taşınarak ince yapılı çamurdan kalın bir
tabaka oluşturmuştur. Bu yapılar ilk önce su yüzeyinden yükselen zımpara taşı (pumice) ve odun
parçaları üzerinde oluşur ve kalınlaştıkça koral şekilli yapılara dönüşürler. Ayrıca, çamur yüzeyinin
altında (subsurface) sarı renkte tabakalar halinde amorf yapılı arsenik sülfür mineralizasyonunun yer
aldığı gözlemlenmiştir.
Bu bölgedeki yapılanmaların nasıl oluştuğu ve iz metallerin bu yapılara nasıl katıldığını araştırmak için
bir dizi cam plaka (lam) çamur içine doğru belirli aralıklarla yerleştirilmiştir. Bir ay süreli periyotlarla
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örnekleme yapıldığında su içerisinde hiç bir büyümenin olmadığı gözlemlenmiştir. Su yüzeyini
yukarısında kalan bölgede ise sıcaklığın 45oC olması termofilik mikroorganizmaların büyümesini
engellemiştir. Bu gözlemlere dayanarak cam plakanın ancak yatay durumda olması halinde
mikroorganizma faaliyetinin mümkün olabileceği kanısına varılmıştır. Bu nedenle Rotokawa’ nın ana
yukarı akış (main upflow) bölgesinde deney yinelenmiştir. Bölgede sıcaklık 90oC ve akışkan kimyası
tipik bir asit sülfat havuzunu andırmaktadır (pH 3.8, 1500 ppm Cl-, 420 ppm SO42-, 336 ppm SiO2).
Cam plakalar, bu kez, gölün kenarına yakın ve tamamen su ile örtülebilecek şekilde yerleştirilmişler.
Örnekleme yapıldığında cam plaka yüzeyinin bulanık sudaki ince çamurun oluşturduğu ince bir tabaka
ile kaplı olduğu görülmüştür. Bu tabakanın ince sülfür, kil (clays) ve amorf silikadan oluştuğu
anlaşılmıştır. SEM ile çalışmalar belirgin bir mikroorganizma faaliyetini ortaya çıkarmaz iken TEM
sonuçları bir kaç filamentsiz bakterinin varlığına işaret etmiştir. Tüm bu çalışmalar ışığında, sıcak su
içinde belirli bir noktaya kadar mikroorganizma faaliyetinin olabileceği fakat su yüzeyinin hemen
üzerinde bu faaliyetin çok daha fazla olacağı sonucuna varılmıştır.

5. BİYOMİNERALİZASYONUN MİKROBİYAL ETKİLENİME DAYALI KOROZYON ÜZERİNDEKİ ROLÜ
Mikrobiyal etkilenime dayalı korozyon (microbiologically influenced corrosion, MIC), farklı fizyolojik
özellikler gösteren bakteri gruplarının karmaşık yollarla etkileşimlerinin bir sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır [4,10]. Ancak bu farklı gruplar içinde yer alan bakterilerin çoğu henüz karakterize
edilmediğinden, grup üyeleri arasındaki karmaşık etkileşimlerin doğası da bilinememektedir.
Korozyonun nedeni olarak sık sık dile getirilen organizma grupları, sülfat indirgeyen bakteriler (sulfate
reducing bacteria, SRB) ve metal depolayan bakteriler (metal-depostitng bacteria)’dir. SRB bir çok
korozif tepkimeyi başlatan sülfürü üretirken, metal depolayan bakteriler gözle görünür manganez
ve/veya demir oksitlerini içeren yumruların (tubercles) oluşmasına neden olmaktadır. SRB her yerde
bulunur; kültüre alınımı ve sayımı kolaydır. Bu nedenle SRB grubu üyelerinin tanısında kullanılabilen
ticari kitler bile geliştirilmiştir. Ayrıca, SRB’in bakır ve demirli substratlar üzerinde indükledikleri
korozyon prosesleri için mineralojik parmak izleri (mineralogical fingerprints) bile tanımlanmıştır [4].
Yandaki grafik, demir indirgeyen bakterilerin çoğalma ve indirgeme ilişkisini özetlemektedir [4].

Öte yandan değişken demir ve/veya manganez indirgenmesi, hem oksijensiz (anaerob) hem de
oksijenli ortamda (fakültatif anaerob) yaşayabilen mikroorganizmalarca gerçekleştirilir. Bu bağlamda
korozyona neden olan ve hakkında en az bilgiye sahip olunan bakteri gruplarından birisi değişken
metal indirgeyicileri (dissimilatory metal reducers)’dir. Bu grup bakteriler manganez (Mn IV) ve demiri
(Fe III) indirgemektedirler. Inhibisyon ve rekabet deneyleri, Mn (IV) ve Fe (III)’ ün, nitratlara benzer
şekilde, sülfat, karbondiyoksit gibi düşük elektron akseptörlerini ekarte edecek kadar redoks
yeteneğine ve elektron alma etkinliğine sahip olabildiklerine işaret etmiştir [4].
Bir çok oksijen seven (aerobic) bakteride asimilatör demir indirgeyen enzimler (assimilatory ferric
reductases) yaygın olarak bulunur. Absorbsiyon, demirin kendiliğinden demir oksitlere dönüşmesi
nedeniyle, düşük demir konsantrasyonlarında gerçekleşmektedir. Bu bakterilerin çoğu, çevreden
düşük konsantrasyonlu demiri hücre içine alabilmek için, siderofor (siderophore) denilen yapılar
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geliştirmiştir. Siderofor ile kompleks halinde hücre içine taşınan Fe(III) enzimatik olarak indirgendikten
sonra siderofordan ayrılır [4].
Demir indirgeyen bakterilerin, karbon çeliklerinin korozyonunda rol aldıkları bilinmektedir [1, 12].
Örneğin, 160oC’de termal akışkan sıcaklığına sahip jeotermal güç istasyonlarında kullanılan karbon
çeliğinden yapılmış ısı değiştirme borularını (heat exchanger tubes) kalsiyum silikat ve silika
çökelmesinin yol açtığı korozyon ve tıkanmaya (fouling) karşı korumak için, boru iç yüzeyleri polifenilensülfide dayalı kaplama sistemleri (PPS-based systems) kullanılmıştır [12]. .PPS kaplama
sistemi anti-oksidan katkısı sağlayan politetrafloroetilen (PTFE), termal kondüktivite dolgusu olarak
silikon karbid (SiC) ve yorulmaya karşı dirençlilik veren alüminyum oksit bakımından zegin kalsiyum
alüminat (ACA) içermektedir. Bu sistemle kaplanan borular güç istasyonunda 11 aylık bir süre
boyunca test edildikten sonra incelenmeye alındıklarında PPS kaplama sistemlerinin mükemmel bir
termal stabilite gösterdikleri, akışkan sıcaklığına karşı dayanıklı oldukları ve akışkan geçirgenliğine
dirençli oldukları gözlenmiştir. Tüm bu veriler ışığında PPS kaplama sistemlerinin, boruları korozyon,
ıslak ve zor jeotermal çevre koşullarına karşı yeterince koruyabildikleri söylenebilir. Bunun ötesinde
PPS üst tabakalarının PTFE ile modifikasyonu, kaplamanın hidrotermal oksidasyonunu önlemiş;
böylelikle çökelti oluşumunu engelleyerek yüzeyleri çökeltilerle oluşturabilecekleri reaksiyonlara
duyarsız kılmıştır. Bu nedenle, kaplama yüzeylerinde biriken çökeltiler sisteme düşük basınçlı su
verilerek uzaklaştırılabilmektedir. Fakat bu test sürecinde boruların, paslanmaz çelikten yapılmalarına
rağmen, dış yüzeylerinde oluşan pasif oksitlenme tabakaları kireçlenmeye karşı daha duyarlı oldukları
saptanmıştır.
Soğutma kulelerindeki beton sıva (concrete) tabakalarının da mikrobiyolojik etkileşim yoluyla
korozyondan (MIC) etkilendiği bilinmektedir [2]. Thiobacillus thiooxidans ve Thiobacillus ferroxidans
gibi sülfürik asit üreten bakteriler beton malzemesi üzerinde agresif etkiler sergileyebilmektedir.
Çalışma kapsamında üç farklı koruyucu kaplama materyali, epoksi katkılı harç (epoxy-modified
mortar), lateks katkılı harç (latex-modified mortar) ve kalsiyum alüminat harcı (calcium aluminate
mortar), beton malzemesi olarak kullanılmıştır. Ayrıca çimento tipi, silika buharı ve sıcak fırın
atıklarının (blast furnace slags) beton malzemesi dayanıklılığı üzerindeki etkisi de incelenmiştir.
Yapılan laboratuar ve alan uygulamaları sonucunda epoksi kaplaması ve kalsiyum alüminatın en iyi
performansı verdiği saptanmıştır.
Tablo 5.1. Test edilen betondaki karışım oranları [2].

3
Tip I çimento (kg/m )
Tip V çimento (kg/m3)
Silika buharı (kg/m3)
Sıcak fırın atığı (kg/m3)
Su (kg/m3)
İnce çökelti (kg/m3)
Kaba çökelti (kg/m3)
Superplasticizer (kg/m3)
Birim ağrlık (kg/m3)
28 kompresif güç (MPa)

Tip I
348.4

Tip V

%5
Silika
Buharı
340.0

%10
Silika
Buharı
322.2

17.9

35.8

143.2
846.1
943.7
3.58
2291
45.0+/-1.3

143.2
846.1
943.7
3.58
2258
47.9+/-0.8

%40
Atık
208.3

%60
Atık
138.7

138.9
138.9
820.6
915.3
3.47
2222
50.8+/-0.4

208.0
138.7
819.5
914.1
3.47
2219
35.4+/-1.8

348.9
139.4
8243.6
918.6
3.49
2230
40.9+/-1.0

139.5
824.7
919.9
3.49
2233
36.1+/-1.0

6. JEOTERMAL ATIKLAR İÇİN İLERİ BİYOKİMYASAL PROSESLER
Son yıllarda jeotermal atıkların (brines) son ürün olarak, hem çevre ile uyumlu hale getirilmesi hem de
bu atıklarda eser miktarlarda bulunan radyoaktif ve benzeri maddelerin konsantre edilerek endüstriyel
anlamda değerlendirile-bilmesi gündeme gelmiştir. Konuya temel yaklaşım, önce biyokatalizör rolü
üstlenebilecek birçok mikroorganizmayı tanımlamak ve sonra da bu mikroorganizmaların jeotermal
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atıklar üzerinde biyodönüşüm (bioconversion) yapabilirliklerini laboratuar ölçekli deneylerle test etmek
olmuştur. Örneğin Premuzic (2002) tarafından rapor edilen bir çalışmada bu tür bir yaklaşım ile
kalitesi yüksek (high grade) amorf silika üretimi, ekonomik bakımdan değer taşıyan metal ve tuzların
yeniden kazanımı ve kalan atığı da çevreye uyumlu hale getirmek hedeflenmiştir. Ayrıntıları açık bir
dille verilmemekle birlikte, projenin başarı ile sonuçlandığı ve 1997 yılında projenin yürütüldüğü
Brookhaven Ulusal Laboratuarı’na “National Award for Environmental Sustainability” ödülü ile birlikte
“Certificate of Environmental Achievement” gibi bir çok sertifikanın verildiği anlatılmaktadır. Bu
bağlamda ayrıca CalEnergy ile endüstriyel boyutta ortak çalışmaların başlatılmış olduğu rapor
edilmiştir.

7. TÜRKİYE JEOTERMALLERİNDE MİKROBİYOLOJİK ÇALIŞMALAR
Ülkemizin jeotermal bölgelerinde bugüne kadar yukarıda anılan örneklere benzer biçimde
mikrobiyolojik florayı da göz önünde bulunduran herhangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Ancak
sıcak seven (termofilik) mikroorganizmalar biyoteknolojik yönden de önemli oldukları için; yalnızca bu
kapsamda, İtalyan araştırıcı Manachini’nin ekibi Denizli-Kızıldere Bölgesi’nde 30’a yakın bakteri izolatı
üzerinde temel bilimsel düzeyde bir araştırma yaptıklarını rapor etmişlerdir [7].
Termofilik mikroorganizmalardan belirli endüstriyel önemli enzimleri üreten bakteri grubunu konu alan
bir yüksek lisans tez çalışması 2001 yılında tarafımızdan başlatılmıştır. Örnekleme alanı yalnızca
Balçova Jeotermal Bölgesi ile sınırlı tutulmuştur. Örnekleme işlemi, 60-65 oC sıcaklığa sahip olan reenjeksiyon suyu, Tedavi Merkezi’indeki toprak ve çamur üzerinde yapılmıştır. Bugüne kadar 128
bakteri örneği saflaştırılmıştır. Bu örnekler toplam altı farklı enzim aktivitesi göstermektedirler.
Enzimlerin hepsi bakteri tarafından dış ortama salındıklarından (extracellular enzymes) tarama
çalışmaları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yapıla genetik deneyler sonucunda, bu
128 izolatın yaklaşık 15 farklı bakteri grubunu içerdiği belirlenmiştir. Bulguların, Eylül 2003 tarihine
kadar, bilimsel bir makale halinde uluslararası bir dergide yayınlanması planlanmaktadır.
Yukarıda anılan her iki çalışmada da konu edilen mikroorganizma grubu, sülfür okistlemeyen
bakterileri kapsamaktadır. Kızıldere ve Balçova Jeotermal Bölgesi’nde Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü ve değişik bilimsel araştırma ekipleri tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında jeotermal
akışkan analizleri yapılmıştır (Tablo 7.1). Her iki bölgede de hidrojen sülfür miktarının, toplam akışkan
hacminin yaklaşık 1/1000’i kadar (yaklaşık 1000 ppm) olduğu rapor edilmiştir. Yukarıda açıklandığı
üzere (Giriş 1) bu miktar, sülfür oksitleyen mikroorganizmaların yaşayabilmesi için yeterli olduğu
söylenebilir.
Tablo 7.1. Kızıldere jeotermal sahasında bazı üretim ve gözlem kuyularının gaz analizi (MTA, 1996;
Gökçen, kişisel bilgilendirme).
Kuyu
no.
KD 6
KD 6
KD 6
KD 7*
KD 7*
KD 14
KD 16
KD 21
KD 22

Örnekleme
tarihi
09/05/88
15/06/88
06/06/88
08/05/88
29/06/88
30/06/88
29/06/88
23/06/88
08/05/88

H2
(% Hac.)
0.3
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

O2-Ar
(% Hac.)
0.1
2.7
2.1
0.1
2.4
11.6
2.4
1.6
0.6

N2
(% Hac.)
1.8
11.8
8.5
0.5
8.8
42.6
9.2
3.6
1.7

CH4
(% Hac.)
0.3
< 0.1
< 0.1
0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.2
0.1

CO2
(% Hac.)
97.5
85.5
89.4
89.3
88.8
45.8
88.4
94.8
97.5

H2S
(% Hac.)
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1
0.1
< 0.1
< 0.1
< 0.1

He
(ppm)
5.4
5.9
8.2
15.6
7.7
11.6
10.9
14
15

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

403

_______

SONUÇ
Jeotermal bölgeler ekstrem koşullarda yaşamayı seven mikroorganizmalar (extremophiles) için çok
özel yaşama alanlarıdır. Bu grup canlı faaliyetleri jeotermal sistemlerde karşılaşılan bir çok sorunun
nedeni olmakla birlikte, bu sorunların çözümünü de kendilerinde taşımaktadırlar. Bu bağlamda,
herhangi bir jeotermal bölgedeki mikroorganizma çeşitliliğinin ortaya çıkartılması jeotermal süreçlerde
bu canlılardan yararlanabilmenin birincil koşulu olarak kabul görmelidir. Örneğin herhangi bir jeotermal
ısı dağıtım ağının mikroorganizmaya dayalı korozyona karşı nasıl korunacağı ya da bu durumun göz
önünde bulundurularak malzeme seçimi ve geliştirilmesi gibi konular, yerel mikroorganizma florasının
faaliyetlerinin yakından bilinmesini ve buna dayalı olarak yapılması gerekli olan laboratuar ve pilot alan
çalışmalarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tür bir yaklaşım biyofiltre sistemlerinde olduğu gibi yeni
teknolojilerin de gelişmesine yardımcı olacaktır. Yukarıda anılan örneklerden de anlaşılacağı gibi, her
hangi bir teknolojik süreçte olduğu üzere, jeotermal süreçlerde de elde edilen başarım ya da
karşılaşılan sorunların çözümü, ilgili bütün faktörlerin hesaba katılmasını ve çok yönlü bir yaklaşımı
gerektirmektedir. ABD ve Japonya gibi jeotermal kaynaklar bakımından çok zengin ve gelişmiş
ülkelerde son on yılda, bu alanda, çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Jeotermal potansiyel
bakımından dünyada yedinci sırada bulunan ülkemizde de buna benzer fakat yerel çözümler üretmeye
yönelik araştırmaların bir an önce başlatılmasını diliyoruz.
Teşekkür: Bildiride yeralan şekillerin yapımındaki katkıları için Mert SUDAĞIDAN’ a teşekkür ederim.
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KOMPOZİT MALZEMELER VE JEOTERMAL
UYGULAMALARI
Metin TANOĞLU
Murat TOĞULGA

ÖZET
Polimer matriks kompozit malzemeler, en önemli alternatif enerji kaynaklarından birisi olan jeotermal
akışkanların taşınımında giderek artan bir oranda kullanım yeri bulmaktadır. Bu artışın en önemli
nedeni, metaller, alaşımlar v.b. geleneksel malzemelerle kıyaslandığında kompozitlerin bir takım
üstünlükler sunmasıdır. Bunlar yüksek spesifik mukavemet, hafiflik, dizayna yatkınlık ve jeotermal sıvı
gibi oldukça agresif kimyasallar içeren ve sıcak-ıslak ortamlar altında dayanım olarak sıralanabilir. Bu
çalışmada, jeotermal sıvı taşınımında kullanılan boru malzemeleri ve bu malzemelerin agresif
jeotermal sıvı ortamı altındaki performansı hakkında genel bilgi verilmiştir. Daha kapsamlı olarak
alternatif yeni boru malzemeleri olarak endüstriyel uygulamalarda öne çıkan polimer kompozitler,
kompozit bileşenlerini oluşturan polimerler ve fiberler, kompozit üretim teknikleri ve kompozitlerin
sıcak-ıslak ortam altında özelliklerinin bozunum mekanizmaları ile ilgili literatür özeti verilmiştir.

1. GİRİŞ
Jeotermal sıvı kompozisyonu kaynağa bağımlı olarak oldukça önemli değişkenlik gösterebilmektedir.
Sıvı kompozisyonu, çoğu zaman sıvının maruz olduğu yüzey üstü çevre ve rezervuar bölgesi
kayaçlarının içerdiği makro elementlerce etkilenmektedir. En yüksek oranda gözlemlenen bileşenler;
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SiO2, HCO3-, CO3-, SO42- and CO2 olmuştur [1]. Bu bileşenler jeotermal
sistemlerinde kullanılan malzemeler üzerinde oldukça önemli etkiler göstermektedir. Kabuklaşma ve
korozyon gibi etkiler özellikle taşıyıcı borularda hasarlara ve sistemde ekonomik kayıplara neden
olabilmektedir. Jeotermal uygulamalarda kullanılan geleneksel boru malzemeleri karbon çeliği,
paslanmaz çelik, polivinil klorür (PVC) ve polietilen (PE) olmuştur. Alternatif olarak, agrasif ortamlara
karşı yüksek dayanıklılık ve mekanik performansa sahip kompozit boru malzemeleri bu alanda artan
oranda uygulanmaktadır. Örnek olarak, bu malzemeler İzmir çevresinde Çeşme Jeotermal Sisteminde
kullanılmıştır.
Fiberglas olarak adlandırılan cam elyaf takviyeli (FRP, fiberglass reinforced plastic) borular genel
olarak iki tip matriks malzemesinden üretilmektedir. Bunları epoksi ve poliester esaslı reçineler
oluşturmaktadır. Her iki tip polimer sistemleride en fazla 150°C ye kadar sıcaklıklarda
kullanılabilmektedir. Daha yüksek sıcaklıklarda ve özellikle polimer camsı geçiş sıcaklığı (Tg) na yakın
sıcaklıklarda deformasyonlar, buharlaşmış sıvıların kompozit yapıda tahribatı söz konusu
olabilmektedir. Boru içerisinde taşınan sıvının buhar fazına geçebileceği durumlarda, FRP sistemleri
hasara duyarlı hale gelmekte, boru iç yüzeyine yakın bölgelerdeki elyaflar etkilenebilmektedir. İç
basınç ve eksenel yüklemelere maruz bırakılan borularda sızıntı hasarları sık olarak görülebilmektedir.
Bu hasarlar, mikroçatlakların birleşmesi ile boru et kalınlığı boyunca çatlak ilerlemesi ile meydana
gelebilmektedir. İlave olarak, boru yüzeyinden içeriye olabilecek sıvı penetrasyonu, delaminasyon
(katmanlar arası kırılma) ve kalınlık boyunca elyaflara paralel olacak şekilde çatlak ilerlemesi ve
dolayısı ile kompozitin uzun periyotta dayanımını etkileyebilmektedir. Polimer kompozit borularda en
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sık gözlemlenen mikroyapı kusurları; katmanlar arası ve katman içi boşluklar, uniform olmayan elyaf
dağılımı ve fiberlerin sarım açısı (θ) dan sapması olarak tanımlanabilir. Kompozit borularda hasar
oluşumu ve performans bütün bu kusurlardan önemli derecede etkilenebilmektedir. İlave olarak, elyaf
ve matriks arasında oluşan arayüzey (interface) ve katmanlar arası oluşan lamineler arası bölge
(interlaminar region) hasar oluşumu ve kırılma başlangıcı üzerinde oldukça belirgin etkileri
bulunmaktadır. Kompozit boruların mekanik performansları ve suyun bu tip borular üzerindeki etkileri
hakkında bir çok çalışma vardır [2-13]. Ancak jeotermal suyun kompozit boruların üzerindeki etkisi
hakkında çalışmalar oldukça kısıtlıdırdır.

2. JEOTERMAL UYGULAMALARDA KULLANILAN BORU MALZEMELERİ VE OLUŞABİLECEK
PROBLEMLER
Jeotermal ısıtma sistemleri için karbon ve paslanmaz çelik, asbest çimento, yumuşak demir, polivinil
klorür (PVC) ve polietilen (PE), cross-linked polietilen (PEX), fiberglas borular ve FRP (fiberglass
reinforced plastic) esaslı borular kullanılabilmektedir [14]. Karbon çeliği en çok kullanılan ve kabul
edilebilinir servis yaşamına sahip boru malzemesidir [14-17]. Asbest çimento kullanılan
malzemelerden biri olmasına rağmen çevresel etkenler kullanımını sınırlandırmıştır. Metalik boruların
yüksek sıcaklılara karşı dayanıklılığı bu malzemeler için avantaj oluşturmasına yanında, polimer
malzemelerin jeotermal sıvı karşısındaki dayanımı ve korozyona uğramaması polimerler açısından
avantaj oluşturmaktadır. Metalik yapılarda jeotermal sıvılar nedeniyle oluşan metal yüzeylerdeki
korozyon ve kabuklaşma prosesi en önemli problemlerdir. Korozyonun kinetiği ve mekanizmaları
çevrenin hem fiziksel hemde kimyasal karakterine ve malzemenin yapısına bağlıdır. Jeotermal
sıvılardaki kimyasal bileşenler metallerdeki korozyona karar verirler. Çeşitli korozyon mekanizmaları
jeotermal sistemlerde gözlenebilinir [15]. Bunlar genel korozyon, galvanik korozyon, crevice korozyon,
pitting, intergranular korozyon, selective leaching, stress corrosion cracking (SCC) and erozyon
korozyondur.

3. JEOTERMAL SIVI ORTAMINDA BORU MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARI
Karbon Çeliği: Korozyon jeotermal uygulamalarda çelik borular için önemli sorunlardan biridir. Bir çok
jeotermal sıvıda çeşitli konsantrasyonlarda erimiş kimyasallar ve gazlar bulunmaktadır. Bunlar metal
yüzeylerde pitting’e ve crevice korozyona neden olabilmektedir [15,18]. Galvanizli çelik jeotermal
uygulamalarda kullanılmıştır. Ancak, çinko kaplamalar 60oC üzerinde etkili olamamıştır [19].
Sünek Demir: Küresel karbon içeriği zengin fazları içeren sünek demir (ductile iron), jeotermal
sistemlerdeki boru uygulamaları için kullanılan diğer malzemelerden biridir [14]. Korozyona dayanıksız
olduğundan hem iç yüzeyin, hem de dış yüzeyin izole edilmelisi gerekir. Bağlantılarda özel nem
korumasına gereksinimi vardır. İçerden çimento (650C) ve kömür zifti (50oC) ile astarlanır. Bunlar
kullanılmadığı taktirde hizmet sıcaklığı 100oC’dir.
Bakır: Bakır, jeotermal uygulmalar için pek tercih edilen bir boru malzemesi değildir. Jeotermal sıvının
içerdiği düşük miktarda hidrojen sülfat (H2S), bakır ve alaşımlarına zarar verebilmektedir. Ayrıca, bakır
boruyu kaynaklamak için kullanılan lehim erimiş katı bileşenlerden etkilenmektedir.
Cross-linked Polietilen (PEX): Cross-linked polietilen yüksek yoğunluğa sahip polietilen malzeme
tipidir. Bu malzemedeki bireysel moleküller malzemenin üretimi sırasında cross-linked olarak
bağlanmışlardır. Moleküllerin bağlanma derecesi, boru malzemesinin fiziksel kalitesini belirleyicidir. Bu
tür yapılar standart polietilene göre daha yüksek sıcaklık ve basınç değerlerinde (6.8 atm, 82°C de)
kullanım imkanı temin eder [14].
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Polivinil Klorür (PVC) ve Chlorinated Polivinil Klorür (CPVC): PVC düşük sıcaklıklarda kullanılan
(maksimum 80°C) rijit termoplastik bir malzemedir. Çelik gibi Schedule 40 and Schedule 80 tipleri
bulunur. Çoğu uygulamalarda Schedule 40 yeterli olabilir. Yüksek sıcaklıklı, askıda olan sistemlerde
Schedule 80 tipi kullanılır. Chlorinated PVC (CPVC), 100oC’a kadar kullanılabilmesine rağmen, bu
sıcaklıkta basınca dayanıklılığı azalır [14].
Polietilen (PE): Esnek bir malzeme olan PE’den 1.3 cm ile 106 cm çapında borular imal edilmiştir.
Maksimum hizmet sıcaklığı 60-65°C olmasına rağmen çok yüksek moleküler ağırlıklı/yüksek
yoğunlukta olan PE, düşük basınçlarda 80°C’ye kadar kullanılabilmektedir [14].
Fiberglas Kompozitler (RTRP): Fiberglas borular FRP (fiberglass reinforced plastic) genel olarak iki
ana matriks malzemesinden (epoksi veya poliester) oluşmaktadır. Fiberglas boru sistemleri 150°C’a
kadar kullanılabilirler [14]. Metal olmayan diğer malzemeler gibi, boru birleştirme yöntemi kompozit
borular içinde özellikle zaman ve maliyet açısından önemli bir unsur oluşturmaktadır. Kompozit borular
için kullanılabilecek, mekanik (flanşlı, vidalı v.b.) birleştirme, adhezyon ile yapıştırma gibi bir çeşit
teknik söz konusudur. Bunlar arasında adhesyon ile birleştirme önemli bir yer tutmaktadır. Şekil 1
filament sarma tekniği ile üretilmiş cam-fiberle güçlendirilmiş poliester kompozit borularının
adhesyonla kaynaklanmasını gösterir bir örnektir (Çeşme Jeotermal Sistemi, 2002). Şekilde görülen
kompozit borular ayrıca poliüretan izolasyon tabakası ve kompozit (FRP) kılıf tabakaları içermektedir.

Şekil 1. Filament sarma tekniği ile üretilmiş cam-fiberle güçlendirilmiş poliester kompozit borularının
adhezyonla birleştirilmesi.
Tablo 1 jeotermal uygulamalarda kullanılan boru malzemelerini, maksimum işletme sıcaklıklarını,
servis süresince oluşabilecek hasar türlerini ve boru dayanımını özetlemektedir. Yüksek performanslı
kompozitler gelecek uygulamalar için önemli bir boru malzemesini oluşturmaktadır.
Tablo 1. Jeotermal uygulmalarda kullanılan boru malzemelerinin karşılaştırılması [14].
Boru Malzemesi
Karbon Çeliği

Maksimum
Sıcaklık
370oC

Hasar Türü

Dayanıklılık

Paslanmaz Çelik

370oC

Yumuşak Demir

100oC

PVC

80oC

Uniform korozyon and
pitting
Pitting and crevice
korozyon
Uniform korozyon and
pitting
Kırılma, sürünme

Orta

Düşük

PE

60oC

Kırılma, sürünme

Düşük

Kompozit

150oC

Korozyona dayanıklı

Yüksek

Orta
Orta

Jeotermal Enerji Semineri

__________________________________________________________________________________________

410

_______

4. KOMPOZİT MALZEMELER
Kompozitler, birden fazla malzemenin biraraya gelmesi ile elde edilen ve bileşenlerinden daha üstün
ve yeni özelliklere sahip yapılardır. Kompozitlerin genelde sahip oldukları yüksek spesifik mukavemet,
hafiflik, kimyasal ortamlara dayanım, dizayn esnekliği v.b. özelliklerden dolayı metal gibi geleneksel
malzemelere karşı önemli üstünlükler sunarlar. Kompoziti oluşturan matriks ve mukavemetlendirici
bileşenlerinin çok çeşitli malzemelerden farklı form ve özellikte seçimi mümkündür. Genelde matriks
fazı süreklilik içerir ve yapı içinde değişik mimaride dağılmış mukavemetlendirici fazı çevreler. Matriks
fazı mukavemetlendirici bileşeni birarada tutan bir bağlayıcı gibi etki gösterip yapının yapısal
bütünlüğünü sağlayıp, uygulanan yükün mukavemetlendirici faza transferini temin eder. Matriks fazı
aynı zamanda mukavemetlendiriciyi çevresel etkilerden koruyup, çatlak oluşumunu başlatabilecek
fiziksel hasarlara karşı korur. Matriks malzemelerinin tipine göre, seramik matriks kompozitler (SMK),
metal matriks kompozitler (MMK) ve polimer matriks kompozitler (PMK) olarak sınıflandırılabilecek
kompozitlerden, PMK’lar endüstride en yaygın uygulamaya sahiptir. En sık olarak kullanılan
mukavemetlendiriciler fiber olarak adlandırılmaktadır ve bunlar cam, karbon ve organik esaslılardır. Bu
tip fiberlerle birlikte poliester, vinyl-ester ve epoksi benzeri termosetting polimerlerin matriks olarak
kullanımı en çok uygulamaya sahiptir.
4.1 Polimer Tipleri ve Özellikleri
Polimerler gelişigüzel sıralı hidrokarbon atomlarından oluşur. Kendi aralarında termoplastikler,
termosetler ve elastomerler (lastikler) olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Karbon atomları polimer
zincirinin iskeletini oluşturur. Herbir zincir boyunca, 1,000 ile 100,000 karbon atomu vardır ve
birbirlerine kovalent tip bağlarla bağlanmıştır. Polimer zincirinin yüksek mukavemette olmasının
yanında, polimerin özellikleri polimer zincirinin birbirleriyle olan etkileşimi ile
belirlenir.
Termoplastiklerde, zincirler birbirlerine zayıf van der Waals kuvvetleriyle bağlıdır (Sekil 2). Bu zayıf
etkileşimler bir zincirin diğer zincir üzerinde izafi olarak kolayca hareket etmesine izin verir. Bundan
dolayı, termoplastikler düşük mukavemet ve sertlik değerlerine sahiptir, ergime sıcaklıkları üzerinde
viskoziteleri yüksek oranda düşerek akışkan hale gelirler (Tablo 2). Termosetlerde ise moleküller
genelde kovalen türü oldukça güçlü bağlarla bağlanıp ağ yapısı (cross-linked network) oluşturur.
Bundan dolayı, termosetlerin mukevemet ve sertlik değerleri termoplastikleriden çok daha yüksektir,
ergime yerine yüksek sıcaklılarda geri dönüşümsüz yanma söz konusudur [20-23].

(a)

Chains
PolimerPolymer
Zincirler

(b)

der Kuvveti
Waal’s Force
van dervan
Waals

Cross-linkler
Cross-links

Şekil 2. (a) termoplastikler ve (b) termosetler arasındaki farklar [24].
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Tablo 2. Değişik polimerler için Young’s modülü değerleri (oda sıcaklığında), çekme kuvveti (σt) ve
camsı geçiş sıcaklığı (Tg) [24].
_________________________________________________________________________________
MALZEME
E (GPa)
σt (MPa)
Tg(C)
Termoplastikler
Polyethylene (PE), düşük yoğunlukta
0.15 - 0.24
7 - 17
-125
Polyethylene, yüksek yoğunlukta
0.55 - 1.0
20 - 37
27
Polypropylene (PP), isotactic
1.2 - 1.7
50 - 70
100
Polyvinyl Chloride (PVC)
2.4 - 3.0
40 - 60
81
Termosetler
Polyesters
1.3 - 4.5
45 - 85
110
Epoxies
2.1 - 5.5
40 - 85
130
Elastomerler
Polyisoprene
0.002 - 0.1
yaklaşık 10
220
Polybutadiene
0.004 - 0.1
-102
Termoset reçinelerin kompozit üretiminde kullanılması, sıvı polimerin mukavemetlendiriciyi ıslatması
ile başlar ve reçine kalıplama sırasında katı hale geçer. Bu dönüşüm prosesi (crosslinking) geri
dönüşümsüz bir prosestir. Termoset reçineden oluşan kompozit malzemeler, ısı ve kimyasal dirençli,
yüksek fiziksel özellikleri ve yapısal dayanıklılık yönünden termoplastik esaslı kompozit malzemelere
göre daha iyidir. Uygun reçine seçimi tasarımcıya servis sıcaklık kapasitlerini, kimyasal direnç
özelliklerini, elektriksel özelliklerini, ateşe karşı direncini ve kompozit ürünün adhezyonla yapışma
karakterlerini değiştirmesini sağlar. Termoset reçinelerinin en önemlilerini; doymamış poliester, vinil
ester, epoksi, fenolik, polimid ve bu reçinelerin geliştirilmiş versiyonları oluşturmaktadır. Termoset
reçinler çok fonksiyonel monomerler veya oligomerlerle başlar. Bunlar daha sonra çözünmez ve
infusible olan kovalent bağlı zincirlerin üç boyutlu ağını oluşturmak için polimerize (cure) olurlar.
Termoset reçinenin cure olması; zincir genişlemesi (chain extension), dallanma (branching) ve arabağlanma (cross-linking) aşamalarını içerir. Cross-linking reçineye sertlik, mukavemet, ergime direci,
iyi termal ve oksitlenme direnci verir. Termoset reçine ile kompozit üretim teknolojileri oldukça
gelişmiştir ve daha düşük maliyette hammadde ve üretim imkanına sahiptirler [24,25].
Doymamış poliesterler, fiber kompozite orta seviyede fiyatta değişik özellikler kazandırabilmektedir.
Orta seviyedeki sıcaklıklarda, mekanik özellikler ve kimyasal dayanımın arasında iyi bir dengenin
gerektiği yerlede kullanılır. Doymamış polimerlerin en önemli zayıf yönleri:
•
•
•

Polimerizasyon esnasındaki nispeten yüksek derecede büzülmeleri
Bazı eritkenler ve kimyasallara karşı özellikle alkalin koşulları altında hassasiyetleri
Bazı koşullarda önemli seviyede su absorblamalarıdır.

Doymamış poliesterler, bir glikol (propilen glikol v.b.) ile doymamış bir asitin (maleik anhidrat v.b.)
reaksiyonu ve bunun sonuncunda oluşan polimer ile doymamış bir monomerin (styrene, vinil toluene
ve klorstyrene) polimerizasyonu sonucunda meydana gelir. İlk reaksiyon bir kondensasyon
reaksiyonudur ve sürekli olarak ortamdan uzaklaştırılması gereken su gibi ara ürünlerin oluşumunu
içerir. Cross-linking reaksiyonu ise ilave-tip bir polimerizasyon reksiyonudur. Doymamış poliesterler,
metil etil keton peroksit (MEKP) gibi serbest radikal katalizörlerin ve ilave olarak kobalt naftanat
(CoNaP), dietil anilin ve dimetil anilin gibi hızlandırıcıların eklenmesiyle katılaşırlar (curing) (Şekil 3).
Anhydride ler olabilecek ara ürün oluşumunu engellemek ve dolayısı ile proses esnasında oluşbilecek
zorlukları engellemek amacı ile ilave edilirler. Uzun moleküler yapısına sahip reaktiflerde kimyasal
dayanım, termal kararlılık ve büzülme davranışını arttırmak için ilave edilebilmektedir.
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Şekil 3. Doymamış poliesterin crosslink olması.
Epoksi reçinler cam, aramid ve carbon fiberlerle beraber iyi bağlanma karakterine sahiptirler. Ayrıca,
poliester ve vinil ester reçinelere oranla daha iyi dengelenmiş fiziksel, mekanik ve elektriksel özellikler
ve daha düşük derecede katılaşma büzülmeleri (cure shirnkage) ne sahiptirler. Kompozit uygulamalar
için diğer önemli özellikleri ise nispeten yüksek sıcak/nemli ortam altında mukavemet, kimyasallara
karşı yüksek direnç, boyutsal kararlılık, proses kolaylığı ve düşük malzeme maliyetidir. Epoksi
reçineler iki karbon ve bir oksijen atomundan oluşan üçlü halkanın bulunduğu epoksi gurubuyla
tanımlanır. Epoksi gurubu diğer moleküllerle olan bağlanma noktasıdır ve elyaf yüzeyi gibi katı
yüzeyler üzerinde yüksek adhezyon özelliğine sahiptir.
Epoksi reçineler genellikle katılaşma süresinin kısaltılması ve istenen özelliklerin kazanılması amacı
ile bir sertleştirici (curing agents) ile birlikte kullanılır. Sertleştiricinin tipi genelde kimyasal dayanım,
termal kararlılık ve camsı geçiş sıcaklığı gibi özellikleri belirler. Anhydride ler iyi elektriksel direnç,
termal dayanım ve çevresel karalılık sağlarlar. Aromatic amine ler yüksek termal dayanım sağlarlar
ancak yüksek sertleştirme (cure) sıcaklıkları gerektirirler. Sertleştiricilere ilave olarak, epoksinin
serleşmesine yardımcı olarak katalitik sertleşme ajanları veya hızlandırıcılarda kullanılabilmektedir.
Şekil 4 te amine tipi bir sertleştiricinin epoksi grubu ile olan reaksiyonu gösterilmiştir. Bu tip
sertleştiricilere boron trifluoride, complexes of boron trifluoride and monoethyleneamine and stannous
octoate dahildir [25].

Şekil 4. Amine tipi bir sertleştiricinin epoksi grubu ile olan reaksiyonu.
Polimerlerin özellikleri sıcaklıkla birlikte önemli derecede değişime uğrayabilmektedir. Elastik modülün
sıcaklığa göre değişimi Şekil 5’da gösterilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi polimerin elastik modülü
dar bir sıcaklık aralığında önemli bir ölçüde değişebilmektedir. Belli bir dereceye ısıtıldığı zaman,
amorf yapıdaki katı yumuşar, lastiksi hale gelir ve esnekleşir. Böylece polimer molekülleri bir diğeri
üzerinde kayması için gerekli enerjiye sahip olur. Bu geçiş sıcaklığı polimerin camsı geçiş sıcaklığı
(glass transition temperature, Tg) olarak adlandırılır. Geçiş bölgesini üzerinde termoset ve termoplastik
reçineler oldukça farklı davranışlar gösterir. Cross-linklerin olmadığı durumlarda (termoplastikler),
bireysel zincirler birbirlerine izafen kayabilecek serbestliktedir ve bu yüzden polimer akışkan bir sıvıya
dönüşür. Bu bazı durumlarda istenmeyen bir duruma dönüşebilir. Cross-linklerin mevcut olduğu
durumlarda (termosetler), polimerin bir sıvı gibi akışkan hale geçmesi mümkün değildir, ancak, eğer
sıcaklık yeterince yüksek ise polimer bağlarının kırılarak yapının bozunması (yanma) söz konusudur.
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Şekil 5. Termoplastikler ve termosetler için Young modülünün sıcaklığa göre değişimi [24].
Su polimerlerin pek çoğu tarafından emilir ancak sadece belirli polimerlerin özelliklerinde değişime
neden olur. Su moleküllerinin polimerin serbest hacminde yer aldığı var sayılır ve polimer zincirine
hidrojen bağıyla bağlandığında aktiftir. Sıcaklığın düşük yada yüksek olmasına bağımlı olarak, polimer
yapısına absorblanmış su elastik modulü ve camsı geçiş sıcaklığını düşürüp, kırılma strain ve darbe
mukavemetini artırır. Bu davranışlar suyun polimer zincirleri arasında bir ayırıcı katman gibi etki
gösterdiği düşünülerek izah edilebilir [23].
4.2 Fiberler
Fiberler kompozit yapının güçlendirici görevini üstlenen bileşenini olup, yükün taşınmasından
sorumludur ve yapıya mukavemet sağlar. Aramid ve carbon fiberler gibi yüksek mukavemetli fiberler
bir çok gelişmiş uygulamalarda kullanılmasına rağmen camdan oluşan fiberler en çok kullanılan
malzemedir. Genelde, aramid dışındaki bütün fiberler yüksek elastik modüle ve mukavemete
sahiptirler. Cam fiberlerin çapları 10 µm dir, carbon fiberlerin çapları 7 µm dir.
Cam fiberler, fiber uzunluğu ve çapı boyunca herhangi bir anizotropi içermezler. Bu tip fiberlerin
avantajları, düşük maliyet, yüksek çekme ve darbe mukavemeti ve yüksek kimyasal dayanımdır.
Dezavantajlarını ise izafi olarak düşük elastik modülleri, kendi-kendine aşınma, düşük yorulma
dayanımı ve matriks reçinesine karşı düşük adhezyondur. Cam fiberler kendi aralarında E (elektriksel),
C (kimyasal) ve S (yüksek çekme gücüne sahip) olmak üzere üçe ayrılırlar [25,26]. Tablo 3 fiber
üretimde kullanılan camların bileşenlerini ve bazı temel özelliklerini göstermektedir. Cam fiberler
sürekli formda (continuous filament), kırpma (staples), keçe ve 2 yada 3 boyutta örme (fabric) ve önşekilli (preform) şekillerde elde etmek mümkündür.
Cam fiber yüzeylerine genelde sizing olarak adlandırılan malzemeler fiber üretim aşamasında
uygulanır. Sizing, fiberin mekanik hasarlara karşı korunması, fiber yüzeyi ile matriks reçinesi arasında
adhezyonun arttırılması ve fiberin taşınımı ve kullanımını kolaylaştırmak amacı ile uygulanmaktadır.
Sizing, film oluşturucu polimer, surfactant, antistatik ajan ve bağlayıcı ajan gibi bileşenlerden oluşan
kompleks bir karışımdır. Bağlayıcı ajanlar genelde organoslianes (X3SiR), titanate ve diğer tip
kimyasallar arasından seçilebilmektedir. Fonksiyonel grup, R polimer ile reaksiyona girebilirken,
hydrolysable grup, X fiber yüzeyinde siloxane oluşturarak yüzeye kuvvetli bağlanma temin
edebilmektedir.
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Tablo 3. Cam fiber bileşenleri ve temel özellikleri [25].
.
Bileşen
SiO2
Al2O3
B2O3
MgO
CaO
Na2O
K2O
Fe2O3
F2

E-glass
55.2
14.8
7.3
3.3
18.7
0.3
0.2
0.3
0.3

C-glass
65
4
5
3
14
8.5
--0.5
---

S-glass
65.0
25.0
--10.0
-----------

.

.

Özellikler
Sıvılaşma sıcaklığı, oC
Elastik modülü 25 oC de, kg/mm2
Yoğunluk, g/cm3
Termal genleşme katsayısı, 10-6 oC

E-glass
1140
7700
2.53
5

C-glass
--7400
2.46
8

S-glass
--8800
2.45
5

.

.

4.3 Kompozit Malzeme Üretim Teknolojileri
Kompozit malzemelerin üretimi için önemli sayıda teknik mevcuttur. Bunlar arasında, silindirik
şekillerin üretimine uygun olanları filamant sarma tekniği (filament winding), santrifüj döküm
(centrifugal casting), pultrüzyon (pultrusion) ve tüp çevirme (tube rolling) teknikleri yer alır. Bu
tekniklerin herbiri spesifik parça boyut ve geometrisi için uygundur.
4.3.1 Pultrüzyon
Pultrüzyon, sürekli uzunluklara ve sabit kesitlere sahip olan parçaların (profil, boru, çubuk vs.)
üretilmesinde kullanılır. Bu metod sürekli bir prosestir ve oluşan atıkların oranı oldukça düşüktür.
Termoset reçineler için pultrüzyon prosesinde, güçlendirici fiberler reçineyle kaplamak üzere reçine
emdirme banyosu içerisinden geçirerek çekilir. Reçine ile ıslatılmış fiber/reçine demeti daha sonra
şekillendirmek için bir kalıba sokulur. Şekillendirilmiş demet, reçinenin polimerize olması için ısıtılmış
diğer bir kalıptan geçirilir. İstenen şekil ve botutta sertleşen parça herhangi başka bir işleme
gereksinim olmadan kalıptan çıkarılır (Şekil 6).
Bu proses basit görünmesine rağmen, çekme hızı, kalıp sıcaklığı, fiber/reçine ıslatma kalitesi ve fiber
hacmi gibi bir çok proses değişkeni pultrüzyon metoduyla elde edilmiş kompozitin kalitesini etkileyebilr.

Şekil 6. Pultrüzyon prosesi [27].
4.3.2 Santrifüj Döküm (Centrifugal Casting)
Santrifüj döküm prosesi, güçlendirici elyafların ve reçinenin dönen bir kalıbın içine yerleştirilmesini
içerir. Dönme sırasında oluşan merkezcil kuvvetler kompozit malzemenin kalıbın iç duvarına
preslenmesine neden olarak buranın tamamen kaplanmasına ve reçinenin polimerizasyonundan
sonrada sert boru duvarının oluşumuna neden olur. Dönme ve dökme hızı dökümün boyutuna ve
şekline bağlı olarak değişebilir. Santrifüj dökümde, elyaf ve reçinenin dökülmesinden sonra kalıp kendi
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ekseninde yüksek hızda yaklaşık 900 ile 2400 rpm arasında döner. Bu hızlar altında, kompozit kalıb iç
yüzeyini tamamen kaplayabilmektedir. Bu yöntemle sadece silindirik şekiller elde edilebilmektedir
(Şekil 7).

Şekil 7. Santrifüj döküm prosesi [28].
Santrifüj döküm metodu ile 2-boyutlu örgü elyaflar kullanılabilmektedir ve bu bir takım avantajlar sunar.
0/90 woven fiberglas fabrik boru yüzeyine hem boylamsal hemde hoop mukavemeti sağlar. Santrifüj
döküm ile üretilen boru, aynı et kalınlığına sahip sürekli formdaki fiber glass ile değişik açılarda
sarılmış filament-wound borulara oranla daha mukavemetli olabilmektedir.
Proses sırasında, teknisyenler örgü elyaf topundan belli ölçüde fiberi çıkarıp, belirlenen tabakalama
dizinine göre kesimler gerçekleştirirler. Döküm mandreline paralel düzende kesilen tabakalar bir masa
üzerinde biriktirilir ve daha sonra mandrel üzerinde çevrilerek silindirik hale getirilirler. Daha sonra
mandrel yüzeyine sarılı olan elyaf silindirik döküm kalıbı içerisine yerleştirilir. Kalıp iç çapı elde edilen
borunun dış çapını belirleyecektir. Kalıp döndüğünde, elyaflar genişler ve kalıbın iç yüzeyine yapışmak
için mandrelden ayrılılırlar. Bu noktada, mandrelin kalıptan çıkarılması için dönme durdurulur.
Fiberglas fabrik artık kalıbın şekline sahiptir ve kalıbın durmasına rağmen kalıp yüzeyinde sabit
durmaktadır.
Mandrel çıkarıldıktan sonra, kalıp tekrar tam dönme hızıyla çalıştırılır. Reçineyi enjekte eden reçine
tüp kalıp içerisine alınır. Gerekli miktarda reçine bırakıldıktran sonra reçine tübü dışarı çekilir. Kalıp
döndükçe reçine elyaf katmanları içerisine penetrasyona zorlanmaktadır ve tüm elyaf ıslanmasına
kadar çevrim sürdürülür. Bir miktar fazla reçine kalıp içerisine pompalanarak, kalıp iç yüzeyinde
sadece reçineden oluşan ince bir katman oluşturulur. Reçine tabakası boruya korozyona ve
aşınamaya karşı direnç kazandırır ve akış karakterlerini arttırır. Yaklaşık bir saat sonra reçine
polimerize olduğu zaman borunun çıkarılması için dönen kalıp durdurulur.
4.3.3 Filament sarma
Silindirik şekilli kompozit malzemelerin yüksek performansta üretilebildiği ana proses tekniklerinden
birisidir. Bu yöntemde, sürekli elyafın bir mandrel üzerine önceden belirlenmiş paternler boyunca
oldukça hassas bir biçimde sarılması ile kompozitler elde edilebilmektedir (Şekil 8). Proses sonrası,
fiberler birbirlerine göre belli açılarda paketlenerek lamina yapısını oluşturarak yüksek mukavemet
temin ederler. Bu yöntem, yüksek hacim oranlı ve fiber oriyantasyonun kontrol edilebildiği parçaların
üretiminde kullanılır. Fiber demetleri, yüzeylerinin reçine ile kaplanacağı reçine banyosu içerisinden
geçirilirler. Reçine ile ıslatılmış demetler daha sonra bir mandrel etrafına kontrollü bir patern ile
sarılarak parçanın şekli oluşturulur. Sarma işleminin tamamlanmasının ardından, reçine tipik olarak
ısıtmanında yardımı ile polimerize olarak katılaşır. Katılaşma sonrası, parça kalıptan sıyırılarak ayırılır.
En önemli parametreler; elyaf üzerindeki kuvvet, reçine ıslatma etkinliği ve sarma geometrisi dir. Elyaf
üzerindeki kuvvet, fiberin sarma sırasındaki pozisyonunu belirlemesi yanında, kompozit üzerinde stres
oluşturarak parçanın kompaktlanmasına yardımcı olacaktır. Eğer bu yükler çok düşük sevilerde
kalırsa, kompozit üzerindeki stres local olarak kalacak ve bunun sonucunda da elyaf katmanları
arasında reçinece zengin tabakaların oluşumuna neden olacaktır. Bu reçine zengin bölgeler laminalar
arası kırılma (delaminasyon) ve matriks çatlaklarına açık bölgeler olarak yer alacaktır. Aynı zamanda
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elyaf üzerindeki kuvvetin gerekenden çok olması durumunda, bu stresler reçinenin katılaşması
sırasında açığa çıkabilecek termal kalıcı (residual) streslerle etkileşerek, kompozit yapının yük taşıma
bakımından zayıflamasına neden olabilecektir.
Filament sarma tekniği için oldukça yüksek
otamasyona sahip makinalar geliştirilmiş olup, bu yöntem ile yüksek mukavemetli, genelde içi boş
silindirik veya 3-boyutlu ürünler; borular, depolama tankları, basınçlı kaplar v.b. üretmek mümkündür.

Şekil 8. Filament sarma prosesi [27].
4.3.4 Tüp Çevirme
Reçineyle emdirilmiş örgü fiberler tüp şeklini verebilmek için bir mandrel üzerine sarılır. Sarma
tamamlandığı zaman, her tüp yüksek sıcaklık shrink bantı ile sarılır (Şekil 9). Dikkat edilmesi gereken
husus bantta oluşan bütün kabarcıkların ve kırışıklıkların yok edilmesidir. Shrink bant kompozit
üzerinde belli baskı oluşturarak, yapı içerisinde yer alabilecek mukavemet düşürücü boşlukları elemine
etmeye yardımcı olur. Reçinenin oda sıcaklığında polimerizasyonundan (cure) sonra, mandrel postcure için bir fırına taşınır. Son aşama olarak, kompozit parça mandrelden sıyırılarak elde edilir.

Şekil 9. Tüp Çevirme prosesi [29].
Bant malzemede oluşan kuvvet düşürücü boşlukların azaltılmasını sağlar. Cure evresinden sonra
mandrel fırına taşınır. Bu evreye post-curing denir. Bundan sonra ise kompozit boru bir yüzük
yardımıyla mandrelden çıkartılır.
4.4 Kompozitlerin Dayanımı
Kompozit yapıların mekanik ve çevresel yükler altındaki dayanımının tahmini, bir takım fiziko-kimyasal
ve mekanik bozunma mekanizmalarının birbirleri ile etkileşiminden dolayı oldukça komplekstir [30].
Dayanım analizi, malzemenin belli süreçler boyunca maruz bırakıldığı bir takım çevresel ortam
değişimlerinden etkilenen kompleks mekanik yüklemeler altında, malzeme sisteminin özelliklerindeki
değişimin tahmini ile yapılır [31]. Böyle bir çalışmanın sonuçlarını temel alarak malzemenin yapısal
bütünlüğünün korunabileceği değerler elde edilebilir. Genelde kompozit yapıların yüksek dayanımda
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olabilmesi için, fiber ve matriks arayüzeyi (interface/interphase) optimumum özellikte adhesyona
sahip olmalıdır. Aynı zamanda arayüzey adhezyonu, çevresel etkiler altında korunmalı, arayüzey
çevresel bozunmalara direnç göstermelidir.
Kompozitlerin nemli-ıslak ortamlara karşı dayanımları genelde yüksektir. Suyun kompozit yapıya
absorbsiyonu mekanik özellikleri etkileyen en önemli etken olarak değerlendirilir. Bunun yanında, belli
sıcaklıklarda belli sürelerde bırakılmış yapılardaki hidrotermal yaşlanma matriks çatlamalarına neden
olabilmektedir. Hidrotermal yaşlanma sırasında kompozit arayüzeylerindeki hasarı gösterir pek çok
çalışma olmuştur [32-34].
Kompozit yapıda su yada su buharı, matriks, fiber, fiber/matriks yüzeyi veya mikrokırılma (Şekil 10) ve
delaminasyonun oluştuğu boşlukların içerisinde yer alabilir. Emilen su, polimer zincirleri arasında bir
ayırıcı katman görevi yaparak kompozit mukavemeti, kopma strain, Young modülü değerlerini
düşürür. Kompozitlerin mukavemetindeki düşüşle ilgili nemin ve çözeltinin etkisi çoğu zaman küçüktür,
genel olarak 10-15 yılın üzerindeki zamanlarda 10% kadardır. Bunun yanında eğer fiber
özelliklerindeki bozunma önemli mertebede ise, kompozit modulundaki değişimler yüksek seviyelerde
olabilmektedir. Mekanik özelliklerdeki kayıplar matriksin plastikleşmesi ve fiber/matriks ara yüzeyindeki
bozunmalardan kaynaklanabilir. Ayrıca, su moleküllerinin yapıya geçişi matriksi genleştirebilmekte ve
iç gerilimlerin oluşumuna ve esnekliğin kaybolmasına sebeb olabilmektedir. Aramid fiberlerin dışındaki
fiberler kendi başına nemi ememezler. Aramid fiberler is 3% oranında suyu emebilirler [32]. Kompozit
katmanları arası bağlanmanın yok olması ile delaminasyon tipi kırılmalar oluşabilmektedir.
Delaminasyon laminalar içerisinde tabakaların birbirinden ayrılması ile oluşan adhesive tip bir kırılma
mekanizmasıdır. Lamina yapıdaki laminalar arası stresler mekanik streslerin yanı sıra sıcaklık ve nem
oranına bağımlı olarak hidrotermal etkiler sonucuda oluşabilmektedir.
Kompozitin üretilmesi veya servis yaşamı süresince delaminasyonun başlangıcı ve büyümesi sertliğin
ve mukavemetin azalmasına neden olabilmektedir. Bazı durumlarda, bozunma prosesi ani olup
tabakaların katastropik (ani) kırılmasına neden olabilimektedir.

(a)
(b)
Şekil 10. (a) Matriks içersindeki ve (b) fiberler arası mikroçatlaklar [32].
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KOROZYON VE JEOTERMAL UYGULAMALAR
Hacer AYGÜN

ÖZET
Jeotermal sistemlerde kabuklaşma ve korozyon sistemin ekonomisini ve ömrünü belirleyen en önemli
faktörlerdir. Bu çalışmada, jeotermal sistemlerde oluşan kabuklaşma ve korozyon hakkında temel
bilgiler verilmiş ve korozyon türleri açıklanmıştır. Sistemi oluşturan parçaların korozyon davranışları ve
uygun malzeme seçimi kısaca açıklanmıştır. Uygulama bölümünde Balçova Jeotermal Sistemi
akışkanlarının kimyası incelenerek kabuklaşma ve korozyon eğilimleri Ryznar indeksine göre
hesaplanmıştır. Ayrıca sistemi oluşturan parçalarda görülen korozyon türleri incelenerek olası
nedenleri ve önerilerde bulunulmuştur. Son bölümde ise jeotermal sistemlerin kurulması, korozyon
kontrolü ve incelenmesi için kullanılan uluslararası standartlar verilmiştir.

GİRİŞ
Jeotermal akışkanların kimyasal komposizyonları kuyudan kuyuya değişiklik gösterir. Aynı kuyudan
çıkartılan akışkan kimi zaman korozyon oluşturucu saldırgan bir ortam oluştururken kimi zamanda
sadece kabuklaşma yapma eğilimindedir. Bu değişkenlik zamanla değişen fiziksel-kimyasal
parametrelerle bağıntılıdır.
Akışkanın kimyasını reservuardaki kayaların içindeki makro elementler ve yeraltı çevre koşulları
karakterize eder. Akışkanlarda yüksek oranda çok sık rastlanan elementler:
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, HCO-3, CO2-3, SO2-4 and CO2 gas [1].
Erimiş gaz ve katı haldeki elementler farklı etmenlere (ısı ve basınç değişimleri)göre farklı dengelerde
bulunurlar ve denge kabuklaşmaya doğru kayar. Kuyularda ve dağıtım sisteminde, kabuklaşma ve
korozyon çok ciddi hasarlara ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır [2]. Bu sorunu önlemedeki ilk
adım kuyu suyu analizi ile akışkanın korozyon ve kabuklaşma eğilimini belirlemek, deneysel
modelleme ile kullanılan malzemelerin korozyon dayançlarını ve korozyon hızlarını bulmak ve sisteme
en uygun malzeme seçimini yapmaktır.

KOROZYON
Genel anlamda korozyon, metal ve alaşımlarının çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal tepkimeleri
sonucu bozunumlarıdır. Kimyasal korozyon metal ve alaşımların gaz ortamlar içindeki oksitlenmeleridir
(kuru korozyon). Metal ve alaşımların sulu ortamlar içindeki bozunumları ise elektrokimyasal veya
ıslak korozyon olarak adlandırılır.
Korozyon kaybı birim alana düşen metal miktarı
Korozyon hızı birim süre ve birim alana düşen metal miktarı
Doğrusal korozyon hızı birim süreye uyarlı yüzeyden taşınan tabaka kalınlığı
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Korozyon dayancı ise birim tabaka kalınlığına uyarlı süredir.
Metal ve alaşımların çeşitli ortamlarda korozyon hızları birim yüzey alanı ve birim zamana düşen
ağırlık olarak doğrudan bulunabilir.
Korozyon hızlarını temel alark metaller korozyon dayançlarına göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir [3]:
Doğrusal korozyon hızı
1. < 0.13 mm/yıl : Bu gruptaki metallerin korozyon dayançları genelde iyidir.
2. 0.15-1.3 mm/yıl : Yüksek korozyon hızlarına izin verilen durumlarda bu gruba giren metallerin
korozyon dayançları yeterli olabilir.
3. > 1.3 mm/yıl : Bu gruptaki metallerin korozyon dayançları yetersizdir.
Korozyon hızının homojen olmadığı çukurcuk ve karıncalanma korozyonunda bu sınıflandırma
geçersizdir.
Elektrokimyasal bozunumun olduğu mikroskopik bölge korozyon hücresi olarak adlandırılır. Korozyon
hücresini elektrolit (yani saldırgan ortam), anot ve katod olaylarının yer aldığı
metaller
oluşturur.Yüzeyinde kimyasal indirgemenin oluştuğu elektrot katot ve kimyasal oksitlenme ile çözünen
elektrot da anot adları ile belirlenir.
Anodik Olay: Metal atomlarının negatif yük kaybederek pozitif metal iyonlarına dönüşmelerdir.
Başlangıçta yüksek enerjiye sahip metal iyonları belirli sayıda su melokülü ile bağ kurarak alçak enerji
durumuna geçerler.
nH2O
e ← (e Me ) → Me+ x nH2O
-

-

+

Anodik olayda elektron üretilir.
Anodik tepkimeler:
Zn → Zn++ + 2 eAl → Al+3 + 3 eFe++ → Fe+3 + eKorozyon anotta oluşur.
Katodik Olay: Anodik olayda üretilen elektronlar buradaki iyon veya moleküller tarafından kabul
edilerek indirgenirler (fazla elektron bulundurma).
e- + D → DeBurada D elektrolit içindeki iyon veya molekülleri göstermektedir.
Katodik tepkime örnekleri:
H + + e- → ½ H 2
Cu++ + 2 e- → Cu
Fe+3 + e- → Fe++
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JEOTERMAL SİSTEMLERDEKİ KOROZYON TÜRLERİ
Jeotermal sistemlerde pek çok farklı korozyon olayı gözlemlenmiştir. Düşük ve orta dereceli jeotermal
sistemlerde çoğunlukla oluşan korozyon türleri:
Homojen Dağılımlı Korozyon
En yaygın korozyon türüdür ve tüm yüzeyde aynı oranda malzeme kaybına neden olur. Metal zamanla
incelerek sonunda delinir. Bu tür korozyon, korozyon hızı ile belirlenir, bir yıldaki kayıp mil (1 mil =
0.001 inch = 0.0254 mm) olarak alınır. Korozyon hızlarına göre metallerin jeotermal sistemdeki
kullanım yerleri:
1. Eğer korozyon hızı < 0.15 mm/yıl (5.9 mpy)
Bu gruptaki metallerin korozyon dirençleri oldukça iyidir ve kritik parçalarda kullanılabilir, örneğin,
vanalar, pompa şaftları ve kanatçıkları.
2. Eğer korozyon hızı 0.15 mm/yıl < hız < 1.5 mm/yıl (5.9 – 59 mpy)
Bu gruptaki metaller yüksek korozyon hızlarına izin verilen yerlerde kullanılır. Örneğin; tanklar,
borular, vana gövdeleri ve civata başları gibi.
3. Eğer korozyon hızı >1.5 mm/yıl (59 mpy)
Genellikle bu gruptaki metallerin kullanılması uygun değildir.
Jeotermal akışkanın karakteri korozyon hızını etkiler, akışkanın içindeki erimiş gazlar en önemlileridir.
Oksijen özellikle karbon ve düşük alaşımlı çelikler için en etkili korosiv elementtir. Yaklaşık 30 ppb
(parts per billion) oranı karbon çeliğin korozyon hızını dört kat arttırır. İlave olarak oksijen,
karbondioksit ve hidrojensülfür ve diğer erimiş gaz ve katı elementlerin korozyon etkilerini de
hızlandırır. Erimiş Karbondioksit pH’I düşürür, karbon ve HSLA çelik korozyonlarını arttırır.
Çukurcuk Korozyonu
Çukurcuk korozyonu metalin yüzeyinde lokalize çukurcuklar veya delikler oluşturur. Bu tür korozyonun
hızı önceden belirlenemez ve korozyon hızı bazı bölgelerde çok yüksek olduğu halde bazı bölgelerde
oldukça düşüktür. Eğer bozunum küçük bir alanda oluşuyorsa, anot olayı, sonuçta oluşan çukurcuk
derin, eğer bozunum daha geniş bir yüzeyde oluşursa çukurcuğun derinliği sığdır.
Çevrede yeterli oranda Cl – veya Br - iyonları varsa normalde pasif olan paslanmaz çelikler belirli
bölgelerde korozyona duyarlı hale geçerler ve derin çukurcuk korozyonu oluşur. Cl- iyonunun
paslanmaz çeliklerin yüzeyindeki pasif filmi localize olarak bozar, bu bölgelerde pasif filmin ince olması
veya yapısındaki küçük değişiklikler buna neden olabilir. Çukurcuk ve gerilimli korozyon çatlaklakları
(SCC) oluşturan klorid iyonu oranı sıcaklığın belirli bir değeri aşmasına bağlıdır. Çelik yüzeyinde
yüksek sıcaklıkta, pH 5 ve karbondioksit ile 6070 ppm klorid iyonu çözeltisinde pasif film oluşurken,
133,500 ppm klorid oranı 150 0C üzerinde pasif filmi bozar [4].
Klorid ve thiosulfat (S2O3- -) 304 ve 316 paslanmaz çeliklerde çukurcuk korozyonuna neden olurlar.
Bunlara ek olarak klorid iyonu, 410, 416 ve 420 gibi krom martensitik paslanmaz çeliklerde derin
çukurcuk korozyonu oluşturur.
Jeotermal akışkanın içinde erimiş oksijen oranı 50 ppm’in üzerinde ise ciddi çukurcuk korozyonlarına
neden olur. Düşük hidrojen iyonu oranı (pH) paslanmaz çeliklerin yüzeyindeki pasif film bozunumlarına
neden olabilir.
Çukurcuk korozyonu, ince duvar ve geniş yüzey alanlarına sahip ısı değiştirgeçlerinde önemli bir
sorundur, çünkü yüzeyde oluşan tek bir delik çok daha büyük hasarlara neden olabilir.
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Aralık Korozyonu
Bu tür korozyon çukurcuk korozyonu gibidir, ancak oluşum yerleri farklıdır. Adından da anlaşılacağı
gibi, ısı değiştirgeci plakalarının üst üste bindiği yerler, tüp ve tüp levhalarının bağlantı yerleri veya
kabuklaşmanın olduğu aralıklarda oluşur. Çukurcuk korozyonunda olduğu gibi korozyon hızı
belirlenemez. Paslanmaz çeliklerde, metal-matal, plastik-metal veya kabuki-metal arayüzeylerinde çok
derin ve keskin aralık korozyonu oluşabilir.
Ara yüzeylerde farklı oksijen oranları potensiyel fark yaratarak akım oluştururlar ve bu da metalin
iyonlaşmasına neden olur. Boruların bağlantı yerlerinde veya conta bağlantılarında önemli hasarlara
neden olan bu korozyon türünün hızı önceden belirlenemez.
Gerilimli Korozyon Çatlakları (SCC)
Mild çeliklerine elastik sınır değerine yakın veya üzerinde çekme gerilimi uygulandığında, aniden alkali
veya nitrat çözeltilerine karşı zayıflarlar [5]. Böylece tanelerarası çatlaklar oluşur. Bu çatlaklara,
kullanım sırasında parçaların üzerine uygulanan çekme gerilimi veya üretim aşamasında parça içinde
kalan gerilimler neden olur. Buna karşın uygulanan basma gerilimi çatlak oluşturmaz. Çelik, pirinç ve
paslanmaz çelik gibi sünek malzemelerin kırılması bu çatlaklardan dolayı oluşur. Parçanın kırılma
zamanının dakikalara veya yıllara bağlı olması, gerilim ve çevreye etmenlerine bağlıdır.
Paslanmaz çeliklerde klorid bazı durumlarda çatlak oluşumuna neden olurken, bazı tür bakır alaşımları
da az miktardaki amonya ile tepkimeye girer (amonya-SCC). Yüksek dayanımlı düşük alaşımlı çelikler
hidrojen sülfür içeren suda gerilime maruz kalırsa gerilimli korozyon çatlaklarının özel bir durumu
ortaya çıkar, sonuç sülfür-SCC olarak adlandırılır. Düşük pH (< 5), yüksek dayanımlı düşük alaşım
çeliklerin ve bazı diğer alaşımlarla kaplanmış çeliklerin kullanımına olanak verir.
Erozyon-Korozyonu
Korozyon, erozyon olayı ile birleşerek çelik, dökme-demir, bakır ve aluminyum alaşımlarının
bozunmasına neden olur. Bu tür korozyon, alaşımın içinden kritik hızdan daha hızlı bir akışkan aktığı
durumlarda ortaya çıkar. Karakteristik olarak, akışkanın hızı azaldığında korozyon hızı da azalır.
Tanelerarası Korozyon
Ferritik veya östenitik paslanmaz çeliklere uygun olmayan ısıl-işlem uygulandığında, yapı tanelere
ayrılır, diğer bir değişle tane sınırları oluşur. Bu tane sınırları korozyona oldukça duyarlıdır. Bu durum,
düşük sıcaklıklı jeotermal ortamlarda östenitik paslanmaz çeliklerde oluşabilir, ancak bunun
oluşabilmesi için, paslanmaz çeliğin ısıl-işlem sırasında hasar görmesi veya uygun olarak kaynak
yapılmamış olması gerekir. Bu tür korozyon malzemenin mekanik dayancını önemli oranda düşürür.
Islak hidrojen sülfür, 200 0C’nin altında martensitik paslanmaz çeliklerde (400 serisi) tanelerarası ve
taneiçi korozyona sebep olur.
Galvanik Korozyon
Galvanik korozyon, bir metal (galvanik seride daha aktif olan) diğer bir metal (galvanik seride pasif
olan) ile elektriksel olarak temas halindeyse oluşur. Galvanik korozyonu etkileyen faktörler; devrenin
iletkenliği, anot ile katot arasındaki potensiyel farkı, polarizasyon, anot ve katodun yüzey alanları, farklı
metallerin yüzey geometrileri ve metallerin temaslarıdır. En yaygın örnek, bakır kaplanmış çeliklerdir,
sonuç olarak çeliğin korozyona uğraması hızlanır. Farklı metalle kaplanmış titanyum alaşımlarında bu
tür korozyon görülmez, ancak titanyum alaşımının üzerindeki pasif filmi bozacak başka çevre koşulları
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yoksa. Yakınından güç hattı geçen veya diğer elektrik sistemlerinin yarattığı galvanik hücre hareketi
olan kuyu içi kaplamalarda çukurcuk korozyonu da oluşabilir.
Zemin Korozyonu
Zemin korozyonu, jeotermal sistemlerde yer altına döşenen boru hatları ve kompansatörler için önemli
bir sorun oluşturmaktadır. Zeminin saldırganlığı, toprak cinsine, nem miktarına, pH-değeri ve toplam
asitliliğine, içerdiği çeşitli maddelerin (H2S, sülfürler, kömür, klor ve sülfat iyonları) miktarına ile
havalandırma koşullarına bağlıdır. Ancak havalandırmanın yeterli olmadığı suya doymuş topraklarda,
örneğin göl ve deniz kıyılarında sülfatları sülfürlere indirgeyen bakteriler korozyona yol açarlar. Bu
etmenler çoğunlıkla zeminin direncini etkilerler. Tablo 1’de çelikler için zemin öz direncine göre
korozyon hızı verilmiştir.
Tablo 1. Zemin direncine göre çeliğin korozyon hızı
Zemin öz direnci
(Ω . cm)
< 1000
1000-12000
> 12000

Ortalama korozyon hızı
(mm/yıl)
0.18
0.08
0.03

Zemin korozyonunun oluşum düzeni elektrokimyasaldır. Zemin türü, su ve hava geçirgenlik özellikleri,
nem miktarı ve yayılma özelliklerindeki yerel değişimler oksijenin farklı hızlarda boru yüzeyine
ulaşmasını sonuçlarlar. Bu koşullar boru yüzeyinde anodik ve katodik bölgelerin ayrışmasına ve bunlar
arası kurulu korozyon hücrelerinin oluşmasına neden olurlar. Katodik bölgeler alanının anodik bölgeler
alanına oranı korozyon hızını arttırıcı diğer bir etmendir.
Zeminde bozunma genellikle çukurcuk korozyonu türündendir. Bu özellikle katodik bölgelerin kuvvetle
polarizasyonuna yol açan zeminler için geçerlidir.
Ekonomik olmasından dolayı zeminde kullanılan boru malzemeleri genellikle çelik ve dökme demirdir.
Uygun yüzey kaplamaları ve katodik koruma yöntemi ile en saldırgan zeminlerde bile bu malzemelerle
yeterli çalışma ömrüne ulaşılabilir.
Korozyon hızı zemindeki farklı oksijen oranlarına göre farklı olabilir. Örneğin, bir boru farklı oksijen
geçirgenliğine sahip iki farklı zeminden geçiyorsa, galvanik akım daha az havalandırılmış zeminden
(anodik) daha fazla havalandırılmış zemine doğru olacaktır.
Zemin geçirgenliği korozyon dayancını belirleyen diğer bir etmendir. Geçirgenlik aynı zamanda zemin
saldırganlığını da belirler. Tablo 2’de demir esaslı malzemeler için zemin geçirgenliğinin korozyona
etkisi verilmektedir.
Tablo 2. Zemin geçirgenliğinin etkisi (demir esaslı malzemeler için)
Zemin geçirgenliği, Ω*m
<7
7-20
20-50
>50

Sınıflandırma
Çok korosiv
Korosiv
Orta derece korosiv
Çok az veya hiç korosiv değil
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Biyolojik Korozyon
Ortamda içerilen bakterilerin yol açtıkları mikrobiyolijik oluşumlar korozyon olayını farklı
mekanizmalarla etkilerler. Bunlardan en yaygın olanı yetersiz havalandırılmış ortamlarda yaşayan
bakterilerin sülfatları (genellikle CaSO4) H2S ve sülfürlere indirgemeleridir. Bu bakteriler desulfovibrio
grubundandır.
Sülfata indirgemenin oluşması için:
1. Ortam sülfatları ve bakterilerin oluşumu için gerekli organik maddeleri içermelidir.
2. Ortam oksijen bakımından fakir olmalı ve oksijenin yayınmasına izin vermeyecek özellikte
bulunmalıdır (bataklık ve ekilmeye elverişli sulak araziler).
3. Ortamın pH-değeri 5.5-8.5 arasında olmalıdır.
4. Ortam sülfat indirgeyen bakterileri içermelidir.
Bozunma genellikle çukurcuk korozyonu türündedir. Biyolojik korozyon zeminde kullanılan çelik
boruların hızla bozunmasına ve çalışma ömrünün önemli ölçüde kısalmasına neden olur. Bu tür
korozyonun etkinliği koruyucu yüzey kaplamalarının zamanla veya yer yer bozunması ile artar.

KABUKLAŞMA
Jeotermal akışkanlar silica, kalsit sülfat ve kalsiyum florid ile doymuş haldedirler. Sıcaklık ve basınç
değişiklikleri denge halindeki bu doymuş çözeltiyinin kabuklaşma eğilimini arttırır [2,6,7]. Genellikle
kalsiyum karbonat oksit, hidroksit, silica gibi elementler ile birlikte yüzeyde kabuk oluşturur. Kalsiyum
karbonat kabuklaşması oda sıcaklığında kübik yapıda bulunurken 50 0C’nin üzerinde iğnemsi yapıda
olur [8].
Kalsiyum karbonatın çözünürlüğü, sıcaklık, kalsiyum iyon oranı ve akışkan içinde çözünmüş diğer
elementlere bağlıdır. Karbonat iyon oranı ise karbonat ve biyokarbonat iyonlarının dağılımını kontrol
eden akışkanın pH’ine bağlıdır. Çoğu jeotermal akışkanın pH’i karbondioksit basıncı ile kontrol edilir.
Karbondioksit çıkışı akışkanın pH’inin artmasına, dolayısı ile de kalsiyum karbonatın çökelmesine
neden olur [4]. Kalsiyum karbonatın akışkan içindeki çözünürlüğü azalan sıcaklık ile artar. Bunun
anlamı, akışkanın basıncı, karbondioksit çıkışını önleyecek basınçta tutulursa kalsiyum karbonat
çökelmesi önlenebilir.
Silikat bazlı kabuklaşma aynı zamanda demir ve aluminyumda içerir. Demir ve aluminyumca zengin
silika kabuklaşması içeren pek çok jeotermal kaynaklar literatürde verilmiştir [9-11]. Bununla beraber,
saf amorf silika, demir silikat ve aluminyum silikat kabuklaşması akışkanının asit işlemi ile önlenebilir
[10]. Akışkanın pH’ı arttıkça kabuk oluşturma reaksiyonu azalır. Akışkanın pH’ı hidroklorik, sülfürik
veya karbosilik asitlerle 5 in altına veya 9’un üzerine çıkarılması aluminyum-silika kabuklaşmasını
önler [9]. Ancak bu işlem sırasında korozyona karşı önlemler alınmalıdır. Akışkanın pH’ının düşük
olması (< 4), yüksek sıcaklıklı jeotermal sistemlerde kullanılan boru ve diğer ekipmanlar için oldukça
korosiv bir ortam yaratacağından bu tür sistemlerdeki borularda korozyon dayancı yüksek alaşımlı
malzemeler kullanılmalıdır.
Bazı organik ve asidik kabuk önleyiciler kabuklaşmanın oluşmasını engeller. Örneğin, sülfür asitleri,
H2SO3, tuzlu su asitleme proseslerinde silika kabuklaşmasını önlemede başarı ile kullanılmaktadır
[12]. Bu asitin zayıf olamsı, sülfürük asit, H2SO4, veya hidroklorik asit, HCl, gibi kuvvetli asitlere oranla
daha az korosivdir. Ayrıca, jeotermal sistemlerde oluşan kabuklaşma doğrudan kimyasal işlem veya
mekanik, hidrolik veya mekanik/hidrolik yöntemlerle uzaklaştırılabilir [13].
Jeotermal akışkanın kabuklaşma ve korozyona eğilimi pek çok yöntemle belirlenebilir ve uygun
malzeme seçimi buna göre yapılır. Çünkü kabuklaşma ve korozyon birbirinden ayrılamaz olaylardır.
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Bir pilot tesiste jeotermal veya CO2 ile CaCO3 ile doymuş saf su kullanılarak kabuk oluşum
modellemesi yapılabilir [2,14]. Korozyon potansiyeli ölçüm yöntemi ile korozyon kaybı ölçümü veya
Tafel modeli ile korozyon hızı ölçümü yöntemleri kullanılan metalik malzemelerin korozyon eğilimleri
belirlenebilir [15].
Langelier ve Ryznar Index [4,2,16] yöntemleri ise jeotermal akışkanın kalsiyum karbonat kabuklaşma
eğilimini nitel olarak tahmin eden yöntemlerdir.
Langelier doymuşluk indeksi (LSI) :
LSI =pH – pHs

(1)

Negatif LSI değeri akışkanın korozyon, pozitif değer ise kabuklaşma eğilimini belirler.
Ryznar karalılık indeksi ise (RSI) :
RSI = 2 pHs - pHa

(2)

Burada:
pHs = bu pH’ın üzerinde kalsiyum karbonat çökelmesi
pHa = akışkanın ölçülen pH’ı
Açıklamalar Tablo 3. de verilmiştir:
Tablo 3. Ryznar indeksine göre jeıtermal akışkanın kabuklaşma ve korozyon eğilimi
Ryznar Indeks
< 4.0

Akışkanın Eğilimi
Aşırı kabuklaşma

4.0 to 5.0

Kuvvetli kabuklaşma

5.0 to 6.0

Orta derecede kabuklaşma

6.0 to 7.0

Az kabuklaşma veya korozyon

7.0 to 7.5

Etkili korozyon

7.5 to 9.0

Ağır korozyon

> 9.0

Kabul edilemez korozyon

JEOTERMAL SİSTEMLERDE KULLANILAN MALZEMELER
Jeotermal akışkanlarda bulunan kimyasal elementlerin çözünürlükleri akışkanın sıcaklığı arttıkça artar.
Kimyasal içerik kuyuların bulundukları yerlere göre değişse de her akışkanın içinde bu çözünmüş
kimyasal elemetler farklı oranlarda bulunur.
Kimyasal elementlerin metalik malzemelere olan etkileri jeotermal sistem dizayn parametrelerinin de
belirleyicisidir. Örneğin, hidrojen sülfür bazı bakır ve nikel alaşımlarına karşın saldırganken,
karbondioksit karbon çeliklerin korozyonunu hızlandırır ve amonya bakır alalaşımlarında çatlaklara ve
mild çeliklerinin korozyonlarını hızlandırıcı bir etki yapar. Böylece her bir kuyu akışkanının kimyasal
analizi alınarak uygun malzeme seçimi yapılmalıdır.
Düşük sıcaklıklı jeotermal uygulamalarda boru malzemesi olarak hem metalik hem de metalik olmayan
malzemeler kullanılabilmektedir. Karbon çeliği, bakır, PVC, CPVC, ve polyetilen malzemeler jeotermal
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dağıtım sisteminde yaygın olarak kullanılan malzemelerken [17,18], bazı sistemlerde cam takviyeli
kompozitler [18], ve asbes-çimento [17,19] kullanılmaktadır. Yüksek sıcaklıklı jeotermal akışkanlar için
plastik bazlı malzemeler uygun olmazken asbes-çimento karışımı malzemelerde sağlık açısından
oldukça zararlıdır.
Jeotermal sistemlerde
kaçınılmazdır [17,20].

metalik

malzeme

kullanıldığı

durumlarda

kabuklaşma

ve

korozyon

Tablo 4-6 da düşük sıcaklıklı jeotermal sistemleri oluşturan boru, vana ve ısı değiştirgeçlerinde yaygın
kullanılan metalik malzemeler, kullanım performans önerileri ve bu malzemelerin korozyona karşı
dizayn önerileri verilmektedir [4]:
Tablo 4. Borular
Malzeme
Karbon Çeliği

Galvanik Çelik

Bakır

Cam Takviyeli
Plastik Boru

CPVC Boru

Korozyon Önerileri
Pek çok durumda çok az bir testle veya
hiç test yapmadan güvenle kullanılır,
korozyon
ve
dizayn
önerilerine
uyulmalıdır.
Okisjen
tamamiyle
ortamdan
uzaklaştırılmalıdır.
Havalandırma
korozyon hızını 10 kattan fazla arttırır.
Büyük bir olasılıkla kullanılmaz.
İşletme sıcaklığında çinko koruyucu
değildir ve hızlı çukurcuk korozyonuna
neden olur.
Sınırlı
durumlar
için
uygundur.
Doğrulama
testleri
şiddetle
önerilmektedir. Korozyon ve dizayn
uyarıları dikkate alınmalıdır.
Kalın
duvarlı
uygulamalarda
kullanılabilir.
Bakır-sülfat
korozyon
ürünü
kabuklaşmaların oluşturduğu çatlaklarda
aralık korozyonu gözlemlenmiştir.
Uygun lehim gerçekleştirilmelidir.
Uzun
süreli
uygunluğu
doğrulanmamıştır.
Oksijen girdisi önemli değildir.
Zamanla sürünme kırılması dayancının
düşmesiyle kopar.
100,000 saat (11.4 yıl) dan sonra kabul
edilebilir dayancın tahmini konusunda
yeterli veri yoktur.
Yüksek sıcaklıkta kullanımında mekanik
özelliklerini kaybeder.
Büyük bir olasılıkla kabul edilemez.
Uzun süreli kullanımında kırılganlaşır.

Dizayn Önerileri
Oksijen birikimi pekçok ciddi locak korozyona
neden olabilir.
Sisteme oksijen girdisi en aza indirilmelidir.
Vented tanklarda kullanılmamalıdır. Özellikle
devridaim tanklarda oksijen temizleyicisi
olmadan kullanılmamalıdır.
Dış yüzeyler yeraltı sularından korunmalıdır.

Eğer kullanıldıysa kolayca değiştirilebilir
şekilde dizayn edilmelidir.
Akışkanın hız limiti <90 mm/s olmalıdır.
Düşük-kurşun,
yüksek
kalay
lehimi
kulanılmalıdır.

Üreticinin sıcaklık, basınç ve gerilim limitleri
bilinmelidir.
Bağlantılar üretici talimatları doğrultusunda
yapılmalıdır.
Yivli bağlantı kullanılmamalıdır.
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Tablo 5. Vanalar
Malzeme
Korozyon Önerileri
Karbon çelik trimli Kullanımı uygun değildir.
karbon çelik
Trim ömrü çoğu uygulamalar için yetersizdir.
gövde
Sap/seal/hava arayüzeyinde bölgesel
korozyon oluşur.
Havalandırma hızlı bozunuma neden olur.

Östenitik
olmayan
paslanmaz çelik
trimli karbon
çeliği gövde
Östenitik
paslanmaz çelik
saplı karbon çelik
gövde

Dizayn Önerileri
Olası kırılmalar trimde oluşur.
Vanalar kolayca açılarak tamir ve bakım
yapılabilmelidir.
Flanj veya waver dizayn tercih edilmelidir.
Yivli parçalar enaza indirgenmelidir.
Plug (yuvarlak) vanalar yüksek devirli
kullanımlar için önerilmez, çünkü plug /sap
arayüzeyinde korozyon problemi ve
sonucunda sapın dönememesi veya kırılması
sorunu oluşur.
Az sayıdaki uygulama için kabul edilebilir. Gate vanalar yüksek devirli uygulamalar için
Doğrulama
testi
kesinlikle
yapılmalıdır. önerilmez, ters sap hareketi sonucu seal kırılır
Korozyon ve dizayn önerilerine uyulmalıdır.
veya dönemez.
Trimlerdeki çukurcuk korozyonu önemli bir
sorun oluşturur.
Havalandırma gövdenin hızla korozyona
uğramasına neden olur.
Pek çok durumda çok az veya hiç test Top veya kelebek vanalar yüksek devirli
yapılmadan güvenle kullanılır.
kullanımlar için önerilir, çünkü sapın hızlı
Korozyon ve dizayn önerilerine uyulmalıdır.
dönüşü sap/seal problemini azaltır.
Havalandırma gövdenin hızla korozyona
Östenitik paslanmaz çelik veya elastomer
uğramasına neden olur.
(Buna N, Viton, TPE) yataklama uygundur.

Tablo 6. Isı değiştirgeçleri
Malzeme
Karbon çeliği

Bakır

Aluminyum
Östenitik
paslanmaz çelik

Titanyum

Korozyon Önerileri
Oksijen tutucu kullanımadığı durumlarda
önerilmez.
Eğer akışkan devamlı olarak fazla sülfat ile
işleniyorsa bazı durumlar için uygundur, ancak
doğruluk testi yine de önerilir.
Korozyon ve dizayn önerilerine uyulmalıdır.
Uygun değildir.
Isı değiştirgeci korozyon hızı kupon hızından
daha fazladır.
H2S ppb ile sürekli bir malzeme kaybı oluşur.
Uygun bir kaynak malzemesi yoktur.
Kullanımı uygun değildir.
Aşırı korozyon hızı ile felaket çukurcuk
korozyonu.
Pek çok durum için uygundur ancak doğrulama
testi önerilir.
Korozyon ve dizayn önerilerine uyulmalıdır.
T304 çeliğinde 60°C’nin üzerinde gerilimli
korozyon çatlakları oluşur. Molibden ilavesi ile
gerilimli korozyon çatlak dayancı artar.
Yüksek sıcaklıklarda yüksek klorid oranı ve
oksijen ile T304 çeliğinde çukurcuk ve aralık
korozyonu oluşur.
Molibden ilavesi ile çukurcuk ve aralık
korozyon dayancı artar.
T316L çeliği minumum değer için önerilir.
Asitler ile temizlenebilir.
Ortamda florid iyonu yoksa çok az test ile veya
hiç test yapmadan pek çok durum için güvenle
önerilir, ancak korozyon ve dizayn önerilerine
uyulmalıdır. Temizlemede asit kullanılacaksa
dikkatli olunmalıdır.
Çelik aletler kullanılırken yüzey çizilmemelidir.

Dizayn Önerileri
Sürekli oksijen tutucu kullanımı gerekir.

Eger kullanılıyorsa, dizaynı kolaylıkla sökülebilir
ve değiştirilebilir olmalıdır.
Akışkanın hız limiti <90 mm/s olmalıdır.
Düşük-kurşun, yüksek-kalay lehimler önerilir
ancak sonuç kesin değildir.

Kolay temizlenebilir ve ucuz olması bakımından
plaka-tipi ısı değiştirgeçleri önerilir.
Şekil verme işleminden sonar gerilim giderme
yapılmalıdır.
Fiber conta kullanılmamalıdır.
Viton conta önerilir.
Havalandırma minumum olmalıdır.

Kolay temizlenebilir ve ucuz olması bakımından
plaka-tipi ısı değiştirgeçleri tüp veya kılıf
şeklinde olanlara oranla daha çok tavsiye edilir.
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UYGULAMALAR
Kabuklaşma ve Korozyon Eğilimi
Bu bölümde, Balçova Jeotermal Isı Dağıtım Sistemindeki kuyulardan alınan akışkanların kabuklaşma
ve korozyon oluşturma eğilimleri Ryznar Indeksi kullanılarak belirlendi. Kuyulardan en yüksek, orta ve
en düşük sıcaklı olanlardan üç tanesinin Ryznar indeksi hesaplandı. Tablo 7’de bu üç kuyunun
akışkan kimyasal analizi, kuyu suyu sıcaklığı ve pH’ı verilmiştir.
Tablo 7. Kuyu akışkanları kimyasal analizi
Kuyu adı Sıcaklık
pH
K+ Na+
11
7.22 34 411
1. B-11
93°C
2
8.6
28 400
2. B-5
114°C
7.3
31 364
3. BTF-311
103°C
Tüm sonuçlar mg/litre olarak verilmiştir.

Ca+2
36
12
34

Mg+2
13
7
21

HCO3761
494
615

CO3-2
66

SO4-2
170
176
167

Cl194
213
198

İyonik Denge: Akışkanın elektronötürlüğünü kontrol etmek için her bir kuyu akışkanının içerdiği
iyonların toplam anyon ve katyon oranları hesaplandı (Tablo 8).
Tablo 8. B-1111 kuyusu toplam anyon ve katyon oranı
/moleküler
ağırlık(mg)

Katyonlar:

Mo/L

eq/L

10-pH = 6.03*10-8

x1=

= 6.03*10-8

= 1.788*10-2

x1=

= 1.788*10-2

/39102.0

= 8.695*10-4

x1=

= 8.695*10-4

36 mg/L

/40080.0

= 8.982*10-4

x2=

= 1.796*10-3

13 mg/L

/24312.0

= 5.347*10-4

x2=

= 1.069*10-3

pH

7.22

Na+

411 mg/L

/22989.2

K+

34 mg/L

Ca+2
Mg+2
Toplam
Katyon (eq/L):

= 0.02161
/moleküler
ağırlık(mg)

Anyonlar:

Mol/L

eq/L

SO4-2

170 mg/L

/96061.6

= 1.770*10-3

x2=

= 3.539*10-3

HCO3-

761 mg/L

/61017.3

= 1.247*10-2

x1=

= 1.247*10-2

CO3-2

mg/L

/60009.4

194 mg/L

/35453.0

ClToplam Anyon
(eq/L):

x2=
= 5.472*10-3

x1=

= 5.472*10-3
= 0.02148

Toplam anyon ve toplam katyon arasındaki fark 0.00013 eq/L, yani 0.6 % ile oldukça kabul edilebilir
bir orandır.
Ryznar Indeksi:
pHs = pCa + pALK + Kc

(3)
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burada,
pHs = kalsiyum karbonat çökelmesi oluşum pH’ı,
pCa = - log [Ca], burada [Ca] Tablo 8’de verilen kalsiyumun molar konsantrasyonu,
pALK = - log [ALK], burada [ALK] = [HCO3-] + 2 [CO3-2] + 10pH-14 –10 –pH (Tablo 8)
Kc = komplex bir sabit olup iki denge sabiti ve aktivity katsayısı içerir, hepsi sıcaklığa bağlıdır. Kc
değerini en az hata ile bulmak için grafiksel yöntemler vardır [11].
B-1111 kuyusu için denklem (3) kullanılarak bulunan Ryznar indeksi:
pCa = - log 8.982*10-4 = 3.047
pALK = log (1.247*10-2 + 2*0 +107.22-14 –10-7.22) = 1.904
Kc ≅ 1.24
pHs = 3.047 + 1.904 + 1.24 = 6.191
pHa = 7.22 (Table 3)
Ryznar Indeksi = 2 pHs - pHa = 2*6.191 – 7.22
= 5.162 ≅ 5.2
B-52 için aynı hesapamalar yapılmıştır. Tablo 9’da kuyu akışkanın toplam anyon ve katyon hesapları
verilmiş ve Ryznar indeksi 4.4 olarak bulunmuştur.
Tablo 9. B-52 kuyusu toplam anyon ve katyon oranları
/moleküler
ağırlık(mg)

Katyonlar::

Mol/L

eq/L

10-pH = 2.512*10-9

x1=

= 2.512*10-9

= 1.740*10-2

x1=

= 1.740*10-2

/39102.0

= 7.161*10-4

x1=

= 7.161*10-4

12 mg/L

/40080.0

= 2.994*10-4

x2=

= 5.988*10-4

7 mg/L

/24312.0

= 2.879*10-4

x2=

= 5.758*10-4

pH

8.6

Na+

400 mg/L

/22989.2

K+

28 mg/L

Ca+2
Mg+2
Toplam
katyon (eq/L):

= 0.01929
/moleküler
ağırlık(mg)

Anyonlar:

eq/L

Mol/L

SO4-2

176 mg/L

/96061.6

= 1.832*10-3

x2=

= 3.664*10-3

HCO3-

494 mg/L

/61017.3

= 8.096*10-3

x1=

= 8.096*10-3

CO3-2

66 mg/L

/60009.4

= 1.1*10-3

x2=

= 2.2*10-3

Cl-

213 mg/L

/35453.0

= 6.008*10-3

x1=

= 6.008*10-3

Toplam
anyon (eq/L):
Toplam katyon ve anyon farkı 3.4 %, kabul edilebilir bir değer

= 0.01997
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B-52 Kuyusu Ryznar indeksi:
pCa = - log 2.994*10-4 = 3.524
pALK = log (8.096*10-3 + 2*1.1*10-3 +108.6-14 –10-8.6) = 1.987
Kc ≅ 1
pHs = 3.524 + 1.987 + 1 = 6.511
pHa = 8.6 (Tablo 9)
Ryznar indeksi = 2 pHs - pHa = 2*6.511 – 8.6 = 4.422 ≅ 4.4
BTF-311 kuyu akışkanı Ryznar indeksi:
Tablo 10. BTF-311 kuyu akışkanı toplam katyon ve anyon oranı
/moleküler
ağırlık(mg)

Katyonlar:

Mol/L

eq/L

10-pH = 5.012*10-8

x1=

= 5.012*10-8

= 1.583*10-2

x1=

= 1.583*10-2

/39102.0

= 7.928*10-4

x1=

= 7.928*10-4

34 mg/L

/40080.0

= 8.483*10-4

x2=

= 1.697*10-3

21 mg/L

/24312.0

= 8.638*10-4

x2=

= 1.728*10-3

pH

7.3

Na+

364 mg/L

/22989.2

K+

31 mg/L

Ca+2
Mg+2
Toplam
katyon (eq/L):

= 0.02005
/moleküler
ağırlık(mg)

Anyonlar:

Mol/L

eq/L

SO4-2

167 mg/L

/96061.6

= 1.738*10-3

x2=

= 3.477*10-3

HCO3-

615 mg/L

/61017.3

= 1.008*10-2

x1=

= 1.008*10-2

CO3-2

mg/L

/60009.4

=

x2=

=

198 mg/L

/35453.0

= 5.585*10-3

x1=

= 5.585*10-3

Cl-

Toplam
= 0.01914
anyon (eq/L):
Toplam katyon ve anyon arasındaki en büyük fark 4.5% oran ile bu kuyuda bulunmuş olmasına karşın
kabul edilebilir değer içindedir (10%’un altında).
pCa = - log 8.483*10-4 = 3.054
pALK = log (1.008*10-2 + 2*0 +107.3-14 –10-7.3) = 1.997
Kc ≅ 1.11
pHs = 3.054 + 1.997 + 1.11 = 6.161
pHa = 7.3 (Tablo 10)
Ryznar Indeksi = 2 pHs - pHa = 2*6.161 – 7.3
= 5.022 ≅ 5.0
Sonuç olarak, üç farklı sıcaklıkta alınan kuyu akışkan Ryznar indeksi hesaplamalarına göre kuyu
akışkan sıcaklığı arttıkça akışkanın pH’ının arttığı Ryznar indeksinin ise azaldığı görülmüştür (Tablo
11).
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Tablo 11. Kuyu sıcaklıklık, pH ve Ryznar indeksleri
Kuyu adı
B-1111
BTF-311
B-52

Sıcaklık
93°C
103°C
114°C

pH
7.22
7.3
8.6

Hesaplanan Ryznar Indeksi
5.2
5.0
4.4

Her üç kuyu akışkanı Ryznar İndeksi sonuçlarına göre orta dereceli kabuklaşma olası gözükmektedir.
Balçova Jeotermal Dağıtım sisteminde kullanılan ısı değiştirgeçleri, boru ve kompansatörlerde
kabuklaşma tespit edilmiştir. Kompansatörün iç kısmında oluşan kabuklaşma Resim 1 de
gösterilmektedir. Borularda oluşan kabuklaşmanın X-ray diffraction yöntemi ile incelenmesi sonucu
(Şekil 1) kalsiyum karbonat (siyah ve mavi çizgiler) ve/veya magnezyum karbonat (siyah çizgi)
kabuklaşması olduğu saptanmıştır. Ayrıca düşük oranda demir nitrayt (sarı çizgi) ve sodyum demir
oksit (yeşil çizgi) vardır. Kabuklaşma kalınlığı yaklaşık 0.4 mm olarak ölçülmüştür (Res.2).

Şekil 1. Borularda oluşan kabuklaşmanın X-ray analiz diyagramı
siyah: (Ca,Mg)CO3, mavi: CaCO3, sarı: Fe3N ve yeşil: NaFeO2

Resim 1. Kompansatörün iç kısmında oluşan kabuklaşma
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Resim 2. Kabuklaşma kalınlığı
Borularda ve kompansatörlerdeki akışkan şebeke suyu olduğundan kabuklaşmanın kalsiyum karbonat
ağırlıklı olması doğaldır. Jeotermal sistemlerde kuyu akışkanının doğrudan etkilediği ısı
değiştirgeçlerinde oluşan kabuklaşma X-ray analiz sonucuna göre (Şekil 2) kabuklaşma neden olan
sadece kalsiyum karbonat (mavi çizgi) ve kalsiyandır (kırmızı çizgi).

Şekil 2. Isı değiştirgecinde oluşan kabuklaşmanın X-ray analiz diyagramı
mavi: CaCO3 ve kırmızı: Ca(Mn,Ca)(CO3)2
Buradan da görüldüğü gibi doğrudan jeotermal akışkana maruz kalan ısı değiştirgeçlerindeki
kabuklaşmanın nedeni akışkan içerisinde bulunan kalsiyum karbonat ve az miktardaki mangandır.
Kuyu pompaları, vanalar ve ısı değiştirgeçlerindeki kabuklaşmayı önlemek için inhibitör
kullanılmaktadır.
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Korozyon Türleri
Balçova Jeotermal Dağıtım sisteminde korozyona uğrayan kompansatör, dirsek, borularda ne tür
korozyon türleri oluştuğunu bulmak için gözle muayane ve sıvı penetran muayenesi yapılmıştır. Bu
muayene sonuçlarına göre genelde borularda homojen dağılımlı korozyon ve çukurcuk korozyonu
gözlemlenirken kompansatörlerde gerilimli korozyon çatlakları saptanmıştır.
Homojen Dağılımlı Korozyon:
İncelenen levhanın (Res.3) homojen dağılımlı korozyona uğrayarak koptuğu saptanmıştır. Mikrometrik
ölçüm sonuçlarına göre levhanın et kalınlığı 2.45-0.5 mm arası değişmektedir. Bulunduğu ortam
toprakaltı olarak düşünülen levhanın, yetersiz havalandırma sonucu oksijen bakımından fakir ve
bakteriyel bir ortama maruz kalması sonucu korozyona uğradığı söylenebilir.
Ayrıca korozyona uğrayarak bozunan ve işlevselliğini kaybeden boruların incelenmesi sonucunda da
homojen dağılımlı korozyonun yaygın olduğu belirlenmiştir. Aşağıda verilen fotoğraflardan (Res.3-5)
da görüleceği gibi bu tür korozyon belirli bölgelerde hızla metal kaybına yol açmakta ve o bölge
incelerek sonunda kopmaktadır.
Kaynakla birleştirilen iki borudan birinin homojen dağılımlı korozyona maruz kalarak metal kaybına
uğradığı ve sonuçta da kopmuş olduğu görülmektedir. Korozyona uğrayan borunun normalde 4 mm
olması gereken et kalınlığı yapılan ölçümlere göre 0.5-1 mm’ye kadar düşmüşolduğu saptanmıştır
(Res.5). Aynı ortamda bulunan ve birbirine birleştirilmiş borulardan sadece birinin homojen dağılımlı
korozyona uğramasının olası nedeni yüzey kaplamasındaki bozunmadır. İzolasyon maddesi ile
kaplanarak toprak altına yerleştirilen karbon çelik (St 37) boruların kaplamalarında meydana gelen
yırtılma veya bozunmalar, boruların toprak, bakteri ve nem gibi korosiv ortamlarla direk temas
etmesine ve homojen olarak korozyona uğramalarına neden olurlar.

Resim 3. Homojen dağılımlı korozyona uğramış boru parçası
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Resim 4. İncelerek kopan boru parçası

Resim 5. Kopan boru ucu
Öneriler:
1. Homojen dağılımlı korozyonun yol açtığı metal kaybı diğer korozyon türlerine oranla çok yüksek
olmasına rağmen kontrolü daha kolaydır. Bunun için korosiv ortamlarda kullanılacak malzemelerin
korozyon hızları basit deneyler ile saptanarak ömürleri tayin edilmelidir [21].
2. Yüzey kaplamaları, katodik koruma ve korosiv ortama ilave edilen korozyon hızını sınırlayıcı
maddeler gibi koruma yöntemleri uygulanmalıdır.
3. Tesisat döşenirken uygun izolasyon kaplama malzemesi kullanılmalı ve bu kaplamaların yırtık ve
delik olmamasına dikkat edilmelidir.
Çukurcuk Korozyonu:
Lokal metal kaybı sonucu oluşan çukurcuk korozyonunun Balçova Jeotermal sisteminde en çok
rastlanan bir korozyon türü olduğu gözlemlenmiştir. İncelenen pek çok boru, dirsek ve bağlantılarda
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boyutu oldukça büyük çukurcuklar saptanmıştır. Aşağıda verilen fotoğraflar (Res.6-10) oluşan
çukurcuk korozyonu büyüklüğü hakkında yeterince bilgi vermektedir.
Ucu kapalı iki adet boru incelenmiş ve borulardan birinin uç kısmına yakın bölgesinde iki adet delik
görülmüştür. Delik çevresi temizlendikten sonra yapılan makro-yüzey incelemesine göre deliklerin
çukurcuk korozyonu sonucu oluştuğu saptanmıştır (Res.6). Et kalınlığı 4 mm olan borunun bu bölgesi
1.3 mm’lik metal kaybına uğramıştır. Korozyon sonucu oluşan çukurcuklardan iki tanesi borunun
delinmesine neden olmuştur. Korozyona uğrayan bölgede bir adet çukurcuk daha gözlenmiştir
(Res.7). Bu da borudaki bu deliklerin parça yüzey hatalarından değil çukurcuk korozyonu sonucu
olduğunu belirler.

Resim 6. Çukurcuk korozyonu sonucu boruda oluşan delik

Resim 7. Deliğin hemen yanında oluşan çukurcuk korozyonu
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Resim 8. Çukurcuk korozyonu sonucu oluşan delik

Resim 9. Dirsekte oluşan delik

Resim 10. Diğer bir dirsekte oluşan delik
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Boru ve dirseklerde görülen deliklerin çukurcuk korozyonu veya gerilimli korozyon çatlağı sonucumu
oluştuğunu belirlemek için tahribatsız muayene yöntemlerinden sıvı penetrant testi kullanılarak bu
deliklerin kenarlarında çatlak incelemesi yapıldı. Tablo.12’de verilen parametrelere göre yapılan sıvı
penetrant test sonucuna göre bu deliklerin kenarlarında herhangi bir çatlak saptanmadı (Res.11-13).
Tablo 12. Sıvı Penetrant Test Parametreleri
Ön temizleme
Sıvı Penetrant sıvısı
Penetrasyon süresi
Ara temizleme
Geliştirici uygulama süresi
İnceleme

Aseton
Florışıl Penetrant
5 dakika
Su
5 dakika
UV-ışık

Resim 11. Delik ve çukurcuk korozyonu bölgesinin (Res.6) sıvı penetrant test sonucu

Resim 12. Delik etrafının (Res.8) sıvı penetrant test sonucu
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Resim 13. Delik etrafının (Res.9) sıvı penetrant test sonucu
Öneriler:
1. Çukurcuk korozyonu, genellikle klor ve brom iyonları içeren nötür ortamlarda oluşur. Klor iyonları
pasif tutumu sağlayan yüzey tabakasının içine sızarak metalin o yerlerde aktif duruma geçmesini
sağlayarak metalin o noktalarda hızla çözünmesine ve çukurcuklara neden olur. Bundan dolayı,
ortamda çözünmüş oksijen miktarını arttırıcı önlemler alınmalıdır. Bu boruların döşendiği yerler
gözönüne alınırsa, oksijen geçirimini engelleyecek büyük taş parçaları veya bakterilerin boruyla
direk temas etmemesi sağlanmalıdır [21].
2. Kaplama yapılmadan bırakılan bu boru uçlarında da kaplama yapılmalıdır.
3. Yüzey yalıtkan malzemesinin local bozulmasını önlemek gerekir.
Gerilimli Korozyon Çatlakları:
Gerilimli korozyon çatlakları genelde iki farklı malzemeden yapılmış ve termal genleşmeden dolayı
sürekli yük altında bulunan kompansatörlerde saptanmıştır. İç silindir ve dış silindir malzemesi St 37
karbon çelik, iç silindirin hareket ettiği gömlek ise 316L paslanmaz çelik (Tablo.13) olan
kompansatörde oluşan asıl hata gömlekdeki ondülün kısmının gerilimli korozyon çatlağı nedeniyle
yırtılmasıdır.
Yapılan makro-yüzey incelemesine göre görülemeyen, ancak kompansatörde ondülün kısmının
yırtılmasına sebep olan gerilimli korozyon çatlaklarının olası nedenleri [21,22];
1. Klor iyonu içeren ortamlarda yüksek sıcaklıklar (>500C)
2. Ondülün kısmında termal gradient farklarından dolayı oluşan termal genleşmelerin yarattığı
gerilimler
3. Ondülün kısmının üretimi aşamasında soğuk şekillendirmenin yarattığı içgerilimler
4. Kabuklaşma aşamasından sonra başlayan korozyon sonucu oluşan çukurcukların diplerinde
oluşan mekanik gerilim yoğunlaşması.
Tablo 13. St 37 karbon çeliği ve 316 L paslanmaz çeliğin kimyasal komposizyonu
Malzeme
St 37
316 L

%C
0.10
0.12

%Mn
0.4
1.5

%Si
0.25
2.0

%P
0.45
-

%S
0.45
-

%Cr
18-20

%Ni
9-12

%Mo
2-3
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Öneriler
1. Klor iyonu içeren ortamlarda östenitik paslanmaz çeliklerin gerilimli korozyonla çatladıkları
görülür1. Bunun için, aşağıda belirtilen üretim parametreleri kontrol edilmeli ve bu parametrelere
uymayan kompansatörler sistemde kullanılmamalıdır.
Östenitik paslanmaz çeliklerde, içerilen serbest karbonun kromla birleşerek krom karbüre
dönüşmesi sonucu ortaya çıkan ve tane sınırları korozyonuna neden olan krom karbürleri
parçalamak için, çelik üretim aşamasında 1050-11000C sıcaklıktan hızla soğutulmalıdır.
Soğuk şekillendirme sonucu çelik içinde kalan gerilimler bu tür çatlaklara yol açacak
yüksekliğe ulaşabildiklerinden, ısıl işlemin karbür ayrışımına yol açmayacak sıcaklıklarda
(8700C ve üstü) yapılması gereklidir.
Gerilimli korozyon çatlamasına duyarlık, artan nikel miktarı ile azaldığından, nikel oranı yüksek
nikel-krom-demir alaşımları kullanılmalıdır.
2. Toprak altına yerleştirilen bu tür kompansatörlerde ve borularda kathodik koruma yapılmalıdır.
Ayrıca üretim veya montaj sırasında yüzeyde oluşan sıcak yırtılma, ezik veya çapaklarda termal
genleşme farkından dolayı yüzeyde gerilimli korozyon öçatlaklarına neden olur. Örneğin iki boruya
kaynakla birleştirilen dirseğin (Res.14) yüzeyinde hatalı üretimden dolayı oluşan çapaklar ve ezilme
görülmüştür. Ayrıca ezilen kısımda sıcak yırtılma sonucu oluşan çatlakların toprakaltında korozyona
uğrayarak dirseğin delinmesine neden olduğu görülmüştür.
Bu hataların nedenleri;
1. Dirsek malzemesi, döküm aşamasında kalıplamanın hatalı yapılmasından dolayı hatalı olarak
üretilmiş ve böylece yüzeyinde çapaklar ve ezilme meydana gelmiştir. Normalde 4-5 mm olması
gereken malzeme et kalınlığı ezilmenin olduğu bölgede 1 mm kadar inmiştir. Döküm sırasında bu
bölgede oluşan sıcak yırtılma toprak altında gerilimli korozyona uğrayarak delinmelere yol
açmıştır.
2. Ezilen bölgeye uygulanan sıvı penetran testi (Tablo.12) sonucuna göre, bu deliklerin sıcak
yırtılmadan dolayı oluşan çatlakların ilerlemesinin gerilimli korozyon sonucu olduğu saptanmıştır.
Resim 15’de de görüldüğü gibi delikler çatlak görüntüsü şeklinde ilerlemişlerdir. Test bölgesinin
ultraviyole ışık altında incelenmesi sonucuna göre ise çatlakların delik çevresinde doğrusal olarak
devam ettiği belirlenmiştir (Res.16).

Resim 14. Dirsek yüzeyinde görülen ezilme, çapak ve delik
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Resim 15. Sıvı penetrant test sonucu

Resim 16. Yüzeydeki gerilimli korozyon çatlaklarının ultraviyole ışık altındaki
Görünümü
Öneriler:
1.
2.
3.
4.

Üretim aşamasında hatalı parçaların kalite kontrolünün yapılması,
Kalite kontrolden geçmemiş parçaların satın alınmaması,
Tesisat döşenirken hatalı üretilen parçaların kullanılmaması,
Kaynak işlemi sonrası yine uygun bir yöntemle kalite kontrolünün yapılması gerekmektedir.

JEOTERMAL SİSTEMLERİN KURULMASI, KOROZYON KONTROLÜ VE İNCELEMESİ İÇİN
ULUSLARARASI STANDARTLAR
Bu bölümde jeotermal sistemlerin kurulması, korozyon kontrolü ve işletim sırasında yapılması gereken
inceleme yöntemlerine ait uluslararası standartlar verilmiştir [25].
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Jeotermal kuyuların açılması ve işletilmesi ile ilgili standartlar genelde Amerikan Petrol Enstitüsü
(API), NACE Uluslararsı Malzeme önerileri ve Amerikan Malzeme Test Kuruluşunun (ASTM)
satandartlarını kapsamaktadır. Bu standartların numaraları ve isimleri aşağıda verilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•
•

NACE MR-0175-95 Sülfat Gerilimli Çatlaklara Dayanımlı Metalik Malzemeler
API Bull 5C3
Durum değerlendirme, Sondaj ve Boru döşeme
API Spec. 5D Sondaj açma Kuralları
API Spec. 5L Boru Döşeme Kuralları
ASTM A53
Çelik kaynağı ve dikişsiz boru Standartı
ASTM A106
Yüksek sıcaklıkta kullanılan dikişsiz karbon çelik boru Standartı
API Spec. 6A Vanalar ve Kuyubaşı Cihazlar için Kurallar
API Spec. 6D Boruhattında kullanılan Vanalar için Kurallar

Korozyon hızı ölçümü ve korozyon türlerini saptamada kullanılan standartlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ASTM G-1
Korozyon test parçalarını hazırlama, temizleme ve değerlendirme
ASTM G-4
Sahada korozyon kupon testi
ASTM G-28
Kaba, nikelce zengin ve kromca zengin alaşımların tanelerarsı korozyon
eğilimlerini belirleme
ASTM G-30
U-eğimli gerilim korozyon test parçası hazırlama ve kullanma
ASTM G-46
Çukurcuk korozyonu testi ve değerlendirilmesi
ASTM G-48
Demir klorid solüsyonu kullanarak paslanmaz çelik ve ilgili alaşımların
çukurcuk ve aralık korozyon dayançlarının bulunması
ASTM G-58
Kaynak dikişleri için gerilim korozyon test parçasının hazırlanması
ASTM G-71
Elektrot içinde galvanik korozyon ölçümü ve değerlendirme
ASTM G-96
Aralık korozyon testi
ASTM G-96
Sahada anında korozyon incelenmesi
ASTM G-102 Elektro kimyasal ölçümlerle korozyon hızı hesaplanması

Korozyona uğramış jeotermal sistem parçalarının testleri için genelde tahribatsız muayene standartları
önerilmiştir:
•
•
•
•
•
•
•

ASTM E-1003
ASTM E-1002
ASTM E-165
ASTM E-709
ASTM E-114
ASTM E-797
ASTM E-1032

Hidrolik sızdırmazlık testi
Ultrasonik sızdırmazlık testi
Sıvı penetrant testi
Magnetik parçacık testi
Ultrasonik darbe-yankı, doğrusal demet testi
Ultrasonik darbe-yankı, kalınlık ölçüm testi
Kaynak dikişlerinin Radyografik testi
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE
MALİYET ANALİZİ
A.Berkan ERDOĞMUŞ
Macit TOKSOY
M. Barış ÖZERDEM
Engin GÜLŞEN

ÖZET
Son yıllarda, ülkemiz enerji tüketiminde ve fosil enerji kaynaklarının maliyetlerindeki artışlara paralel
olarak, jeotermal enerjinin kullanımını öngören bölge ısıtma sistemlerinin sayısındaki artış dikkat
çekicidir. Jeotermal enerji yatırımlarına karar verme sürecinde uygulanabilirliği tartışılan projelerin, ilk
yatırım, ömürboyu yenileme ve işletme maliyetlerinin düşük olması, geri ödeme sürelerinin kısalığı ve
proje ömrü sonunda yeterli karlılık düzeyine sahip olmaları gözönüne alınması gereken en önemli
kriterlerdir. Jeotermal enerjinin kullanıldığı bölge ısıtma sistemleri de, diğer yaygın enerji kaynaklarının
kullanıldığı sistemler gibi yüksek ilk yatırım maliyetlerine sahiptir. İlk yatırım maliyeti yüksek bir
jeotermal bölge ısıtma sistemi, ilk bakışta uygulanabilir görünmese de, düşük işletme ve yenileme
maliyetleri (ömür boyu maliyetler), yeterli ticari karlılık düzeyi ile alternatif projelere üstünlük
sağlayabilir. Üstelik jeotermal projeler 20 - 25 yıl gibi uzun dönemleri kapsayan süreçler için
değerlendirildiğinde, toplumsal açılardan da önemli faydalar sağlar. Bu çalışmada, jeotermal bölge
ısıtma sistemlerinde maliyet analizlerinin nasıl yapılması gerektiği üzerinde durulacaktır. İlk olarak,
yatırımların ekonomik değerlendirmelerinde sıklıkla kullanılan net bugünkü değer, indirgenmiş geri
ödeme süresi ve iç karlılık oranı yöntemleri kısaca tanıtılmıştır. İç karlılık oranı yöntemi henüz
planlama aşamasında olan Balçova Sistem – 2 Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminde örneklenmiştir. İç
karlılık oranı yöntemi, daha önce yapılan bir çalışmada, Türkiye’nin en büyük bölge ısıtma
sistemlerinden biri olan Balçova – Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi’nin (JBIS) ekonomik
açıdan değerlendirilmesinde kullanılmıştır. Balçova – Narlıdere JBIS için yapılan ekonomik analizde
hem uygulama fiyatları hemde ilk yatırım maliyetinin büyük bir kısmını oluşturan malzemelerin (paket
tip borular, ısı değiştiricileri, ithal edilen derin kuyu içi pompası, debi ve sıcaklık ayar vanalarının)
gelişen pazar şartlarıyla değişen fiyatları göz önüne alınarak iki ayrı durum değerlendirilmiştir. Bu
çalışmada, hem geçmişte yapılan bir yatırımın ekonomik değerlendirmesine hem de yeni bir yatırım
için yapılması gerekli ekonomik analize örnek olması açısından Balçova – Narlıdere ve Sistem-2
yatırımları ele alınmıştır. Balçova Sistem - 2 yatırımı için işletme maliyeti, Balçova – Narlıdere
JBIS’deki maliyetler ve bu sistemlerdeki ısıtma kapasiteleri gözönüne alınarak tahmin edilmiştir. Her iki
sistemin ekonomik analizinden elde edilen sonuçlar kıyaslanmış ve bu veriler ışığında jeotermal bölge
ısıtma sistemlerinde ilk yatırım maliyetlerinin karşılanması için gerekli fiyat politikasının
belirlenmesinde iç karlılık oranı yönteminin kullanılması tartışılmıştır.

1. GİRİŞ
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri yatırımcılarının ve kullanıcılarının verecekleri kararları etkileyen en
önemli faktörler, yatırımın geri dönüşü ve enerji maliyeti gibi ekonomik faktörlerdir. Jeotermal bölge
ısıtma sistemlerininin projelendirilmesinin ilk adımı olan kavramsal planlama analizlerinden biri de, söz
konusu ekonomik faktörlerin sayısal anlamda yatırım öncesinde belirlendiği, finansal fizibilite analizidir
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[1]. Bölge ısıtma sisteminin büyüklüğü, sistemin jeotermal sahaya uzaklığı, üretim ve re-enjeksiyon
kuyu sayıları, jeotermal akışkan üretim ve re-enjeksiyon sıcaklıkları, bölge ısıtma sistemi yük
yoğunluğu ve katılım oranı, finansal fizibiliteyi belirleyen en önemli girdilerdir. Jeotermal bölge ısıtma
sistemlerinin projelendirilmesinde gelişmiş ülkeler ile ülkemiz arasındaki en temel farklılık, teknik
(yöntemsel) anlamda gerçekleştirilmeyen ekonomik fizibilite (uygulanabilirlik) analizlerinde
görülmektedir.
Literatürdeki son örneklerine bakıldığında [1,2,3,4,5], değişik ülkelerdeki jeotermal bölge ısıtma
sistemlerinin ekonomik fizibilitesinde göz önünde tutulan en önemli sonuç, kullanıcıya diğer enerji
kaynakları ile ekonomik anlamda yarışabilir bir alternatif enerji sunumunun gerçekleştirilmesidir. Bir
başka deyişle önemli olan, tüketim talebini belirleyen ve kullanıcının satın alacağı kWht enerjinin
maliyetinin ne olacağıdır. Ekonomik anlamda yapılabilir - yarışabilir yatırımlar için, ayrıca, reel yatırım
finansman maliyetlerinin göz önüne alınması zorunludur. Bu iki özellik göz önüne alındığında, gerçek
piyasa koşullarında finanse edilmiş, yatırımcı için karlı, tüketici için alternatiflerine göre daha ucuz
enerji sağlayan jeotermal bölge ısıtma sistemi projelerinin gerçekleştirilmesi mümkündür.
Projelerin başlangıçlarındaki büyük yatırım maliyetleri, projelerin geri ödemesinin uzun yıllar alması
[2], dış maliyetleri olmayan konvansiyonel sistemlere karşı kullanıcıların jeotermal sisteme dahil
olmanın gerektirdiği değişiklikleri kabul etme ve dağıtım şebekesinin maliyetlerine katılma gerekliliği
[3], jeotermal bölge ısıtma projelelerinin gerçekleştirilmesinde en önemli ekonomik zorluklar olarak
görülmektedir.
Ülkemizdeki jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin yatırım planlaması açısından aşağıdaki özelliklerden
bir veya birkaçını içerdiği gözlenmektedir:
•
•
•
•
•
•

•
•

Jeotermal saha geliştirme maliyetleri yatırımlar içinde göz önüne alınmamaktadır.
Finansman maliyeti, alternatif yatırım maliyetleri, yatırım karlılığı göz önüne alınmamaktadır.
İşletme maliyetlerini de göz önüne alan toplam yatırım maliyeti analizleri yapılmamaktadır.
Projelerin bölgesel katılım oranına1 duyarlılığı göz ardı edilmekte, katılım oranı %100 olarak
kabul edilmektedir.
Karakteristikleri bilinmeyen sahalarda, çoğunlukla tek, nadiren birden fazla kuyunun kabataslak
bilinen performanslarına bağlı olarak ısıtma kapasitesi belirlenmekte, sistemin temel
elemanlarının seçilmesinden sonra bir ön fizibilite yapılarak uygulamaya geçilmektedir.
Kamu kuruluşları olan il özel idareleri veya belediyeler tarafından yürütülen projeler, genellikle
bu kurumların bütçelerinden ayrılan fonlarla ve kullanıcılardan ön fizibilite raporlarına göre
belirlenen katılım payları ile desteklenmektedir. Bu desteklerin yetersiz kalması
proje
başlangıcındaki yoğun maliyetleri karşılamada sorunlar yaratmaktadır.
Kullanıcı maliyetlerinin belirlenmesinde sistemin sürdürülebilirliği göz ardı edilmektedir.
Gerek kavramsal planlamada, gerek uygulamada gerek işletme esnasında işletme maliyetlerinin
minimizasyonuna duyarlılık gösterilmemektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle, pekçok kentimizde başlatılan jeotermal bölge ısıtma projeleri sağlıklı
olarak yürütülememektedir.
Bu çalışmada, önce, jeotermal bölge ısıtma sistemi yatırımlarınon ekonomik analizlerinde
kullanabileceğimiz Net Bugünkü Değer, İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi ve İç Karlılık Oranı yöntemleri
tanıtılmıştır. Daha sonra, iç karlılık oranı yöntemini içeren ekonomik analiz, Balçova-Narlıdere
jeotermal sahasındaki gelişmelere bağlı olarak 2004 yılında uygulanması öngörülen, kavramsal
planlama ve uygulama aşamasındaki, Balçova Sistem-2 için örneklenmiştir. 2 x 5000 konut projesinin
ilk adımı olan 400.000 m2’lik bir konut alanına hizmet edecek Balçova Sistem – 2 JBIS’nin ekonomik
analizinde Balçova – Narlıdere JBIS’de kazanılan deneyimler ve yatırım maliyetlerinde gerçekleşen

1

Bölgesel katılım oranı, jeotermal bölge ısıtma sistemine o bölgede yer alan konutların katılma
oranıdır.
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değişimler gözönüne alınmıştır. Son olarak, Balçova - Narlıdere JBIS yatırımı sonrasında yapılan
ekonomik analiz, sonuçlarıyla birlikte sunulmuştur.

2. EKONOMİK ANALİZ TEKNİKLERİ
Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin gelişimi, rezervuarın belirlenmesinden jeotermal enerjinin
kullanıma sunumuna kadar geçen tüm süreçleri kapsamaktadır. JBIS projelerinin uygulanabilir olup
olmadığına karar verme sürecinde, yatırım için detaylı ekonomik analizlerin yapılması zorunludur.
Ekonomik analiz, rezervuar değerlendirmeleri ve sistem ön tasarım aşamalarının ardından uzman
kişilerce yapılmalıdır. Yapılan ekonomik analizlerde ilk yatırım maliyeti, ömürboyu maliyet, geri ödeme
süresi ve proje ömrü sonundaki karlılık gözönüne alınması gereken önemli kriterlerdir. Ekonomik
analizin sonucunda, jeotermal bölge ısıtma proje faaliyetlerinin sürdürülüp sürdürülemeyeceği
konusunda bir karara varılır.
Jeotermal yatırımların ekonomik analizlerinde farklı zaman dilimlerindeki yatırım ve işletme maliyetleri
ile gelirlerin karşılaştırılması gerekmektedir. Bu karşılaştırma sürecindeki en büyük problem paranın
zaman değerinden kaynaklanır. Borç alınan ana para için geri ödenmesi gereken fazla para yada ana
paranın bir yatırımda kullanılmasıyla elde edilecek kazanç, paraya zaman değeri katmaktadır. Bu
yüzden jeotermal projeler gibi uzun dönemleri kapsayan yatırımlar için gelecekteki nakit akımlarında
paranın zaman değerinin göz önüne alınması şarttır. Paranın zaman değerini gözönüne alan farklı
yöntemler projelerin değerlendirilmesinde kullanılabilir. Bu yöntemler içinde en çok tercih edilenler ise,
net bugünkü değer (NBD), geri ödeme süresi, iç karlılık oranı (İKO) dır. Bu yöntemlerin dışında
paranın zaman değerinin göz önüne alınmadığı basit karlılık oranları ve geri ödeme süresi gibi
yöntemler de mevcuttur. Paranın zaman değerinin hesaba katıldığı yöntemlerde kullanılan ortak
kavram, gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerini hesaplamak için gereken indirgeme oranıdır.
Gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerleri Denklem 1 yardımıyla hesaplanır.
 1 
P = F⋅ 
t 
 (1 + r ) 

(1)

Denklem 1’de, ”F”, “t” yıl sonraki bir nakit akımını, “P” o nakit akımının bugünkü değerini, “r” ise
indirgeme oranını göstermektedir. Denklem 1’de içler dışlar çarpımı yapılır ve “r” yerine faiz oranı ”i”
yazılırsa, bir yatırımın gelecekteki değeri hesaplanır. Formüllerde indirgeme ve faiz oranları, ondalıklı
olarak kullanılmalıdır. (Örneğin, yıllık faiz oranı yüzde 7 olarak alınmışsa, formülde i yerine 0.07
yazılmalıdır.)
İndirgeme oranı, yatırımcının projeden kazanmayı düşündüğü en küçük karlılık oranı veya proje
finansmanında kullanılan kaynakların sermaye maliyeti olarak tanımlanabilir. Özkaynak ile finanse
edilen projelerde indirgeme oranı, özkaynakların başka yatırım alanlarına yatırılmaması sonucu
vazgeçilen gelir oranını ifade eden fırsat maliyetidir. Projede yabancı kaynak kullanımı düşünülüyorsa
sağlanan kaynak için katlanılan maliyet, sermaye maliyetini yansıtacaktır. Öz ve yabancı kaynakların
birlikte kullanıldığı projelerde ise, öz kaynak ve yabancı kaynak sermaye maliyetlerinin ağırlıklı
ortalamasını almak gerekmektedir. Faiz oranları, piyasadaki kar oranları, risk içermeyen yatırımların
kar oranları, yatırımdaki risklerin derecesi ve enflasyon indirgeme oranının belirlenmesinde önemli
etkiye sahiptirler. İndirgeme ve faiz oranlarının ikisi de paranın zaman değerini içinde barındırsalar da
aslında kavram olarak birbirlerinden farklıdırlar. Faiz oranları, borç veren ile borçlu kişi arasında
yapılan bir anlaşmayla belirlenen sabit oranlardır. İndirgeme oranları ise, kişi ve kurumlara, enflasyona
ve yatırımların fırsat maliyetlerine göre değişen oranlardır. Geçmişe yönelik yatırımların yeniden
yapılan ekonomik değerlendirilmelerinde indirgeme oranlarını belirlemede zorluklar söz konusudur. Bu
gibi durumlarda, bankalarca verilen faiz oranları kullanılarak geçmişte yapılan yatırımların bugünkü
değerleri bulunabilir. Gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerleri ise indirgeme oranları kullanılarak
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hesaplanır. Normal şartlarda indirgeme oranları projelerde sabit kabul edilir. İndirgeme oranının
gerçekçi olarak tesbiti doğru sonuçlara ulaşılmasını sağlar [6].
Bir projenin ekonomik analizinin yapılabilmesi için net nakit akımlarının tahmin edilmesi gerekir. Bölge
ısıtma sisteminin kavramsal planlaması sonrasında ilk yatırım maliyetlerinin ne olacağı doğru olarak
belirlenmelidir. Yatırım maliyetleri, üretim ve re-enjeksiyon kuyularının delinme, kuyubaşı binaları ve
bağlantıları, boru ağları (jeotermal akışkan taşıma, şehir içi dağıtım ve bina içi dağıtım devreleri), ısı
merkezleri ve bina altı bağlantıları için yapılması gereken yatırımları içermektedir. İlk yatırım
maliyetlerinin belirlenmesi, gelecekteki işletme maliyetlerinin ve gelirlerinin tahmin edilmesine göre risk
oranı daha düşük olan bir işlemdir. Gelecek nakit akımlarını oluşturan gelir ve işletme maliyetleri, bazı
öngörülere ve daha önce işletmeye alınan ve ekonomik olarak işletilen sistemlerde gerçekleşen
değerlere dayanarak tahmin edillir. Gelirlerin belirlenmesinde doğrusal trend analizi, logaritmik
trendler, regresyon analizi gibi değişik yöntemler kullanılabilir. Burada önemli olan duruma uyan en iyi
tahmin yönteminin seçilmesidir. Kavramsal planlamanın başlangıcında, jeotermal sistemin kurulacağı
bölgede yaşayan kişilere yapılacak anketler sistemin planlanması ve finansmanı ile ilgili konularda
geleceğe yönelik öngörüler yapabilmemizi sağlar. Dolayısıyla, gelecekteki jeotermal enerji kullanıcı
sayıları yapılacak anket sonuçlarına göre tahmin edilebilir. Jeotermal enerjinin belirli bir süre sonunda
başlangıçta öngörülen kullanıcı sayısına ulaşacağı ve bu süre sonunda yeni bağlantıların
yapılmayacağı düşünülerek gelirler hesaplanmalıdır. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gelirler,
bağlantı ve enerji kullanım gelirleri olmak üzere ikiye ayrılır. Jeotermal enerji kullanım bedellerinin
belirlenmesinde ısıtılan alan başına ücretlendirme tercih ediliyorsa, sisteme katılması muhtemel
konutların kullanım alanlarının tespit edilmesi, yatırımın ilk yıllarındaki bağlantı gelirlerinin tahmin
edilmesi için gerekecektir. Ekonomik analizlerin üçüncü ve en önemli adımı su, elektrik, personel
ücretleri, kimyasal maddeler (inhibitör ve diğer) ve diğer harcamaların yer aldığı yıllık işletme
maliyetlerinin tahmin edilmesidir. Ekonomik analizlerde son olarak dikkat edilmesi gereken kısım
amortisman giderlerinin ve hurda değerlerinin belirlenmesidir. Yatırımlarda kulanılan ekipmanların
teknik ömürleri boyunca, her yıl, ekipmanların ilk yatırım maliyetlerinin bir kısmı, yıllık gelirlerden gider
olarak ayrılarak verimli kapasitenin sürekliliğinin korunması hedeflenir ki bu giderler amortisman olarak
adlandırılmaktadır [6]. Amortisman giderlerinin belirlenmesi bir yatırımın ekonomik değerlendirmesinde
oldukça önemlidir. Amortisman hesaplarında, değişmez yüzdelerle amortisman ayırma, dalgalanma
gösteren amortisman, azalan tutarlar üzerinden amortisman ayırma yöntemleri kullanılabilmektedir.
Hurda değer, bir yatırımın ekonomik ömrü sonundaki piyasa değeridir. Hurda değerin büyük boyutlara
ulaşması, yatırım projelerini değerlendirilmesinde hesaplara katılmasını zorunlu hale getirmekte ve
yatırım kararlarına yansıtılmamasıyla da hatalı sonuçlara ulaşılmaktadır. Hurda değeri belirleme çok
hassas bir konu olup, bu konuda tecrübeli kişilerce yapılmalıdır.

3. PARANIN ZAMAN DEĞERİNİN GÖZÖNÜNE ALINDIĞI EKONOMİK ANALİZ YÖNTEMLERİ
3.1 Net Bugünkü Değer Yöntemi:
Bu yöntemde, tahmin edilen gelecekteki nakit akımları daha önceden belirlenmiş indirgeme oranına
göre ekonomik analizin yapıldığı zamana taşınır. Böylece, gelir ve giderlerin bugünkü değerleri
bulunur. Gelir ve giderlerin bugünkü değerleri arasındaki fark ise yatırımın net bugünkü değeri olarak
isimlendirilir ve matematiksel olarak Denklem 2 ile ifade edilir. Net Bugünkü Değer (NBD), bir
yatırımın yapılmasıyla ne kadarlık bir değerin yaratıldığını gösterir.
n

At

t =0

(1 + r ) t

NBD = ∑

(2)

Denklem 2’de, “At“ t. yıldaki net nakit akımını göstermektedir. Ara yıllarda öngörülen yenileme
maliyetleri, proje ömrü sonunda ekipmanların hurda değerleri, proje ömrü boyunca işletme maliyetleri,
kazanılması tahmin edilen gelirler, ödenilecek vergiler nakit akımlarını oluşturmaktadır. Denklem 2’nin
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uygulanmasıyla elde edilecek sonuç sıfırdan büyükse proje uygulanabilir olacaktır. Sonucun negatif
olması durumunda ise proje kabul edilmemelidir. Eğer alternatif projelerin ekonomik
karşılaştırılmasında net bugünkü değer yöntemi uygulanıyorsa, herbiri için hesaplanan NBD’ler
büyükten küçüğe doğru sıralanmalı ve en büyük NBD’ye sahip olan proje seçilmelidir. Net bugünkü
değerin kullanımında karşılaşılan en büyük sıkıntı, proje ömrü boyunca sabit kabul edilen indirgeme
oranıdır. Oysa, proje ömrü boyunca sermaye yapısı ve maliyeti değişebilir. Dolayısıyla farklı indirgeme
oranlarının kullanılması gerekebilir. Diğer yandan farklı özelliklere, kapasitelere sahip alternatif projeler
arasında seçim yapmak gerektiğinde bu yöntemi kullanmak doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu
sebeplerle daha gerçekçi bir metod olan iç karlılık oranı geliştirilmiştir [6].
3.2 İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi Yöntemi
Basit geri ödeme süresi, yatırılan paranın ne zaman geri kazanılacağını gösteren çok kullanılan basit
bir yöntemdir. Geri ödeme süresi, paranın zaman değeri göz önüne alınarakda hesaplanabilir. Bu
 At 
 toplamının ne kadarlık bir zamanda indirgenmiş
durumda, indirgenmiş net nakit akımlarının 
 (1 + r ) t 


 M 
t  karşılayacağı hesaplanır. Dolayısıyla bu yöntemle, Denklem 3 ile
yatırım maliyetlerini 
 (1 + r ) t 


gösterilen eşitliğin sağlandığı yıl hesaplanır [7].
m
Mt
∑
t
t = 0 (1 + r )

=

n
At
∑
t
t = m + 1 (1 + r )

(3)

3.3 İç Karlılık Oranı Yöntemi
İç karlılık oranı (İKO) yönteminde, bir projenin net bugünkü değerini sıfıra eşitleyen indirgeme oranı
araştırılır. Bu oran projeye yatırılan sermayenin karlılık oranını verir. İç karlılık oranı yönteminin net
bugünkü değer yönteminden farkı, yatırım performansının miktar yerine yüzde ile ölçülmesidir. Bu
yöntem matematiksel olarak Denklem 4 ile ifade edilir.
n
At
=0
∑
(4)
t
t = 0 (1 + r )
Denklem 4’ün çözümü deneme yanılma yöntemi ile yapılabilir. Bu yöntemde farklı indirgeme oranları
ile net bugünkü değerler bulunur. Şekil 1’te gösterildiği gibi, sıfıra en yakın pozitif ve negatif net
bugünkü değerleri veren indirgeme oranları için, Denklem 5 ile gösterilen lineer interpolasyon formülü
kullanılarak, NBD’i sıfıra eşitleyen indirgeme oranı yani iç karlılık oranı bulunur. Genellikle indirgeme
oranları en fazla %5 arttırılarak veya azaltılarak sonuca ulaşılmaya çalışılır.
İKO = r + +

NBD + ⋅ (r − − r + )
NBD + + NBD −

(5)
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Şekil 1. İç karlılık oranının hesaplanması [8]
İç karlılık oranı sıfır olduğunda, yatırımın ekonomik ömrü sonunda ne zarar ne de kar elde edilecektir.
Sosyal boyutunun ve ülke ekonomisine katkılarının ön plana çıktığı kamu yatırımlarının dışında
karlılığın sıfır olmaması beklenilir. Hesaplanan iç karlılık oranı, yatırımcının yatırım başlangıcında
beklediği karlılık oranından büyükse, projenin uygulanması kabul edilir ve yatırıma başlanır [7,8].
Enerji projelerinin uygulanabilmesi için net bugünkü değeri sıfıra eşitleyen indirgeme oranının (iç
karlılık oranının) %14’ten büyük olması istenmektedir [9]. Alternatif projeler için bir değerlendirme
yapılıyorsa, bu projeler için hesaplanan karlılık oranları büyükten küçüğe sıralanır ve en yüksek iç
karlılık oranına sahip olan proje tercih edilir.
İç karlılık oranı aynı zamanda yatırımcıya projenin finansmanı ile ilgili bilgiler de verir. Yatırımcının
borç alması gerektiği zaman, ödeyebileceği faiz oranının en fazla ne olabileceği konusunda da açık bir
bilgi sunmaktadır.
İç karlılık oranının üstünlükleri:
•
•
•

Paranın zaman değerini göz önüne alması,
Sermaye maliyetinden bağımsız olması,
Proje finasmanı ile ilgili bilgi vermesi

şeklinde sıranabilir. Bu yararların yanısıra, iç karlılık oranı yönteminin bazı durumlarda kullanılması
yatırımcının hatalı kararlar almasına sebep olabilir. Nakit akımlarında sadece bir kez işaret değişimi
görülen projeler basit yatırımlar olarak isimlendirilir. Bu yatırımlar için NBD profilleri Şekil 1 de
gösterildiği gibidir. Basit olmayan yatırımlarda bugünkü net değer değişik indirgeme oranlarıyla birden
fazla işaret değişimi gösterir ve işaret değişimi sayısı kadar iç karlılık oranı hesaplanır ki bu tip
projelerde iç karlılık oranın kullanılması anlamsız sonuçlar verebilir. Bu tür projelerde net bugünkü
değerin indirgeme oranı ile değişimi Şekil 2’deki gibidir. Bu durumda net bugünkü değer yöntemi
kullanılmalıdır [8,10].

+

İKO1

-

+
-

İKO2

+

İKO3

-

r

- NBD

Şekil 2. Basit olmayan yatırımlar için NBD’nin değişim profili [8]
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Birden fazla projenin iç karlılık oranlarının karşılaştırılmasında yatırımların büyüklüğünden
kaynaklanan toplam kar hacmi göz önüne alınmadığı için yanlış bir seçim, yatırımcının elinde atıl
fonun kalmasına sebep olabilir [6].
Bu çalışmada değinilen yöntemlerin uygulanması sırasında hesapların basitleştirilmesi amacıyla
yapılan kabuller şunlardır:
•
•

Tahmin edilen gelecek nakit akımlarının doğruluklarının kesin olduğu,
Tüm nakit akımlarının dönem sonlarında gerçekleştiği.

4. BALÇOVA SİSTEM-2 JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİ VE EKONOMİK ANALİZİ
Bu bölümde bir jeotermal bölge ısıtma sisteminde maliyet analizi, Balçova Sistem-2 projesi örneği ile
verilmiştir. Bölümde önce sistem genel özellikleri tanıtılmış, daha sonra da ekonomik analizin detayları
verilmiştir.
4.1 Balçova Sistem- 2 Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi
Maliyet analizinin detaylı olarak örneklendiği Balçova Sistem-2 JBIS’nin genel sistem karakteristikleri
aşağıda verilmiştir.
a. Jeotermal Bölge ısıtma sisteminin uygulacağı alan, Sakarya Caddesi ile kuzeyden, Ata Caddesi ile
doğudan sınırlanmış toplam 244,600 metrekare olan bir alandır. Mevcut konut sayısı 2,467 olup,
toplam kunut alanı 310,700 metrekaredir. Günümüz imar izinlerine göre yapılaşma tamamlandığı
zaman toplam konut sayısı 3,247 olacak, toplam konut alanı da 388,700 metrekareye ulaşacaktır.
b. Bölgede yapılan anket çalışmasına göre [11], konut sahiplerinin %89’u jeotermal bölge ısıtma
sisteminde yer almak istemektedir. Ancak sistem içinde yer almanın öngörülen maddi yükünü
karşılayabilen konu oranı %74’tür [11].
Bölge ısıtma sistemi, Balçova-Narlıdere Jeotermal Sahasındaki kuyu sisteminden üretilen jeotermal
akışkandan enerji alan bir ısı merkezi ve bu ısı merkezine bağlı bir şehir şebekesinden oluşmaktadır.
Balçova Sistem-2 JBIS'de jeotermal akışkan taşıma devresi basitleştirilerek Şekil 3'de verilmiştir.

Şekil 3. Balçova Sistem-2 JBIS jeotermal akışkan taşıma devresi
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Maliyet analizinin öngörüldüğü sistemin yatırımı aşağıdaki bileşenleri içermektedir.
i. Balçova Sistem-2 ısı merkezine jeotermal akışkan taşıyan jeotermal hattın gidiş dönüş
toplam uzunluğu 3,724 metredir.
ii. Jeotermal hatta ön izoleli çelik, şehir şebekesinde ön izoleli komposit boruların kullanılması
öngörülmektedir.
iii. Isı merkezine titanyum plakalı ve her biri 7,500,000 kcal/h kapasiteye sahip üç adet ısı
değiştiricisinin konulması düşünülmüştür. Bu eşanjörlerin çalışma sıcaklıkları jeotermal akışkan
tarafında 110/55 oC, enerji dağıtım devresi tarafında ise 80/50 oC dir. Bina altlarındaki ısı
değiştiricilerinde ise plaka malzemesinin paslanmaz çelik olması öngörülmüştür.
iv. Bina içi ısıtıcı elemanlarında termostatik radyatör vanaların kullanılması ve debi kontrolüyle
bina içi devrelerinde radyatörlere giriş sıcaklığının sabit tutulması amaçlanmaktadır.
4.2 Balçova Sistem-2 JBIS’nin İlk Yatırım Maliyeti ve Finansmanı
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri, jeotermal rezervuarın belirlenmesinden
jeotermal enerjinin kullanıma sunulmasına kadar yapılan tüm işleri kapsamaktadır. Balçova Sistem-2
projesinin ilk yatırım maliyeti belirlenirken, uzun bir süredir işletilmekte olan BNJBIS’de daha önce
yapılan ve halen devam eden rezervuar çalışmaları sebebiyle, yeni bir rezervuar belirleme çalışması
veya araştırma kuyusu maliyeti hesaba katılmamıştır. Proje ve dökümantasyon maliyetleri, ilk yatırım
maliyetlerine eklenmiştir. Eğer bölge ısıtma sistemi yeni bir jeotermal sahada yapılıyorsa, açılması
gereken araştırma kuyularının, jeolojik, jeofizik etüdlerinin maliyetlerinin de ilk yatırım maliyetine
eklenmesi gerekir.
Sistem-2’nin yatırım bileşenlerine ait maliyetler Tablo 1’de, Balçova Sistem-2 için İlk Yatırım Maliyetleri
başlığı altında toplanarak verilmektedir. Bu tabloda sunulan değerler 388,700 m2 ısıtma kapasitesine
sahip sistemin kurulması durumunda geçerlidir ve tüm işlerin işveren tarafından hazırlanacak teknik
şartnameye uygun olarak çalışır vaziyette teslim edilme maliyetleridir.
Görüleceği üzere tam katılım söz konusu olduğunda toplam maliyet 3,472,866 US $ olacaktır. Burada
yatırım maliyeti ilk önce TL cinsinden hesaplanmış ve dolar kurunun 1,450,000 TL olduğu kabul
edilmiştir. Yatırım maliyeti içinde en büyük pay %32.96 ile kuyuların açılmasına aittir. Balçova Sistem2’nin ekonomik analizi yapılırken değişik gelişim senaryoları üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmayla
örneklenen ekonomik analizde, beş yıl sonunda katılımın dizayn kapsitesinin % 75’ine ulaşacağı [11]
ve sistemin daha fazla büyümeyeceği düşünülerek, bina altı maliyetlerinin % 75’i alınmış ve toplam ilk
yatırım maliyeti 3,312,493 US $ olarak bulunmuştur.
Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, kuyu delinme maliyetleriyle birlikte jeotermal akışkan taşıma ve şehir
içi dağıtım hatlarının maliyetleri jeotermal bölge ısıtma yatırımlarında önemli bir yer teşkil etmektedir.
Kuyu delinme ve kuyu donanımlarının maliyetleri Bergama örneği baz alınarak hesaplanmıştır. Boru
hattı maliyeti ve boru ömrü, kullanılan malzeme ve koruyucu kaplamaya göre değişiklik
göstermektedir. Bu yatırımda kullanılan CTP + PUR+ CTP boruların ömrünün 20 yıl olacağı kabul
edilmiştir. Çelik borularda olduğu gibi, açılan kanallarda beton sabitleyicilerin kullanılacağı, boruların
konik geçmeli ve yapıştırmalı bağlantıyla birleştirileceği öngörülmüştür. 20 yıllık toplam sistem ömrü
sebebiyle boru hattı için herhangi bir yenileme, değiştirme maliyeti öngörülmemiştir.
Projenin ilk yatırım maliyetinin finansmanında banka kredisinin kullanılacağı, yenileme maliyetlerinin
ise yatırımdan kazanılan gelirlerle karşılanacağı öngörülmüştür. Bu sebeple 3,312,493 US $’lık bir
banka kredisinin yıllık %7 faizle 5 yıl sonunda geri ödeneceği kabul edilmiştir. Denklem 1 ve yıllık %
7’lik faiz oranı kullanılarak 5 yıl sonunda bankaya ödenecek tutar
F = 3,312,493 ⋅ (1 + 0.07) 5 = 4,645,942 US $ olarak bulunur
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5 yıl sonunda yapılacak bu ödemenin eşit taksitlerle her yılın sonunda ödeneceği göz önüne alınmıştır.
Dolayısıyla beş yıl boyunca her yıl 929,188 US $ bankaya geri ödenecektir. Yatırıma inşaat işleri için
en uygun olan zamanda, 2004 başlarında, başlanıp, 6 aylık yapım aşaması sonrasında sistemin
devreye alınması planlanmaktadır.
Tablo 1. Balçova Sistem-2 için ilk yatırım maliyetleri (%100 katılım)
Bileşen
Proje Maliyeti

Açıklama
390,000 m2 ısıtma kapasiteli bölge
ısıtma sisteminin Proje Tasarım
Esaslarına uygun şekilde
projelendirilmesi

Dökümantasyon

Proje uygulama esaslarında
belirtilen hesap raporlarının, teknik
çizimlerin, hakedişlerin,
hazırlanması

Kuyu Açılması

3 adet üretim 1 adet reenjeksiyon
kuyu maliyeti
3 adet üretim 1 adet reenjeksiyon
kuyusunun kuyubaşı ekipman
maliyetleri
390,000 m2 ısıtma kapasite için
termal hat
390,000 m2 ısıtma kapasitesi için
tipik ısı merkezi maliyetleri
Projeden gelen şehir dağıtım
metrajları
375 bina için bina altı maliyetleri

Kuyu
Donanımları
Ana Termal Hat
Isı Merkezi
Şehir Dağıtım
Bina Altı
Toplam

Maliyet(TL)
Maliyet (US $) Maliyet (%)
20,000,000,000
13,793
0.40

15,000,000,000

10,345

0.30

1,659,940,000,000

1,144,786

32.96

233,370,397,000

160,945

4.63

643,790,894,570

443,994

12.78

429,326,433,700

296,087

8.53

1,104,063,502,546

761,423

21.92

930,164,201,250

641,493

18.47

5,035,655,429,066

3,472,866

100.00

4.3 Balçova Sistem-2 JBIS’de Gelirler
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde gelirlerin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu
çalışmada, aylık enerji kullanım ücretlerinin, Balçova – Narlıdere JBIS olduğu gibi, ısıtılan alanların
büyüklüklerine göre belirleneceği düşünülmüştür. Bu fiyatlandırma modelinde, kullanıcılardan bağlantı
maliyetlerinin karşılanması için bir defaya mahsus olmak üzere bağlantı ücreti ve her ay ısıtılan
alanların büyüklüğüne göre değişen jeotermal enerji kullanım ücreti tahsil edilmektedir. Birim alan için
ısıtma ücretleri ısıtma sezonu öncesi belirlenir.
Balçova – Narlıdere JBIS’den farklı olarak, Sistem-2 içinde yer alan bir binanın şehir dağıtım
devresine bağlantısının yapılabilmesi için o binadaki tüm dairelerin sisteme katılım zorunluluğu
düşünülmektedir. Aboneliğe getirilecek bu koşulla, Balçova – Narlıdere JBIS’de abone sayısının
arttırılmasında yaşanan sıkıntıların Sistem-2’de görülmesinin önüne geçileceği tahmin edilmektedir.
Bu çalışmada, bağlantı ve kullanım gelirlerinin tahmin edilmesinde farklı gelişim senaryoları göz önüne
alınmıştır. Senaryoların oluşturulmasında, bölgede yapılan anketin sonuçları göz önünde
bulundurulmuştur. Sistem kapasitesinin %75’ine 5 yılda ve lineer ulaşılacağı öngörülmüştür. Bu
durumda bağlantı gelirlerinin sadece ilk beş yıl için söz konusu olacağı, beşinci yıldan sonra ise
sadece enerji kullanım gelirlerinin olacağı düşünülmüştür. Bu plana göre jeotermal enerji ile ısıtılacak
alanların büyüklüğünün yıllara bağlı değişimi Şekil 4'de gösterilmiştir. Bağlantı ücreti olarak şu anda
Balçova – Narlıdere JBIS’de geçerli olan KDV dahil 1,250 US $’lık ücretin tamamının peşin yada 250
US $’ı peşin olmak üzere 10 aylık eşit taksitlerle ödenebileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla aboneliği
başlatılan bir kullanıcı bir yıl sonunda tüm borcunu ödeyecektir. Diğer yandan KDV dahil 1,000 ve
1,500 US $ gibi farklı bağlantı ücretleriyle ekonomik analiz tekrarlanarak değişen durumlarda elde
edilen sonuçlar kıyaslanmıştır. Tüketiciden alınan ve tamamının devlete ödendiği katma değer vergisi
hesaplamalara dahil edilmemiştir. İlk 5 yıl içinde aylık kullanım ücretlerinin, Balçova – Narlıdere
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Isıtılan Konut Alanı (metrekare)

JBIS’de 2002-2003 ısıtma sezonunda geçerli olan ücretlerin aynısı yani 100 m2 lik bir konut için KDV
hariç 17 US $ olacağı kabul edilmiştir. Şekil 5'de KDV dahil 1250 US $’lık bağlantı ücreti ve aylık enerji
kullanım ücretinin KDV hariç 17 US $ olması durumunda yıllık gelirler gösterilmiştir. İlk olarak, 20 yıl
boyunca kullanım ücretinin 17 US $ olmasına göre iç karlılık oranı yöntemi uygulanmıştır. Daha sonra
gelirlerdeki değişimin sonuçları nasıl etkilediğini görebilmek için 5 yıl sonra aylık kullanım ücretleri 24
farklı senaryoda, 15 yıl boyunca sabit kalacağı kabul edilerek, 18‘den 40 US $’a kadar arttırılmıştır.
Son olarak, 5 yıl sonra kullanım ücretlerinin yıllara bağlı olarak arttığı iki alternatif fiyatlandırma
senaryosu (S AI ve S AII) geliştirilerek bu senaryolar için net nakit akımları ve iç karlılık oranları tekrar
hesaplanmıştır. S AI senaryosunda, ilk beş yılda kullanım ücreti 17 US $, alınmış, daha sonraki beş
yıllık dönemlerde kullanım ücreti %16 arttırılmıştır. %16 rakamı Balçova – Narlıdere JBIS’deki aylık
kullanım ücretlerinin dolar bazındaki ortalama yıllık artış oranıdır. S AII senaryosunda ise ilk beş yılın
ardından kullanım ücretleri her yıl bir önceki yıla göre 1 dolar arttırılmıştır. Tüm fiyatlandırma
senaryoları Tablo 2’de özetlenmiştir.
350,000

291,525

300,000
250,000

233,220

200,000

174,915

150,000

116,610

100,000
50,000

58,305

0
2004

2008

2012

2016

2020

2024

Yıl

Şekil 4. Balçova Sistem-2 için %75 kapasiteye 5 yılda lineer ulaşma senaryosunda yıllara göre
jeotermal enerji ile ısıtılacak alanların büyüklüğü
700,000

617,638

594,711
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300,000
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Şekil 5. Balçova Sistem-2’de bağlantı ücretinin KDV dahil 1250 US $, 100 m2 lik bir konut için aylık
enerji kullanım ücretinin KDV hariç 17 US $ ve %75 kapasiteye 5 yılda lineer ulaşma senaryosunda,
yıllık gelirler
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Tablo 1. Balçova Sistem-2’de aylık kullanım ücretleri için geliştirilen senaryolar
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

S1
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

S2
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

...

S23
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

S24
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

S AI

S AII

17

17

20

23

27

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tüm ekipmanların teknik ömürlerinin sonunda ilk yatırım maliyetlerinin %5’i kadar hurda değeri olacağı
düşünülmüş ve bu hurda değerleride gelir olarak hesaba katılmıştır. Ekipmanlar için kabul edilen
teknik ömürler ve hurda değerleri Tablo 3’de verilmiştir. Ömürleri 10 yıl olan ekipmanların, 10 yıl sonra
yenileriyle değiştirileceği, eski ekipmanların 21,498 US $’a satılacağı göz önüne alınmıştır. 20 yıllık
sistem ömrü sonunda ise tüm ekipmanların satışıyla 165,625 US $’lık bir gelir söz konusu olacaktır.
Tablo 2. Ekipmanların hurda değerleri
Ekipman
Vanalar
Borular
Sirkülasyon Pompaları
Kuyu İçi Pompalar
Diğer Ekipmanlar

Ömür
(yıl)
10
20
10
10
20

İlk Yatırım Maliyeti
(US $)
267,448
668,990
65,730
96,774
2,213,550

Hurda Değeri
(US $)
13,372
33,450
3,287
4,839
110,678

4.4 Balçova Sistem-2 JBIS’de İşletme Maliyetleri
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde işletme maliyetlerinin sekiz ana bileşeni vardır. Bunlar sırasıyla
personel, elektrik, su, inhibitör, diğer kimyasal maddeler (su tasviye ve korozyon önleyici kimyasallar),
bakım giderleri, pazarlama giderleri ve diğer genel giderlerdir. Balçova Sistem-2 için öngörülen yıllık
işletme maliyetlerinin nasıl hesaplandığı detaylı olarak bu bölümde açıklanmış ve sonuçlar ise Tablo
10’da verilmiştir.
Sistem-2’nin işletme maliyetleri, 2002 yılında Balçova – Narlıdere JBIS’de gerçekleşen işletme
maliyetleri dikkate alınarak tahmin edilmiştir. 2002 yılı maliyetleri Balçova - Narlıdere JBIS için ideal
durumu yansıtmaktadır. Balçova Sistem-2 için işletme maliyetleri içinde en büyük harcamanın
personel giderleri olacağı tahmin edilmiştir. Yıllık personel giderleri hesaplanırken yönetici dahil toplam
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10 kişinin işletmede görev aldığı düşünülmüştür. Personel ücretleri, Balçova Jeotermal Enerji Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.’de 2003 yılında ödenen ücretler göz önüne alınarak belirlenmiştir. Balçova –
Narlıdere JBIS’de ödenen yönetim kurulu ücretlerinin Balçova Sistem-2 içinde ödeneceği kabul
edilmiştir. Ödenecek miktar 2003 yılında Balçova – Narlıdere JBIS’de çalışan personelin brüt
ücretlerine göre belirlenmiştir. Balçova Sistem-2’nin payına düşecek 3,277 US $’lık yönetim kurulu
ücreti, tahmin edilen diğer ücretlerle birlikte personel giderlerini oluşturmuştur [Denklem 6]. Aylık
personel giderleri Tablo 4’de özetlenmiştir.
Tablo 3. Balçova Sistem-2’de aylık personel giderleri
1

Operator

Adet
4

Brüt Maaş (TL)
500,872,286

Toplam (TL)
2,003,489,144

Toplam (US $)
1,382

2

Yönetici

1

888,497,276

888,497,276

613

3

Muhasebe Elemanı

1

465,108,164

465,108,164

321

4

Bakım Görevlisi

2

324,881,388

649,762,776

448

5

Abone İlişkileri

1

741,887,647

741,887,647

512

6

Hizmetli

1

324,881,388

324,881,388

7

Yönetim Kurulu Ücretleri

3,277

TOPLAM

6,776

224

Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde elektrik tüketim maliyetleri işletme maliyetleri içinde önemli paya
sahiptir. Aylık elektrik maliyeti, İzmir ili için 1993 yılındaki saatlik sıcaklık verileri ve Balçova – Narlıdere
JBIS’de optimize edilmiş üretim için hesaplanmış konvansiyonel enerji katsayısı2 (CERo) kullanılarak
bulunmuştur.
Tablo 4. Balçova Sistem-2 için aylık elektrik maliyetleri

Ay

Enerji Üretimi
(KWh)

CERo’e göre
Enerji Tüketimi
(KWhe)

%100 kapasite
CERo’e göre
Elektrik Maliyeti
(TL)

%75 kapasitede
CERo’e göre
Elektrik Maliyeti
(TL)

Elektrik
Maliyeti
(US $)

1

12,282,920

91,837

13,739,284,464

10,304,463,348

7,107

2

11,647,306

87,084

13,028,306,322

9,771,229,741

6,739

3

9,239,595

69,082

10,335,117,264

7,751,337,948

5,346

4

5,935,257

44,377

6,638,989,470

4,979,242,103

3,434

5

3,864,359

28,893

4,322,548,785

3,241,911,589

2,236

6

2,519,865

18,840

2,818,640,564

2,113,980,423

1,458

7

2,603,418

19,465

2,912,101,158

2,184,075,869

1,506

8

2,599,843

19,438

2,908,102,094

2,181,076,570

1,504

9

2,778,182

20,772

3,107,586,499

2,330,689,874

1,607

10

3,354,147

25,078

3,751,842,804

2,813,882,103

1,941

11

7,943,722

59,393

8,885,594,853

6,664,196,140

4,596

12

8,440,429

63,107

9,441,195,676

7,080,896,757

4,883

73,209,043

547,367

81,889,309,954

61,416,982,465

42,357

Toplam

Şehir içi dağıtım hattında, boru birleştirmelerinin kaynaklı olmayacağı ve boru montajlarının doğru
yapılacağı düşünülerek, su kaçaklarının olmayacağı kabul edilmiştir. Böylece, Balçova – Narlıdere
JBIS’deki gibi anormal su maliyetleriyle karşılaşılması [Tablo 23] ve kullanılamayan enerji kaybının
olması sorunlarının giderileceği düşünülmüştür. Balçova Sistem-2 için gerekli su ihtiyacı, şehir içi
2

Bir jeotermal sahada birim elektrik tüketimi başına üretilen jeotermal enerji miktarı konvansiyonel
enerji katsayısıdır. CERo ise enerji üretimini optimize eden kontrol stratejisine göre belirlenir [12].
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dağıtım devresindeki boruların (ana dağıtım hattı, branşmanlar ve bina altı bağlantı borularındaki),
bina altındaki ve ısı merkezindeki ısı değiştiricilerinin, ısı merkezindeki boruların ve genleşme
deposunun hacimlerinin toplanmasıyla bulunmuştur. Tablo 6’da şehir içi dağıtım hattı boru hesaplanan
hacimleri, Tablo 7’de ise ısı değiştiricilerinin katalog hacimleri sunulmuştur. İlk doldurma sırasında
gerekli su hacmi yaklaşık 91 m3 olarak hesaplanmış ve tüm ekipmanların hacimlerinin toplamı Tablo
7’de sunulmuştur.
Tablo 6. Şehir içi dağıtım hattında boru hacimleri
Çap (mm)

Metraj (m)

20
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
Toplam

Birim Hacim (m3/m)

Toplam (m3)

0.00031
0.00031
0.00049
0.00080
0.00126
0.00196
0.00332
0.00502
0.00785
0.01227
0.01766
0.03140
0.04906
0.07065

80
490
3380
3392
2066
2422
1864
1910
1048
792
684
782
114
24

0.025
0.154
1.658
2.727
2.595
4.753
6.182
9.596
8.227
9.714
12.081
24.555
5.593
1.696
89.6

Tablo 7. Isı değiştiricilerinin katalog hacimleri
Kullanıldığı Yer
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Bina Altı
Isı Merkezi
Toplam

Kapasitesi
(kcal/h)
10,980
16,470
21,960
27,450
32,940
38,430
43,920
49,410
54,900
60,390
65,880
71,370
76,860
82,350
87,840
98,820
109,800
120,780
1,037,610
750,000

Adet
1
4
10
62
39
32
21
38
25
27
24
9
11
20
16
14
10
9
3
3

Birim
3
(m /adet)
0.001
0.001
0.0012
0.0014
0.0015
0.0017
0.0020
0.0021
0.0023
0.0026
0.0028
0.0030
0.0031
0.0052
0.0052
0.0069
0.0069
0.0085
0.0365
0.2270

Toplam
(m3)
0.001
0.004
0.012
0.0868
0.0585
0.0544
0.0420
0.0798
0.0575
0.0702
0.0672
0.0270
0.0341
0.1040
0.0832
0.0966
0.0690
0.0765
0.1095
0.2270
0,8270
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Tablo 8: Balçova Sistem-2’nin doldurulması için gerekli su miktarı (m3)
Şehir içi dağıtım devresi boru hattının hacmi

Hacim (m3)
89.6

Bina altı ısı değiştircilerinin toplam hacmi

0.6

Isı merkezi ısı değiştiricilerinin toplam hacmi

0.23

Isı merkezi genleşme deposu hacmi

0.6

Toplam

91

Su tüketim maliyeti hesaplanırken, genel bakımın yapılması amacıyla sistemin yılda iki kere
doldurulacağı göz önüne alınmıştır. Balçova Sistem-2’nin yılda iki kez doldurulup boşaltılması ve
sistemin tam kapasitede çalışması durumunda gerekli su hacmi yıllık 182 m3 olarak hesaplanmıştır. Isı
merkezi çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için de kişi başına günde 10 litre suyun tüketileceği
kabul edilerek yıllık 36 m3 ‘lük hacim 182 m3’e ilave edilmiştir. Sonuç olarak sistemin yıllık su ihtiyacı
218 m3 olarak hesaplanmıştır. Birim su maliyeti İZSU tarafından belirlenen, 01.03.2003 tarihinden
itibaren geçerli olan su ve atıksu satış tarifesine göre alınmıştır. Bu tarifeye göre şantiye suyu için
birim fiyatı 5,287,000 TL’dır. Dolar kurunun 1,450,000 TL olması gözönüne alınarak yıllık 795 US $’ın
su tüketimi için harcandığı kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere şehir içi dağıtım devresinde su kaçağının
olmaması, su tüketim maliyetinin oldukça düşük olmasına yol açacaktır.
291,525 metrekare ısıtma kapasiteli Balçova Sistem-2’deki inhibitör, diğer kimyasal malzeme ve
bakım-onarım giderleri 1,150,000 m2 ısıtma kapasiteli Balçova - Narlıdere JBIS’deki maliyetlerle doğru
orantılı olacağı düşünülmüştür. Balçova Sistem-2 için bu giderler Tablo 9 ‘da hesaplanmıştır. Sistem-2
ve BNJBIS’nin yönetim kurulu, pazarlama ve diğer genel giderleri ortak karşılayacağı
düşünüldüğünden, Denklem 6 kullanılarak Sistem-2’nin payına düşen miktarlar hesaplanmış ve Tablo
10’da sunulmuştur..
Sistem - 2 Payı =

BNJBIS Maliyeti
⋅ (Sistem − 2 Alanı )
Toplam Alan (BNJBIS + Sistem - 2)

(6)

Tablo 9. Balçova Sistem-2’de BNJBIS’deki 2002 yılı maliyetleri göz önüne alınarak hesaplanan
işletme giderleri
Isıtma Kapasitesi (m2)
İnhibitor Maliyeti (US $)
Diğer Kimyasal Maddeler (US $)
Bakım Onarım Giderleri (US $)

Balçova - Narlıdere JBIS [13]
1,150,000
3,753
1,912
53,417

Balçova Sistem-2 JBIS
291,500
951
485
13,541

Tablo 10. Balçova Sistem-2 için yıllık işletme maliyetleri
İşletme Maliyeti
(US $ / yıl)
1 Inhibitor Giderleri
2 Diğer Kimyasal Giderleri
3 Su Tüketimi
4 Personel Giderleri [Tablo 4]
5 Elektrik Tüketimi
6 Bakım Giderleri
7 Pazarlama
8 Diğer Genel Giderler
Toplam

951
485
795
81,317
42,357
13,541
3,197
38,617
181,260

Maliyet Yüzdesi

0.52
0.27
0.44
44.86
23.37
7.47
1.76
21.30
100
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4.5 Balçova Sistem-2 JBIS’de Amortisman Giderleri
Amortisman maliyetinin net nakit akımları üzerindeki negatif etkisi ekonomik analizde dikkate
alınmıştır. Amortisman miktarları belirlenirken, ilk olarak ekipmanların ömürleri tahmin edilmiştir.
Ömürlerin, CTP borular için 20 yıl, vanalar ve pompalar için 10 yıl, diğer tüm ekipmanlar için 20 yıl
olacağı düşünülmüştür. Bu çalışmalarda azalan tutarlar üzerinden amortisman yöntemi (double) tercih
edilmiştir. Bu yöntem sayesinde ilk yıllarda ilk yatırım maliyetinin önemli kısmı amortisman olarak
ayrılabilmektedir[14]. Bu yöntemde amortisman oranı f;
f=

2
n

(7)

formülüyle bulunur ki, burada ,n, ekipmanın ömrünü göstermektedir.
Yatırımın r. yılındaki kitap değeri (BV) Denklem 8 kullanılarak bulunur. İlk yıl için kitap değeri Denklem
8 kullanılarak hesaplanır. Hesaplanan kitap değeri ile f çarpılarak ilk yılın sonunda ayrılması gereken
amortisman miktarı bulunur. Daha sonraki yıllar için kitap değerleri hesaplandıktan sonra, herhangi bir
yılda ayrılması gereken amortisman miktarı, bu yıldan bir yıl öncesi için hesaplanan kitap değerinden
bir sonraki yıl için hesaplanan kitap değerinin çıkartılmasıyla bulunmuştur [14]. Hesaplama Tablo
11’de verilmiştir.
BVr = I ⋅ (1 − F) r

(8)

Tablo 11. Yıllara göre amortisman miktarları

Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Toplam

Ömrü 10 yıl Olan Ekipmanlar İçin
Kitap Değeri
Amortisman Miktarı
(US $)
(US $)
343,962
85,990
275,169
68,792
220,135
55,034
176,108
44,027
140,887
35,222
112,709
28,177
90,167
22,542
72,134
18,033
57,707
14,427
46,166
11,541
343,962
85,990
275,169
68,792
220,135
55,034
176,108
44,027
140,887
35,222
112,709
28,177
90,167
22,542
72,134
18,033
57,707
14,427
57,707

Ömrü 20 yıl Olan Ekipmanlar İçin
Kitap Değeri
Amortisman Miktarı
(US $)
(US $)
2,594,287
288,254
2,334,858
259,429
2,101,372
233,486
1,891,235
210,137
1,702,111
189,123
1,531,900
170,211
1,378,710
153,190
1,240,839
137,871
1,116,755
124,084
1,005,080
111,676
904,572
100,508
814,115
90,457
732,703
81,411
659,433
73,270
593,490
65,943
534,141
59,349
480,727
53,414
432,654
48,073
389,389
43,265
389,389

Toplam
(US $)
374,244
328,221
288,520
254,164
224,345
198,388
175,732
155,905
138,511
123,217
186,498
159,249
136,445
117,297
101,165
87,526
75,956
66,106
57,692
447,096
3,696,279
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Her yıl ödenecek vergiler, 2002 yılında Balçova – Narlıdere JBIS’de ödenen vergiler ve gelir gider
dengesi düşünülerek tahmin edilmiştir [Tablo 12]. Herhangi bir yıl için negatif net nakit akımı söz
konusu olduğunda o yıl için herhangi bir verginin ödenmeyeceği, gelir ve giderler (işletme maliyetleri
ve yatırım maliyetleri toplamı) arasındaki farkın pozitif olması durumunda ise ödenecek verginin,
gelirlerle giderler arasındaki farkla doğru orantılı olacağı kabul edilmiştir.
Tablo 12. 2002 yılında Balçova – Narlıdere JBIS’de ödenen vergiler ve gelir-gider dengesi
Gelirler
(US $/yıl)
BNJBIS
2002 yılı

1,350,547

Giderler
(US $/yıl

Fark
(US $/yıl

1,099,563

Ödenen- Ödenecek Vergi
(US $/yıl

250,983

60,641

4.6 Balçova Sistem-2 JBIS için İç Karlılık Oranın Hesaplanması
İlk yatırım maliyetleri belirlenen, proje ömrü boyunca işletme maliyetleri tahmin edilen Balçova Sistem2 yatırımı için iç karlılık oranı tüm gelir senaryoları için 181,260 US $’lık yıllık işletme maliyetinin 20 yıl
boyunca sabit kalacağı kabul edilerek hesaplanmıştır. Örnek olması için aylık kullanım ücretinin 20 yıl
boyunca KDV hariç 17 US $/100 m2, işletme maliyetlerinin 181,260 US $ olduğu durumda iç karlılık
oranının hesaplanması Tablo 13’de gösterilmiştir.
Tablo 13. Aylık kullanım ücretinin KDV hariç 17 US $/100 m2 olması durumunda iç karlılık oranının
hesaplanması
Yıl

n

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

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

NBD

Net Nakit
Akımı
(US $)

-716,954
-583,147
-424,504
-271,206
-147,066
115,167
137,823
157,651
175,044
-118,220
127,057
154,306
177,110
196,258
212,390
226,029
237,599
247,449
255,863
32,084
190,731

1
n

(1 + i)
i = 0.02
0.980
0.961
0.942
0.924
0.906
0.888
0.871
0.853
0.837
0.820
0.804
0.788
0.773
0.758
0.743
0.728
0.714
0.700
0.686
0.673

% 2 ile NBD
(US $)

-702,896
-560,503
-400,019
-250,553
-133,202
102,265
119,983
134,553
146,469
-96,982
102,187
121,669
136,912
148,739
157,809
164,650
169,684
173,254
175,632
21,592
-268,757

1
(1 + i) n
i = 0.04
0.962
0.925
0.889
0.855
0.822
0.790
0.760
0.731
0.703
0.676
0.650
0.625
0.601
0.577
0.555
0.534
0.513
0.494
0.475
0.456

%4 ile NBD
(US $)

-689,379
-539,152
-377,382
-231,828
-120,877
91,018
104,734
115,194
122,984
-79,865
82,534
96,379
106,368
113,334
117,933
120,679
121,977
122,148
121,443
14,643
-587,119

Tablo 13’ün üçüncü sütununda her yıl için tahmin edilen nakit akımları yer almaktadır. İç karlılık oranı
analizinde, deneme yanılma yöntemiyle, her yıl için hesaplanan nakit akımlarının bugünkü değerlerinin
toplamını sıfır yapan indirgeme oranına ulaşılmaya çalışılır. Nakit akımlarının bugünkü değeri
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Denklem 1 kullanılarak hesaplanır. Tüm nakit akımlarının bugünkü değerleri toplanarak net bugünkü
değer hesaplanır, sıfıra en yakın pozitif ve negatif NBD’leri veren indirgeme oranları bulunmaya
çalışılır. Örnek olarak % 2 ve %4 indirgeme oranları kullanılarak her yıl için indirgeme faktörleri
 1 


n
 (1 + i)  hesaplanmış, 4 ve 6. sütunlarda verilmiştir. Denklem 1’de içler dışlar çarpımı yapıldığında
bugünkü değerin bulunmasında bu faktörün kullanıldığı görülür. 5. ve 7. sütunlarda her yıldaki nakit
akımları hesaplanan faktörlerle çarpılmış ve her yıldaki nakit akımının bugünkü değeri bulunmuştur.
Son satırda ise gelecekteki nakit akımlarının bugünkü değerleri toplanarak yatırımın net bugünkü
değeri hesaplanmıştır. Doğrudan toplandığında (yani r=% 0 için ) NBD pozitifken, % 2 için NBD negatif
bulunmuştur. Tablo 13’de % 2 iskonto oranı kullanılarak istenilen sonuca ulaşılmıştır. Fakat bu
işlemde deneme sayısının artabileceği unutulmamalıdır. İndirgenme oranına bağlı olarak hesaplanan
net bugünkü değerler, Şekil 6’de gösterilmiştir.

Net Bugünkü Değer ( x 1.000.000 U$)

0.5

İKO= % 0.83

0.0

-0.5

-1.0
%0

%1

%2

%3

%4

%5

%6

%7

%8

%9

%10

İndirgeme Oranı (r)

Şekil 6. Balçova Sistem-2’de enerji kullanım ücretlerinin KDV hariç 17 US $/ 100 m2 olması
durumunda indirgeme oranına bağlı olarak net bugünkü değerler
Lineer interpolasyon yapmak için hesaplanan en küçük net pozitif NBD ve en büyük negatif NBD’ler
sıfıra ne kadar yakın olurlarsa hassasiyette o kadar artacaktır. Net nakit akımlarının bugünkü değerini
sıfıra eşitleyen iskonto oranı iç karlılık oranıdır. Denklem 5 kullanılarak iç karlılık oranı aşağıdaki gibi
hesaplanmıştır.
İKO = 0.02 +

190,731⋅ (0.02 − 0)
= %0.83
190,731 + − 268,757

Elde edilen bu sonuç, 20 yıl boyunca her yıl 181,260 US$ işletme maliyeti ve 17 US $’lık aylık kullanım
ücretleriyle 20 yıl sonunda yatırımın karlılığının % 0.83 olacağını göstermektedir.
20 yıl boyunca işletme giderlerinde değişim olabileceği düşünülerek işletme maliyetlerine göre 20 farklı
senaryo geliştirilmiştir. Bu senaryolar belirlenirken 181,260 olan işletme maliyeti belirli yüzdelerle (%
5'er) arttırılmış veya azaltılmıştır. Yapılan bu işlem literatürde duyarlılık analizi olarak adlandırılmaktır
[6].
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4.7 Balçova Sistem-2’nin Ekonomik Analizinden Elde Edilen Sonuçlar
Balçova Sistem-2’de sistemin dizayn ısıtma kapasitesi 388,700 m2 dir. % 75 kapasite için (388,700 m2
x 0.75 ) birim ısıtma alanı başına yatırım maliyetleri (kuyu maliyetleri dahil) 11.36 US $/m2 olarak
bulunmuştur. Sistem-2’de kWt başına ilk yatırım maliyetinin, %75 katılım oranı için toplam kapasitenin
18,236 KW olduğu hesaplanarak, 178 US $ olacağı belirlenmiştir. Sistem-2 için tahmin edilen işletme
maliyetlerinin Balçova – Narlıdere JBIS’ deki sonuçlarla kıyaslanması için birim alan başına maliyetler
Tablo 14’de verilmiştir
Tablo 14. Balçova Sistem-2 için birim ısıtma alanı başına yıllık işletme maliyetleri
Birim Isıtma Alanı Başına
İşletme Maliyeti
(US $ / m2 yıl)
Su Tüketimi

0.003

Elektrik Tüketimi

0.002

Personel Ücretleri

0.003

Diğer Kimyasal Maddeler

0.279

Inhibitor

0.145

Pazarlama

0.046

Bakım Giderleri

0.011

Diğer Çeşitli Giderler

0.132

Toplam

0.622

Beş yılın sonunda %75 katılım ve KDV dahil 1250 US $’lık katılım ücretlerinin geçerli olması
durumunda, iç karlılık hesaplarından elde edilen sonuçlar şöyledir :
-İşletme maliyetinin 181,260 US $ olması durumunda farklı enerji kullanım ücretleri için hesaplanan iç
karlılık oranları Şekil 7’de gösterildiği gibi olmalıdır.
%30

İKO

%20

%10

%0

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

100 metrekare lik bir alan için ödenme si gereken aylık e nerji kullanım ücreti (US $)

Şekil 7. Balçova Sistem-2’de işletme maliyetinin 181,260 US $ olması durumunda farklı enerji
kullanım ücretleri ( ilk beş yıl 17 US $, sonraki 15 yıl boyunca sabit) için hesaplanan iç karlılık oranları
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- İşletme maliyetleri senaryolarına göre tahmin edilen maliyetin % 5 fazlası olan 190,323 US $’a kadar
tüm işletme maliyetleri için 20 yıl boyunca kullanım ücreti olarak 17 ile 40 US $ arasındaki tüm
değerler için 20 yılın sonunda sıfırdan büyük iç karlılık oranları hesaplanmıştır.
- İşletme maliyetlerinin 190,323 US $’dan daha fazla olması durumunda iç karlılık oranları Tablo
15’deki gibi hesaplanmış ve lineer interpolasyon yapılarak olması gereken jeotermal enerji kullanım
ücretleri Tablo 16’daki gibi bulunmuştur.
Tablo 15. 190,323 US $’ın üzerinde işletme maliyetlerinin gerçekleştiğini kabul eden senaryolarda iç
karlılık oranları (%)
Kullanım
Ücreti
(US $/100 m2
)

İşletme Maliyetleri ( US $/yıl)
190,323

199,386

208,449

217,512

226,575

235,638

244,701

253,764

262,827

17

0.22

-0.48

-1.26

-2.16

-3.20

-4.42

-5.86

-7.59

-9.72

18

1.72

1.24

0.70

0.10

-0.58

-1.35

-2.22

-3.22

-4.39

19

3.09

2.58

2.02

1.58

1.10

0.58

-0.02

-0.68

-1.43

20

4.30

3.79

3.36

2.89

2.38

1.87

1.44

0.97

0.45

Tablo 16. 190,323US $’ın üzerinde işletme maliyetlerinin gerçekleştiğini kabul eden senaryolarda
olması gereken enerji kullanım ücretleri
İşletme Maliyeti
(US $/yıl)

Fiyat 1
(US $/100 m2)

İKO 1
(%)

Fiyat 2
(US $/100 m2)

İKO 2
(%)

Olması gereken fiyat
(US $/100 m2)

199,386

18

1.24

17

-0.48

17.28

208,449

18

0.70

17

-1.26

17.64

217,512

18

0.10

17

-2.16

17.96

226,575

19

1.10

18

-0.58

18.34

235,638

19

0.58

18

-1.35

18.70

244,701

20

1.44

19

-0.02

19.01

253,764

20

0.97

19

-0.68

19.41

262,827

20

0.45

19

-1.43

19.76

271,890

21

1.31

20

-0.12

20.08

- Tablo 2’de öngörülen SA1 ve SA2 senaryolarının 20 farklı işletme maliyeti için sonuçları Tablo 17 ‘de
verilmiştir. Öngörülen tüm işletme maliyetleri için 20 yıl sonundaki karlılık oranları sıfırdan büyüktür.
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Tablo 17. Alternatif fiyatlandırma senaryoları S AI ve S AII için 20 yıl sonundaki iç karlılık oranları
(Bağlantı ücreti KDV dahil 1250 US $)

Senaryo

İşletme Maliyetleri
(US $/yıl)

S AI için İKO
(%)

S AII için İKO
(%)

1

99,693

22.68

23.16

2

108,756

21.91

22.43

3

117,819

21.50

22.05

4

126,882

21.50

22.05

5

135,945

21.08

21.66

6

145,008

20.64

21.25

7

154,071

20.19

20.82

8

163,134

19.83

20.39

9

172,197

19.52

19.95

10

181,260

7.54

15.40

11

190,323

7.22

14.83

12

199,386

6.88

14.22

13

208,449

6.53

13.56

14

217,512

6.15

12.85

15

226,575

5.74

12.08

16

235,638

5.31

11.62

17

244,701

4.85

12.23

18

253,764

4.35

10.69

19

262,827

3.90

10.17

20

271,890

3.56

9.61

Bağlantı ücretinin KDV dahil 1,500 US $ olması ve %75 kapasiteye 5 yılda ulaşılacağı düşünülerek
analiz tekrarlanmıştır. 226,575 US $’a kadar olan işletme maliyetleri için yatırımın tüm ücretlendirme
senaryolarında karlı olacağı anlaşılmıştır. İşletme maliyetlerinin 226,575 US $ veya daha fazla olması
durumunda hesaplanan iç karlılık oranları Tablo18’de, olması gereken aylık kullanım ücretleri ise
Tablo 19’da sunulmuştur.
Tablo 18. Bağlantı Ücretinin 1,500 US $ olması durumunda 226,575 US $ ve üzerindeki işletme
maliyetlerinin gerçekleştiğini kabul eden senaryolarda iç karlılık oranları
İşletme Maliyetleri ( US $/yıl)

Kullanım Ücreti
2

(US $/100 m )

226,575

235,638

244,701

253,764

262,827

271,890

17

0.24

-0.58

-1.54

-2.67

-4.03

-5.68

18

1.99

1.45

0.83

0.14

-0.66

-1.59

19

3.63

3.08

2.47

1.85

1.32

0.72
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Tablo 19. Bağlantı Ücretinin KDV dahil 1500 US $ olması durumunda, 235,638 $ ve üzerindeki
işletme maliyetlerinin gerçekleştiğini kabul eden senaryolarda 100 m2 lik alanın ısıtılması için
ödenmesi gereken kullanım ücretleri
İşletme Maliyeti
(US $/yıl)
235,638
244,701
253,764
262,827
271,890

Fiyat 1
(US $/100 m2)
18
18
18
19
19

İKO 1
(%)
1.45
0.83
0.14
1.32
0.72

Fiyat 2
(US $/100 m2)
17
17
17
18
18

İKO 2
(%)
-0.58
-1.54
-2.67
-0.66
-1.59

Olması Gereken Ücret
(US $/100 m2)
17.29
17.65
17.95
18.33
18.69

Son olarak, bağlantı ücretinin KDV dahil 1000 US $ olması durumu ele alınmıştır. Aynı şartlar için
yapılan yeni analizde, işletme maliyetinin 181,260 US $ olması durumunda İKO’yu sıfır yapan kullanım
ücreti 18 US $ olacak ve 154,071 US $’a kadar gerçekleşecek her işletme maliyeti için pozitif İKO elde
edilecektir.

5. BALÇOVA-NARLIDERE JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİ VE EKONOMİK ANALİZİ
5.1 Balçova-Narlıdere JBIS ve İlk Yatırım Maliyeti
Türkiye’nin en büyük bölge ısıtma sistemlerinden biri olan Balçova – Narlıdere JBIS, 2002 yılı sonu
itirabiyle yaklaşık 50 MWth pik ısıtma kapasitesine sahiptir. Balçova – Narlıdere JBIS, sırasıyla,
jeotermal akışkan taşıma, şehir içi dağıtım ve bina içi dağıtım devrelerinden oluşmaktadır.
Balçova jeotermal sahasındaki gelişmeler 1963 - 1983 yılları arasında Maden Tetkik ve Arama (MTA)
Genel Müdürlüğü’nce yürütülen rezervuar belirleme çalışmalarıyla başlamıştır. Bu süreçte yaklaşık 50
tane araştırma kuyusunun açıldığı bilinmektedir. Balçova jeotermal sahasında, bugüne kadar, 7 tanesi
derin olmak üzere toplam 24 kuyu açılmıştır. Halen 8 kuyu üretim, 1 kuyu da re-enjeksiyon amaçlarıyla
kullanılmaktadır. 2002 yılı itibariyle sekiz üretim kuyusundan çekilen jeotermal akışkan ısı
merkezlerine gönderilmekte, burada enerjisini şehir dağıtım devresinde dolaşan suya aktarılmaktadır.
Sıcaklığı azalan jeotermal akışkan tekrar yer altına basılmaktadır. Bu işlem re-enjeksiyon olarak
adlandırılır. Balçova jeotermal sahasında 2002 yılı öncesinde B9 kuyusu re-enjeksiyon amacıyla
kullanılmıştır. Ancak bu sığ kuyuya yapılan re-enjeksiyon, sahayı beslemediği gibi, yakın kuyularıda
soğutmaktadır. Bu yüzden re-enjeksiyon amacıyla kuyu açılması rezervuar geliştirme planları
içerisinde yer almaktadır. 2002 yılında açılan BD8 kuyusu re-enjeksiyon amacıyla kullanılmaktadır.
Finansmanı başlangıçta İzmir İli Özel İdaresi tarafından sağlanan, katılım payları ile desteklenen bu
projeye ait ihale 1999 yılı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 1996 yılında kısmen devreye alınan sistem
2000 yılının ortalarına kadar Balçova Termal Turizm ve Özel Eğitim İşletmeleri Limited Şirketi ve
müteahit firma tarafından işletilmiştir. Halihazırdaki işletmeci şirket, Balçova Jeotermal Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi, 2000 yılından sonra hem jeotermal sahanın hem de bölge ısıtma sisteminin
geliştirilmesi ve genişletilmesi çalışmalarını sürdürmüştür.
Yapılan incelemelerde Balçova – Narlıdere JBIS’deki en önemli yatırım maliyetinin boru maliyeti
olduğu saptanmıştır. Jeotermal akışkan taşıma ve şehir dağıtım devrelerinin gidiş ve dönüş hatlarında
uygulama öncesinde hazırlanmış paket tip ısı boruları kullanılmıştır. Balçova – Narlıdere JBIS’de
taşıyıcı borular karbon çeliğinden üretilmiş olup poliüretan köpükle izole edilmiştir. Ceket olarak cam
elyafi ile takviyeli plastikten (CTP) yapılmış boru kullanılmıştır. Kaynak tekniği ile birleştirilen borular
doğrudan toprağa gömülmüş, maliyetin artacağı göz önünde alınarak, taşıma ve dağıtım boruları için
galeri yapılması düşünülmemiştir. Borularda oluşacak ısıl genleşmelerin karşılanması amacıyla boru
hatlarında kompansatörler kullanılmıştır. Proje yatırım maliyetlerinin bir kısmı T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’nın yayınladığı birim fiyatlar kitabındaki fiyatlar dikkate alınarak hakedişlerle müteahit
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firmaya ödenmiştir. Birim fiyatların bulunmadığı paket tip ısı borusu, plakalı eşanjörler, kuyu içi
pompalar, kompansatörler, debimetreler, sıcaklık ve debi ayar vanaları, ve diğer ekipmanlar için
ödemeler T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünce belirlenen özel birim fiyatlar baz
alınarak yapılmıştır. İlk yatırım maliyetleri Tablo 20 ve 21’de özetlenmiştir. Balçova – Narlıdere
JBIS’nin ekonomik analizinde ilk yatırım maliyetlerinin belirlenmesinin ardından sistemin işletime
alındığı tarihten bu yana kazanılan gelirler tespit edilmiştir. 2001 yılından sonra yapılan yeni
yatırımların maliyetleri Tablo 22’de verilmiştir. Yatırım ve işletme maliyetlerinin US $ cinsinden
değerleri ödeme tarihlerindeki dolar kurları üzerinden hesaplanmıştır.
Tablo 20. 1999 yılı sonu itibariyle Balçova JBIS’nin ilk yatırım maliyeti* [13]
KDV Hariç Toplam KDV Hariç Toplam
(TL)
(US $)
5,564,954,871
65,733

1

Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonunun yapımı

2

Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonunu malzemelerinin taşınması

293,634,809

5,299

3

41,474,472,017

203,360

8,682,585,035

48,802

41,075,930,123

292,102

6

Elektrifikasyon
Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonunda kullanılan ısıtma
elemanlarının montajı
Müşterek tesisatlar (kuyu başı ve bina altı bağlantıları, ısı değiştiricisi
ve pompalama istasyonu bağlantıları)
Kazı işleri

106,804,122,262

558,181

7

Kazı işlerinde kullanılan malzemelerin taşınması

66,000,028,985

357,763

8

Sıhhi Tesisat

285,727,503

5,004

4
5

9

Otomatik Kontrol

171,362,500

542

10

Trafo

2,840,123,611

32,007

11

Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonu montaj işleri
Boru hatları, ısı değişitiricileri , kompansatörler,
pompalar ve diğer ekipmanlar
İndirgemeye tabi tutulmayan malzemeler (kum, çimento, demir, sac)
ve tüm malzemeler için dolar kurundan kaynaklanan malzeme fiyat
farkları

2,986,702,755

8,822

1,725,470,200,653

9,288,700

11,681,813,683

62,783

2,013,331,658,807

10,929,098

12
13

Toplam

* Paranın zaman değeri göz önüne alınmadan yapılan toplamlar
Tablo 21. 1999 yılı sonu itibariyle Narlıdere JBIS’nin ilk yatırım maliyeti* [13]

1
2
3

Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonunun yapımı
Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonunu
malzemelerinin taşınması
Kazı işleri

KDV Hariç
Toplam
(TL)
46,390

KDV Hariç
Toplam
(US $)
46,390

4,645

4,645

47,992

47,992

4

Kazı işlerinde kullanılan malzemelerin taşınması

33,595

33,595

5

Elektrifikasyon
Isı değiştiricisi ve pompalama istasyonunda kullanılan
ısıtma elemanlarının montajı
Sıhhi Tesisat
Müşterek tesisatlar (kuyu başı ve bina altı bağlantıları,
ısı değiştiricisi ve pompalama istasyonu bağlantıları)

11,011

11,011

7,536

7,536

1,190

1,190

28,236

28,236

80

80

851,827

851,827

303,346

303,346

313,460,355,582

1,335,848

6
7
8
9
10
11

Otomatik Kontrol
Boru hatları, ısı değişitiricileri , kompansatörler,
pompalar ve diğer ekipmanlar
İndirgemeye tabi tutulmayan malzemeler (kum, çimento, demir, sac)
ve tüm malzemeler için dolar kurundan kaynaklananmalzeme fiyat
farkları

Toplam
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Tablo 22. Balçova- Narlıdere JBIS’de 2001 ve 2002 yıllarında yapılan ek yatırımların maliyetleri* [13]

1 Yardımcı Ekipmanlar
Makina Donanım
Diğer Demirbaşlar
Araçlar
2 Yeni Bağlantı Maliyetleri
3 Kuyu Açma Maliyetleri
Toplam

2001 Yılı
(TL)
209,826,864,382
193,883,074,808
7,274,332,489
8,669,457,085
147,643,948,122
0
357,470,812,504

(US $)
182,452
167,898
6,904
7,650
101,088
0
283,540

2002 Yılı
(TL)

(US $)

331,688,222,425

210,939

265,207,209,034
226,598,400,000
823,493,831,459

169,930
143,716
524,585

5.2 Balçova-Narlıdere JBIS’de Gelirler
Balçova – Narlıdere JBIS’ de gelirler üç kategori altında toplanabilir: bağlantı gelirleri, aylık enerji
kullanım ücretleri ve faaliyet dışı gelirlerinden oluşan diğer gelirler. 2002 yılına kadar toplanan
gelirlerin dağılımı ise Şekil 8’de verilmiştir. Bu şekilden de anlaşılacağı üzere 2002 yılına kadar
bağlantı gelirlerinin, toplam gelirler içinde önemli bir yeri vardır. 2000 yılının Ağustos ayında kurulan
yeni şirketin gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte Balçova ve Narlıdere bölgelerinde toplam 1,150,000
metrekarelik alan jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Balçova – Narlıdere JBIS’ nin ekonomik analizi
yapılırken mevcut sistemin ısıtma kapasitesinin 2003 yılından itibaren değişmeyeceği düşünülmüştür.
Bu yüzden 2002 yılı sonu itibariyle sisteme abone olan konutların alanları tespit edilmiş ve bağlantısı
olmasına rağmen toplam alanın ortalama %92’sinin düzenli olarak jeotermal enerji ile ısıtıldığı
görülerek, gelecekte kazanılması düşünülen gelirler, 2002 yılında konut ve kurumlarca ödenen enerji
kullanım ücretlerine göre belirlenmiştir [13].
* Paranın zaman değeri göz önüne alınmadan yapılan toplamlar
183,161 US $;
2%
4,411,920 US $;
51%

4,011,960 US $;
47%

Jeotermal Enerji Kullanım Gelirleri
Bağlantı Gelirleri
Diğer Gelirler

Şekil 8. 2002 yılına kadar kazanılan gelirlerin dağılımı*
5.3 Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminde İşletme Maliyetleri
2002 yılı işletme maliyetleri, gelecekteki işletme maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. 2002 yılı
maliyetleri Tablo 23’de sunulmuştur. Tablo 23 incelendiğinde elektrik tüketimi, personel ücretleri, su
tüketimi ve genel giderlerin, toplam maliyet içindeki paylarının oldukça yüksek olması dikkat çekicidir.
Önemli bir maliyet gibi gözüken işletme kirası, Balçova Termal Turizm ve Özel Eğitim İşletmeleri
Limited Şirketine ödenen bina kiralarıdır. Normal şartlar altında böyle bir maliyetin olmaması işletme
masraflarını önemli ölçüde azaltacaktır. Şirketin kırtasiye, fotokopi, haberleşme, misafir karşılama gibi
yönetimsel ihtiyaçlarını karşılamada harcanan paralar genel giderler başlığı altında toplanmıştır. Diğer
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giderler ise, sistemin işletimi sırasında harcamaları göstermektedir. Örneğin bakımı yapılan bir kuyu içi
pompasının tekrar montajında kullanılması gereken vincin kiralanması giderleri bu başlık altında yer
almaktadır. BNJBIS’nin işletimi 2000 yılı Ağustos ayı sonrasında Balçova Jeotermal Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nce yürütülmüştür. Bu yeni şirket, sistemin işletimini ve kapasitesinin arttırılmasını tek
başına sağlayabilmek için kendi kadrosunu oluşturma ihtiyacı duymuştur. Kısa bir sürede
mühendislerin, teknikerlerin ve muhasebecilerin çalıştığı, üniversite öğrencilerinin stajlarını yaptığı
önemli bir kurum olma niteliği kazanmıştır. Bunun yanısıra, şirket bünyesinde bulunmayan teknik
danışmanlar, hukuk danışmanları ve mali müşavirler çalıştırılmış, yönetim kurulu üyelerine ödemeler
yapılmıştır. Bu sebeplerle personel ücretlerin artması normal karşılanmalıdır. İnhibitör ve diğer
kimyasal maddelerin maliyetlerindeki önemli ölçüdeki düşüş göze çarpmaktadır. Su tüketimi ise,
sistem için büyük sıkıntı yaratan şehir dağıtım devresindeki kaçaklar nedeniyle, her yıl bir önceki yıla
göre önemli artış göstermektedir. Boru birleşim yerlerinde sonradan yapılan yalıtım ve yalıtım
malzemesi üzerine konulan ceket borusunda olan sızıntılar sonucunda boru yüzeyinin sürekli nemli
olması sebebiyle artan korozyon hızı zamanla su kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktadır.
BNJBIS’de artan günlük su kayıplarıyla, sisteme tanker ile su takviyesi zorunlu hale gelmiştir. Fakat
arıtma sisteminin kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle, tankerle alınan su doğrudan şehir içi
dağıtım hattına verilerek ısı merkezindeki ısı değiştiricilerine gönderilmiştir. Diğer yandan, artan su
ihtiyacını karşılayabilmek için jeotermal akışkan taşıma devresinin dönüş hattından alınan jeotermal
suyun dağıtım devresine basıldığıda ifade edilmektedir. 1999 yılında tamamen işletmeye alınan
BNJBIS’de, 2001 yılından itibaren boru hatlarında su kaçaklarının tesbit edilmesi ve bu yerlerin
* Paranın zaman değeri göz önüne alınmadan yapılan toplamlar
onarılması, branşman vanalarının değiştirilmesi, kuyuların temizlenmesi, arıtılmadan şehir içi dağıtım
hattına gönderilen besi suyunun ısı merkezindeki ısı değiştiricilerinde yarattığı kabuklaşma ve kirliliğin
önlenmesi gibi önemli bakım çalışmaları artarak devam etmiştir. Diğer yandan her yıl yapılması
gereken bina altı ısı değiştiricilerinin temizliği programa alınıp düzenli olarak yapılmaya başlanmıştır.
Bu çalışmalar bakım giderlerinin artmasına yol açmıştır [13]. Balçova – Narlıdere JBIS’ nin
kuruluşundan bugüne kadar tüm gelir giderler Tablo 24’de gösterilmiştir. Bu tabloda yıldızla
işaretlenmiş bilgilere ulaşılamamıştır.
Tablo 23. 2002 yıllında Balçova – Narlıdere JBIS’ deki işletme maliyetinin bileşenleri [13]
2002 İşletme Maliyeti (US $ / yıl )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Elektrik Tüketimi

Maliyet Yüzdesi (%)

285,507

25.97

Personel Ücretleri

207,234

18.85

Su Tüketimi

104,293

9.48

İnhibitör Tüketimi

3,753

0.34

Diğer Kimyasal Maddeler

1,912

0.17

Bakım Giderleri

53,417

4.86

Genel Giderler

148,112

13.47

Pazarlama Giderleri

İşletme Kirası
Toplam Yıllık İşletme Maliyeti

15,809

1.44

236,688
1,099,563

21.53
100

Bu sistemin ekonomik analizinde ilk olarak 2002 yılından önceki tüm nakit akımlarının 2002 sonu
değerleri bulunmuştur. Bu işlem yapılırken hakediş tarihlerindeki ilk yatırım maliyetleri, günlük faiz
oranları ve Denklem 1 kullanılarak ay sonlarına, aylık faiz oranları kullanılarak yıl sonlarına taşınmıştır.
Gelir ve giderlerin ay sonunda oldukları kabul edilerek bu nakit akımları doğrudan ait oldukları yılın
sonlarına taşınmıştır. Son olarak, yıl sonuna taşınan tüm nakit akımları yıllık faiz oranları kullanılarak
bir sonraki yılın sonuna taşınmıştır. Tüm yatırımın 2002 yılı sonu itibariyle değeri Tablo 25’da
verilmiştir. Bu işlem tüm nakit akımlarının 2002 yılı sonundaki değeri bulununcaya kadar devam
etmiştir. İç karlılık oranı hesaplamaları ise Balçova Sistem-2 örneğinde anlatıldığı gibi yapılmıştır.
Burada 2002 yılı başlangıç olarak alınmıştır. Dolayısıyla tüm nakit akımlarının 2002 yılı sonundaki
değerleri kullanılmıştır [Tablo 25 ].
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Aylık

-4,075,894
-6,673,416

-2,597,522

-7,116

1,685,919

-2,590,407

62,424

0

163,557

1,522,362

*

*

5,761,813

-7,116

0

0

8,386

54,038

*

*

2,652,831

0

812,274

4,949,538

1997

* Paranın zaman değeri göz önüne alınmadan yapılan toplamlar

Net Nakit Akımları
Kümülatif Net Nakit
Akımları

Toplam Gelirler

Diğer

0

*

Vergiler

Bağlantı

*

Gelirler

7,116

0

0

Ek Yatırım

İşletme maliyetleri

0

2,652,831

0

7,116

1996

Narlıdere

Balçova

Toplam İlk Yatırım

İlk Yatırım
Maliyetleri

1995

-8,710,321

-2,036,905

993,620

0

401,279

592,340

*

229,077

2,801,447

0

393,152

2,408,295

1998

-8,626,124

84,197

1,447,010

0

719,417

727,593

*

321,073

1,041,740

0

130,422

911,319

1999

Tablo .24. Balçova– Narlıdere JBIS’de yıllara göre gelirler ve giderler (US $) [13]*

0

0

0

0

-7,631,381

994,743

1,380,315

0

952,642

427,673

8,041

377,531

2000
0

0

-7,622,858

8,523

1,323,348

147,784

816,091

359,473

11,798

1,019,488

283,540

283,540

2001
0

0

-7,593,242

29,616

1,714,405

35,377

1,350,547

328,482

60,641

1,099,563

524,585

524,585

2002

-8,951,478

-1,358,236

1,358,236

Kuyu
Maliyetleri

-8,951,478

8,607,041

183,161

4,411,920

4,011,960

80,480

3,046,732

14,431,307

2,166,361

1,335,848

10,929,098

Toplam
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Tablo 25. Nakit Akımlarının 2002 sonundaki değerleri [13]
Toplam
(US $)
İlk Yatırım Maliyetleri

-23,598,820

1.

Balçova JBIS

-18,272,162

2.

Narlıdere JBIS

-1,997,269

3.

İlave Yatırımlar

-844,366

2001

-311,970

2002
4.

Tahmini Kuyu Maliyetleri

Gelirler

-532,396
-2,485,024
11,039,167

1.

Bağlantı Gelirleri

5,584,181

2.

Aylık Kullanım Gelirleri

5,254,183

3.

Diğer Gelirler

200,803

İşletme Maliyetleri

-3,462,096

Vergiler
Vergi Sonrası Net nakit Akımı

-82,547
-16,104,295

Balçova – Narlıdere JBIS’de 2002 yılı sonu itibariyle, ısıtılan toplam alanının 1,150,000 m2 ve 2002
sonu ilk yatırım maliyetinin Tablo 25 ‘deki gibi 23,598,820 US $ olduğu göz önüne alınarak, birim alan
 23,598,820 
2
başına yatırım maliyeti 
 bölümünden 20,52 US $/ m olarak bulunmuştur. Diğer yandan
 1,150,000 
Balçova – Narlıdere JBIS’de, 2002 yılı itibariyle tepe yükün 50 MW olduğu göz önüne alınarak yatırım
maliyetinin 471,98 US $/kW olduğu gözlenir. Aynı zamanda 2002 yılındaki enerji ihtiyacının
176,664,816 kWht [12] olmasından dolayı, birim enerji ihtiyacı başına yatırım maliyeti 0.134 US
$/kWht olarak hesaplanmıştır.
5.4 Balçova –Narlıdere JBIS’nin Ekonomik Analizi ve Sonuçları
İKO yönteminin uygulandığı Balçova – Narlıdere JBIS yatırımı, uygulaması 1996 yılında başlamış bir
projedir. Sözkonusu proje başlangıcında, bu çalışmada Balçova – Narlıdere JBIS ele alınan yöntem
kullanılarak bir fizibilite analizi yapılmamıştır. Bu sistemin finansman fizibilitesi, ara yenilemelerin
öngörüldüğü 20 yıllık teknik ömür ve daha önceki yıllarda gerçekleşen yatırım ve işletme maliyetlerinin
2002 sonundaki değerleri gözönüne alınarak gerçekleştirilmiştir. Yatırımın geri dönüşü farklı
senaryolar ile sınanmıştır.
Balçova ve Narlıdere hakedişlerinde ısı merkezi başlığı altında yüklenici firmaya ödenen para detaylı
olarak Tablo 26 ve 27’de I numaralı durum başlığı altında gösterilmiştir. Aynı yatırımın günümüz
fiyatlarıyla yapılması durumunda (II durumu) ilk yatırım maliyetlerinin ne olacağı hesaplanmıştır. III ile
gösterilen durumda ise boruların CTP olacağı ve kompansatör kullanılmayacağı düşünülerek yatırım
maliyeti hesaplanmıştır. II ve III durumları için sistemin işletilmeye alındığı andan itibaren fonksiyonel
olarak kullanılmayan aktüatör kelebek vanaların yerine normal kelebek vanaların kullanıldığı
düşünülmüştür. Kullanılan kelebek vanalar için fiyatlar tekrar belirlenmiştir. Hakedişlerde fiyat
farklarıyla birlikte 155,826 US $’a malolan bir ithal derin kuyu içi pompasının yerli firmalarca yaklaşık
20,000 US $’a alınabileceği dikkat çekicidir. Tablo 26’da bu pompanın maliyeti 35,000 US $ olarak
alınmıştır. Diğer ekipmanların maliyetleri sözleşme tarihindeki US $ cinsinden değerleri göz önüne
alınarak verilmiştir. Debi kontrol vanaları, plaka tip ısı değiştiricilerinin ve boru maliyetlerindeki düşüşle
yatırım maliyetinin önemli derecede azaldığı gözlenmiştir.
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Tablo 26. Balçova JBIS’ de gerçekleşen ve gelişen pazar şartlarıyla değişen fiyatlarla yatırım
maliyetleri (US $ olarak) [13]

1

Boru Hattı ve Montajı

2

Isı Değiştiricileri

3

Kompansatör

4

Separatör

5

Su Yumuşatma Cihazı

6

Pompalar

7

Akt. Kelebek Vana (2 ve 3’de Kelebek Vana )

8

Kelebek Vana

9

Paslanmaz Çelik Ekipmanlar
(Boru, Fittingsler, Kep, vs)

I.) Uygulama
II.) St37 + PUR+ CTP
fiyatlarıyla
boru kullanılması
yapılan imalat
durumunda*
5,854,455
1,713,242*

III.) CTP + PUR+ CTP
boru kullanılması
durumunda*
3,052,147*

1,456,500

325,333*

325,333*

539,683

924,966*

0

10,688

6,453

6,453

7,069

4,428

4,428

335,346

145,715*

145,715*

55,229

4,144*

4,144*

9,012

6,658*

6,658*

63,728

39,204*

39,204*

10

Debi ve Sıcaklık Kontrol Vanası

587,858

313,522*

313,522*

11

Toprak Altı Vanalar

162,169

120,800

120,800

12

Rilsan Kaplı Kelebek Vana

1,869

1,198

1,198

13

Dozaj Grubu

55,479

42,646

42,646

14

Dişli Kutulu Kelebek Vana

64,926

43,686

43,686

15

Al. Kaplamalı Boru İzolasyonu

10,388

8,224

8,224

16 Debimetre

55,696

25,393

25,393

17

Diğer Kontrol Ekipmanları

12,566

7,194

7,194

18

Pislik Tutucu

6,040

3,646

3,646

9,288,700

3,736,451

4,150,390

Toplam

Tablo 27. Narlıdere JBIS’ de gerçekleşen ve gelişen pazar şartlarıyla değişen fiyatlarla ilk yatırım
maliyetleri (US $) [13]
I.) Uygulama
fiyatlarıyla
yapılan imalat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boru Hattı ve Montajı
Kompansatör
Toprak Altı Hat Kesme Vanası
Isı Değiştiricileri
Debi ve Sıcaklık Ayar Vanası
Su Yumuşatma Cihazı
Redüktörlü Kelebek Vana (Rilsan Kaplı)
Dozaj Grubu
Pompa
Pislik Tutucu
Toplam

562,876
22,923
4,142
164,524
40,725
3,202
15,756
475
33,780
3,423
851,827

II.) St37 + PUR+ CTP
boru kullanılması
durumunda*
176,485*
65,791*
9,037
43,525*
34,812*
6,987
34,376
1,037
73,697*
7,468
453,214

III.) CTP + PUR+ CTP
boru kullanılması
durumunda*
481,278*
0
9,037
43,525*
34,812*
6,987
34,376
1,037
73,697*
7,468
692,216

* 2002 yılı fiyatlarına göre
Balçova – Narlıdere JBIS yatırımının ekonomik analizi Tablo 26 ve 27’de I ve II durumları için ayrı ayrı
yapılmıştır. II durumunda boru maliyetlerinin I durumuna göre oldukça düşük olduğu gözden
kaçırılmamalıdır. Fakat I. ve II. durumlarda kullanılacak boruların ömürlerinin CTP boruların ömürlerine
göre daha kısa olduğu bilinmektedir. Üstelik CTP boru kullanıldığında kompansatör kullanılmayacağı
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ve büyük bir kısmının kompansatörlerden kaynaklandığı düşünülen su kayıplarıyla karşılaşılmayacağı
unutulmamalıdır. St 37 borular kullanıldığında, hem borular hem de kompansatörler için belli bir süre
sonunda yenileme maliyetlerinin olacağı ve yüksek su maliyetleriyle karşılaşılabileceği bilinmektedir.
Balçova – Narlıdere JBIS’nin 1,150,000 m2 ısıtma kapasitesine sahip olduğu düşünüldüğünde, birim
ısıtma alanı başına işletme maliyetleri Tablo 28’deki gibi olmaktadır. 2002 yılında tüketilen enerjinin
2,375,317 kWhe olduğu bilinmektedir [12]. Dolayısıyla birim enerji tüketimi başına işletme maliyeti
0.463 US $/kWhe olarak bulunmuştur.
Tablo 28. Balçova – Narlıdere JBIS’de birim alan başına düşen işletme maliyetleri
2002 yılı işletme maliyetlerinin
yıl sonu değerleri
(US $)
106,418

Birim Isıtma Alanı Başına
İşletme Maliyeti
(US $ / m2)
0.093

3,810

0.003

Personel Giderleri

210,739

0.183

Elektrik Tüketimi

290,386

0.253

Su Tüketimi
Inhibitor Tüketimi

Diğer Kimyasallar

1,958

0.002

Bakım Giderleri

54,367

0.047

Diğer Giderler

43,572

0.038

Genel Giderler

151,177

0.131

16,300

0.014

242,491

0.211

1,121,218

0.975

Pazarlama
Kira Giderleri
Toplam

5.4.1 Balçova – Narlıdere JBIS’de Gerçekleşen Yatırım Maliyetlerine Göre Sonuçlar
Bu analiz yapılırken, daha öncede ifade edildiği gibi, ilk yatırım maliyetlerinde hakedişlerle yüklenici
firmaya ödenen miktarlar baz alınmıştır. Ekipmanlar için yenileme maliyetleri ise günümüz fiyatları
düşünülerek yapılmıştır. 5 yıl sonra boruların %75 ‘inin yenileneceği ve yerine CTP boru kullanılacağı
kabul edilmiştir. Geri kalan %25’lik kısmının ise 10 yıl sonra yenileneceği düşünülmüştür. 5 yıl sonra
tüm kompansantörlerin sadece %25 ‘i yenilenecektir. 10 yıl sonra boru hattının tamamı CTP boru
olacağı için, 20 yıl kabul edilen proje ömrünün sonuna kadar bir daha kompansatör için yeni bir
maliyet söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, halen kullanılan kuyuların tahmini maliyetleri de amortisman
hesabına katılmıştır. Dolayısıyla, 20 yılın sonunda benzer bir yatırımın finansmanı mümkün olacaktır.
Yapılan bu analize, 20 yıl boyunca 100 m2 lik bir konuttan aylık 17 US $ enerji kullanım ücreti
alınacağı ve 2002 yılındaki işletme giderlerinin sabit kalacaği düşünülerek başlanmıştır. Daha sonra
enerji kullanım ücretleri 72 US $’a kadar arttırılarak her bir durum için iç karlılık oranının ne olduğu
araştırılmıştır. 20 yıl boyunca işletme giderlerinde değişim olabileceği düşünülerek, Sistem-2
örneğinde anlatıldığı gibi işletme maliyetleri belirli yüzdelerle (% 5) arttırılarak veya azaltılarak toplam
13 tane senaryo geliştirilmiştir. İşletme maliyetlerinin 20 yıl boyunca sabit olduğu 13 senaryo Tablo
30’da sunulmuştur. Son olarak, son yıllarda enerji kullanım ücretlerindeki ortalama artış oranı dikkate
alınarak, Tablo 29’da gösterilen konutların aylık enerji kullanımları için alternatif senaryolar (SA1, SA2,
SA3 ve SA4) geliştirilmiş ve bu senaryolar ile değişen fiyatların iç karlılık oranı üzerine etkileri
araştırılmıştır. SA1 ve SA2 senaryolarında, konutlar için ödenen kullanım ücretleri son altı yıldaki
ortalama artış oranında arttırılmıştır. Bu iki senaryonun birbirinden tek farkı kurumlardan toplanan
gelirlerin 2002 yılında toplanmış gelirlere göre %50 arttırılmış olmasıdır. Her iki senaryodaki artış 2009
yılına kadar sürdürülmüş 2010 yılından sonra enerji kullanım ücretleri sabitlenmiştir. SA3 ve SA4
senaryolarında ise 2002 yılındaki artış miktarı gözönüne alınarak 2010 yılına kadar kullanım ücretleri
arttırılmıştır. Bu yıldan sonra sabit tutulmuştur.
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Tablo 29. Konutların aylık enerji kullanım ücretleri (US $/100 m2) için fiyatlandırma senaryoları
Yıl

S1

S2

2003

17

2004

...

S55

S56

SA1*

SA2**

SA3

SA4

18

71

72

17

17

17

17

17

18

71

72

20

20

24

24

2005

17

18

71

72

23

23

33

33

2006

17

18

71

72

27

27

38

46

2007

17

18

71

72

31

31

44

53

2008

17

18

71

72

36

36

51

61

2009

17

18

71

72

41

41

59

71

2010

17

18

71

72

48

48

69

83

2011

17

18

71

72

56

56

69

83

2012

17

18

71

72

56

56

69

83

2013

17

18

71

72

56

56

69

83

2014

17

18

71

72

56

56

69

83

2015

17

18

71

72

56

56

69

83

2016

17

18

71

72

56

56

69

83

2017

17

18

71

72

56

56

69

83

2018

17

18

71

72

56

56

69

83

2019

17

18

71

72

56

56

69

83

2020

17

18

71

72

56

56

69

83

2021

17

18

71

72

56

56

69

83

Tablo 30. Balçova – Narlıdere JBIS için işletme maliyetleri düşünülerek oluşturulan senaryolar
Senaryo No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

İşletma Maliyeti (US $/yıl)
784,853
840,914
896,975
953,036
1,009,096
1,065,157
1,121,218
1,177,279
1,233,340
1,289,401
1,345,462
1,401,523
1,457,584

* Kurum ücretleri 20 yıl boyunca 2002 değerinde
** Kurum ücretleri 20 yıl boyunca 2002 değerinin 1.5 katı
Yapılan analizlere göre;
a.) 2002 yılı işletme maliyetlerinin 20 yıl boyunca aynen kalması durumunda:
- İKO=0 için aylık KDV hariç 17 US $/100 m2 olan kullanım ücreti yerine 55.45 US $+ KDV
uygulanması gerekmektedir.
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- SA1 ve SA2 senaryoları İKO’yu negatif yapmaktadır.
- SA3 ve SA4 senaryoları İKO’yu pozitif yapmaktadır.
b.) SA1 senaryosunda ancak işletme maliyeti 2002 yılının % 30’u kadar azaltıldığında ( 784,853
US $ olduğunda) pozitif İKO verecektir.
c.) SA2 senaryosunda ancak işletme maliyeti 2002 yılının % 25’i kadar azaltıldığında (
840,914US $ olduğunda) pozitif İKO verecektir.
d.) SA3 senaryosunda işletme maliyeti 2002 yılının % 20’si kadar yada daha fazla artarsa negatif
İKO verecektir.
e.) SA4 senaryosu incelenen tüm işletme maliyetleri için pozitif İKO verecektir.
f.) Aylık kullanım ücretinin 56 US $/100 m2 olması durumunda, işletme maliyetlerinin iç karlılık
oranına etkisi Şekil 9’ da verilmektedir.
%10
%5

İKO

%0
-%5
-%10
-%15
-%20
0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Yıllık İşletme Maliyeti ( x 1,000,000 US $)

Şekil 9. Enerji kullanım ücretinin KDV hariç 56 US $/100 m2 olması durumda İKO’nın işletme maliyeti
ile değişimi
5.4.2 Balçova – Narlıdere JBIS’de Gelişen Pazar Yatırım Maliyetlerine Göre Sonuçlar
Gelişen pazar şartları göz önüne alındığında, yeni malzeme ve ekip fiyatlarına göre, Balçova –
Narlıdere’de yatırım maliyetlerinin simülasyonu Tablo 26 ve 27’de verilmiştir. Tablolardan görüleceği
üzere (Senaryo II), aynı yatırımı 4,189,665 US $’a yapmak mümkün görülmektedir. Çelik boru yerine
CTP kullanılması söz konusu olduğunda (Tablo 26, 27 ve Senaryo III), ekipman maliyetlerinin 2002 yılı
sonu değerleri alınarak toplam maliyet 4,842,606 US $ olmaktadır. Senaryo III için iç karlılık oranı
yöntemiyle yatırımın ekonomik analizi yapıldığında, 2002 işletme maliyetlerinin sabit kalacağı kabulü
ile; 21.35 US $/ay kullanım ücretinin İKO’yu sıfır yaptığı görülmektedir [Şekil 10]. Aylık kullanım
ücretlerinin işletme maliyetleri ile değişimi ise Şekil 11’de gösterildiği gibidir. Görüleceği üzere işletme
maliyetleri azaltıldığı takdirde aylık kullanım ücretlerinin de 21.35 US $/ay +KDV’nin altına indirilmesi
mümkün görülmektedir.
Şekil 12’de Balçova – Narlıdere JBIS’de uygulanan (17 US $/ay) ve öngörülen (21.35 $/ay) aylık enerji
kullanım ücretinin diğer JBIS’deki ücretlerle karşılaştırılması verilmiştir.
Yukarıda verilen sonuçlar, bakım onarım, yenileme ve amortisman modelleri göz önüne alınarak
değerlendirilmelidir. Balçova – Narlıdere’de giderek artan su kaçakları ve bu kaçakların işletmeye
getirdiği yükler ve hizmet eksiklikleri, söz konusu hatların öngörülen bakım onarım ve yenileme
modelini, zaman olarak çok kısaltır gözükmektedir.
Öngörülen modeldeki zamandan daha kısa zamanda yapılması gereken bu işlemlerin maliyetleri net
nakit akımını negatif yönde değiştirecek ve bunun giderilmesi için aylık sabit ücretin 21.35 US $/ay +
KDV’den daha yukarıya alınmasına neden olacaktır.
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Yukarıda verilen sonuçların değerlendirilmesinde göz önüne alınması gereken çok önemli bir nokta ise
İKO’yu sıfır yapan 21.35 US $/ay kullanım ücretinin, 10,140,527 US $’lık yatırımda değil (Tablo 26,27),
4,842,606 US $’lık yatırımda (aynı yatırımı CTP boru kullanarak 2002 pazar fiyatlarıyla yaptığımızda)
İKO’yu sıfır yapan değer olmasıdır. Yani iki yatırım arasındaki fark olan 5,297,921 US $, 21.35 US
$/ay kullanım ücretleriyle geriye ödenemez. Daha önce belirtildiği gibi bu geri ödemeyi sağlayan sabit
kullanım ücreti 55.45 US $/ay + KDV’dir.
%20
%15
%10

İKO

%5
%0
15

20

25

30

35

40

-%5
-%10
-%15

Aylık Kullanım Ücreti (US $ / 100 m2)

100 Metrekarelik Bir Alanın Isıtılması İçin
Ödenmesi Gereken KDV Hariç Enerji
Kullanım Ücreti (US$/100 m2)

Şekil 10. Gelişen pazar şartlarıyla yapılan analizde, 20 yıl boyunca işletme maliyetlerinin 2002
yılındaki gibi olacağı kabulüyle, iç karlılık oranının enerji kullanım ücretleriyle (100 m2’lik bir alanın
ısıtılması için 20 yıl boyunca ödenmesi gereken ) değişimi
30

y = 0.00001x + 5.70685

25

20

15
0.75

1.00

1.25

1.50

İşletme Maliyetleri x ( 1.000.000 US $)

Şekil 11. Gelişen pazar şartlarıyla yapılan analizde işletme maliyetlerine göre 100 m2’lik bir alanın
ısıtılması için ödenmesi gereken enerji kullanım ücreti
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0.40
0.339

0.35
0.30
0.25
0.20

0.174

0.228

0.232

0.244

Afyon

Simav

Gönen

0.214

0.15
0.10
0.05
0.00
Balçova Narlıdere
Uygulanan

Balçova Narlıdere
İKO=0

Kızılcahamam

Türkiye'deki Jeoterm al Bölge Isıtm a Isıtm a Sistem leri

Şekil 12. 2002-2003 ısıtma sezonunda Türkiye’deki değişik JBIS’lerinde geçerli olan enerji kullanım
ücretleriyle, Balçova – Narlıdere JBIS’de uygulanan ücretlerin ve gelişen pazar ilk yatırım
maliyetleriyle İKO’yu sıfır yapan ücretlerin karşılaştırılması

6. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
1. Analizlerden görüleceği üzere, son yıllarda jeotermal enerji sektöründeki malzeme ve
ekipmanların fiyatlarında, yaratılan rekabet nedeniyle, ciddi düşüşler görülmektedir. Bu durum
jeotermal bölge ısıtma sistemleri proje yöneticilerinin malzeme ve ekipman alternatiflerini
öngörmede özellikle çaba sarfetmelerini gerektirmektedir.
2. Balçova – Narlıdere’de yapılan analiz mevcut işletme maliyetleri ve 17 US $/ay kullanım ücretiyle
İKO’yu sıfır yapmamaktadır. Yatırımın gerçekleştiği maliyetlerle ve mevcut işletme maliyetlerinin
sabit olarak sürmesi halinde İKO’yu sıfır yapan kullanım ücreti KDV hariç 55.45 US $/ay’dır.
3. Mevcut yatırım maliyetlerinin bir kısmının geri ödenmemesi göz önüne alınarak (Bölüm 5.4.2),
bakım-onarım, yenileme ve amortisman giderlerinin yeni pazar maliyetlerine göre gerçekleşmesi
durumunda İKO’yu sıfır yapan değer 21.35 US $/ay olmaktadır. Ancak şehir şebekesindeki
yenileme zamanının kısalır gözükmesinin bu değeri arttıracağı düşünülmektedir.
4. Yeni pazar maliyetlerine göre analizi yapılan Sistem-2 ile Balçova – Narlıdere JBIS arasında
Tablo 31’den görüleceği üzere maliyet farklılıkları vardır.
Tablo 31. Sistem-2 ile Balçova – Narlıdere JBIS arasındaki maliyet farklılıkları
JBIS
Balçova- Narlıdere
Sistem-2

Birim alan
yatırım maliyeti
(US $/ m2) *
20,52(a)
12.53(b)

Kapasite Maliyeti
(US $/kW)

Birim alan
işletme maliyeti
(US $/ m2)

471,98

0.975

11.36

178

0.622

İKO’yu sıfır yapan
enerji kullanım ücreti
(US $ - KDV hariç)
55.45(a)
21.35(b)
17(c)
18(d)

5. Balçova – Narlıdere JBIS’de analizlerden görüleceği üzere (Bölüm 5) işletme maliyetlerinin
düşürülmesi sistemin ekonomikliğini önemli derecede etkilemektedir. Otomatik kontrol sistemi
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geliştirilerek ana maliyetlerden biri olan elektrik tüketiminin düşürülmesi, önerilen ilk tasarruf
alanı olarak görülmektedir.
6. Sistem-2’nin tasarımı ve planlaması henüz tamamlanmamıştır. Ekonomik analiz örneği olarak
seçilen bu çalışmanın geliştirilmesi devam etmektedir.
7. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, jeotermal kaynağın doğasına uygun olarak zamanla gelişen
ve genişleyen yatırımlar olarak görülmektedir. Yatırım başlangıcında gerçekleştirilen ekonomik
analizler sadece başlangıç yatırımlarını değil, gelecekteki gelişme ve genişlemeleride öngörecek
şekilde yapılmalıdır.
8. Kavramsal planlama içerisinde yer alan ekonomik fizibilite analizleri, jeotermal bölge ısıtma
sistemleri projelerinin en önemli adımlarından biridir. Uzman kişilerce, detaylı sistem analizlerine
dayanarak, geçerli ekonomik parametreler göz önüne alınarak gerçekleştirilmelidir. Bu
analizlerden elde edilecek nakit akışları yatırım yöneticileri tarafından finansman
modellemesinde göz önüne alınmalıdır. Aksi halde yarım kalan, sürdürülemeyen, ekonomik
olmayan yatırımlar kaçınılmaz olacaktır.
(a) Yatırım maliyetleriyle yapılan analizden
(b) Gelişen pazar fiyatlarıyla yapılan analizden
(c) Bağlantı ücretinin KDV dahil 1250 ve 1,500 US $ olması durumlarında %75 kapasiteye 5 yılda
ulaşılacağı düşünülerek, 20 yıl boyunca 181,260 US $ olan işletme maliyetiyle yapılan analizden
(d) Bağlantı ücretinin KDV dahil 1,000 US $ olması durumunda %75 kapasiteye 5 yılda ulaşılacağı
düşünülerek, 20 yıl boyunca 181,260 US $ olan işletme maliyetiyle yapılan analizden
* Paranın zaman değeri göz önüne alınmıştır.
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE
KAVRAMSAL PLANLAMA
Macit TOKSOY
Adil Caner ŞENER

ÖZET
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin projelendirilmesindeki ilk adım kavramsal planlamadır. Bölge
ısıtma sistemlerinin kavramsal planlaması üç analiz ile gerçekleştirilir. Bu üç analiz; teknik fizibilite,
ekonomik fizibilite ve politik fizibilite olarak verilmiştir. Bu çalışmada jeotermal bölge ısıtma sistemleri
için kavramsal planlamanın tüm aşamaları sistematik bir yaklaşım içinde, verilmeye çalışılmıştır.
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri projelerinin kavramsal planlama aşamasın da, projelerin eksik teknik
ve ekonomik analizlere dayalı nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmaması için, en ince
ayrıntısına kadar gerçekleşirilmesi bir zorunluluktur.

1. GİRİŞ
Türkiyede gerçekleştirilen pek çok jeotermal bölge ısıtma sistemi, bir projenin başarısını etkileyen, ilk
faz olan planlama aşamasının önemi çeşitli nedenlerle (maliyet, yönlendirme, kısa erimli politik
kaygılar) göz ardı edilerek, gerçekleştirilmeye çalışıldığından ya başarısızlıkla sonuçlanmakta, ya da
işletme aşamasında sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Pek çok kentimizde sürdürülmeye çalışılan,
jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin gelişme süreçleri incelendiğinde bu eksikliğin açıkça görülmesi
mümkündür.
Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin gerçekleştirilmesi (projelendirilmesi); kaynağın belirlenmesinden
yapımına ve nihayet işletmesine kadar pek çok süreci içerir [1]. Bu süreçleri beş adımda
sınıflandırmak mümkündür: (I) Kavramsal Planlama, (II) Tasarım (Uygulama Projesi), (III) Uygulama,
(IV) Test ve işletmeye alma, (V) İşletme.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin projelendirilmesindeki ilk adım, konvansiyonel bölge ısıtma
sistemlerinde olduğu gibi, kavramsal planlamadır ve üç analiz ile gerçekleştirilir [2]: Ekonomik
Fizibilite, Teknik Fizibilite, Politik Fizibilite.
Her jeotermal bölge ısıtma sistemi uygulaması, diğerlerinden farklı bir projedir. Bu yüzden jeotermal
bölge ısıtma sistemlerinin genel kabuller ile ekonomik ve teknik analizlerinin yapılması mümkün
değildir. Çünkü jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde,
-

Jeotermal sahanın özellikleri (sıcaklık, debi, jeotermal akışkan kimyasal yapısı, kuyu
sayıları, kuyuların statik ve dinamik seviyeleri).
Jeotermal saha ile jeotermal enerji kullanım alanı arasındaki uzaklık.
Bölgenin,
o topoğrafik özellikleri,
o sosyo-ekonomik yapısı,
o yapılaşma-imar özellikleri,
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- Isıtma sistemi büyüklüğü.
birbirinden farklıdır.
Bu farklılıklar, her projenin, yatırım ve işletme maliyetlerinin hesaplanmasını gerektiren fizibilite
aşamasında detaylı teknik tasarımını da gerektirir. Bu çalışmada önce “Kavramsal Planlama” içinde
öngörülen çalışmalar sistematik bir tarzda açıklanmış ve örneklenmeye çalışılmıştır. Sonuç
bölümünde de bir kavramsal planlama projesi sonucunda elde edilmesi gereken bilgiler ve sonuçlar
sıralanmıştır.

2. JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KAVRAMSAL PLANLAMA
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerine ait kavramsal planlamanın bileşenlerini içeren genel akım şeması
Şekil 1’de verilmiştir. Bu akım şeması incelendiğinde, bileşenlerin bir kısmının jeotermal saha ve bölge
ile ilgili veri tabanları (iklim verileri, bölge plan verileri) diğerlerinin (tasarım, yatırım maliyeti, vs) ise bu
veri tabanlarını kullanan teknik ve ekonomik, tasarım ve analizler olduğu görülür.
J E O T E R M A L S A H A N IN
PE R FO R M A N S I

İK L İM
V E R İL E R İ

B Ö LG E PLA N
V E R İL E R İ

T E K N İK
F İZ İB İL İT E

S İS T E M
T A S A R IM I

B Ö LG E S E L E N E R Jİ
A N A L İZ İ
Y A T IR IM
M A L İY E T İ

A N K E T

B Ö LG E S E L S O S Y O
E K O N O M İK A N A L İZ

F İN A N S
K A Y N A K LA R I

İŞ L E T M E
M A L İY E T İ

E K O N O M İK
F İZ İB İL İT E

K A V R A M S A L P LA N LA M A
Şekil 1. Kavramsal Planlamanın Genel Akım Şeması
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Tasarım ve analizler için gerekli veri tabanları pek çok kentimiz için, günümüz teknolojisinin
gerektirdiği şekilde magnetik ortamlarda mevcut değildir. Örneğin; kentlerimizin pek çoğu için 24 saat,
360 günlük dış hava sıcaklıklarına elektronik ortamda ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle, bu veri
tabanlarının da kavramsal planlama aşamasında oluşturulması gerekmektedir. Aşağıdaki bölümlerde
kavramsal planlamanın çeşitli bileşenleri verien akım şemasına uygun sırada açıklanmıştır.

3. JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE KAVRAMSAL PLANLAMANIN BİLEŞENLERİ
3.1 Jeotermal sahanın performansı
Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin tasarımının yapılabilmesi için gerekli olan verilerin en başında
jeotermal sahanın performansı gelmektedir. Jeotermal sahanın performansının bilinmesi, o sahadan
sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak üretilecek olan,
-

jeotermal akışkan sıcaklıklarının,
jeotermal akışkan debilerinin,
jeotermal akışkanın kimyasal yapısının,
üretim ve re-enjeksiyon kuyularının sayısının,
kuyu karakteristiklerinin-kuyu üretim testleri sonuçlarının,
saha ve kuyuların topoğrafik yapısının

bilinmesi demektir. Bu bilgilerin olmaması veya eksik olması durumunda, bu jeotermal sahadan
üretilebilecek olan enerjinin miktarının, dolayısıyla bu enerjiye bağlı olan bölge ısıtma sistemi
büyüklüğünün belirlenmesine, yatırım ve işletme maliyetlerinin belirlenmesine, sistemin ekonomik
fizibilitesinin yeterli güvenilirlikte yapılmasına imkan yoktur.Ancak senaryolara dayalı tahminler
yapmak mümkündür.
Ülkemizde gerçekleştirilen hiçbir jeotermal bölge ısıtma sisteminde, uygulama öncesinde saha
performansını belirleme çalışması yapılmamıştır. Bu çalışma sadace Balçova-Narlıdere Jeotermal
Bölge Isıtma Sisteminde, uygulama başladıktan yaklaşık altı sene sonra gerçekleştirilmiştir [3]. JBIi
sistemlerinin, genellikle sahada açılmış çoğunlukla bir veya iki kuyunun, uygun teknikler kullanılarak
yapılmamış testlerinden elde edilen sonuçlar kullanılarak, hassasiyeti bu türlü kapital yoğun yatırımlar
için çok kötü sonuçlar verebilecek kadar kötü “depolanmış ısı- heat stored” gibi metodlarla
tanımlanmış performansa dayanarak tasarımlar yapılmaktadır.
Jeotermal saha performans projeleri, JBI sistemleri yatırım maliyetleri yanında çok küçük maliyetler
olmasına rağmen proje geliştiricileri (genellikle il özel idareleri ve belediyeler) tarafından, çeşitli
nedenlerle öngörülmemektedir. Hatta bu çalışmalar bazı çevrelerce temel bilimsel araştırma olarak da
algılanmaktadır. Üretilebilecek akışkan miktarı, üretim ve re-enjeksiyon kuyuları ve bunların
karakteristikleri bilinmeden başlanılan, iletim ve dağıtım boruları satın alınan ve döşenen JBIS
projelerine de rastlanılmaktadır.
Bu alandaki olumsuzlukların kaynaklarını bir tarafa bırakarak, sağlıklı JBIS projeleri geliştirmek üzere
aşağıdaki hususların üzerinde önemle durulması gerekmektedir:
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, enerji üretim ve dağıtım sistemi olarak yerel bir hizmetin verilmesine
yönelik olsa da, bu hizmetin sonuçları itibariyle ülkesel değerlere sahip projelerdir. Çünkü:
a. Bu sistemler (uygun ısıl konforun yaratılması, çevresel yanma emisyon kirliliğinin azaltılması
nedenleriyle) devletin görevlerinden biri olan toplum sağlığının korunmasına önemli
katkılarda bulunmaktadır.
i

JBIS : Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi.
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b. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, gerek planlama ve yatırım aşamasında gerekse işletme
aşamasında istihdam ve katma değer yaratan işletmelerdir. Devlet için vergi anlamında gelir
kaynağıdır.
c. Bu sistemlerin işletilmeye başlanılması ile ithal edilen enerji kaynakları için ödenen dövizden
tasarruf edilmektedir. Bu tasarrufun toplum açısından hem doğrudan (döviz maliyetinden
tasarruf edilmesi) hem de dolaylı (tasarruf edilen dövizin başka gereksinimler için
kullanılması) faydası söz konusudur.
Görüldüğü üzere JBI sistemleri yerel hizmet sağlamasına karşın önemli ulusal faydalar sağlamaktadır.
Bu durumda yine devletin görevlerinden biri olan ulusal yer altı kaynaklarının geliştirilmesi açısından,
jeotermal sahaların geliştirilmesi ve performansının belirlenmesine yönelik tüm çalışmaların finasmanı
devlet tarafından karşılanmalıdır. Böylelikle ülkemizdeki finans modeline göre yatırım ve işletme
maliyetleri büyük bir oranda kullanıcılar tarafından karşılanan JBI sistemlerinin sağlıklı olarak
projelendirilmesi mümkün olacak, saha verileri ile ilgili eksik bilgilerden kaynaklanan olumsuzlukların
topluma olan maliyetlerinden de kaçınılmış olacaktır.
3.2 İklim Verileri
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin kavramsal planlaması için gerekli ikinci veri grubu, söz konusu
bölgenin ilkim verileridir. Pik-tepe yükü için tasarım dış sıcaklığı ile yıllık enerji tüketiminin ve buna
bağlı olarak işletme maliyetlerinin hesaplanabilmesi ayrıca işletme esnasında konvansiyonel enerji
tüketiminin kontrol ve minimize edilmesi [4,5] için gerekli 24 saat 365 gün dış sıcaklıklar, iklim verileri
içindeki en önemli değişkenlerdir.
Son yıllarda yapılan çalışmalar ile pekçok ilimiz için ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme tesisatları
için tasarım dış sıcaklıkları, ısıtma derece-gün değerleri hesaplanmış, tipik iklim yılı verileri
belirlenmiştir [6]. Ancak pek çok kentimiz için bu değerler, kullanıma hazır durumda değildir. Bu
yüzden jeotermal bölge ısıtma sistemi planlaması yapılan kent için, eğer iklim verileri mevcut değilse
ve kentte meteoroloji istasyonu var ise, DMİ Genel Müdürlüğü’nden ilgili veriler elde edilerek, tasarım
dış sıcaklıkları ve tipik yıl 24 saat 365 gün dış sıcaklık ortalamalarına göre derece-gün ve derece-saat
değerleri oluşturulmalıdır. Bazı kentlerimizde meteoroloji istasyonu yoktur, bu durumda tasarımcı,
mikro klima farklılıklarının olup olmadığına dikkat ederek en yakın ve en uygun bir meteoroloji
istasyonunun verilerini alarak, söz konusu kent için kullanabileceği iklim verilerini oluşturmalıdır.
İklim verileri planlama aşaması için önemli olduğu kadar, işletme aşaması için de önemlidir. İlk
projelendirmede iklim verileri hangi hassasiyette elde edilmiş olursa olsun, sistem operatörü işletme
esnasında kendi iklim verilerini oluşturmak zorundadır. Bu nedenle işletmenin hizmet ettiği bölge
içinde ve uygun bir konumda en azından temel iklim parametrelerini (sıcaklık, nem, rüzgar) ölçen bir
meteoroloji istasyonu oluşturulmalı ve ölçümler sürekli ve düzenli alınarak, bölgesel iklim veri tabanı
oluşturulmalıdır.
3.3 Bölge Plan Verileri
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri kavramsal planlaması için gerekli üçüncü veri tabanı, 1/100 ve
1/1000 ölçekli halihazır imar durumu ile, imar durumuna göre söz konusu bölgede kısa ve uzun
vadede olacak yapılaşmaya ait bilgilerdir. Jeotermal bölge ısıtma sistemi maliyetinin en büyük payı
şehir dağıtım şebekesine aittir. Bu neden bölge ısıtma sistemi içinde yer alacak konut alanlarının bina
ve pafta bazında detaylı incelenmesini gerektirir. Sistemin ayrıca bölgenin gelecekteki yapılaşmasına
da hizmet vermesi öngörülmektedir.
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Şekil 2. Balçova Sistem-2 bölge haritası.
Bölge yapılaşma bilgileri ile oluşturulacak veri tabanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
3.3.a

3.3.b
3.3.c
3.3.d
3.3.e
3.3.f
3.3.g
3.3.h

Binaların,
o Oturma alanları
o Kat sayıları
o Kat yüksekleri
o Konut sayıları
o Konut kullanım alanları
o Konut değilse kullanım cinsi
Ada büyüklükleri-yüzölçümleri
Adada var olan binaların toplam oturma alanı
Adada var olan binaların toplam kullanım alanı
Adada gelecekte olan yeni yapıların, imar iznine bağlı olarak 3.3.a’daki bilgilerinin
tahmini değerleri
Bölgenin büyüklüğü-yüzölçümü
Bögede var olan binaların toplam oturma alanları
Bölgede gelecekte olan yapılaşmaya ait toplam oturma alanları

3.4 Bölgesel Enerji ve Sosyo-Ekonomik Analiz: ANKET ÇALIŞMASI
Bölgesel enerji analizi, jeotermal bölge ısıtma sistemi kurulacak olan bölgenin, JBIS öncesi ısıtma
sistemlerinin genel olarak enerji bilançosunu çıkarmak, kullanılan yakıt cinslerini ve maliyetlerini
bulmak, bölge plan verilerini kullanarak tasarım yükü ve yük yoğunluklarını belirlemek amacıyla
yapılan analizdir. Bölgesel sosyo-ekonomik analiz ise kurulacak JBIS’ne katılım talebi (politik fizibilite
toplum bilşeni) olup olmayacağının belirlenmesidir. JBIS’nin bölge yaşayanları tarafından tanınıp
tanınmaması, katılımın ekonomik yükümlülüklerinin potansiyel katılımcıları tarafından göz önüne alınıp
alınamayacağı, buna bağlı oluşacak talep miktarı ve bu talebin bölgede yerel ve zaman içinde
değişimi önemli yatırım finansman analizi parametreleridir.
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Bu analizler JBIS kurulduktan sonra elde edilen sonuçların karşılaştırılması için de bir referans noktası
oluşturur. Bu analizin yapılması için, konutlar bazında ısıtma sistem, yakıt cinsleri ve yıllık yakıt
maliyetleri benzeri bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Bu bilgileri elde edebilmek için öngörülen
araçlardan bir tanesi, Balçova Sistem-2 ile Bergama JBIS kavramsal planlama çalışmalarında
uygulanan anket çalışmasıdır.
Ek 1 ve 2’de örnekleri verilen iki anket, sırasıyla tüm konutlara ve merkezi ısıtma sistemi bulunan
binalara uygulanmak üzere hazırlanmıştır.
Konutlara uygulanan ankette (EK 1) yer alan 16 sorunun hedeflediği istatistikler aşağıda verilmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Konut adresi, bina içindeki konumu.
Konut alanı.
Isınma sistemi türü (kalorifer, soba, vs).
Miktar ve maliyet olarak olarak yıllık yakıt tüketimi.
Kaloriferli sistemlerde tesisat projesi olup olmadığı.
Kaloriferli sistemlerde ısıtıcı türleri (panel radyatör, vs).
Kaloriferli sistemlerde ısıtıcı büyüklükleri.
Yılda ısıtma yapılan süre (ay olarak).
Konutlarda termometre olup olmadığı.
Kış aylarında konut içindeki sıcaklıklar.
Pencere tipi (ahşap, plastik, vs).
Cam sayısı (tek, çift).
Kullanım sıcak suyu sistemi ( Şofben, kombi, vs).
LPG kullanılan sıcak suyu sistemlerinde kullanılan tüp sayısı.
Jeotermal bölge ısıtma sistemine katılma isteği.
Jeotermal bölge ısıtma sistemine katılım için öngörülen maliyetlerin peşin veya 12 ay
taksitle ödenmesinde tercih.
17. Kalorifer sistemi olmayan konutlarda öngörülen maliyetle kalorifer sisteminin yaptırılıp
yaptırılamayacağı.

Merkezi kalorifer sistemi olan binaların yöneticileri için hazırlanan anketlerden (EK 2) elde edilmesi
öngörülen istatistikler ise:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konut adresi.
Isıtma projesinin temin edilebilir olup olmadığı.
Miktar olarak yıllık yakıt tüketimi.
Yıllık yakıt maliyeti.
Isıtma sisteminin günde kaç saat çalıştırıldığı.
Merkezi sıcak su siteminin var olup olmadığı.
Sıcak suyun haftada kaç saat sağlandığı
Çatı izolasyonu olup olmadığı.

bilgilerinin elde edilmesine yöneliktir. Balçova Sistem - 2 uygulamasında anket çalışması Makina
Mühendisleri Odası işbirliğiyle gerçekleştirilmiş, anketler makina mühendisleri tarafından
uygulanmıştır. Anketlerin makina mühendisleri tarafından uygulanması, özellikle sorulara verilen
cevapların anket uygulanması esnasında değerlendirilmesi ve doğru cevapların alınmasının
sağlanmasına yöneliktir. Bu tür anketlerin uygulanmasında anketörlerin eğitilmesi, edinilecek istatistik
bilgilerin güvenilirliği ile yakından ilgilidir. Bu anketin sonuçlarından örnekler Şekil 3’de verilmiştiir.
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Şekil 3. Balçova Sistem -2 anket çalışması sonuçlarından grafik örnekler [7].
Anket çalışmasının en önemli sonuçlarından bir tanesi, öngörülen bir maliyetle jeotermal bölge ısınma
sistemine katılım oranının belirlenmesidir. Ülkemizdeki modellere bakıldığı zaman, jeotermal bölge
ısıtma sistemlerinin ana finans kaynağı, yatırım maliyetlerinin konut başına düşen miktarının
konutlardan katılım bedeli ismi altında alınmasıdır. Seçilen bölge büyüklüğü ve bu bölge içinde
sisteme katılım oranı konut başına düşen maliyeti belirler. Katılım yüzdesinin küçük değerlerden
başlayıp uzun seneler sonra artması, yatırımcıya ciddi finans sorunları yaratabilir. Örneklemek
gerekirse, Balçova Sistem-2 anket çalışmasında sorulardan bir tanesi jeotermal ısınma sistemine
katılım isteğinin olup olmadığıdır. Bu soruya verilen cevap konutların toplamında %89 oranında katılım
talebi olduğunu göstermiştir. İkinci bir soru ise 1200-1500 $ katılım maliyetinin karşılanıp
karşılanamayacağıdır. Bu soruya verilen olumlu cevap oranı ise %74’dür. Görüleceği üzere konut
sahipleri jeotermal bölge ısıtma sistemine %89 oranında katılmak istemektedirler. Ancak mali
yükümlülük göz önüne alındığında oran azalmakta, konutların ancak %74’ü mali açıdan
katılabileceklerini beyan etmektedirler. Yatırımın finans analizinde bu değerlerin dikkate alınması çok
önemlidir. Uygulama başlangıcında katılım talebi daha da düşük olabilir. Anketten elde edilen bu
değerler değil, literatürde görülen daha düşük katılma oranları da karşılaşılacak risklerin belirlenmesi
açısından göz önüne alınmalıdır. Balçova Sistem-2 kavramsal planlamasında ekonomik analizler %89,
%74, %50 ve %33 katılım oranları göz önüne alınarak ayrı ayrı yapılmıştır.
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Farklı katılım oranlarına bağlı olarak yapılacak analizde, katılım senaryolarının (öngörülen toplam
katılım oranına, örneğin %89’a ulaşmak üzere, yıllara bağlı olarak katılım sayılarının belirlenmesi)
önemi de büyüktür. Yapımcıya olan güvensizlik, önceki yıllarda olan başarısız denemeler, ilk yıllardaki
işletme maliyetleri ve sistem yetersizlikleri, katılım sayılarının dağılımını önemli derecede
etkileyecektir.
Katılım talebinin değerlendirilmesinde göz önünde tutulacak bir diğer konu da, katılım talebi dağılımın
bölge içinde homojen olup olmadığıdır. Homojen olacağı gibi, bölge içinde bazı alanlarda çok yüksek,
bazı alanlarda daha düşük olabilir. Yatırım planlaması, bu dağılım da göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Konut başına düşen katılım maliyeti katılım oranı ile lineer olarak değişmemektedir. Bu nedenle
bölgenin tamamına, özellikle katılım talebi homojen dağılmışsa, mimimum bir alt yapı gelecekteki
gelişmeleri de göz önüne almak şartıyla başlangıçtan itibaren götürülmek zorundadır. Katılım talebi ile
yaklaşık olarak lineer artan maliyet bileşeni, temel olarak bina bağlantı ve bina altı sistemleri
maliyetidir.
3.5 Finans Kaynakları
Bundan önceki bölümde verildiği üzere; ülkemizdeki JBIS’nin temel finas kaynağı, sistemden hizmet
almak isteyen konut ve işyeri sahiplerinden alınan veya alınması öngörülen katılım ücretleridir. Ancak
sisteme katılım, JBIS’nin ekonomikliğine, tanınmasına, proje yönetimine olan güvene, bölge ekonomik
gücüne ve dağılıma, ve nihayet zamana bağlıdır. Bu nedenle, JBIS uygulamalarının başlangıçta
belediyelerin (Salihli, Dikili) veya il özel idarelerinin (Balçova-Narlıdere) finans desteği ile
projelendirildiği görülür. Yerel yönetimlerden yapılan bu katkıların sonuçta projelerin ana finans
kaynağını da oluşturduğu görülür. Tablo 1’de örnek olarak Balçova-Narlıdere JBIS projesinde 19961999 yılları arasında, kuyular hariç yapılan yatırımın (kümülatif toplam yatırım) ve katılım+kullanım
ücretlerinin kümülatif toplamlarının (kümülatif toplam gelirler) yıllara bağlı olarak değişimi
görülmektedir. Görüleceği üzere 1999 sonu itibari ile, basit analizle, yaklaşık olarak 8.6 milyon dolarlık
bir negatif kümülatif net nakit akışı vardır. Bir başka deyişle il özel idaresi yatırımı, (paranın zaman
değeri göz önüne alınmaksızın) 8.6 milyon dolarla desteklemiş olmaktadır.
Bir önceki bölümde de açıklandığı gibi potansiyel kullanıcılardan alınacak katılım bedellerinin miktarı
ve yıllara bağlı dağılımı, projenin yatırım süresi ve ödeme takvimi, bir jeotermal bölge ısıtma sistemi
projesinin başarıyla yürütülmesi için en önemli unsurlardır.
Tablo 1. Balçova – Narlıdere JBIS 1995-2000 kümülatif yatırım değerleri
1995
1996
1997
1998
1999
Kümülatif toplam maliyet 7.116 2.659.947 8.421.760 11.452.284 12.815.097
Kümülatif toplam gelirler
0
62.424 1.748.343 2.741.962 4.188.972
Kümülatif net nakit akışı -7.116 -2.597.523 -6.673.417 -8.710.322 -8.626.125
Kümülatif toplam maliyet

maliyet < $ > geli
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3.6 Teknik Fizibilite
Bölge ısıtma sistemleri açısından teknik fizibilite, jeotermal kaynağın özelliklerine bağlı olarak
jeotermal bölge ısıtma sisteminin teknik anlamda mümkün olup olmayacağının araştırılmasıdır. Çok
düşük sıcaklıklar, jeotermal akışkanın kimyasal yapısının uygun olmayışı (yüksek karbondioksit gibi),
yeterli debinin olmayışı, topografik nedenlerle oluşan yüksek basınçlar, kaynakla bölge ısıtma sistemi
arasındaki aşırı uzaklık gibi nedenlerle jeotermal enerjinin bölge ısıtma sisteminde doğrudan kullanımı
mümkün olmayabilir.
Jeotermal kaynağın coğrafik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin
sorunlara ait teknik çözümlerin var olduğundan emin olunmalıdır.

bölge ısıtma sistemi için getirdiği

3.7 Sistem Tasarımı
Kavramsal planlama içerisinde sistem tasarımı, jeotermal bölge ısıtma sisteminin yatırım ve işletme
maliyetlerini hesaplayabilmek için gerekli tüm bileşenlerinin seçilmesi ve ölçülendirilmesidir. Gerekli
tüm bileşenler ise jeotermal akışkanın yeryüzüne çıkarılmasından taşıdığı enerjinin yaşam hacimlerine
aktarılmasına kadar gerekli tüm ekipmanları, sistemin işletilebilmesi için gerekli gözlem ve kontrol
cihazlarını içerir. Sistem tasarımının adımları aşağıda verilmiştir.
a. Sistem ısı yükünün bulunması
Sistem ısı yükünün bulunması, bölge ısıtma sisteminden enerji alacak bölgenin belirlenmesi ve
belirlenen bölgede yer alan ve gelecekte yer alacak binaların ısı kaybı tasarım dış sıcaklığına göre
pik yüklerinin bulunmasını içerir. Ancak bu tanımın öngördüğü işlemler için modellerin seçilmesi ve
kabullerin yapılması (Isı yükü hesap yöntemi, bölge büyüklüğü, sistemde yer alacak bina sayısı ve
fiziki ölçüleri), hem jeotermal bölge ısıtma sistemin bileşenlerinin büyüklüklerini, hem de ekonomisini
çok ciddi olarak etkileyen ve tasarıma önemli riskler getirebilecek adımlardır.
-

Risklerden ilki, Bölüm 3.3’de kısaca belirtildiği üzere, bölge ısıtma sistemi içinde yer
alacak binaların sayı, alan ve fiziksel özellikleri itibariyle belirlenmesidir. Bu verilerin
oluşturulması henüz ülkemizde kent bilgi sistemleri yeterince ve istenilen içerikte
geliştirilmediği için anket çalışması ile gerçekleştirilebilir. Anketin yapılması ve
değerlendirilmesi titizlikle gerçekleştirilse bile, istenilen hassasiyette verilerin oluşturulması
mümkün olmamaktadır: Örneğin; anket sonuçları ile hava fotoğraflarından elde edilen
veriler arasında ciddi farklılıklar olduğu gözlenmektedir. Bunun yanında yüke esas olmak
üzere, göz önüne alınan bölgede imarlı boş alanlarda yakın gelecekte yapılacak binaların
da özelliklerinin tahmini gerekmektedir. Bu nedenlerle anket çalışmaları, hava fotoğrafları
ve tahminlerle elde edilen bina alanlarına dayalı olarak yapılan ısı yükü hesabı için
belirsizlik analizi yapılarak, bu verilerin farklılığında sistemin değişimi göz önüne
alınmalıdır.

-

İkinci risk ise, bina ısı yüklerinin hesabı için seçilecek yöntemden gelmektedir. Bir binanın
ısı yükünün belirlenmesinde kullanılan yöntemler, basit (statik) ve simülasyon (dinamik)
yöntemleri olarak iki ana grupta sınıflandırılmıştır [8]. Dinamik yük analizlerini içeren
simülasyon yöntemlerinin kullanılması, yapıların geometrik ve termofiziksel özelliklerinin
yanında, binanın yer aldığı bölgedeki iklim verilerinin (sıcaklık, rüzgar, güneş ışınımı vs.)
detaylı olarak bilinmesini gerektirir. Ayrıca, söz konusu analizler TRANSYS gibi
simülasyon programlarının kullanılması ile yapılabilir. Gerek kent bilgi veri sistemlerinin
gerekse iklim veri tabanlarının çok gelişmiş olmadığı şehirlerde bölge ısıtma sistemlerinin
yük analizinin, simülasyon yöntemleri ile yapılması mümkün değildir. Heller’in [8] önerdiği
ve basit yöntemler içerisinde sınıflandırdığı “Enerji Karakteristikleri” veya “Enerji İmza”
yöntemini de Türkiyedeki bölge ısıtma sistemleri içerisinde kullanmak mümkün değildir.
Çünkü bölge ısıtma sistemi içinde yer alacak binaların geçmiş yıllara ait enerji tüketim
verilerini, kaba toplam yakıt tüketimleri dışında elde etmek mümkün değildir. Böylece, ısı
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yükü analizinde, DIN 4703’ü esas alan Makina Mühendisleri Odası’nca kabul edilen ısı
yükü hesaplama yöntemine dayalı basit (statik) yöntemi dışında bir yöntemin kullanılması
olası görülmemektedir. “Kavramsal Planlama” aşamasında, bölge ısıtma sisteminin
uygulanacağı bölgedeki tüm binaların ısı yükünün hesaplanması yerine, istatistiki
anlamda bölgedeki binaları mimari yönden temsil edebilecek yeterli sayıda bina için ısı
kaybı hesabının yapılması ve buradan giderek bölge için bir birim alan ısı yükü bulunması
ve bu yük ile tüm bölgenin ısı yükünün tahmini, pratik anlamda uygulanabilir bir yöntem
olarak görülmektedir.
Sistem ısı kaybı ısı yükünün hesabı için uygulanan bir yaklaşım, Bergama Jeotermal
Bölge Isıtma Sistemi Kavramsal Planlaması [9] çalışmasındaki örneği olarak aşağıda
verilmiştir:
Binaların statik yöntemle ısı yükünün hesaplanabilmesi için, binaların geometrik ve termo-fiziksel
özelliklerinin bilinmesi ve dış tasarım sıcaklığına bağlı olarak bu özelliklerle ısı yükünün hesaplanması
gerekir. Ege bölgesindeki kentlerin ortalama ısı yüklerine esas mimari özellikleri birbirine çok
yakındır. Bu nedenle, Balçova-Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi içerisinde yer alan 40
binanın DIN 4703’e göre hesaplanmış ısı yüklerinden hesaplanmış ortalama ısı yükü[10], Bergama
projesi için de temel alınmıştır. Bu değer, Balçova ile Bergama’daki dış tasarım sıcaklıklarının farklı
olması nedeniyle, Eşitlik 1’de kullanılarak, Bergama için birim alan ısı yükü hesaplanmıştır.
qber = qbal . (∆Tber / ∆Tbal)

(1)

Balçova - Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi içindeki 40 binanın, 22 °C tasarım sıcaklık farkı
ile hesaplanmış birim alan ortalama pik ısı yükü 54.9 kcal/h.m2,. Bergama için ise tasarım sıcaklık
farkı 25 °C’dır. Eşitlik 1 ile Bergama için birim alan ortalama pik ısı yükü 62,39 kcal/h.m2 olarak
hesaplanmıştır. Bergama’daki Meteoroloji İstasyonu tarafından verilen ortalama sıcaklıklara göre
hesaplanan aylık ve yıllık ısı yük oranları ile ısıtma yapılacak gün sayıları Tablo 3’de verilmiştir. Isıtma
yapılacak gün sayıları, günlük ortalama sıcaklığının balans sıcaklığından[11] (18,3ºC) düşük olduğu
gün sayıları olarak hesaplanmıştır. Sistem toplam pik tasarım yükü, ortalama birim alan pik yükü ve
toplam alanın çarpımı ile elde edilen toplam ısı yüküne (57 MWt), konutların sıcak su yüklerinin
toplamı ile sistem kayıplarının (boru şebekeleri ve ısı merkezleri ısı kayıpları) eklenmesi ile elde
edilmiştir.
Tablo 2: Bergama aylık ısı yük oranları ve ısıtma gün sayıları
Aylar
Ortalama
Isı yük
Sıcaklıklar
oranları
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Ekim
Kasım
Aralık
Toplam
Sezon Ortalaması

6,3
7,8
9,6
13.8
17,4
16,0
12,4
8,5

0,629
0,576
0,498
0,328
0,184
0,240
0,386
0,542

10,75

0.45

Isıtma yapılacak gün sayısı
31
28
31
30
12
23
30
31
216

Sistem ısı yükünün bilşenlerinden bir tanesi de kullanım sıcak suyundan gelen ısı yüküdür. Sistem
içinde yer alan tüm konutlarda kullanım sıcak suyu hazırlanması için standard yöntemlere göre
hesaplanmış bir ısı yükü, ısı kaybı ısı yüküne ilave edilebilir. Ancak uygulamada, en azından Balçova
– Narlıdere Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi’nde izlenildiği üzere tüm konutların sıcak su kullanımı için
jeotermal enerjinin kullanılmadığı görülmektedir. Sıcak su kullanım oranı %50 civarındadır. Bunun
nedeni tam olarak belirlenmemişse de, sıcak su hazırlama için gerekli tesisatın maliyetinin konutlarca
karşılanmaması olarak düşünülmektedir. Şüphesiz sıcak su kullanımı, ayrıca aylık kullanım ücretinde
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de farklılık yaratmaktadır. Bu tür bir istatistik bilgi benzeri bölgelerdeki sıcak su yükü hesabında, tepe
yükün aşırı büyütülmemesi için göz önüne alınabilir. Bu anlamda, Bergama ve Baçova Sistem -2
jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin ısı yükü analizinde, konutların yarısında sıcak su ısı yükü olacağı
göz önüne alınmıştır[9].
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri, örnekleri görüldüğü üzere, bazen sadece konfor ısıtması amacıyla
değil, endüstriyel proses ısısının sağlanması ve sera ısıtılması gibi amaçlarla entegre olarak da
planlanmakta ve uygulanmaktadır. Örneğin Denizli jeotermal projesinde hem konut, iş yeri, eğitim
kurumları ve resmi dairelerde konfor ısıtması, hem de endüstriyel proses ısısının sağlanması
öngörülmektedir. Bu türlü uygulamalarda endüstriyel prosesin ve tarımsal uygulamanın gerektirdiği
yükler özel olarak hesaplanmalıdır. Tasarım yükünün belirlenmesinde ayrıca dikkate alınması
gereken nokta yüklerin zaman içindeki dağılımıdır. Bu dağılım konfor ısıtmasının sağlandığı binalarda
da, proses ısısında da farklılık gösterecektir. Örneğin; konutların yükü ile konut dışı kullanımların (okul,
resmi daireler, fabrikalar) yük dağılımları birbirinden farklıdır. Tasarım yükü, yüklerin 24 saatlik
süperpozisyonundan elde edilecek tepe yüke göre hesaplanmalıdır. Şüphesiz konvansiyonel enerji
kullanan tepe yük sistemleri planlamasıyla jeotermal sistem tasarım yükü azaltılabilir veya jeotermal
potansiyelin kullanım alanı genişletilebilir. Ancak yazarlar, jeotermal sahaların proje başlangıcındaki
potansiyellerinin, jeotermal sahaların doğasının getirdiği faktörler nedeniyle kesin olarak bilinmemesi
nedeniyle, pik sistemleri de öngören şekilde, tasarım yükünün belirlenmesini öngörmemektedirler. Bu
tür tepe yük yardımcı sistemleri, çok gelişmiş, tüm detaylarıyla bilinen ve üretim performansları sınırda
kullanılan jeotermal işletmelerde öngörülmelidir.
b. Enerji transfer sisteminin belirlenmesi
Üretilen jeotermal akışkandaki ısı enerjisinin, yaşam hacimleri içerisine transferini sağlayan çevrimler
enerji transfer sistemini oluşturur. Akışkanın kimyasal yapısına, sıcaklığına, bölge ısıtma sisteminin
büyüklüğüne bağlı olarak enerjinin transferi farklı mekanizmaları gerektirebilir. Uygulamalara
bakıldığında enerji transfer sistemlerini üç grupta toplamak mümkündür.
-

Ara kademesiz enerji transfer sistemi: Sıcaklığı 100°C’ın altında ise ve çökelme ve
korozyon problemleri yaratmıyorsa, kuyulardan üretilen jeotermal akışkan doğrudan bina
ısıtma sistemlerine pompalanabilir ve ısıtıcılarda (radyatör vs.) enerjisi yaşam hacimlerine
transfer edilir(Şekil 4).
HX-3

radyatör

P-5--

HX-4

radyatör

P-6--

HX-5

P-1--

radyatör

Pump-1
P-7--

P-3--

HX-1

üretim
kuyusu

HX-2

re-enjeksiyon
kuyusu

Şekil 4 : Ara kademesiz enerji transfer sistemi
-

Tek kademeli enerji transfer sistemi: 100°C’dan daha yüksek jeotermal akışkan
sıcaklığı olması, özellikle jeotermal akışkanın çökelme ve/veya korozyona sebep olacak
kimyasal özelliklere sahip olması durumlarında, çökelme ve/veya korozyonun göreceli
olarak küçük bir dolaşım sisteminde kontrolu (önlenmesi veya sınırlandırılması) amacıyla
jeotermal akışkanın enerjisi, binaların ısıtıcılarında dolaşan ikincil bir akışkana bir ısı
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değiştirgeci aracılığıyla transfer edilir. Böylelikle binalar arasındaki dağıtım şebekesi ve
bina ısıtma sistemi çökelme ve korozyondan korunmuş olur(Şekil 5).

pompa

ısı
değiştirgeci

HX-3

radyatör

P-5--

HX-4

radyatör

P-6--

HX-5

P-1--

radyatör

Pump-1
P-7--

P-3--

HX-2

HX-1

re-enjeksiyon
kuyusu

üretim
kuyusu

Şekil 5. Tek kademeli enerji transfer sistemi
-

İki kademeli enerji transfer sistemi : Jeotermal akışkanın özellikleri, bir önceki tek
kademeli enerji transfer sistemindeki gibi olan, ancak göreceli olarak büyük bölge ısıtma
sistemlerinde, hidrodinamik denge problemlerinden kaçınmak üzere üçüncü bir akışkan
çevrimi kullanılır. Bu sistemde, jeotermal akışkanın enerjisi önce ısı değiştirgeci/leri
aracılığıyla binalar arasındaki dağıtım şebekesine, bu şebekeden de yine binalardaki ısı
değiştirgeçleri ile bina içindeki üçüncü akışkan şebekesine ve nihayet ısıtıcılarla yaşam
hacimlerine aktarılır(Şekil 6).

Türkiye’deki uygulamalarda, hemen hemen her sistemde hidrodinamik denge problemleri olmasının
yanında, özellikle kademesiz ve tek ara kademeli sistemlerde çok büyük boyutlarda hidrodinamik
denge problemleriyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu problemlerin oluşmasının iki nedeni vardır: İlki
sistem tasarımı yapılırken ve sistem büyütülürken hidrodinamik denge problemlerine yeterli duyarlılık
gösterilmemiştir. İkincisi; sistem gereği gibi işletilememiş, sistemden enerji alan bina sahiplerinin
sistemin hidrodinamik dengesini bozacak müdahalelerine engel olunamamıştır.

pompa
ısı
değiştirgeci

ısı
değiştirgeci
pompa

HX-3

radyatör

pompa

HX-4

radyatör

P-6--

HX-5

P-1--

radyatör

Pump-1
P-7--

P-3--

HX-1

üretim
kuyusu

HX-2

re-enjeksiyon
kuyusu

Şekil 6. İki kademeli enerji transfer sistem
Enerji transfer sistemi tasarımının diğer bileşeni, toplam sistem maliyetini minimize edecek çevrim
sıcaklıklarının belirlenmesidir. Çevrim sıcaklıklarının belirlenmesi, her bir akışkan çevrimindeki
(jeotermal akışkan devresi, bölge dağıtım şebekesi, bina şebekesi) gidiş ve dönüş sıcaklıklarının (ısı
değiştirgeçlerinin ve mahal ısıtıcılarının giriş ve çıkış sıcaklıklarının) belirlenmesidir. Yüksek sıcaklık
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düşümleri jeotermal akışkan üretimini azaltır, jeotermal akışkan ve bölge dağıtım şebekelerindeki
yatırım ve işletme maliyetlerini küçültür. Ancak bina içi ısıtma tesisatı (radyatör) maliyetini, artan ısıtma
yüzeyi nedeniyle, yükseltir. Isıtma yüzeylerinin artması, sıcaklık rejimine ve kullanılacak ısıtma
sistemine (radyatörlü, yerden ısıtma, vs.) bağlı olarak pratik sınılar içinde kalmalıdır.
c. Jeotermal akışkan üretimi planlaması
Isı yükü belirlenmiş bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin kavramsal planlamasındaki bir diğer adım,
söz konusu ısı yükünü karşılayacak jeotermal akışkan üretimi ve üretilen akışkanın re-enjeksiyon
sisteminin planlamasıdır. Bu planlamanın yapılabilmesi için Bölüm 3.1’de açıklandığı üzere sahanın
üretim ve re-enjeksiyon performansının belirlenmiş olması gerekir. Kavramsal planlama aşamasında,
tüm üretim ve re-enjeksiyon kuyularının açılmış olması beklenemez. Ancak açılmış kuyular ve bunlara
bağlı olarak yapılmış saha performansı projesine göre, açılması gereken kuyu sayıları, birbirinden
uzaklıkları, kuyu teçhizatları ve jeotermal akışkan devresi, yatırım ve işletme maliyetlerin
hesaplanmasına imkan sağlayacak bir saha üretim ve re-enjeksiyon senaryosu ile belirlenir. Şüphesiz
bu belirleme, saha performans projesinin başarısına, sondajlarda öngörülen üretim ve re-enjeksiyon
değerlerine ulaşmaya sıkı sıkıya bağlı riskli tahminlere dayanır. Bu yüzden maliyet analizlerinde,
rezervuar mühendislerinin öngörüleri doğrultusunda, tasarımı yapılan akışkan üretim sisteminde
olacak değişiklikler için belirsizlik analizi yapılmalıdır. Şüphesiz bu analizler çok sayıda üretim ve reenjeksiyon kuyusu gerektiren bölge ısıtma sistemleri için çok önemlidir.
d. Enerji transfer merkezlerinin ve akışkan dağıtım şebekelerinin planlanması
Seçilen enerji transfer sistemine ve akışkan çevrim sıcaklıklarına bağlı olarak, akışkan iletim-dağıtım
hatlarının boyutlandırılması (çap, uzunluk, izolasyon kalınlığı ve cinsi); pompaların, ısı
değiştirgeçlerinin, kesme ve ayar vanalarının seçilmesi; yardımcı sistemlerin (basınçlandırma, su
tasviye cihazları, genleşme ve depolama sistemleri) seçilmesi, yatırım ve işletme maliyetlerinin
belirlenmesi açısından, kavramsal planlamanın bir başka adımını oluşturur.
Bu adımın önemli bileşenlerinden bir tanesi, enerji transfer sistemi planlaması aşamasındaki sıcaklık
rejimlerinin belirlenmesi çalışması ile birlikte yürütülen hidrolik devre tasarımıdır. Gelişmiş hidrolik
devre analiz ve tasarım programlarıyla, toplam maliyeti optimize edecek basınç düşümlerinin ve
dağılımın yapılması ve bunlara bağlı olarak boru çaplarının ve ilgili donanım (pompa, vana vs.)
büyüklüklerinin seçilmesi kısa zamanda kolaylıkla yapılabilmektedir. Şekil 7’de Bergama JBIS için
yapılan hidrolik devre analizinin sonuçları grafik formda görülmektedir.

Şehir şebekesi
Basınç kaybı grafiği
Şekil 7. Bergama JBIS Kent içi 1.bölge dağıtım şebeksi ve basınç kaybı grafiği
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e. Otomasyon: Gözlem ve kontrol sistemlerinin tasarımı
Bir jeotermal bölge ısıtma sistemin önemli bileşenlerinden bir diğeri, sistemin sağlıklı olarak işletmeye
alınmasını, ekonomik olarak işletilmesini, düzenli ve kesintisiz olarak hizmet vermesini sağlayan,
sistemin geliştirilmesi ve genişletilmesi için gerekli veri tabanının oluşmasına imkan yaratan gözlem ve
kontrol otomasyon sistemidir.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde otomasyonun aşağıda belirtilen temel iki işlevi vardır: Bunlar
gözlem ve veri toplama ile kontrol fonksiyonlarıdır.
Gözlem ve Veri Toplama:
Jeotermal rezervuarın özelliklerinin ve bölge ısıtma sisteminin işletme parametrelerinin ölçülmesi ve
kaydedilmesi. Ölçülmesi ve kaydedilmesi öngörülen özellik ve paremetreler aşağıda sıralanmıştır:
Rezervuar karakteristikleri (Ri):
1. Kuyu anlık üretim sıcaklığı.
2. Kuyu anlık dinamik seviyeleri.
3. Kuyu statik seviyeleri.
4. Kuyu anlık debileri ve üretilen toplam (günlük, aylık) akışkan debileri.
5. Kuyu pompası çıkış basıncı.
6. Kuyu pompaları frekans değiştiricilerinin parametreleri:
- anlık işletme frekansı.
- motorun çektiği güç.
- pompanın çalışma süresi.
- motorun çektiği akım.
Bölge ısıtma sistemi işletme parametreleri (Bi)
1. Jeotermal akışkanın ısı merkezlerindeki eşanjörlere giriş ve çıkış sıcaklıkları.
2. Sirkülasyon pompaları çıkış basıncı.
3. Sirkülasyon pompaları debisi.
4. Şehir dağıtım sisteminin kritik noktalarından alınan basınç, sıcaklık ölçümleri.
5. Sirkülasyon pompalarının frekans değiştiricilerinin parametreleri:
- anlık işletme frekansı.
- motorun çektiği güç.
- pompanın çalışma süresi.
- motorun çektiği akım.
6. Genleşme tankı seviye ölçümü.
İklim verileri (Ci)
6.
Dış hava sıcaklığı .
7.
Dış hava sıcaklığı nemi.
8.
Rüzgar hızı ve yönü.
Kontrol:
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde kontrol, güvenli olarak kesintisiz enerji üretimi ve transferi
yanında, rezervuar özelliklerine ve ısıtma yükünün zamanla değişimine göre, en uygun kuyu ve
sirkülasyon pompaları işletme stratejisinin uygulanması, bir başka deyişle, sistemde kuyu pompaları
dahil tüm pompaların minimum enerji kullanımı stratejisine [4,5] uygun olarak çalıştırılmasıdır.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde oluşturulması gereken otomasyon sistemleri, yukarıda verilen
gözlem ve kontrol fonksiyonlarını eksiksiz olarak yerine getirecek şekilde planlanmalıdır. Kavramsal
planlama aşamasında, diğer bileşenlerde olduğu gibi, yatırım ve işletme maliyetlerinin belirlenmesi
açısından otomasyonun, gerekli elemanları belirlenmelidir. Şekil 8’de, Bergama JBIS için tasarımlanan
otomasyon sisteminin genel şeması verilmiştir.
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YÜK
1.BÖLGE

5.BÖLGE

4.BÖLGE

Ri

Bi

3.BÖLGE

Monitor

2.BÖLGE

Ci

DEPOLAMA
TANKI

ÜRETiM
SAHASI
AGI
Ri

Şekil 8. Bergama JBIS gözlem ve kontrol sistemi genel şeması
3.8 Yatırım Maliyeti Analizi
Gerek yatırım maliyet analizlerinin sağlıklı yapılmamasından gerekse finansman sorunları yüzünden,
jeotermal sahası araştırılmamış, kuyuları açılmamış ama boruları alınmış ve döşenmeye başlamış,
yapımı senelerce süren, ekonomik duyarlılıktan yoksun projelere, Türkiye’de çok sık rastlanılmaktadır.
Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin yatırım maliyeti daha önceki bölümlerde verilen ve jeotermal
sahanın yüzey ve derin arama çalışmalarından başlayan ve jeotermal saha performansının
belirlenmesi çalışmalarından, uygulama projelerinin yapılmasına, uygulamanın yapılmasına ve nihayet
işletmeye alınmasına kadar olan aşamalardaki tüm maliyetleri kapsayacak şekilde hesaplanması
gerekir. Yatırım maliyeti analizinde, projenin sağlıklı olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla, gant
diagramına bağlı olarak gerekli yatırım finasman modelini de oluşturulmalıdır. Yatırım ödemeleri ile
dengeli finans planı olmayan JBIS uygulayıcıların ciddi problemlerle karşı karşıya kaldıkları
görülmektedir.
Yatırım maliyetlerinin proje bileşenlerine bağlı olarak gruplar halinde toplanması ve analizi, yatırımın
değerlendirilmesini kolaylaştıracağı gibi, uygulamanın planlanması ve finansman modelinin
oluşturulması açısından yararlıdır. Enerji transfer sistemine bağlı olarak değişmekle birlikte, bu
gruplara en genel örnekler Tablo 3’de verilmiştir. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde maliyet
analizinin detaylı örnekleri de literatürde mevcuttur [12,13].
3.9 İşletme Maliyeti Analizi
İşletme maliyeti analizi, tasarımı yapılan sistemi işletmek için gerekli maliyetlerin hesaplanması ve
değerlendirilmesidir. Jeotermal sahanın ve akışkanın fiziksel ve kimyasal özellikleri, bölge ısıtma
sistemine uzaklığı, jeotermal saha ile bölge ısıtma sistemini içine alan bölgenin topoğrafik yapısı
işletme maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen faktörlerdir. Genel uygulamaya bakıldığında yatırım
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Tablo 3. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri yatırm grupları maliyet tablosu.
No

Yatırım grupları

Maliyeti

4

Jeotermal saha geliştirme yönetimi,
üretim ve re-enjeksiyon performans projesi
Yüzey ve derin arama çalışmaları
Üretim ve re-enjeksiyon kuyuları delinmesi
(üretim ve re-enjeksiyon testleri dahil)
Kavramsal planlama projesi

5

Kamulaştırma bedelleri

6

Bölge ısıtma sistemi uygulama projesi

7

11

Üretim kuyuları, kuyu başı ekipmanları ve tesisleri
Üretim ve re-enjeksiyon ağı (jeotermal akışkan toplama ve basma hatları:
borular, izolasyon, vanalar ve varsa booster pompaları ile birlikte)
Isı transfer ve akışkan pompalama merkezleri (ısı değiştirgeçleri, pompalar,
vanalar, yardımcı ekipmanlar)
Bina altı sistemlerine girişe kadar kent içi dağıtım şebekesi (borular, izolasyon,
vanalar, kaçak kontrol sistemleri
Gözlem ve kontrol otomasyon sistemi, yazılımları

12

Bina altı donanımları (eşanjörler, kontrol ekipmanları)

13

17

Bağımsız kontrol hizmetleri
İşletme yapıları (ısı merkezleri binaları, lokal ekipman binaları, yönetim merkezi,
yardımcı tesisleri, vs.)
İşletme yardımcı araç ve gereçleri (taşıma ve iş araçları, yardımcı ekipmanlar:
kompresörler, jeneratörler, vs.)
Elektrik güç sistemleri (gerekli yerlere enerji sağlayacak hatlar ve donanımlar:
trafolar, vs.)
İşletme yönetim araç ve gereçleri (bilgisayarlar, ofis donanımları, vs.)

18

işletmeye alma ve test hizmetleri

1
2
3

8
9
10

14
15
16

Tablo 4. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri işletme maliyeti bileşenleri.
Toplam
yıllık maliyet

No

İşletme maliyeti bileşeni

1

3

Enerji – Elektrik maliyeti
Kimyasal madde maliyeti (inhibütör, su arıtma kimyasalları, korozyon önleyici
kimyasallar,vs.)
Personel maliyeti

4

Bakım, onarım ve yenileme maliyetleri

5

Amortisman maliyeti

6

Yönetim Maliyeti

7

Genel giderler

8

Jeotermal saha ve su kullanım bedeli, sabit rüsum ve harçlar

9

Besi suyu maliyetleri

2
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maliyetlerini karşılaması beklenen kullanıcılar açısından, işletme maliyetleri de yatırım katılım payları
kadar önemlidir.
Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinin işletme maliyetleri bileşenlerinin genel bir sınıflandırması Tablo
4’de verilmiştir. Planlanan sistem için bu maliyetler gerçek işletme değerlerine yakın olarak tahmin
edilmelidir.
Enerji ve kimyasal madde maliyetleri, sistem işletme simülasyonlarının yapılmasını gerektirir. Bu
simülasyonlarla, dış sıcaklığa (değişen yüke) bağlı olarak yıl boyunca üretilmesi gereken jeotermal
akışkan miktarını ve enerjinin (enerjiyi taşıyan akışkanların) üretim noktasından tüketim noktasına
kadar olan transferi için gerekli pompalama enerjilerinin; kabuklaşma, korozyon ve su arıtma için
kullanılacak diğer kimyasalların miktarlarının belirlenmesi amaçlanır. Kuyu ve farklı devrelerdeki
akışkan transfer pompalarının elektrik tüketimi, jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde en büyük işletme
maliyetlerinden biridir ve bazı projeler için kullanıcılar açısından ekonomik açıdan uygun olmayan
sonuçlar doğurabilir.
Bölge ısıtma sistemlerinde elektrik tüketimi açısından gözlenen bir olumsuzluk ise, hem sistem
tasarımının uygun olmayışından hem de otomasyon eksikliği nedeniyle, dış hava sıcaklığına bağlı
olarak değişen ısı yükünün karşılanması için gereğinden fazla elektrik enerjisi tüketilmesidir. Bir bölge
ısıtma sisteminde yapılan gözlemler, elektrik enerjisi tüketiminin ideal tüketimin yaklaşık iki katı
olduğudur [4].
Konfor ısıtması sağlık açısından önemli bir hizmettir. Bu hizmetin ısıtma sezonunda 24 saat kesintisiz
verilmesi, bölge ısıtma sistemleri açısından önemlidir. İşletme, bakım ve onarım personeli planlaması
bu özellik dikkate alınarak yapılmalıdır.
3.10 Ekonomik Fizibilite
Jeotermal bölge ısıtma sistemleri projelerinde ekonomik fizibilite, maliyetleri(yatırım ve işletme) ve
işletme gelirlerini girdi olarak kullanan ekonomik değerlendirme yöntemleriyle(Net Bugünkü Değer –
NBD, İç Karlılık Oranı – İKO, İndirgenmiş Geri Ödeme Süresi), yatırımcı açısından projenin
ekonomikliğinin sınanmasıdır.
Çok bilinen ekonomik değelendirme yöntemlerinin jeotermal bölge ısıtma sistemleri için uygulamalarını
literatürde bulmak mümkündür[12,13]. Jeotermal bölge ısıtma sistemlerinde bu analizler, jeotermal
sahanın performansının tahminindeki başarıya, bölge kullanım oranına, bölge gelişim senaryolarına,
işletme maliyetlerinin doğru tahminine çok duyarlı analizlerdir: Örneğin, öngörülenden daha fazla kuyu
açılması ve/veya bölge katılım oranının düşük gerçekleşmesi, kullanıcılar tarafından finansmanı
öngörülen projelerde kullanıcı katılım paylarını yükseltir. Bu yüzden
Bu analizlerin sonucunda, kullanıcıların ödeyebileceklerini öngördükleri yatırıma katılım payları ile
kullanım-tüketim ücretlerine göre, ek finansman maliyetleride göz önüne alınarak, sistemin teknik
ömrü içerisinde yatırımın karlılığına ve olabilirliğine karar verilir.
3.11 Politik Fizibilite
Politik fizibilite, bölge ısıtma sisteminin kurulmasına yönelik yerel yönetimlerin ve toplumun desteğinin
belirlenmesidir. Başarılı bölge ısıtma sistemlerinin yerel yöenetimlerin ve toplumun desteği ile
gerçekleştirildiği belirtilmektedir.
Türkiye’ deki jeotermal BIS projelerinin yerel yönetimler tarafından desteklendiği, hatta projelerin yerel
yönetimler tarafından başlatıldığı ve finanse edildiği göz önüne alınırsa, jeotermal bölge ısıtma
sistemlerinin politik anlamda fizibil oldukları söylenebilir.
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4. KAVRAMSAL PLANLAMANIN SONUÇLARI
Kavramsal Planlama, jeotermal bölge ısıtma sistemi projelerinin en önemli adımlarından biridir. Bu
çalışmada detayları verilen kavramsal planlamanın önemli bir özelliği, hem birbirine bağlı hem de
zaman içinde değişen işlemleri içermesidir. Hemen her aşamadaki kabuller ve kararlar, ilgili uzmanlar
tarafından yapılmalı ve verilmeli, bu kabuller ve kararlar gelecekteki revizyonlar için dokümante
edilmelidir. Bir jeotermal bölge ısıtma sisteminin kavramsal analizinde yer alması gereken bilgiler,
birbirleriyle olan hiyerarşik ilişkileri göz önüne alınmaksızın, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
4.1. Jeotermal saha bilgileri:
- Jeotermal saha hakkında yapılmış yüzey ve derin arama çalışmalarının sonuçları
- Sahada mevcut üretim kuyuları
1. Jeotermal akışkan üretim sıcaklıkları
2. Üretim debileri
- Sahada mevcut re-enjeksiyon kuyuları
- Üretim ve re-enjeksiyon performans tahmini
4.2. Bölgesel iklim verilerinin(mevcut değilse) analizi
- Isıtma yükü tasarım sıcaklığı
- Isıtma sezonu uzunluğu
- Isıtma sezonu boyunca saatlik ortalama sıcaklıklar
- Aylık ortalama sıcaklıklar
- Günlük ortalama sıcaklıklar
4.3. Bölge jetermal enerji kullanım alanları parametreleri:
- Konfor ısıtması yapılacak alanlar ve cinsleri
1. Konutlar
2. Sağlık kurumları
3. Eğitimkurumları
4. Resmi daireler
5. İş yerleri
6. Diğer alanlar
- Endüstriyel kuruluşlar
1. Üretim alanları
2. Jeotermal enerji kullanılacak proses cinsleri
3. Proses sıcaklıkları
4. Enerji gereksinimleri
- Tarım tesisleri
1. Seralar: alanlar, sera cinsi ve özellikleri, üretim cinsi
2. Diğer uygulama alanları parametreleri
- Gelecekteki yapılaşma alanları ve cinslerine göre dağılımı, parametreleri
- Yapılaşma senaryosu
4.4. Bölgesel enerji ve sosyo-ekonomik parametreler
- Kullanılan yakıt cinsleri, toplamları, dağılımları
- Kulanılan ısıtma sistemleri çeşitleri ve dağılımı
- Yıllık yakıt maliyetleri
- Jeotermal sisteme katılım isteği: bölgesel katılım oranı senaryoları
4.5. Bölgesel yük dağılımının analizi
- Konfor ısıtması ısı kaybı ve sıcak su yükü ve yıl boyunca dağılımı, toplamı
- Endüstriyel ısı yükü ve yıl boyunca dağılımı, toplamı
- Tasarım tepe ısı yükü
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Bölgesel tepe yük dağılımı
Bölgesel katılım oranı senaryolarına göre tepe yük dağılımlarının değişimi

4.6. Sistem analizi ve tasarımı
- Enerji transfer sistemi
- Çalışma sıcaklıkları
- Sistem ekipmanları: malzemeleri, büyüklükleri ve miktarları
1. Kuyu başı ekipmanları
2. Pompalar ve frekans konvertörleri
3. Isı değiştirgeçleri
4. Vanalar
5. Kontrol ekipmanları
6. İşletme yardımcı araç ve gereçleri
7. Otomasyon yazılımı ve ekipmanları
4.7. Sistem elektrifikasyonu
- Enerji hattı/hatları
- Trafo/lar
4.8. Tepe yük jeotermal akışkan debisi
4.9. Yıllık jeotermal akışkan üretimi miktarı
4.10.Konvansiyonel enerji performansı : CER tahmini
4.11.Ekipman ve bileşen(kuyular) ömürleri
4.12.Yatırım maliyetleri (Tablo 3).
4.13.Bölge katılım senaryolarına göre birim alan yatırım
maliyeti
4.14.Birim güç yatırım maliyeti
4.15.Birim enerji yatırım maliyeti
4.16.İşletme maliyetleri (Tablo 4)
4.17.Bölge katılım senaryolarına göre birim alan işletme maliyeti
4.18.Ekonomik analiz
- Sistem ömrü
- Amortisman senaryosu
- Hurda değerler
- Yatırım senaryosu
- Finansman modeli
1. Kullanıcı katılım senaryoları
2. Kullanıcı (yatırım) katılım payı ve zamana dağılımı
3. Kullanıcı enerji kullanım ücretleri ve zamana dağılımı
4. Kullanıcı dışı yatırım kaynakları ve zamana dağılımı
- Karlılık analizi
4.19. Tasarımı yapılan jeotermal sistemin, bölgede mevcut sistemlerle ekonomik ve çevresel
etkiler
açısından karşılaştırılması:
- Konvansiyonel enerji kaynaklarındaki tasarruf
- İthal enerji kaynaklarında tasarruf
- Isıl konforda değişim
- CO2 emisyonu
- Kullanıcılar açısından ekonomik değerlendirme: Alternatif enerji kaynakları
(doğalgaz, kömür, elektrik) ile karşılaştırma ve geri ödeme süreleri.
4.20. Ekonomik analizin, saha performansı ve bölge katılım oranları açısından eleştirisi ve
öneriler
- Jeotermal saha geliştirme ve yönetimi önerisi
- Yatırım kararı ve planı önerileri
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5. SONUÇ
Her projede olduğu gibi, planlama aşaması söz konusu projelerin başarısını en büyük ölçüde etkileyen
aşamadır. Jeotermal bölge ısıtma sistemleri projelerinin kavramsal planlama aşamasın da, projelerin
eksik teknik ve ekonomik analizlere dayalı nedenlerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanmaması için, en
ince ayrıntısına kadar gerçekleşirilmesi bir zorunluluktur.
Kavramsal planlama ile olabilirliği gözüken bir projenin uygulamaya geçilmesindeki ilk adım, öngörülen
jeotermal saha performansının denetlenmesi için varsa eksik olan çalışmaların yapılması ve sahanın
ürettim ve re-enjeksiyon performansından emin olunmasıdır. Yapılan çalışmalar sonucunda saha
performansı öngörülenden farklı ise teknik tasarım ve ekonomik analizler tekrarlanmalıdır.
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EK 1
Tarih :

... / ... / ..........

Şirketimiz, ekonomik ve çevre dostu olan jeotermal enerjiyi toplumumuzun daha geniş
kesimine ulaştırmak amacıyla yeni ısıtma bölgeleri oluşturmak için çalışmalara başlamış
bulunmaktadır. Ülkemizin doğal kaynağı olan bu temiz enerjinin sizlere daha sağlıklı
ulaştırılması tarafınızca isteniyor ise aşağıdaki anketin tam ve doğru olarak
doldurulmasını rica eder, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla
Balçova Jeotermal Enerji
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ
1. Adres Bilgileri
Ad / Soyad / Tel
:
Daire sahibi Ad / Soyad / Tel (Kendisi ise boş bırakılacak)
Mahalle
:
Sokak
:
Apartman Adı / No
:
Kat
:
Zemin
Çatı katı
Daire No
:
Apartmandaki Daire Sayısı
:
Apartmanın Yöneticisi
:(varsa Ad / Soyad / Tel)
1. Eviniz kaç metrakere? (Tapu kaydına göre)
2. Isınma ihtiyaçlarınızı karşılamada hangi yöntemi kullanıyorsunuz ?

Zemin + .... . Kat

(A)
Kat Kaloriferi
(LPG / Fuel-Oil )
(B)
Merkezi Sistem ile
(Kömür / Fuel-Oil / LPG (dökme) )
(C)
Soba
(Odun / Kömür / Elektrik )
(D)
Klima
(F)
Diğerleri – Belirtiniz :
3. Yıllık yakıt tüketminiz ne kadar?
(A)
LPG
:
(B)
Kömür
:
(C)
Fuel-oil
:
(D)
Elektrik
:
(E)
Odun
:
(F)
Diğerleri – Belirtiniz :
Eğer 2. soruya verilen cevap Kat Kaloriferi veya Merkezi Sistem şıklarından biri ise :
4. Evinizin kalorifer tesisat projesi var mı ?

VAR

□

YOK

□

Eğer 2. soruya verilen cevap Kat Kaloriferi veya Merkezi Sistem şıklarından biri ise :
5. Konutunuzda kullanılan ısıtma elemanı hangisidir?

□Panel radyatör (PR)
□Döküm radyatör (DR) □Aluminyum radyatör (AR)
□Yerden ısıtma (YI)
□Fan-Coil (FC)
Jeotermal Enerji Semineri
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6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Eğer 2. soruya verilen cevap A, B şıklarından biri ise :
Radyatör tipi/ toplam uzunluğu :
Salon
: ......... / ..........
Mutfak :......... / ..........
E.Y.Odası : ......... / ..........
Ç.Y.Odası :......... / ..........
Banyo
: ......... / ..........
Diğer : ......... / ..........
Yılda kaç ay ısıtma yapıyorsunuz
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4 (E) 5
Evinizde termometre (sıcaklık ölçüm cihazı) var mı?
(A) Evet
(B) Hayır
Kış aylarında evinizin ortalama sıcaklığı nedir?
(A) 18°C’ den az (B) 18°C - 22°C arası (C) 22°C’den fazla
Pencerelerinizin tipi nedir?
(A)
Ahşap çerçeve
(B)
Plastik çerçeve (C)
Camlarınızın tipi nedir?
(A)
Tek camlı
(B) Çift camlı
Kullanım sıcak suyu ihtiyacınızı nasıl karşılıyorsunuz?
(A)
Merkezi Sistem ile
(B)
Kombi
(C)
Şofben (tüplü)
(D)
Şofben (elektrikli)
(E)
Güneş Enerjisi
(F)
Diğerleri – Belirtiniz:
Eğer 12. soruya verilen cevap B, C şıklarından biri ise :
Sıcak su ihtiyacı için kaç günde tüp değiştiriyorsunuz?
Jeotermal Bölge Isıtma Sistemine dahil olmak ister misiniz?

□EVET
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O.Odası : ......... / ..........
Koridor : ......... / ..........
Diğer : ......... / ..........

Metal çerçeve

□HAYIR

15. Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminin konut başına iki maliyeti vardır. Bunlardan ilki Jeotermal
bölge ısıtma sisteminin maliyeti, ki 1000-1500 $ arasında öngörülmektedir, ikincisi ise eğer
konutunuzda kalorifer sistemi yoksa konutunuz içinde yaptıracağınız kalorifer sisteminin
maliyetidir. Bunun da maliyeti ortalama 1000$ olarak öngörülmektedir.
a) Jeotermal Bölge Isıtma Sistemi için tahmini abonelik ücreti olan 1000-1500$ lık bir
masrafı peşin veya 12 aylık taksitle karşılayabilir misiniz?

□Evet peşin olarak karşılayabilirim
□Taksitle karşılayabilirim
□Hayır karşılayamam

b) Konutunuzda kalorifer sistemi yok ise yukarıdaki abonelik ücretine ek olarak konutunuza
yaklaşık 1000 $lık bir kalorifer sistemini yaptırabilir misiniz?

□EVET

□HAYIR

NOTLAR ve GÖRÜŞLER
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EK 2
Tarih :

... / ... / ..........

Apartman İsmi
:
Sokağı
:
No
:
Yönetici İsmi
:
Kat Sayısı
:
Daire Sayısı
:
Çatı Katı
:
Çekme
Tam
Kat Alanı
:
Isıtma Projesi
:
Var
Yok
Isıtma Projesi Var İse
Edilecek
Edilemiyor
Temin Edildi
Yıllık Yakıt Tüketimi
Kömür :
Ton/yıl
Fuel-oil :
Ton/yıl
Yıllık Yakıt Maliyeti :
TL/Yıl
Günde Kaç Saat Yakılıyor :
Yok
Merkezi Sıcak Su
:
Var
Sıcak Su Haftada Kaç Saat Veriliyor :
Sıcak Su Nasıl Sağlanıyor :
Çatı İzolasyonu

:

Var

Yok

NOTLAR ve GÖRÜŞLER:
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ailesine, çalışmalarını destekleyen Balçova Termal ve Balçova Jeotermal Şirketi yöneticilerine çok,
lisansüstü öğrencilerine çok teşekkür ediyor.
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JEOTERMAL ENERJİ TEKNOLOJİSİNDE YENİ
GELİŞMELER
Umran SERPEN

ÖZET
Bu bildiride, son yıllarda jeotermal enerjinin kullanımına yönelik olarak geliştirilen jeotermal elektrik
santralları ve kuyuiçi pompaları gibi yeni teknolojiler yanında rezervuar mühendisliğinin sağlıklı
yapılabilmesi için geliştirilen teknikler tanıtılmakta ve bunların jeotermal enerjinin dünyadaki gelişimine
sağlayacağı yararlar yanında, ülkemizdeki jeotermal enerji kullanımının yaygınlaşmasına ve veriminin
artmasına vereceği katkılar anlatılmaktadır.

1. GİRİŞ
Jeotermal enerjinin son yıllardaki gelişimi enerji dönüşüm (conversion) teknolojileriyle alışılagelmiş
geleneksel sistemlerin dışında kalan jeotermal sistemlerde (enhanced geothermal systems, EGS)
yoğunlaşmıştır. Kuru sıcak kayaların (HDR) veya alışılagelmiş geleneksel sistemlerin dışında kalan
sistemlerin (EGS), gelecekte ticari hale getirilmeleri hem teknik, hem de ekonomik sorunların
çözümüne bağlıdır. Bu teknolojilerin ticarileştirilmesindeki en önemli engeller, kuyulardan üretim
yapmak için kullanılan pompalar ve santral için su tedarikidir. Yeni “binary1” temelli “ORC” organik
rankin çevrimi, dönüşüm prosesi sırasında, akışkan sıcaklıkları ve kimyasından bağımsız olarak, su
kullanmamakta ve sistem optimize edilebilmektedir. Bunun için ORC sistemleri havayla soğutulan
kondansörleri etken bir şekilde kullanarak, soğutma suyu tüketilmesinin önüne geçmektedir. Bu tür
kapalı devre santrallar 95oC’tan 315oC’a kadar, su kaybetmeksizin ve korozyona neden olmaksızın,
elektrik üretimi yapmaktadır.
EGS’lerdeki gelişmeler, temel kaynak büyüklüğü hidrotermal kaynaklara göre çok büyük olan sıcak
kuru kayalara yönelmiştir [1]. Ülkemizde de bu tür jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bu bağlamda,
saha geliştirme için üretim verimliliğinin tahmini ile rezervuar değerlendirme ve çatlak gelişimi
modelleme teknikleri de, son yıllarda çok önem kazanmıştır.
Ülkemizde ve dünyada pek çok şaftlı jeotermal yeraltı pompası kullanılmaktadır. Ancak, bunlar hem
sıcaklık, hem de derinlik açısından yetersiz kalmaktadır. Petrol endüstrisinde kullanılan elektrikli dalgıç
pompaların geliştirilmesi, yalnız derin pompaların kullanımının önünü açmakla kalmayacak, yüksek
entalpili kuyularda uygulama olanağı bunların “binary” sistemlerle birlikte kullanılmasını sağlayarak,
çökelme sorununu büyük ölçüde hafifletilebilecektir.
Jeotermal rezervuar mühendisliğinde ve reenjeksiyon teknolojisinde en önemli gelişme, jeotermal
rezervuarların ve reenjeksiyon işlemlerinin izlenmesinin jeofizik yöntemlerle sağlanmasıdır. Bu da,
rezervuar ve reenjeksiyon işlemlerinin değerlendirilmesini sağlıklı bir konuma getirmektedir.
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2. JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLARINDAKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Türkiye’nin sahip olduğu jeotermal kaynakların önemli bir kısmı orta entalpi sınıfına girmekte olduğu
Serpen and Mıhçakan, (1999) tarafından belirtilmiştir [2]. Bu jeotermal kaynaklar doğrudan
uygulamalarda endüstriyel proses ısısı olarak kullanılabilirken, dolaylı kullanımda elektrik enerjisi
üretimi için kullanılabilirler. Bu ikinci kullanıma, “HDR, Kuru Sıcak Kaya”ları da içine alan “EGS” ler de
katılmaktadır. Temel “binary” santrallar, genellikle 176oC altındaki jeotermal sistemler ve/veya kuru
sıcak kaya sistemlerinin akışkanları için en verimli çevrimler olarak kabul edilmektedir [3]. Dolayısıyla,
ülkemiz için “binary” çevrimler son derece önemlidirler. Bu çevrimler söz konusu olunca ortaya ORC
“organic rankin cycle” ve “Kalina cycle” olmak üzere iki tür çevrim ortaya çıkmaktadır. Öte yandan,
bilinen “binary” sistemler iki fazlı, kombine ve modüler olarak geliştirilmiş ve dönüşüm verimliliğinde
kazanımlar elde edilmiştir.
2.1. ORC Binary Sistemleri
Şekil 1’deki ORC, 315oC’a kadar olan jeotermal akışkanları olan jeotermal sistemlerin güç santral
uygulamalarda, hava soğutmalı kondensörlerin kullanımına imkan tanımaktadır. Bu çevrimde çalışma
sıvısı buharlaştırıcıda boru tipi ısı değiştiricileriyle ısıtılmakta, buradan çıkan jeotermal akışkan
kondansörden gelen çalışma sıvısına bir ön ısıtma yapmakta ve reenjeksiyon hattına gönderilmektedir
[3]. İki Fazlı Binary Çevrimi, düşük basınçlı buhar için, buharın doymuşluğuna ve karakteristiklerine
göre Şekil 2’deki gibi uygulanmaktadır. Bu sistemde, separatörden gelen düşük basınçlı buhar, binary
sistemin buharlaştırıcısında yoğuşur ve sıcak jeotermal su çalışma sıvısına ön ısıtma vermek için
kullanılır [3].
Kondansör

Türbin

Jeneratör

Buharlaştırıcı

Ön Isıtıcı
Çalışma Sıvısı
Pompası

Üretim
Kuyusu

Jeotermal Su

Enjeksiyon
Pompası
Enjeksiyon
Kuyusu

Soğumuş
Jeotermal Su

Şekil 1. ORC binary sitemden elektrik üretimi [3].
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Kondansör
Separatör
Türbin
Jeneratör
Yoğuşmayan
Gaz
Kompresörü

Buharlaştırıcı
Ön Isıtıcı

Enjeksiyon
Pompası

Üretim
Kuyusu

Sıcak Jeotermal Akışkan

Enjeksiyon
Kuyusu

Soğumuş Jeotermal Akışkan

Şekil 2. İki fazlı jeotermal akışkandan elektrik üreten ORC [3].
Şekil 3’de görülen kombine çevrim ünitesinde yüksek basınçlı buhar atmosferik çıkışlı bir türbine (I.
Türbin) gönderilir. Birinci türbin seviyesinden gelen düşük basınçlı buhar ise binary sistemin
buharlaştırıcısında yoğuşturulurken çalışma sıvısı buharları II. Türbine yönlendirilir. Separatörde
ayrılan sıcak su ise, ayrı bir binary çevriminde ek güç elde etmek için kullanılır [3].
Kondansör
1.Türbin
Separatör
2. Türbin
Jeneratör

Yoğuşmayan

Buharlaştırıcı

Gaz
Kompresörü

Ön Isıtıcı

Üretim
Kuyusu

Sıcak Jeotermal
Akışkan

Enjeksiyon
Pompası

Enjeksiyon
Kuyusu

Soğumuş Jeotermal
Akışkan

Şekil 3. İki fazlı akışkandan elektrik üreten Kombine ORC [3].
Bazı yeni “binary” sistemlerde çalışma sıvısı türbini döndürdükten sonra hava soğutmalı kondansörde
yoğuşur. Hava soğutmalı kondansörlerin organik çalışma sıvısı ile kullanımı, düşük basınçlı buharın
kondansörde vakum yaratmasından daha etkendir, çünkü yoğuşma ortamında pozitif basınca sahip
çalışma sıvısı, düşük basınçlı buhardan daha az hacim kaplar. Bunun sonucunda, hava soğutma
sistemlerinde organik buhar için boru ve ısı değiştirme yüzeyleri gerekenden daha küçük olmaktadır
[3].
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2.2. Kalina Çevrimi
Karışık binary çalışma sıvısı kullanan termodinamik çevrimler orta ve düşük sıcaklıklı jeotermal
kaynaklara uygulandıkları zaman elde edilen yüksek ısıl verimlilikleriyle dikkat çekmektedirler. EPRI’ye
(Electric Power Research Institute) göre karışık çalışma sıvısı (hidrokarbonlar ve amonyak/su)
kullanan gelecekteki binary çevrimler, elektrik üretimi için düşük sıcaklıklı jeotermal kaynaklara
uygulanabilecek en düşük maliyetli ve en iyi sistemler olacaktır [4]. Karışık binary sıvısının
kondensasyonu karmaşık bir prosestir. Karışık binary çalışma sıvılarının kondansördeki ısı geçişi
katsayısı saf çalışma sıvılarına göre daha düşük olduğu bilinmektedir. Yapılan bir araştırma [4] daha
az uçucu olan bileşenin ısı geçişi yüzeyinde bir film oluşturması ve bunun da ısı geçişi verimini
düşürdüğünü tesbit etmiştir.
Kalina çevrimi santrallar özellikle çok düşük sıcaklıklı jeoetrmal kaynaklar için tasarımlanmış olup,
amonyak/su çalışma sıvısı gibi bazı proses icatlarını kullanmaktadır. Bu çevrimin jeotermal akışkan
buharlaştırcısı, %70 kalitede buhar üretmekte ve amonyak/su absorpsiyon tekniğiyle türbin çıkış
basıncını düşürmektedir. Bu da ORC sistemlerine göre %25’lik bir verim avantajı sağlamaktadır [5].
Kalina çevriminde normal buhar türbinleri kullanılmaktadır. Maliyet standart buhar türbinleri ve ısı
değiştiricileri kullanılarak düşürülmektedir. Bu çevrimde hem boru tipi, hem de plakalı ısı değiştiricileri
kullanılmaktadır.
Kalina çevrimi şematik olarak Şekil 4’te görülmektedir. Burada, çalışma sıvısı düşük sıcaklık
buharlaştırıcısında ön ısıtmaya tabi tutulmakta ve daha sonra yüksek sıcaklık buharlaştırıcısında
tamamen buharlaştırılmaktadır. Bu proses, jeotermal akışkandan çalışma sıvısına etken bir ısı alımı
sağlamaktadır. Bu ısı alımı, kullanılann çalışma sıvısının niteliği dolayısıyla, isopentan ORC
sistemlerinden daha az termodinamik kayıp sağlamaktadır. Bu da jeotermal akışkan ve çalışma sıvısı
arasındaki sıcaklık farklarının daha fazla olmasıyla görülmektedir. Yine Kalina çevriminde türbindeki
genleşme, separatörün altından alınan sıvının türbin egzosuna yönlendirilmesiyle artmakta ve daha
fazla iş üretimi sağlanmaktadır.
2.3. Radyal İçakışlı Türbinler
Bilindiği gibi varolan türbinler klasik eksenel sabitlenmiş “nozzle” ları olan türbinlerdir. Yeni ortaya
çıkan radyal içakışlı türbinler, daha yüksek verimlilikleri, mekanik avantajları, daha yüksek basınç
oranlarını tek kademede ve geniş akış aralığını verimli olarak halledebilmeleri nedeniyle, eksenel
türbinlere göre avantajlıdırlar. Radyal içakışlı türbin bu özellikleri ve özellikle çalışma koşullarındaki
değişikliklere daha iyi yanıt vermesi dolayısyla avantajlı görünmektedir. Böyle bir türbin “Steamboat”
sahasında eksenel bir türbin yerine yerleştirilmiş ve yeni ünite %20 daha verimli olduğunu kanıtlamıştır
[6].
2.4. Santral Optimizasyonu
Son yıllarda jeotermal santralların ekonomisi üzerinde çok durulmaktadır. Ekonomi de kısa dönem
yerine, sahanın üretimindeki düşümü ve donanımların zamanla yıpranımını da dikkate alan, uzun
dönem temelinde değerlendirilmelidir. Bu da jeotermal santralın ekonomisini kontrol eden tasarım
koşullarının optimizasyonu ile mümkün olmaktadır. Optimizasyon yönteminde kullanılacak
parametreler: (1) çevrim seçimi, (2) ana buhar basıncı, (3) vakum, (4) Islak ampul sıcaklığı ve (5) ünite
kapasite seçimidir [7]. Bu optimizasyon, sahayı geliştiren kurum ile imalatçı firma arasında yakın
işbirliğini gerektirmektedir.
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Türbin / Jeneratör
Jeotermal
Su Girişi
Yüksek Sıcaklık
Buharlaştırıcısı

HE - 5

Düşük Sıcaklık
Buharlaştırıcısı

Yüksek Sıcaklık
Isı Soğurucusu

HE - 4

Jeotermal
Je
ote rmal
Su
S
u Çıkışı
Düşük Sıcaklık
Isı Soğurucusu

Çalışma Sıvısı
Jeotermal Akışkan
Soğutma 6X\X
So÷XWPD
Suyu

Kondansör

P1

Soğutma
Suyu Çıkışı

Soğutma
Suyu Girişi

Şekil 4. Kalina tip binary sistemden elektrik üretimi.

3. ELEKTRİKLİ DALGIÇ YERALTI POMPALARINDAKİ GELİŞMELER
Ülkemizde merkezi ısıtma sistemi kurulmuş bulunan düşük entalpili sahaların hemen hepsinde, binary
çevrimlerle elektrik üretilmesi planlanan orta entalpili sahalarda ve başlangıçta artezyen akışı olup ta
zamanla basıncı düşen, ya da üretimi arttırılmak istenen jeotermal sahalarda yeraltı pompalarının
kullanılması gerekmektedir. Türkiye’de ve dünyada jeotermal uygulamalarda, maliyetinin göreli olarak
düşük olması ve elektrik motorunun kuyubaşında bulunması nedeniyle, şaftlı yeraltı pompalar tercih
edilmektedir. Ancak, bu pompalar indirilebilecekleri maksimum derinlik olan 200-250 m ile sınırlı olup,
dönen şaft dolayısıyla kuyubaşlarındaki olası kaçaklar ve akış boruları içinde bulunan şaftın akışı
kısmen engelleyerek sürtünme basınç kayıplarının artması nedeniyle elektrikli dalgıç pompalara göre
dezavantajlıdırlar. Özellikle şaftlı pompalarda indirilen derinlik arttıkça şaft sayısı ve herbir şaft için
kullanılan yatak sayısı artmakta ve bu da indirilme derinliğini sınırlamakta ve bakım maliyetini
arttırmaktadır.
Eskiden petrol sektöründe derin kuyulardan yüksek debili üretimi başarıyla gerçekleştiren elektrikli
dalgıç pompalar, petrol kuyularının derinliğinin artması dolayısıyla yüksek sıcaklık gereksinimlerinin
karşılanması için geliştirilerek, belli sıcaklıklara kadar (maksimum 288oC) [8] jeotermal kuyulardaki
ihtiyaçları karşılayacak düzeye gelmişlerdir. Bu gelişmeleri sağlayan elemanlar yüksek sıcaklığa
dayanıklı epoksi kaplanmış yeni motor tasarımları, özel güç kablosu, yeni pompa ve yeni epoksi
koruyucu yapılarıdır [8]. ABD’ de Fish Lake sahasında “Magma Power” projesinde 185oC sıcaklıkta
güvenilir hizmet vermişlerdir [9]. Bunun yanında, bu pompaların çalışmasını engelleyebilecek gazların
ayrılmasını sağlayan yüksek verimlilikli gaz separatörleri ve pompaın değişken hızlarda çalışmasını
sağlayan SCR (Silicon Controlled Rectifiyer) sistemleri yerine, “Intelligent Pulse Width Modulation”
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transistör tasarımları da geliştirilmiştir [8]. Petrol sektöründeki bu gelişmelerden bağımsız olarak,
Japonya’da yapılan araştırmalarla [10] 200oC sıcaklığa dayanıklı elektrikli dalgıç pompalar
geliştirilmiştir (Şekil 5). Eğer bu pompalar 1970’li yılların ortasında varolsalardı, Kızıldere jeotermal
sahasında o yıllarda gelişmiş bir “binary” çevrim kurularak, daha fazla elektrik enerjisi üretmek
mümkün olabilecekti. Böyle bir santral, daha sonra 28 milyon dolara malolan klasik buhar çevrimi
yerine sadece 8 milyon dolara malolacaktı [11].

Şekil 5. Japonya’da geliştirilen elektrikli dalgıç pompa [10].
4. REZERVUAR DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİNDEKİ GELİŞMELER
4.1. EGS ve Hidrotermal Sistemler
Bilindiği gibi EGS sistemleri çatlak akışı tarafından kontrol edilmektedir. Bu özellik EGS similatörlerinin
diğer hidrotermal kaynaklar için kullanılan similatörlerden ayırmaktadır. Son yıllarda EGS sistemleri
için GEOCRACK, FRACTure, GEOTH3D and FRACSIM-3D gibi simülatörler geliştirilmiştir [12]. EGS
simülatörlerinde aranan özellikler çatlakların sağlıklı bir şekilde temsil edilmesi, etken gerilme ve
kayma yanında termo-elastik etkiler dolayısıyla çatlak açıklığında değişim, çatlak açıklığı ile iletkenlik
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ilişkisi ve çatlak içinde akışkanın kanallaşmasıdır. Yukarıdaki simülatörlerin herbiri çeşitli yetenekleri
olmasına rağmen tüm aranan özellikleri tatmin etmemektedir. Tek bir model tüm EGS projelerinin her
bir aşaması için uygun değildir. Varolan verilerin kısıtlı olduğu ve öncelikli hedefin rezerv belirlemek ve
proje planlaması olan başlangıç aşamasında çatlak şebekesi tipi modeller (FRACSIM-3D) pratik olarak
daha uygundur. Çatlaklar üzerine daha güvenilir verilerin elde edilmesinden sonraki olgunluk
aşamasında discrete çatlak tipi modeller (FRACTure) enjeksiyon/üretim stratejisi için tercih edilirler.
Bazı projelerde su/kayaç etkileşimi veya iki fazlı akış önemli olduğu için, bu amaçla tek bir simülatör
geliştirmek yerine, değişik simülatörlerin özelliklerinden yararlanmak şimdilik uygun görülmektedir [12].
Öte yandan, son yıllarda hidrotermal sistemler için de TOUGH2, TETRAD, STAR ve FEHM gibi
simülatörler geliştirilmiştir.
4.2. Jeofizik Yöntemlerle Rezervuar İzleme
Rezervuar izleme yöntemlerinden işletme sırasında tekrarlanan gravite ölçmeleri yöntemiyle, değişik
davranışlar gösteren üretim ve reenjeksiyon zonları izlenebilmektedir. Üretimle hemen azalan ve
reenjeksiyonla hemen artan gravite değerleri daha sonra zamanla stabilize olmaktadır [13]. El
Salvador’daki Berlin sahasında izlenen mikrosismik aktivite, enjeksiyon akışkanlarının enjeksiyon kuyu
diplerinde yoğunlaştığını sismisite ile göstermiştir [14]. Bu da enjeksiyon akışkanlarının nasıl
yayılacağı konusunda önemli bilgiler sağlayabilir.
Yapılan bir modelleme çalışması [15], gravite, DC rezistivite, Manyetotellürik (MT) gibi jeofizik
yöntemlerin üretim zonuna hassas olduğunu, öte yandan, sismik ve SP yöntemlerinin de enjeksiyon
zonunu daha iyi izlediğini göstermiştir. Sahalarda yapılan çalışmalar da bu durumu teyit etmektedir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Yukarıda da belirtildiği gibi, yapılan çalışmalardan [2] ülkemizdeki jeotermal kaynakların çoğunluğunun
orta entalpi grubuna girdiği ortaya çıkmıştır. Bundan ötürü, bu jeotermal sistemlerden elektrik enerjisi
elde etmek için binary çevrimlerinin kullanılması esastır. Bu sistemlerden (çeşitli ORC veya Kalina)
hangisinin seçileceği konusu, önce kaynağa uygunluk ve daha sonra da yapılacak ekonomik
çalışmalarla belirlenecektir. Bugünlerde bu tür bir çalışma Salavatlı jeotermal sahasında kurulacak bir
“binary” santral için gerçekleştirilmektedir.
Öte yandan, yüksek entalpili jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi elde edilmesi söz konusu
olduğunda, verimi daha yüksek olan radyal içakışlı türbinlere yönelinmesi kaynak kullanma verimini de
arttıracaktır. Yüksek entalpili kaynakların klasik buhar çevrimleriyle değerlendirilmesi gerektiğinde,
mutlaka santral optimizasyonuna gidilmesi lazımdır. Bu yolla yine kaynak kullanım verimi arttırılacaktır.
Jeotermal sahalarda akışkan üretimi için, eğer su seviyeleri çok düşük değilse, 130oC’a kadar yerli
imalat şaftlı pompalar kullanılabilir. Ancak, su seviyelerinin üretimle çok düşmesi ve yüksek
sıcaklıkların bulunması durumunda, elektrikli dalgıç pompaların kullanılmaya başlanması
gerekmektedir. Bu pompaların kullanımı, özellikle daha önce teknik nedenlerle kurulamayan binary
santralların yaygınlaşmasına ve elektrik enerjisi elde edilen jeotermal sistemlerinin artmasına, ülkedeki
üretimin artmasına dışardan ithal edilen enerji kaynakları yerine yerli kaynakların kullanılmasına yol
açacaktır.
Ülkemizde bilindiği kadarıyla Nevşehir Aksaray arasında EGS tipi kaynak bulunma olasılığı vardır [16].
Ayrıca, ülkenin 1/3’nün volkanitlerle kaplı olduğu düşünülürse, bu tip saklı bazı kaynakların bulunduğu
düşünülebilir. Ülkemizde rastlanan yüsek ısı akılarının bir kısmı bu tür kaynaklara atfedilebilir [2]. EGS
tipi jeotermal kaynaklar gelecekte kendi kaynaklarımıza öncelik verdiğimiz zaman mutlaka
keşfedileceklerdir. Bu tür jeotermal kaynakların değerlendirilmesinde kullanılabilecek simülatörler bu
çalışmada işaret edilmiştir.
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Ülkemizdeki hidrotermal sistemler olması gerektiği gibi işletilmemekte ve ülkemizdeki reenjeksiyon
uygulamaları yetersiz ve verimsiz kalmaktadır [17]. Bunun en büyük nedeni de jeotermal rezervuar
performans değerlendirilmesinin uygulanmamasıdır. Bu amaçla, halen bilinen ve işletilmekte olan
hidrotermal rezervuarlarımızın değerlendirilmesinde simülatörlerin de kullanılması gerekmektedir.
Bunlar metinde belirtilmiştir. Öte yandan, rezervuar değerlendirmesinde, özellikle üretim ve enjeksiyon
akışkanlarının izlenmesi, üretim reenjeksiyon uygulamalarının optimize edilmesinde önemli rol
oynayacaktır.
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JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMLERİNDE
KOJENERASYON ÇEVRİMİ İLE GÜÇ ÜRETİLMESİNİN
UYGULANABİLİRLİĞİ -BALÇOVA ÖRNEĞİSerhan KÜÇÜKA
Tahsin BAŞARAN

ÖZET
Jeotermal bölge ısıtmalarında, ısıtma amacı ile kullanılan suyun dağıtım sıcaklığı; uygulamalarda 70 85°C aralığında olmaktadır. Böylece, görece yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynağın termodinamik
kullanılabilirliğinin önemli bir kısmı, düşük sıcaklıktaki dolaşım suyunun ısıtılması sırasında
yitirilmektedir. Buna karşılık, akışkanın yüksek termodinamik potansiyelinin; önce güç üretiminde,
sonrasında ısıtma amacı ile kullanılmasıyla, ısıtma kapasitesi önemli ölçüde azaltılmadan, güç
üretilmesi olanaklıdır. Bu çalışmada, Balçova bölge ısıtma sisteminin verileri esas alınarak, karşı
basınçlı ve yoğuşturucu çıkışlı buhar çevrimleri ile güç üretiminin olabilirliği ve bu üretimin bölge ısıtma
sistemi kapasitesine etkisi analiz edilmiştir.

1. GİRİŞ
Yurdumuzda bölge ısıtmasında kullanılan jeotermal kaynaklar, bazı bölgelerde 130°C üzerinde
sıcaklıklara ulaşmaktadır. Kurulmuş olan bölge ısıtılma sistemlerinde, jeotermal suyun enerjisi bir ısı
değiştirgecinde temiz suya aktarılmakta ve 70°C - 85°C sıcaklıktaki temiz su, dolaşım suyu olarak
bölgeye gönderilmektedir [1]. Bu durum, jeotermal kaynağın termodinamik kullanılabilirliğinin önemli
bir kısmının, düşük sıcaklıktaki dolaşım suyunun ısıtılması sırasında yitirildiği anlamına gelmektedir.
Diğer yandan, jeotermal kaynakların elektriksel güç üretiminde kullanılması dünyada yaygın bir
uygulamadır. Güç üretimi için uygulanan başlıca iki yöntemden birisi, jeotermal akışkandan elde edilen
su buharının doğrudan türbine gönderilmesidir. Diğer yöntemde ise, jeotermal akışkan, ikincil bir
akışkanın kullanıldığı kapalı bir güç çevrimine ısı vermek için kullanılmaktadır. Kaynak sıcaklıklarına
bağlı olarak, yukarıda bahsedilen iki yöntemin birarada kullanılması da olanaklıdır [2]. Jeotermal
kaynaklardan güç üretiminin genellikle 150°C ve üzerindeki kaynak sıcaklıklarında yaygın olarak
kullanılmasına karşın, daha düşük sıcaklıklardaki kaynaklar için de başarılı uygulamalar yapılmıştır.
Örnek olarak, İtalya’da kurulu 700 kW gücündeki Travale 21 ikincil çevrim ünitesinde, 115°C sıcaklıkta
jeotermal akışkan kullanılmaktadır. Burada, ısısının bir kısmını güç ünitesinde bırakarak çıkan
jeotermal akışkan, daha sonra sera ısıtılmasında değerlendirilmektedir [3]. Düşük sıcaklıklı sahaların
elektrik üretimine açılması için deneme amaçlı kurulan 400 kW gücünde diğer bir ikincil çevrim
tesisinde ise, jeotermal su santrala 130°C sıcaklığında girmekte ve 106°C sıcaklığında çıkmaktadır [4].
Jeotermal akışkandan elde edilen su buharının doğrudan kullanıldığı Japonya Kirishima Oteli
uygulamasında ise, buhar türbine 133°C sıcaklık ve 23 ton/saat debi ile gönderilmektedir. Jeotermal
akışkan %2 oranında yoğuşmayan gaz içermekte olup, yoğuşmayan gazların türbin çıkış
kondenserinden uzaklaştırılması için vakum kompresörü kullanılmıştır [3].
Türbin akışkanı olarak su buharının kullanıldığı uygulamalarda, yüksek basınç altında ve sıvı fazda
üretilen jeotermal akışkanın basıncı düşürülerek su ve buhar fazlarına ayrılmakta ve elde edilen buhar
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türbine gönderilmektedir. Ancak ayırıcıdan çıkan sıvı fazın ekserjisinden yararlanılmaması nedeni ile,
bu sistemlerin verimi düşüktür. 150°C altındaki sıcaklıklarda ise, çevrim akışkanı olarak bir organik
akışkanın kullanıldığı ikincil (binary) güç santralleri, elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Jeotermal akışkanın ikincil akışkana ısı aktarmak amacı ile kullanıldığı bu santraller, genellikle hava
soğutmalı paket sistemler halinde inşa edilmektedir. İkincil çevrim santrallerinin verimi, su buharı
kullanılan sistemlere göre biraz daha yüksek olmasına karşın, birim güç başına ilk yatırım maliyetleri
yüksek olmaktadır. Ancak, her durumda, düşük çalışma sıcaklıkları nedeni ile, jeotermal bir santralın
güç üretim verimi düşük ve ilk yatırım maliyeti kömür veya doğal gaz gibi geleneksel yakıtlı bir
santralden yüksek olmaktadır. Bu nedenle, jeotermal enerjinin, konut ısıtması veya kurutma gibi
doğrudan ısı kullanımlı uygulamalarda kullanılması, daha akılcı bir çözüm olmaktadır.
Buna karşın, akışkanın yüksek termodinamik potansiyelinin önce güç üretiminde kullanılıp, daha sonra
ısıtma amaçlı bir kojenerasyon çevriminde kullanılmasıyla, ısıtma kapasitesi önemli ölçüde
azaltılmadan güç eldesi mümkündür. Bu çalışmada, Balçova bölge ısıtma sisteminin verileri esas
alınarak, karşı basınçlı ve yoğuşturucu çıkışlı buhar çevrimleri ile güç üretiminin olabilirliği ve bu
üretimin bölge ısıtma sistemi kapasitesine etkisi incelenmiştir.

2. BALÇOVA JEOTERMAL BÖLGE ISITMA SİSTEMİ
Bölgede üretim kuyusu olarak kullanılmakta olan sekiz kuyudan; üretim sıcaklığı 83°C - 135°C
aralığında jeotermal akışkan elde edilmektedir (Tablo 1). Üretilen akışkan içindeki yoğuşmayan gaz
oranı oldukça düşüktür. Bölge ısıtma sisteminde dolaşan suyun gidiş sıcaklığı, plaka tipi ısı
değiştirgeçlerinde, jeotermal su yardımıyla 80°C - 90°C aralığına ısıtılmaktadır. Dönüş sıcaklık aralığı
ise 42°C - 60°C’dır. Böylece 6631 konut ile birlikte 2 otel ve 2 üniversiteye ait muhtelif yapıların ısı
yükleri karşılanmaktadır [5].
Tablo 1. Balçova jeotermal bölgesinde işletmedeki kuyular.
BD-2

BD-4

BD-6

BD-7

B-4

Debi
[m3/h]

T
[°C]

Debi
[m3/h]

T
[°C]

Debi
[m3/h]

T
[°C]

Debi
[m3/h]

T
[°C]

75

128.1

135

135.2

100

135.3

81

116.7

B-5

B-10

B-11

Debi
T
Debi
T
Debi
T
Debi
T
[m3/h] [°C] [m3/h] [°C] [m3/h] [°C] [m3/h] [°C]
36

83.1

140

98.3

101

92.2

23

92

Tablo 1’den, diğerlerine göre yüksek sıcaklıkta olan dört adet kuyunun (BD-2, BD-4, BD-6 ve BD-7)
toplam üretimi 391 m3/h ve ortalama üretim sıcaklığı 130°C olarak hesaplanmaktadır. Tablo 1’de
belirtilenler dışında kuyu açma çalışmaları devam etmektedir. Sonuç olarak bölgenin 130°C ortalama
sıcaklıktaki üretim kapasitesinin 400 m3/h (111.1 kg/s) olduğu kabul edilmiştir (Şekil 1).
111.1 kg/s, 130°C
BD-2, BD-4, BD-6, BD-7
Diğer kuyulardan

Geri basım
Isı değiştirgeci

55°C

Bölge dolaşım suyu

Bölge ısıtması
85°C

50°C

Şekil 1. Balçova jeotermal bölge ısıtma sisteminin genel şeması.
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Diğer taraftan, Balçova jeotermal bölge ısıtma sistemi işletme giderleri içinde elektrik tüketimi payının,
2000 yılı içinde, yaklaşık %50 olduğu belirtilmiştir [6]. Elektrik tüketiminin ana kalemleri kuyu içi
pompaları ile şehir dolaşım pompalarıdır. Bu çalışmada, yüksek sıcaklıktaki kuyuların üretiminden
yararlanarak, Balçova jeotermal bölge ısıtma sisteminin elektrik tüketimini kendi içinde
karşılayabilecek; alternatif bir güç üretim tesisinin olabilirliği araştırılmıştır.

3. ELEKTRİK ÜRETİMİNİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi için kullanılan iki yöntemden biri, jeotermal akışkanın
basıncının düşürülerek sıvı ve buhar fazlarına ayrılması ve buhar fazın türbinde güç üretiminde
kullanılmasıdır. İkincil çevrim olarak tanımlanan diğer yöntemde ise, jeotermal akışkanın ısısı yardımcı
bir akışkana aktarılmakta ve yardımcı akışkan bir güç çevriminde kullanılmaktadır. Daha basit yapısı
ve düşük ilk yatırım maliyetleri nedeni ile, burada doğrudan jeotermal akışkandan üretilen su buharının
kullanıldığı ayırma buharlı sistemler incelenmiştir.
3.1. Karşı Basınçlı Türbin Kullanımı
Su buharı kullanılan en basit yapılı santrallar, türbin çıkış buharının atmosfere bırakıldığı karşı basınçlı
türbin kullanılan sistemlerdir (Şekil 2). Ayırıcı tankında, yüksek sıcaklık ve basınçta üretilen jeotermal
akışkanın basıncı düşürülmekte ve sıvı ve buhar fazları ayrılmaktadır. Üretilen buhar türbinde
atmosfer basıncının hemen üzerine kadar genişletilerek güç üretiminde kullanılmaktadır. Sıvı fazda
kalan jeotermal akışkan ise, ısıtma amaçlı olarak kullanılmaktadır.
3.2 kg/s, 115°C, 169 kPa
Doymuş buhar
Jeotermal akışkan

Türbin

Ayırıcı

Jeneratör

111.1 kg/s, 130°C
Atmosfere
100°C, 101 kPa

Geri basım

Jeotermal su
107.9 kg/s, 115°C

Isı değiştirgeci

55°C

Isıtma suyu
239.6 kg/s
85°C
Bölge ısıtması

50°C

Şekil 2. Karşı basınçlı türbin kullanımı durumu için genel akış diagramı.
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Balçova jeotermal sistemi için yapılan incelemede, yüksek sıcaklıktaki BD-2, BD-4, BD-6 ve BD-7
kuyularının değerleri göz önüne alınarak, ortalama üretim sıcaklığının 130°C, üretim debisinin ise
111.1 kg/s olduğu durum incelenmiştir. Türbin girişi ayırıcı basıncında ve çıkışı ise standart atmosfer
basıncında alınmış ve türbin adyabatik verimi %75 kabul edilerek türbin gücü hesaplanmıştır.
Jeotermal suyun enerjisinden 55°C sıcaklığa kadar yararlanıldığı düşünülerek, ayırıcıda çekilen buhar
nedeni ile ısıtma kapasitesinde olan kayıp ayrıca hesaplanmıştır. Ayırıcı sıcaklığına (basıncına) bağlı
olarak üretilen buhar miktarı ve ısıtma kapasitesindeki azalma Tablo 2’de verilmiş ve türbin gücünün
değişimi grafik olarak gösterilmiştir (Şekil 3).
Tablo 2. Buharın özelliklerinin, türbin gücünün ve ısıtma kapasitesinin değişimi.
Ayırıcı basıncı ve
sıcaklığı
143 kPa, 110°C
169 kPa, 115°C
198 kPa, 120°C

Üretilen buhar
miktarı [kg/s]
4.235
3.2
2.15

Türbin çıkış
kuruluk derecesi
0.987
0.981
0.975

Türbin gücü
[kW]
186.7
208.6
184.2

Isıtma gücünün
azalması [kW]
10424
7899
5321

Tablo 2’de gösterildiği gibi, ayırıcı basıncının düşmesi ile birlikte, üretilen buhar miktarı artmakta,
ancak buharın türbin çıkışında atmosfere atılması nedeni ile ısıtma kapasitesinde önemli bir kayıp
olmaktadır. Isıtma kapasitesinde meydana gelen azalmanın yanısıra, bir ilk değerlendirme olarak, bu
kadar küçük güçlü bir tesis için yapılacak yatırımın ekonomik olmayacağı öngörülebilir.

Türbin gücü [kW]

250

200

150

100
105

110

115

120

125

130

Ayırıcı sıcaklığı [°C]

Şekil 3. Türbin güç üretiminin ayırıcı sıcaklığı ile değişimi.
3.2. Türbin çıkışının atmosfer basıncının altında olma durumu
Isıtma kapasitesi azalmaksızın güç üretimini arttırmanın bir yolu, türbinden çıkan buharın düşük
basınçta yoğuşturulması ve yoğuşma ısısının bölge dolaşım suyunun ısıtılmasında kullanılmasıdır.
Ancak bölge devresinden dönen suyun ilk olarak yoğuşturucuya girmesi ve burada yoğuşan buharın
ısısı kullanılarak ön ısıtma yapılması durumunda, jeotermal akışkanın geri basım sıcaklığı,
yoğuşturucudan çıkan dolaşım suyunun sıcaklığının üzerinde kalacaktır. Bu durum ısıtma
kapasitesinde bir azalmaya neden olacaktır. Buna karşı önerilen bir düzenleme şekilde gösterilmiştir
(Şekil 4). Yapılan bu düzenlemede, yoğuşturucu öncesi ve sonrası iki ayrı ısı değiştirici kullanılmıştır.
İlk ısı değiştirgecinde, bölge dolaşım suyunun ön ısıtması jeotermal akışkan kullanılarak
yapılmaktadır. Daha sonra yoğuşma ısısı aktarılmakta ve son olarak 2. ısı değiştiricide dolaşım suyu
istenilen sıcaklığa getirilmektedir. Düzenlemede, 2. ısı değiştiricide ve yoğuşturucuda sıcak ve soğuk
akışkan arasındaki en düşük sıcaklık farkı 5°C seçilmiştir. 1. ısı değiştiricisinde ise, sistemden
uzaklaştırılan jeotermal akışkan ile bölge dolaşım suyu giriş sıcaklıkları arasındaki fark, 3.6°C
olmaktadır. Ayırıcıdan elde edilen buhar miktarının ve dolayısı ile güç üretiminin belirlenmesinde, 1. ısı
değiştirgecinden çıkan bölge dolaşım suyunun yoğuşturabileceği buhar miktarı göz önüne alınmıştır.
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Yapılan bu düzenleme ile, ısıtma kapasitesinde bir kayıp olmamakta, geri basım sıcaklığının elektrik
üretimi olmayan duruma göre 1.4°C düşmesi ile 659 kW güç üretim kapasitesi elde edilmiş olmaktadır.
3.2 kg/s, 115°C, 169 kPa
Doymuş buhar
Jeotermal akışkan

Türbin

Ayırıcı

Jeneratör

111.1 kg/s, 130°C
Jeotermal su

69°C, 30 kPa

107.9 kg/s, 115°C

Geri basım

69°C

1. Isı değiştirgeci 53.6°C

2. Isı değiştirgeci
64.2°C

Yoğuşturucu

57.2°C
69°C

Isıtma suyu
239.6 kg/s, 85°C

Bölge ısıtması

50°C

Şekil 4. Türbin çıkışının atmosfer basıncının altında olma durumu için genel akış diagramı.

4. EKSERJİ ANALİZİ
Mevcut bölge ısıtma sisteminin ve elektrik üretimi için önerilen sistemin ekserji kayıpları incelenerek
karşılaştırılmıştır. Basitlik için, farklı sıcaklıktaki kuyuların üretimlerinin karıştırılmasından ileri gelen
ekseji kaybı gözönüne alınmamıştır. Bir termodinamik sistemdeki tersinmezlik artışı, entropi
üretiminden yola çıkarak hesaplanmaktadır [7]:
I=T0Sgeneration

(1)

Mevcut ısıtma sisteminde kullanılan bölge ısı değiştirgecinde (Şekil 1), T0 çevre sıcaklığı 298 K
alınarak ve sıcak ve soğuk akışkanların ısı değiştirgeci giriş ve çıkışındaki entropileri kullanılarak
sistemin toplam tersinmezlik artışının 2049 kW olduğu hesaplanmaktadır (Jeotermal akışkanın
ekserjisi 6429 kW azalırken, bölge ısıtma sisteminin ekserjisi 4380 kW artmaktadır). Güç üretimi için
önerilen sistemdeki ekserji kaybı ise, pompalar hariç sistemin her ekipmanı için ayrı ayrı hesaplanmış
ve Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Sistemdeki toplam ekserji kaybı.
Ekipman
Ayırıcı
Türbin
Yoğuşturucu
1. Isı Değiştirgeci
2. Isı Değiştirgeci
TOPLAM

Tersinmezlik Artışı [kW]
113.6
191.4
158.1
141.9
845.3
1450.3
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Görüldüğü gibi, yapılan düzenlemelere karşın, 2. ısı değiştirgecinde, jeotermal akışkan ve bölge
dolaşım suyu arasındaki sıcaklık farkı nedeni ile yüksek tersinmezlik artışı olmakta ve ayırıcıdan
çekilen sıvı fazın kullanılabilirliğinin ancak bir kısmı değerlendirilmektedir. Buna karşın, toplam
tersinmezlik miktarı, sadece ısıtma yapılan sisteme göre, üretilen güce yakın bir miktarda azalmıştır.
Tersinmezlik azalmasının üretilen güce eşit olmamasının nedeni, jeotermal akışkanın dönüş
şartlarının az da olsa değişmesidir. Diğer yandan, tersinmezliğin daha çok azalması ve güç üretiminin
arttırılması için ikincil akışkan kullanılan güç çevrimlerinin devreye alınması olanaklıdır. Ancak esas
amacın bölge ısıtması olması nedeni ile, sistemin basitliğinin kaybolmaması için bu yöntem
araştırılmamıştır.

SONUÇ
Mevcut işletme şartlarında, Balçova jeotermal ısıtma sistemindeki tersinmezlik artışı 2049 kW olarak
hesaplanmıştır. Tesis edilebilecek bir kojenerasyon sistemi ile, sistemin ısıtma kapasitesi
değişmeksizin kendine yeterli miktarda elektrik üretilmesinin teknik olarak olanaklı olduğu
gösterilmiştir. Balçova bölge ısıtma sisteminin işletme giderlerinin yaklaşık yarısının pompaların
çalıştırılması için gerekli elektrikten kaynaklandığı düşünülürse, bu sonucun tesis açısından önemi
anlaşılır.
Bunların yanı sıra, bir güç üretim sisteminin kurulmasının ekonomik analizi yapılmalı ve işletme
açısından getirebileceği zorluklar değerlendirilmelidir. Sistemin küçük güçlü oluşu, birim güç için ilk
yatırım giderlerinin artmasına neden olacaktır. Ancak, soğutmanın bölge ısıtma sisteminde dolaşan su
ile yapılması nedeni ile, soğutma suyu temini için gerekli soğutma kulesi veya hava soğutucuların
kurulması ve işletilmesi gereği olmayacaktır. Sonuç olarak, Balçova jeotermal sisteminin en yüksek
verim ile işletilebilmesi ve jeotermal kaynağın kullanılabilirliğinden yüksek oranda yararlanma ilkeleri
göz önüne alınarak, önerilen seçeneklerin işletme kolaylıkları ve ekonomik getirileri açısından daha
kapsamlı incelenmesi gerektiği söylenebilir.
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JEOTERMAL ENERJİ YASASI TASLAĞI
Umran SERPEN

ÖZET
Jeotermal Enerji Yasası tasarısı jeotermal enerji kaynakları gelişmiş ülkelerde de kullanılan “Entegre
Kaynak Yönetimi” felsefesiyle hazırlanmıştır. Bu çerçevede bir “Jeotermal Enerji Politikası” ile
“Bölgesel Jeotermal Enerji Geliştirme Planları” nın oluşturulmasını yasa zorunlu kılmaktadır. Bu plan
MTA, DSİ ve Çevre bakanlığı gibi devlet kurumlarıyla işbirliği yanında, araştırma ve geliştirmeye de
önem vermektedir. Önerilen yasa taslağında, jeotermal kaynak tanımı ve kapsamı sağlıklı bir şekilde
yapılmıştır. Jeotermal enerji kaynağı ne olursa olsun, enerji taşıyıcı elemanı su olduğu için, akışkan
özelliği dikkate alınarak tasarı hazırlanmıştır. Yasa tasarısı, yukarıdaki felsefesini uygulamaya
koyabilmek için, gerekli kurumlar ve görevlerinin tanımları yapmakta ve böyle bir yasada bulunması
gereken ruhsatla ilgili işlemler, memnuiyetler, itiraz hakları, tahkikat usulleri ile cezai hükümleri
içermektedir.

1. GİRİŞ
Türkiye jeotermal kaynaklar açısından zengin bir ülke konumunda olmasına [1] ve varolan jeotermal
kaynakların kullanımlarının çeşitlilik arzetmesine rağmen, bu ulusal enerji kaynaklarını gerektiği gibi
hızlı, verimli, onları gözetip koruyan ve niteliklerine uygun bir biçimde halkın hizmetine
sunamamaktadır. Bunun en büyük nedeni, bu kaynakları doğru bir yöntemle ve sağlıklı bir şekilde
işletilmesini sağlayacak bir altyapısının, diğer bir deyişle, jeotermal enerji yasasının bulunmamasıdır.
Aslında, bu kaynakları işletmek için Türkiye gerekli insan gücü ve “know-how”’a sahip bulunmaktadır.
Jeotermal kaynakların sahibi, tüm diğer yeraltı kaynaklarında olduğu gibi kamu olmakla beraber,
bunların kimler tarafından ve nasıl işletileceği bir yasa tarafından tanımlanmış değildir. Bugüne dek
belli kaynaklar devlet yatırımlarıyla geliştirilip, işletildiği için, yasal eksiklik pek duyulmamıştır. Ancak,
devletin artık yatırım yapamaz hale gelmesi, dünyadaki değişimlere uygun olarak yatırımların özel
sektöre kayması ve yabancı sermayeye gereksinim duyulması dolayısıyla, bundan sonraki jeotermal
enerji kaynağı geliştirilmesinde artık yeni ufukların açılması gerekmektedir.
T.C. anayasasına göre su, petrol, madenler ve jeotermal enerji gibi doğal kaynaklar kamuya aittir. Bu
kaynakların geliştirilmesi için gerekli izinler, devlet tarafından bu kaynaklar için hazırlanmış yasalar
çerçevesinde verilir. Jeotermal enerji için özel olarak hazırlanmış bir yasa bulunmayıp, bu enerji ile
ilgili hususlar varolan birçok kanun ve yönetmelik çerçevesinde bir karmaşa içinde idare edilmektedir.
Bunlardan biri 1926 yılında çıkarılmış “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar
Tesisatı” adlı kaplıca sularının sıhhi amaçla kullanımına yönelik bir yasadır. Bu yasa çıkarıldığında,
dünyada bile jeotermal enerji kullanımı hakkında (İtalya’daki basit bir türbin dışında) bir şey
bilinmiyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, yetersiz de olsa, kaplıca turizmini geliştirmek
amacına yönelik bir yönetmelik yayınlanmıştır. 1980’li yılların başında jeotermal kaynaklar, kısa bir
süre için, maden yasası kapsamına alınmış, fakat, işler gerektiği gibi yürümeyince, bu yasa iptal
edilerek, bu yaklaşımdan vazgeçilmiştir. Bunun nedeni, jeotermal enerjiyi taşıyan maddenin,
madenlerin aksine, akışkan olması ve jeotermal sistemlerin, madenlerin statik durumunun aksine,
dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Yasasızlıktan ötürü, bir jeotermal proje gerçekleştirebilmek için çok
karmaşık, bazan sorumluluk ve yetkileri değişik bakanlıklarda birbiri içine giren, bürokratik yollardan
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geçmek gerekmektedir. Bu arada, geçmiş dönemde uzman olmayan kişilerce hazırlanan ve TBMM’e
sunulan ve jeotermal kaynaklarımızı yönetmekte, onlara zarar verilmesine izin verebilecek kadar
yetersiz kalabilecek bir yasa tasarısı kadük olmuştur. Bunun yanında 57. hükümetin Enerji Bakanlığı
tarafından 1980’lerdeki hataya düşülerek, Maden Dairesi Başkanlığı’nda bir gruba hazırlatılan, yine
tehlikeli sonuçlara yol açabilecek, bir diğer tasarının da bu dönemin sona ermesiyle sonuca
ulaşamaması, sevindiricidir.
Jeotermal enerji kaynaklarından enerji üretimi, son derece karmaşık ve çeşitli disiplinlerin ortak
çalışmalarını gerektiren projelerdir. Bu nedenle, jeotermal enerji yasası tüm bu karmaşık gibi görünen
sorunları çözecek bir yapıda olmalıdır. Bu çalışmada önerilen jeotermal enerji yasası taslağı, bu
kaynakların dünyanın endüstriyel olarak gelişmiş ve jeotermal enerjinin işletilmesi konusunda ileri
gitmiş ülkelerdeki yasal uygulamalar [2,3,4,5,6] dikkate alınarak, bu kaynakların çağdaş bir şekilde
yönetilmesini sağlamayı esas alarak hazırlanmıştır.

2. ÖNERİLEN JEOTERMAL ENERJI YASA TASLAĞININ ANA FELSEFESİ
Bu jeotermal enerji yasa taslağının felsefesi aşağıda verilen esaslar üzerine oturtulmuştur:
2.1. Jeotermal Enerji Kaynak Yönetiminin Ana İlkeleri
Jeotermal enerji yasası, “İntegre Kaynak Yönetimi” konseptini [5] dikkate alan, dünyanın değişik
yerlerindeki benzer deneyimlerin avantajlarını yansıtan bir tasarı olup, bu çerçevedeki amaçları
aşağıda verilmektedir:
(1) jeotermal sahaların kontrollu gelişimiyle jeotermal kaynakların korunmasının sağlanması,
(2) jeotermal kaynakların sürdürülebilir yönetimle işletilmesinin sağlanması,
(3) Yatırımcıları çekebilmek amacıyla güven ortamının sağlanması için:
- başarılı projelerin idari ve teknik yönlerinin açıklanması,
- kısıtlamaların mümkün olduğu kadar basit ve az tutulması,
- arama riski taşıyan aktivitelerin desteklenmesi,
(4) gerçekleştirilen işlemlerin yakından gözlenerek çevrenin korunması,
(5) Doğal güzellikleri olan özel jeotermal kaynakların korunması.
Bu çerçevede yasa taslağının amacı, “T.C. sınırları içinde önceden bulunmuş veya varlığı yeni
belirlenecek jeotermal enerji kaynaklarını, toplum ve ülke hizmetine sunmak üzere ülke çıkarları
dikkate alınarak, çevreyle uyumlu, sürdürülebilir ve integre işletme yönetimini sağlamak ve teşvik
etmek için, gerekli esasları düzenlemek” olarak belirtilmiştir.
2.2. Jeotermal Enerji Kaynak Yasa Tasarısının İdari Esasları
Bu çerçevede ilk aşamada amaç, içerik, kanuni dayanaklar ile yasa taslağında kullanılan terimlerin
tanımlamaları verilmiştir ve jeotermal kaynaklar düşük (<375 kJ/kg), orta (375-765 kJ/kg) ve yüksek
(>765 kJ/kg) entalpili sistemler olarak sınıflandırılmıştır. Aşağıda bu yasa için çok kritik olan birkaç
terimin tanımlanması verilmektedir:
Jeotermal Kaynak: Yerkürenin doğal ısısına ek olarak, yeryüzü altında bulunan her türlü enerjiden
ortaya çıkan, veya bundan yaratılan, veya bundan türetilen doğal ısı, tüm çözünmüş mineraller, yer
altında ısınmış akışkanlar, tuzlu sular, bileşik gazlar ve buhar ürünleridir [4].
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Jeotermal Akışkanlar: Yeraltından ve üstünden üretilen doğal tuzlu su, sıcak su, buhar ve gazlar dahil
olmak üzere jeotermal proseslerin tüm ürünleri yanında, jeotermal formasyonlara basılan ve daha
sonra üretilen su, gaz ve diğer akışkanlar [2].
Sürdürülebilir Yönetim: Toplumun sağlık ve güvenliğini koruyarak sosyal, ekonomik ve kültürel
varlığına katkıda bulunmayı sağlayacak bir enerji üretim kapasitesi vasıtasıyla jeotermal kaynakların
kullanımı, geliştirilmesi ve korunmasının; jeotermal kaynak potansiyelinin gelecek nesillerin makul,
öngörülebilir gereksinimlerini karşılayabilmesi, yaşamı destekleyen hava, su, toprak ve ekosistemlerin
korunması ve jeotermal kaynaklarla ilgili faaliyetlerin çevre üzerindeki herhangi bir zararlı etkisinin
önlenmesi, çare bulunması ve azaltılması gibi esasları dikkate alarak yönetimidir [5].
Ülke Çıkarları: Kıyıların, bataklıkların, göllerin, akarsuların, jeotermal kaynakların ve civarlarının doğal
karakterlerinin korunması ve onların uygun olmayan bir tarzda bölünmesi, kullanılması ve
geliştirilmesinin korunması; olağanüstü doğal güzelliklerin ve arazi yapısının uyumsuz bir şekilde
bölünmesi, kullanımı ve geliştirilmesi; kıyı, göl, akarsu ve jeotermal kaynaklara toplumun
ulaşabilmesinin korunması ve arttırılmasıdır [5].
2.3. Önerilen Jeotermal Enerji Yasa Taslağının Kapsamı
Bu yasa taslağı aşağıdaki konularla ilgili işlemlerin yürütülmesinde uyulacak usul ve esaslara ait
hükümleri kapsamaktadır:
a) jeotermal projelerin çeşitli aşamalarında aramacı/işletmeci ve T.C. Devleti arasındaki ilişkiler,
b) jeotermal projelerin izlenip, denetlenmesi hakkındaki idari konular,
c) jeotermal enerji faaliyetlerinin çevreyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi hakkındaki teknik
kurallar,
d) çalışma ve işletme izinleri,
e) cezai hükümler,
f) idari önlemler,
g) itiraz hakları ve tahkik usulleri,
h) yasaklar ve özel kayıtlar,
i) vergiler.

3. ÖNERİLEN JEOTERMAL ENERJİ YASA TASLAĞININ KAPSAMINDAKİ ANA BÖLÜMLER
3.1. İdari Kurumlar
Yasa taslağı, jeotermal enerji ve diğer mevzuatın uygulaması ile görevli, katma bütçeli ve tüzel kişiliğe
sahip, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir “Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü” kurulmasını
önermektedir. Kurumun görevi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kararlarına esas oluşturacak iş ve
işlemleri tamamlamak ile faaliyetlerin yürütümü için düzenlemeler yapmak suretiyle her türlü kararı
almak, jeotermal enerji kaynaklarıyla ilgili yapılan faaliyetleri yönlendirmek ve uygulamayı sağlamaktır.
Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak bir teknik kurul oluşturulacaktır. Jeotermal İşleri
Genel Müdürü sayısı 7’yi geçmeyen, tümü jeotermal enerjinin yerbilimi, sondaj, üretim, rezervuar,
çevre ve işletme gibi çeşitli dallarında uzmanlığı kanıtlanmış olan kişilerden, bağımsız çalışacak bir
Teknik Kurul heyeti oluşturacaktır. Teknik kurulun görevleri aşağıda verilmektedir:
a) Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne danışmanlık yapmak,
b) T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı için Jeotermal Enerji Politikası ve Bölgesel Jeotermal
Enerji Planı oluşturulmasında Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı olmak,
c) Ruhsat taleplerini değerlendirmek, jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesi konusundaki
faaliyetleri teknik açıdan izlemek, DSİ ile işbirliği yaparak yeraltı su kaynaklarının korunmasını
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sağlamak, izleme faaliyet raporlarını yayınlamak, korozyon ve çökelmeyi önlemek için
jeotermal akışkanların tabi tutulacağı işlemler konusunda önerilerde bulunmak, meskun
bölgeler ve yakınlarında göçme olayını araştırmak, izlemek ve önlenmesi için gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlamak,
d) Jeotermal enerji alanında AR-GE çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek, toplum ve
jeotermal projelerde çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktır.
3.2. Jeotermal Veri Toplama Merkezi
Yasa taslağı Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Jaudin et al., (1995) [6] tarafından
önerilen bir “Jeotermal Veri Toplama Merkezi” kurulmasını öngörmektedir. Ülkemizdeki jeotermal
kaynaklarla ilgili varolan ve gelecekte üretilecek tüm teknik bilgiler bu merkezde toplanacak ve
paylaşılacaktır. Bu veri merkezi, araştırma yapan kurumlara ve Üniversitelere açık olacaktır.
3.3. Jeotermal Enerji Gelişme Politikası ve Bölgesel Jeotermal Enerji Planı
Bölgesel Jeotermal Enerji Planının amacı, jeotermal kaynakların sağlıklı ve doğru değerlendirilmesi
için, Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne yardımcı olurken, jeotermal kaynakların işletilmesi
konusunda kurallar getirmektir. Bu plan aşağıdaki konuları içerir:
a) Jeotermal Bölgelerdeki jeotermal sistemler hakkında bilgi toplanarak, bunların önce gelişme
halinde, korunan, ve açık sistemler olarak ve daha sonra da bu sistemler düşük, orta ve
yüksek entalpili alt gruplar halinde olmak üzere sınıflandırılması [7].
b) Varolan jeotermal sistemlerin jeolojik oluşumları da dikkate alınarak, bu açıdan farklı bir
sınıflandırma yapılması.
c) Sistemlerin sınırlarının jeofizik ve diğer yöntemlerle belirlenmesi.
d) Sınıflandırma ve sınırların gerekirse elde edilen yeni kanıtlar ve Teknik Kurul’un kararıyla
güncelleştirilmesi.
e) Bölgesel Plan, eldeki bilgiler ışığında, jeotermal sistemlerin kullanımı konusunda elektrik,
ısıtma, endüstriyel ve entegre kullanım ve optimum işletme gibi konularda yol gösterici ve
yönlendiricidir.
f) Bölgesel Jeotermal Enerji Gelişme Politikası ve Planın belirlenmesi süreci aşağıdaki şekilde
oluşur: Teknik Kurul tarafından bir taslak hazırlanır, taslak Jeotermal Enerji İşleri Genel
Müdürünün onayına sunulur ve ön onayı alınır; taslak Enerji Bakanlığınca MTA, DSİ, Çevre
Bakanlığı gibi ilgili yerlere gönderilerek, en geç bir ay içinde önerilerinin veya görüşlerinin
sunulması talep edilir, Jeotermal Enerji İşleri Genel Müdürü ile Teknik Kurul’un birlikte yaptığı
toplantıda görüşülerek, Bölgesel Jeotermal Enerji Gelişme Politikası ve Planı’na son durumu
verilip, Enerji Bakanının onayı ile yürürlüğe girer ve ilan edilir.
3.4. Çalışma ve İşletme İzinleri
Yasa taslağı, jeotermal kaynakların arama ve işletmesiyle ilgili işlemlerini Castaldo et. al., (1995)
tarafından da önerildiği gibi [8]; yüzey araması, derin arama ve geliştirme-işletme aşamalarına
ayırmaktadır. Yüzey araması jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal çalışmaları kapsamaktadır. Derin arama
ise, birkaç arama kuyusu delinmesi ve bunların sonuçlarının değerlendirilerek, bir jeotermal
rezervuarın varlığının kanıtlanmasını içermektedir. Geliştirme ve işletme safhası ise, sahadan
maksimum verimi alabilmek için, üretimi uzun dönemde korumayı hedefleyen bir seri işlemi
kapsamaktadır. Çalışma izni süreleri çalışmaları hızlandırmak için kısa tutulmaktadır.
Yasa taslağına göre, uygun bir proje sunulması halinde, 2.5 km2’den az 10 km2’den fazla olmamak
kaydıyla [9], iki yıl için yüzey arama ruhsatı verilmektedir. Tek bir aramacı, herhangi bir jeotermal
bölge sınırları 200 km2’den fazla alanda ruhsat sahibi olamamaktadır. Ruhsat sahibi gerekli çalışmayı
hüsnüniyetle yapmış, ancak zorunlu nedenlerle tamamlayamamışsa süre bir yıl daha
uzatılabilmektedir. Yüzey aramasını tamamlayan hak sahiplerine sahanın potansiyelini belirleme
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amacıyla 3 kuyudan az olmamak kaydıyla derin kuyu delmek, test etmek ve değerlendirmek için, derin
arama ruhsatı verilmektedir. Yüzey ve derin arama işlemlerini başarıyla tamamlayan ve raporlarını
teslim eden kurumlar uygulama ve işletme ruhsatına hak kazanırlar. Ancak, bu ruhsatı alabilmek için,
bir “Jeotermal İşletme Uygulama Projesi” sunulması [10] ve bunun da Teknik Kurul tarafından
onaylanması gerekmektedir. Uygulama ve İşletme ruhsatı 15 yıldan az ve 30 yıldan fazla olamaz.
Ruhsat süresi işletmede teknolojik iyileştirmeler ve yenilemeler yapmak kaydıyla 20 yılı geçmemek
üzere uzatılabilir.
Ruhsatlar 150 milyon TL. karşılığında ve ruhsat harçları da 750 bin TL/hektar/yıl ödenerek elde
edilebilir. İhale ile kazanılan ruhsat için harç 1.5 milyon TL./hektar/yıl’dır. Ruhsat harcı beşinci yıldan
sonra 3 milyon TL./hektar/yıl ve onuncu yıldan itibaren 9 milyon TL./hektar/yıl olmaktadır. Sahadan
jeotermal enerji üretimi başladıktan sonra gelirlerinin % 12.5’u devlet hissesi olarak ödenecektir.
Bunun dışında, jeotermal enerji üretimi yapılırken üretilebilecek yan ürünler için de %5 devlet hissesi
ödenecektir [1].
3.5. Araştırma, Arama ve İşletmeyi Teşvik
Yasa taslağına göre, Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü ulusal kaynaklarımızla ilgili sorunların çözümü
için fon ve krediler tahsis ederek araştırmacıları teşvik edecektir. Yasa tasarısı jeotermal enerji
yatırımlarını cesaretlendirmek için, jeotermal enerji işlemlerinin riskli olanlarına teşvik getirmektedir.
Özellikle, jeotermal proje maliyetlerinin önemli bir oranını kapsayan ve sonuçları risk taşıyan, arama
ve geliştirme aşamasında delinen jeotermal kuyular, bu taslağa göre teşvik edilmektedir. Arama
aşamasında ve geliştirme aşamasında ruhsat sahiplerine özellikle sondajlar için destek olmak
amacıyla düşük faizli kredi verilebilecek ve bunların bir kısmı hibe edilecektir.
3.6. Özel Durumlar
Yasa taslağı daha geliştirilmemiş bir kaynaktan kaplıca turizmi, ufak çapta seracılık ve küçük
endüstriyel kullanım gibi, fazla ısı üretimi gerektirmeyen kullanımlarla yararlanmak isteyen kurumlara,
yasanın tüm yönleriyle uygulanmasının maliyetinin çok yüksek olacağını da dikkate alarak, Teknik
Kurulun daha düşük maliyetli bir program hazırlamasını öngörmektedir. Bu program çerçevesinde
tesis kurup, üretim yapan kurumlar, daha sonra bu kaynağın tam kapasiteyle üretim ruhsatının bir
başka hak sahibine verilmesiyle, bu haklarını kaybetmeyecek ve kendileri için gerekli ısı veya akışkan
miktarını almaya devam edebileceklerdir.
3.7. Yasayla İlgili Yönetmelikler
Bu yasa taslağı kanun haline geldiğinde, 3 ay içersinde Jeotermal İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
bu yasa taslağı ile ilgili, bu yasanın felsefesiyle uyumlu Çevre, Arama, Sondaj, Formasyon
Değerlendirmesi, Üretim Ölçmeleri, Rezervuar ve Reenjeksiyon Değerlendirmesi ve Jeotermal Enerji
Uygulama-İşletme yönetmelikleri yayınlanacaktır.

5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Yasa tasarısı, yönlendirme ve talimat verme yoluyla, yatırımcıların maliyeti düşürme adına veya
bilgisizlik ve deneyimsizlik nedeniyle uzun zamandan beri ihmal ettikleri jeotermal enerji kaynaklarını
doğru ve sağlıklı arama, formasyon değerlendirme, test, rezervuar mühendisliği ve işletme
çalışmalarıyla bu kaynakların uygun yöntemlerle işletilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Böylece,
uzun dönemde, bu yasa taslağının ve ilgili yönetmeliklerin de uygulanmasıyla, jeotermal kaynaklar
sürdürülebilir bir biçimde (kaynak ve çevre korunarak) yönetilecek ve bu kaynakların yakınındaki
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insanlar her anlamda bundan yararlanırken, tüm ülke insanları da zengin [1] jeotermal kaynakların
ülkenin enerji sorunlarına integratif katkıda bulunmasının faydalarını göreceklerdir.
Şimdiyedek, ülkemizin jeotermal kaynakları kamu kurumları tarafından aranmış ve onlar tarafından
işletilmiştir. Bu gelişme biçimi, kurulan bazı işletmelerin ekonomik olmaması sonucunu da beraberinde
getirmiş, yasa eksikliği de bazı kamu yöneticilerini, tamamlanamamış bazı tesislerle zor durumda
bırakmıştır. Bunun yanında, üretimleriyle halka gerçekten yararlı olan, ancak ekonomisi doğru
çizilmemiş jeotermal projeler toplanan vergilerle gerçekleştirildiği için, ülke ekonomisine tam bir
katkıda bulunamamakta ve toplumun bir kısmını mutlu ederken, yükü vergi ödeyenlerin üstünde
bırakmaktadır. Globalleşmenin etkisiyle birlikte başlayan özelleştirme ve özel sektörün bu riskli
projelere yatırım yapma olanağı, bu projelerin ekonomik olarak çalışmasını sağlayacaktır. Bu konuda
yatırımcılar bu projelere ilgi duyma yanında, yatırım da yapmaya başlamışlardır. Bu yasa taslağı
onların da geleceği görmelerini ve riskleri hesap edebilmelerini sağlaması yanında, onları riskli
yatırımlarda teşvik te edecektir. Öte yandan, yasa taslağı ülkemiz jeotermal kaynakları hakkında
oluşturacağı veri tabanı ve teşviklerle jeotermal enerji kaynakları üzerindeki araştırmayı da
yoğunlaştıracak ve ülkemiz de bunun yararlarını uzun dönemde görecektir.
Bu yasa taslağının öngördüğü yönetmelikler vasıtasıyla, toplumun danışma mekanizmaları yoluyla
çevre ve proje planlama konularında katılımı sağlanacaktır. Öte yandan, Türkiye’de yerel toplumun
çeşitli endüstriyel projelerde çevre konusunda giderek bilinçlendiği gözlenmektedir. Gönüllü sivil
toplum kuruluşlarının da katkısıyla toplumla kurulacak ilişki, bu projelerin daha sağlam temeller
üzerine oturmasını sağlayacaktır.
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