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SUNUŞ
Odamız tarafından düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongreleri, tesisat alanında çalışan
meslektaşlarımızın mesleki gelişimine katkı sunduğu gibi, ülkemizde eksikliği hissedilen teknik yayın
konusunda da önemli bir işlev görmektedir.
Bu kapsamda Kongre ortamında gerçekleştirilen tüm teknik oturumlarda ve seminerlerde sunulan
bildiriler birer kitap olarak basılarak ilgililerin kullanımına açılmaktadır.
Bu yaklaşımımız çerçevesinde, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreleri bünyesinde ilk kez 2001 yılında
düzenlenen jeotermal alanındaki Seminerler, bu yıl ile birlikte, altı kez farklı içeriklerle düzenlenmiş ve
az sayıda yayın bulunan bu alanda düzenlenen her seminer içeriği, kitap olarak meslek alanımıza
kazandırılmıştır.
Odamız ülke ekonomisinin gelişmesine, istihdamın arttırılmasına önemli katkılar sağlayacak, enerji
kullanımında dışa bağımlılığımızı azaltacak, çevre dostu yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın en
etkin biçimde ortaya çıkarılması ve bu çalışmaların bilim ve teknolojinin yol göstericiliğinde yapılması
gerektiğine inanmaktadır.
Bu nedenlerle, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında biçimlendirilen “Jeotermal Enerji
Semineri” bildirilerini içeren Seminer Kitabı’nı meslektaşlarımızın yararına sunmaktan büyük bir
mutluluk duymaktayız.
Kitabın oluşmasında editör olarak büyük emeği bulunan Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr.
Niyazi Aksoy’a, bildirileriyle bu kitaba katkı koyan yazarlara, MMO İzmir Şubemiz Yönetim Kurulu ve
çalışanlarına, X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme ve Yürütme Kuruluna bu kitabı
teknik yayın hayatımıza kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.
Saygılarımızla.
TMMOB
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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ÖNSÖZ
Jeotermal Enerji Semineri, Ulusal Tesisat Kongresi kapsamında 2001 yılından beri sürdürülen bir
etkinlik olmanın yanı sıra, ülkemizdeki jeotermal enerji konulu çalışmaların büyük bir kısmının
tartışıldığı bir platformdur. TESKON "jeotermal enerji seminerleri" süreci, jeotermal enerjinin
Türkiye'deki gelişimini yansıtmaktadır.
Jeotermal Enerjiyi düzenleyen yasal alt yapının -tüm eksiklerine rağmen- kurulmuş olması, elektrik
üretimine verilen destekler, yatırımcıların özellikle elektrik üretimine uygun sahalara olan talebini
artırmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu verilerine göre, elektrik üretiminde jeotermal kaynaklı
kurulu güç 94.1 MW, lisans toplamı 351 MW'a ulaşmaktadır. Kızıldere, Germencik, Salavatlı ve Tuzla
'da jeotermal santraller enerji üretmektedir. Doğrudan kullanımda, jeotermal ısıtmalı seralara ilgi
devam etmektedir. B. Menderes ve Gediz Grabeninde, Türkiye'nin en derin kapasiteli sondaj
makineleri ile kuyular delinmekte ve ard arda başarı haberleri gelmektedir. Salihli Caferbeyli sahası
San–1 kuyusunda ulaşılan 250oC'lik Türkiye sıcaklık rekorunun ömrü bir ay kadar sürdü, MTA
Alaşehir'de 287 oC'lik başarıya imza attı. Batı Anadolunun en derin kuyusu 3250 m olarak Aydın
Salavatlı Sahasında delindi. Gediz grabeninin sıcak ancak "kuru" olduğu düşüncesi yeni çalışmalarla
değişti. Elde edilen sonuçlar, yeraltı kaynaklarımızı ortaya çıkarmak için harcanacak çabaların
karşılıksız kalmayacağını göstermektedir.
Jeotermal enerji seminerinin bir hedefi de, sürecin doğru yönetimi, projelerin sürdürülebilirliğini
sağlamak ve deneyimleri paylaşmaktır. Bu vesile ile başta, bildiri yazarlarımız olmak üzere tüm
katılımcılara ve jeotermal enerjinin tüm boyutları ile tartışıldığı bir platformu jeotermalcilere sağladıkları
için Makina Mühendisleri Odasına çok teşekkür ederim.
Doç. Dr. Niyazi Aksoy
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JEOTERMAL REZERVUARLARDA YENİLENEBİLİRLİK VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Abdurrahman SATMAN

ÖZET
Birçok jeotermal saha genelde üretime başlamadan önce yeryüzüne ulaşan doğal akışkan ve ısı
debisinden (yenilenebilir kapasite) daha yüksek akışkan ve ısı debisiyle üretilerek işletilir. Sahanın
yenilenebilir kapasiteden daha yüksek kapasitede sürekli olarak işletilmesi mümkün değildir ve saha
işletimi sürdürülebilir olmaktan çıkar. Ancak belirli bir süre üretimden sonra işletim durdurulursa, doğal
akışkan ve ısı girişi jeotermal sistemi yeniler ve saha tekrar üretime hazır hale gelir. Bu şekilde (üretim
ve daha sonra kapatma) periyodik bir yöntemle, jeotermal sistemler yenilenebilir ve sürdürülebilir
olarak işletilebilir.
Bu bildiride yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik konusu incelenmektedir. Bir jeotermal saha belirli bir
süre üretildikten sonra işletme durdurulursa, rezervuarın orijinal durumuna gelmesi durumu
değerlendirilmektedir. Genelde Türkiye koşulları için geçerli düşük sıcaklıklı ve sıvı fazdan oluşan bir
sistemin basınç ve sıcaklık davranışı modellenmekte ve bildiride tartışılmaktadır. Çalışmada belirli bir
üretim periyodu sonrasındaki kapanma döneminde sıcaklık değişiminin özellikleri vurgulanmaktadır.
Orijinal duruma dönüş için gerekli zaman, bildiride tartışıldığı gibi, birçok faktöre bağlıdır. Üretim süresi
en önemli faktördür. Ancak doğal beslenme ve tekrar-basma (reinjeksiyon) koşulları da orijinal duruma
dönüş davranışını etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal rezervuar, Yenilenebilirlik, Sürdürülebilirlik.

ABSTRACT
Most geothermal fields are exploited at a rate faster than the energy is replaced by the pre-production
flow. Thus fields cannot be produced at a rate corresponding to the installed capacity of their heating
facilities or power plants on a continuous basis, forever. In this sense they are not sustainable.
However if after a time the field is shut-in the natural energy flow will slowly replenish the geothermal
system and it will again be available for production. Therefore when operated on a periodic basis, with
production followed by recovery, geothermal systems are renewable and sustainable.
This paper addresses renewability and sustainability concept. The parameters affecting the time that a
geothermal field takes to fully recover to its original state after shut-down at some
production time are discussed.
An approach to model the temperature behavior of a relatively low-temperature single liquid-phase
geothermal reservoir as mostly seen in Turkey is discussed here. The pressure and temperature
behavior of geothermal systems are investigated. Emphasis is given to understand the characteristics
of temperature recovery following some production period. The time to reach a recovery depends on
many factors as discussed in the paper. Primarily it depends on the production period. However, the
natural recharge and reinjection conditions considerably affect the recovery.
Key Words: Geothermal reservoir, Renewability, Sustainability.
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1. GİRİŞ
Jeotermal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.
Sürdürülebilirlik; bir jeotermal projeyi, proje ömrü boyunca ekonomik olarak ticari kapasitede kullanma
kabiliyeti olarak tanımlanır ve bu tür bir işletme sırasında oluşan (basınç düşümü ve/veya soğuma gibi)
kaynak azalımını tekrar-basma (reenjeksiyon) ve/veya yeni kuyular delme gibi karşı uygulamalarla
giderme/önleme adımlarını içerir [1]. Yenilenebilirlik ise işletim sırasında herhangi bir kaynak azalımı
olmaksızın projenin kapasitede kullanım kabiliyeti olarak tanımlanır. Dolayısıyla yenilenebilir kapasite
sürdürülebilir kapasiteden düşüktür. Bir saha için yenilenebilir kapasite sisteme doğal olarak iletim ve
taşınımla giren beslenmeye eşdeğer olan ısıl güç kapasitesine karşılık gelir. Sürdürülebilir kapasite ise
doğal ısı beslenmesine ek olarak sistemde depolanmış ısının daha fazla üretiminden kaynaklanan ve
tekrar-basma ve yeni kuyu delme uygulamalarıyla gerçekleştirilen bir kapasitedir. Yenilenebilirlik
jeotermal kaynağın doğal yapısına dayanan bir tanım olurken, sürdürülebilirlik ise kaynağın nasıl
kullanıldığını ve ne kadarının üretildiğine yönelik bir tanımdır. Sanyal tarafından yapılan ve ticari olarak
işletilen jeotermal sahaları kapsayan bir çalışmada, sahalar için sürdürülebilir kapasitenin yenilenebilir
kapasiteden 5–45 kat (ortalama 10 kat) daha büyük olduğu gösterilmektedir [1].
Bu tür, yenilenebilir kapasiteden daha yüksek olan sürdürülebilir kapasitede işletilen sahalarda,
sürdürülülebilirlik zaman sınırlı olup, sonsuza kadar sürmez. Kaynağın hızlı üretimi sürdürülebilirlik
özelliğini ortadan kaldırabilir ve (sahada basınç düşmesi, kuyu içi seviyelerindeki düşüş ve pompaların
kullanılmaz hale gelmesi, üretilen sıcaklığın düşmesi gibi nedenlerle) işletim sürdürülebilir olmaktan
çıkar. İşletimde amaç, proje ömrünce sürdürülebilir özelliğin kalmasıdır.
Jeotermal sahalarda doğal beslenme hem üretim ve hem de kapanma döneminde etkilidir. Bu
nedenle, herhangi bir saha belirli bir üretim döneminden sonra üretim durdurulursa, doğal enerji girişi
jeotermal sistemi beslemeye devam eder ve sistem yenilenir ve tekrar üretilebilir duruma gelir.
Dolayısıyla üretim dönemi ve onu izleyen kapanma dönemi şeklinde periyodik bir işletme yöntemi ile
jeotermal sistemler yenilenebilir ve sürdürülebilir olurlar.
Yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda yapılmış literatür çalışmaları Satman tarafından
verilmektedir [2,3].
Bu bildiride yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik konusu incelenmekte, saha sonuçları iredelenerek,
jeotermal sahanın işletilmesini etkileyen parametreler ve özellikle sahada üretim durdurulduktan sonra
sahanın orijinal duruma gelmesi için gerekli süre ve bu süreyi etkileyen parametreler
vurgulanmaktadır.

2. REZERVUARIN
DAVRANIŞLARI

ÜRETİM

DÖNEMİ

VE

KAPANMA

DÖNEMİ

BASINÇ

VE

SICAKLIK

Bu çalışmada incelenen jeotermal rezervuar modelinin basit bir şeması Şekil 1’de verilmektedir.
Rezervuarın kaba hacmi V olup, rezervuar akışkan (su, su buharı) içermektedir. Rezervuardan
akışkan ve ısı üretimi yapılmaktadır. Rezervuara su girişi doğal beslenme ve tekrar-basma ile
gerçekleşirken, ısı girişi ise doğal beslenme ve tekrar-basma uygulamasında ısı taşınımı ile ve
sisteme alttan iletimle olmaktadır.
Rezervuarın üretimi sırasında, rezervuara alttan iletimle giren ısı ve rezervuardan iletimle olan ısı
kaybı genelde ihmal edilebilecek düzeydedirler. Ancak, rezervuarda üretim durdurulduğunda sisteme
iletimle ısı girişi önem kazanır ve sistemde enerji artışı esas itibariyle bu ısı iletiminden kaynaklanır.
Sistemin üretim dönemi göz önüne alındığında, sistemi etkileyen akışkan ve ısı geçişi bileşenleri
üretim, tekrar-basma ve doğal beslenmedir. İletimle olan ısı girişi ve ısı kaybı ihmal edilirse, sistemin
şeması Şekil 2’de verilmektedir. Rezervuardan akışkan ve ısı üretilmesinden dolayı sistemde basınç
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Cumulative
Reinjected
AkışkanFluid
ve Produced
Isı ÜretimiCumulative Fluid
Tekrar-Basma
Cumulative Heat Produced Cumulative Heat Reinjected

(Reenjeksiyon)

RESERVOIR SYSTEM

REZERVUAR

İletimle
Conductive
Isı Kaybı
Heat
Loss

Water, Steam, NC and Rock
Bulk
Volume,
V Kayaç
Su,
Buhar,
φ Hacım
Porosity,
Kaba
Heat Content,
ρavCav
Gözeneklilik

Isı İçeriği

Water
Recharge Su Girişi
Doğal
Beslenmeyle
Heat
Recharge
Doğal Isı Akışı

Şekil 1. Rezervuar Modeli.
ve sıcaklık azalır. Tekrar-basma uygulamasıyla rezervuar basıncının korunması amaçlanırken,
rezervuardakinden daha düşük sıcaklıkta su enjeksiyonu nedeniyle rezervuarda soğuma olur ve
sıcaklığı azalır. Rezervuara doğal beslenme ve tekrar-basma uygulamasıyla su girişi rezervuar
basıncının korunmasına yardımcı olur. Ancak doğal beslenmeyle giren suyun sıcaklığına bağlı olarak,
rezervuar sıcaklığı azalabilir veya artabilir. Tekrar-basma uygulaması, basılan suyun sıcaklığı üretilen
sıcaklıktan düşük olduğundan dolayı, rezervuarı soğutur ve rezervuar sıcaklığını düşürür.
wÜRETİM
p , Cpw, T

wri , Cpwri , Tri
TEKRAR-BASMA

REZERVUAR

DOĞAL
Cpwr, Tr
wr, BESLENME

DOĞAL
Qn
ISI
AKIŞI

Şekil 2. Üretim, Tekrar-Basma ve Doğal Beslenmenin Gözönüne Alındığı Rezervuar Modeli.
Sahadan üretim durdurulduğunda rezervuarın ortalama basıncı ve sıcaklığı orijinal basınç ve sıcaklık
değerlerinden daha düşük düzeylerde olur. Saha kapatıldığında, basınç ve sıcaklığın orijinal değerlere
artmasına neden olan farklı mekanizmalar vardır.
Basınç artışı doğal beslenme suyunun rezervuara girişinden dolayıdır. Saha işletilmiyor olmasına
rağmen, rezervuar basıncı doğal beslenme kaynağı basıncından düşük olduğu için, sisteme doğal
beslenme suyu girişi devam eder ve rezervuar basıncı artar. Doğal beslenmenin yeterli olması
durumunda, rezervuar basıncının orijinal basınca ulaşması belirli bir sürede gerçekleşir. Bu süre,
doğal beslenmenin güçlü olup olmamasına bağlıdır.
Saha kapatıldığında sıcaklık artışı iki nedenle olur; sisteme doğal beslenmeyle giren suyun
taşınımından kaynaklanan ısı ve alttan giren iletim ısısı. Üretim durdurulduktan sonra rezervuarın
yenilenebilir özelliğini sağlayan belirleyici mekanizma, rezervuara iletimle giren doğal ısı akışıdır.
İletimle ısı girişi rezervuarın sıcaklığını artırır. Uzun dönemde rezervuarın orijinal sıcaklığa
ulaşmasında etkili olan parametre, iletimle ısı girişidir. Isı iletiminin özelliklerine bağlı olarak, orijinal
Jeotermal Enerji Semineri
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sıcaklığa ulaşma süresi değişir. Orijinal sıcaklığa ulaşma süresi, orijinal basınca ulaşma süresinden
genelde daha uzundur.
Rezervuarda üretim sırasında ve saha üretime kapatıldıktan sonraki dönem içinde oluşan basınç ve
sıcaklık davranışlarını belirlemekte kullanılan kütle ve enerji denklemleri burada verilmemektedir.
Ancak, basınç ve sıcaklık davranışını etkileyen parametreler tartışılmaktadır. Aşağıda tartışılmakta
olan davranışların geçerli olduğu rezervuar için rezervuar kaba hacmi 12x109 m3, rezervuarın orijinal
(ilk) sıcaklığı 210 oC, rezervuardan üretim debisi 270 kg/s ve doğal ısı akışı 30x106 J/s
varsayılmaktadır. Diğer modelleme ayrıntıları ve sistem ve rezervuar verileri Kaynak [2] ve [3]’te
sunulmaktadır ve burada tekrarlanmamaktadır.
2.1. Üretim Dönemi Sıcaklık ve Basınç Davranışları
Jeotermal sistemlerin enerji üretim potansiyeli, üretimde oluşan basınç düşümü ve rezervuardaki
mevcut enerji içeriği ile belirlenir. Doğal beslenmenin gücüne bağlı olarak, üretim zamanı içinde
rezervuar basıncı yavaş veya hızlı, fakat kesinlikle, azalır. Doğal beslenmenin yetersiz olması
durumunda basınç hızla azalır. Dolayısıyla sistemden üretim potansiyeli, rezervuarın enerji içeriğinden
dolayı değil, rezervuarın su içeriğinden dolayı sınırlanır. Jeotermal sistemin büyüklüğü, rezervuarın
geçirgenliği ve doğal beslenmenin gücü, basınç düşümünü belirleyen parametrelerdir. Rezervuarda
basınç düşümünü etkileyen bir başka parametre de sürdürülebilir jeotermal işletiminin olmazsa olmaz
parçası olan tekrar-basma uygulamasıdır. Tekrar-basma uygulamasıyla yüzeydeki artık sudan
kurtulma, basınç düşümünü azaltma ve ayrıca rezervuar kayacından daha fazla enerji üretimi sağlanır.
Jeotermal sahanın başarılı işletilmesindeki amaç mümkün olduğu kadar uzun üretim dönemi içinde
basınç düşümünü korumak ve sınırlamaktır.
2.1.1. Doğal Beslenme Sıcaklığının Etkisi
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Tekrar-basma uygulamasının olmadığı varsayılan bir jeotermal sistem için doğal beslenmeyle
rezervuara giren suyun sıcaklığının basınç ve sıcaklık davranışına etkisi Şekil 3’te gösterilmektedir.
100 yıllık üretim dönemi sonunda oluşan basınç düşümü 6.55 bar’dır. Doğal beslenme ile su girişinin
güçlü olduğu bu açık sistem için, doğal beslenmeyle giren suyun sıcaklığı (Tr) olarak 140, 160 ve 180
o
C alınmıştır. Rezervuarda basınç düşümü sıcaklık düşümüne göre çok daha hızlı gerçekleşir. Doğal
beslenme sıcaklığı basınç davranışını etkilemezken, sıcaklık düşümünü etkiler. Üretim sıcaklığından
daha düşük sıcaklıkta beslenme ile su girişi olduğundan, rezervuarda soğuma olur. Soğumanın
büyüklüğü doğal beslenme sıcaklığına bağlıdır. Daha düşük sıcaklıkta su girişi, daha çok soğuma
yaratır ve sıcaklık düşümü de fazla olur.
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Şekil 3. Doğal Beslenme Sıcaklığının Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi [2].
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2.1.2. Doğal Isı Akışının Etkisi
Doğal ısı akışı (Qn) sistemi üretim öncesinde besleyen net enerji girişi olarak tanımlanmaktadır [4].
Sanyal [1] ise bu terimi “Yenilenebilir Kapasite” olarak adlandırmaktadır. Rezervuarı taşınımla ve
iletimle besleyen ısı debisidir ve yeryüzünde ısıl anomalinin gerçekleştiği alandaki toplam ısı çıkışına
eşdeğerdir. İdeal koşullarda, üretim öncesi dönemde yeryüzünde ısıl anomalinin olduğu alanda iletimle
ısı kaybı ve yeryüzüne doğal çıkışlarla ulaşan taşınımla ısı çıkışı değerlerinden yararlanarak tahmin
edilir.
Şekil 4’te, tekrar-basma uygulamasının olmadığı varsayılan bir açık sistemde, doğal ısı akışının
rezervuarın basınç ve sıcaklık davranışına etkisi gösterilmektedir. Doğal beslenmeyle giren suyun
sıcaklığı 160 oC olup, doğal ısı akışı için karşılaştırma amacıyla üç farklı değer (0, 30 ve 53 MWt)
alınmıştır.
Üç farklı doğal ısı akışı durumu için de doğal beslenme ile su girişi aynı kaldığı için, Şekil 4’te verilen
basınç düşümü üç durum için de aynıdır. Rezervuardaki soğumanın büyüklüğü rezervuara giren doğal
ısı akışına bağlıdır. Doğal ısı akışı artarsa rezervuar sıcaklığındaki düşüm azalmaktadır.

Şekil 4. Doğal Isı Akışının Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi [2].
2.1.3. Rezervuar Hacmının Etkisi
Rezervuar hacmının basınç ve sıcaklık davranışına etkisi Şekil 5’te gösterilmektedir. Doğal
beslenmeyle giren su sıcaklığı 180 oC olan bir açık sistem varsayılmaktadır. Rezervuar kaba hacmı
12x109, 6x109 ve 3x109 m3 olan üç ayrı sistem için basınç ve sıcaklık değişimi Şekil 5’te karşılaştırma
amacıyla birlikte verilmektedir. Üretim ve doğal beslenmeyle su girişinin olduğu, tekrar-basma
uygulamasız bir açık sistem göz önüne alınmaktadır.
Tekrar-basma uygulamasının olmadığı sistemlerde eğer doğal beslenmeyle giriş güçlü ise (açık
sistem) basınç davranışı rezervuar hacmından etkilenmez. Fakat rezervuardaki soğuma rezervuar
hacmına bağlıdır ve rezervuar hacmı arttıkça rezervuarın sıcaklık düşümü azalır.
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Şekil 5. Rezervuar Hacmının Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi [2].
2.1.4. Dış Sınır Koşulunun Etkisi
Açık sistem dış sınırın doğal su beslenmesine uygun olduğu sistemi ve kapalı sistem ise dış sınırın
akışkan akışına kapalı olduğu ve rezervuara doğal beslenmeyle akışkan girişinin olmadığı sistemi
temsil etmektedir. Şekil 6’da üretim ve doğal beslenmenin olduğu ve fakat tekrar-basma
uygulamasının olmadığı bir açık sistem modellenmektedir. Doğal beslenmeyle giren suyun sıcaklığı
210 oC ve doğal ısı akışı 0 MWt varsayılmaktadır.
Şekil 6, dış sınır koşulunun rezervuar basınç ve sıcaklık davranışında etkisini göstermektedir.
Beklendiği gibi, doğal beslenmenin olmadığı kapalı sistemde basınç düşümü açık sistemdeki basınç
düşümüne göre çok daha yüksektir. Rezervuardaki soğuma da aynı şekilde dış sınır koşuluna bağlıdır.
Açık sistemde üretilen ısı ile doğal beslenmeyle giren ısı arasındaki fark rezervuardaki sıcaklık
düşümünü belirlemektedir. Doğal beslenmeyle ısı girişinin olduğu açık sistemde sıcaklık düşümü,
kapalı sistemdekine göre daha az olur.
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Şekil 6. Rezervuar Dış Sınır Koşulunun Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi [2].
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2.1.5. Tekrar-Basmanın Etkisi
Rezervuarın sürdürülebilir işletiminde tekrar-basma uygulaması gereklidir. Rezervuarda toplam ısı
içeriği rezervuarın sıcaklığına, kayaç ve akışkan ısıl özelliklerine ve gözenekliliğe bağlıdır. Toplam ısı
içeriği, kayaç ısıl içeriği ve akışkan ısıl içeriği toplamıdır. Su ile dolu bir jeotermal sistem için suyun
içerdiği ısının toplam ısı içeriğine oranını etkileyen en önemli parametre gözenekliliktir. Örneğin
gözenekliliği %5 olan ve doğal beslenmenin olmadığı varsayılan bir rezervuardan tüm su üretilse bile
toplam ısının ancak %7’si üretilmiş olacaktır [5]. Rezervuardan ısı üretiminin artırılması için kayaçtaki
ısının üretilmesi önem taşımaktadır. Kayaçtaki ısının üretilmesi ise üretilen suyun ısısı alındıktan sonra
kalan düşük sıcaklıkllı suyun rezervuara basılması, basılan soğuk suyun rezervuarda sıcak kayaçla
temas ettikten sonra ısınması ve sıcaklığı artan suyun ek su ve ısı kaynağı olarak üretilmesiyle
mümkündür.
Şekil 7’de tekrar-basmanın rezervuarın basınç ve sıcaklık davranışına etkisi gösterilmektedir. Şekil
7’de incelenen açık sistem iki ayrı durumda varsayılmaktadır. Birinci durumda rezervuarda üretim ve
doğal beslenme ile su girişi göz önüne alınmakta, tekrar-basma uygulanmakta, üretim debisi 270 kg/s
varsayılmaktadır. İkinci durumda ise üretim debisi aynı (270 kg/s) tutulurken, üretilen suyun yarısının
(135 kg/s) rezervuara tekrar-basıldığı düşünülmektedir. İki durum için de, doğal beslenmeyle giren
suyun sıcaklığı 180 oC ve basılan suyun sıcaklığı 90 oC alınmıştır.
Şekil 7’de verilen iki ayrı açık sistem için basınç davranışlarının karşılaştırılması, tekrar-basmanın
rezervuar basıncını korumadaki olumlu özelliğini açıkça göstermektedir. Tekrar-basma durumunda
basınç düşümü %50 oranında azalmaktadır. Ancak, tekrar-basma rezervuarın soğumasına neden
olur. Söz konusu soğuma niceliği, basılan suyun sıcaklığına ve miktarına bağlıdır. Enjeksiyon sıcaklığı
düşük olursa rezervuar sıcaklık düşümü artar.
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Şekil 7. Tekrar-Basmanın Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi [2].
2.2. Kapanma Dönemi Sıcaklık ve Basınç Davranışları
Rezervuar üretime kapatıldığında basınç ve sıcaklık artmaya başlar. Kapanma anındaki basınç ve
sıcaklık değerlerinden orijinal basınç ve sıcaklık değerlerine artış hızları farklıdır. Genel olarak,
kapanma döneminde orijinal basınca dönüş süresi, üretimdeki basınç düşümü için geçen süreye yakın
olarak gerçekleşir. Fakat orijinal sıcaklık değerine varış süresi, basınç için geçerli süreden çok daha
uzundur. Sistem içinde kütle değişimi etkileri enerji değişimi etkilerine göre daha kısa sürede olur.
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Rezervuar kapatıldığı andan itibaren, rezervuar basıncı düşük olduğundan dolayı, doğal beslenmeyle
rezervuara su girişi sürer. Beslenmeyle giren suyun sıcaklığı kapanma anındaki rezervuar
sıcaklığından yüksek ise giren suyun etkisi rezervuarı ısıtma, tersi ise soğutma yönünde olur. Eğer
doğal beslenme etkisi ihmal edilirse, kapanma döneminde rezervuarı ısıtan mekanizma, yenilenebilir
kapasite olarak ta tanımlanan doğal ısı akışı (Qn)’dir.
Özetlemek gerekirse, kapanma döneminde rezervuara taşınımla ısı girişi doğal beslenmeyle su girişi
nedeniyle, rezervuara iletimle ısı girişi ise doğal ısı akışıyla olur. Taşınımla ısı girişi, kapanma
döneminin başlangıcında etkili olurken, iletimle ısı girişi rezervuar sıcaklığı orijinal sıcaklığa ulaşana
kadar sürer.
2.2.1. Doğal Beslenme ile Giren Su Sıcaklığının Kapanma Dönemi Basınç ve Sıcaklık
Davranışına Etkisi
Üretim dönemi davranışı Şekil 3’te verilen rezervuar için 100 yıllık üretim dönemi sonrasındaki
kapanma dönemi basınç ve sıcaklık davranışı Şekil 8’de gösterilmektedir. Üretimle orijinal basınçtan
itibaren basınç hızla düşerken, kapanma döneminde basıncın orijinal basınca ulaşması da hızlı olur.
Sıcaklık değişimi ile basınç değişimi karşılaştırıldığında, üretim döneminde basınç düşümüne göre
daha yavaş bir sıcaklık düşümü ve kapanma döneminde de basınç artışına göre daha yavaş bir
sıcaklık artışı olur.
Şekil 8’de, doğal beslenme ile giren su sıcaklığının kapanma dönemindeki sıcaklık değişimine etkisi
gösterilmektedir. Doğal beslenme ile giren su sıcaklığı artıkça, orijinal sıcaklığa varış süresi daha kısa
olur. Bir başka deyişle, üretim döneminde daha düşük sıcaklıkta su girişi daha fazla soğuma yaratır ve
rezervuarda daha yüksek sıcaklık düşümü gerçekleşir. Dolayısıyla, daha düşük sıcaklıkta su girişi
durumunda orijinal sıcaklığa varış süresi de daha büyük olacaktır.
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Şekil 8. Doğal Beslenme ile Giren Su Sıcaklığının Kapanma Dönemi Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık
Davranışına Etkisi [2].
2.2.2. Tekrar-Basmanın Kapanma Dönemi Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi
Şekil 7’de üretim dönemi basınç ve sıcaklık davranışı verilen sistemi alalım. Doğal beslenme su giriş
sıcaklığı 180 oC ve tekrar-basma sıcaklığı 90 oC’dir. Üretim ve kapanma dönemini birlikte gösteren
Şekil 9’da tekrar-basmanın basınç düşümünü azaltmadaki ve rezervuar basıncını korumadaki olumlu
etkisi görülmektedir. Tekrar-basma uygulamasında, uygulamanın olmaması durumuna göre basınç
düşümü daha azdır. Ancak, tekrar-basma rezervuarın soğumasına neden olur. Rezervuarın
soğumasını belirleyen parametreler basılan suyun sıcaklığı ve debisidir. Daha düşük basma sıcaklığı
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üretim döneminde daha yüksek sıcaklık düşümü oluştururken kapanma döneminde orijinal sıcaklığa
ulaşma süresi de daha uzun olur.
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Şekil 9. Tekrar-Basmanın Kapanma Dönemi Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi [2].
Tekrar-basma debisinin basınç ve sıcaklık davranışına etkisi ise Şekil 10’da gösterilmektedir.
Karşılaştırma amacıyla, üretim debisi 540 kg/s ve tekrar-basma debisi 270 kg/s olan durum ile üretim
debisi 270 kg/s ve tekrar-basma debisi 135 kg/s olan diğer bir durum için geçerli basınç ve sıcaklık
davranışları birlikte verilmektedir. Her iki durumda da üretilen debinin yarısı rezervuara basılmaktadır.

Şekil 10. Net Üretim Debisinin Kapanma Dönemi Rezervuarın Basınç ve Sıcaklık Davranışına Etkisi
[2].
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Şekil 10’da açıkça görüldüğü gibi, üretim döneminde basınç düşümünü belirleyen parametre,
rezervuardan üretim debisi ile tekrar-basma yoluyla rezervuara verilen debi arasındaki fark olan
rezervuardan net üretim miktarıdır. Net üretim miktarı artıkça üretimde basınç düşümü daha fazla
olmaktadır. Doğal beslenmenin güçlü olduğu bu iki açık sistem için de kapanma döneminde basıncın
orijinal basınca ulaşma süresi kısadır. Fakat kapanma döneminde orijinal sıcaklığa ulaşma süresi
orijinal basınca ulaşma süresinden daha uzundur. Ayrıca, net üretim miktarı ve tekrar-basma debisi
yüksek olan sistem (wpn=270 kg/s) için üretim döneminde sıcaklık düşümü daha yüksek olduğu gibi,
kapanma döneminde orijinal sıcaklığa ulaşma süreci de daha uzun olur.
2.3. Üretim-Kapatma Periyotlu İşletimde Yenilenebilirlik ve Sürdürülebilirlik
Jeotermal sahalar, belirli bir süre üretimden sonra işletim durdurulursa, doğal akışkan ve ısı girişi
jeotermal sistemi yeniler ve saha tekrar üretime hazır hale gelir. Eğer sistem kapalı ise, bir başka
deyişle jeotermal sisteme doğal beslenme ile su girişi yoksa bu tür bir sistem kapalı bir sistemdir.
Kapalı sistemlerde doğal beslenme ile su girişi olmadığı için taşınımla ısı girişide yoktur. Ancak doğal
ısı akışı (yenilenebilir kapasite) etkisi vardır ve kapanma döneminde sistemin yenilenebilir özelliği
doğal ısı akışı ile gerçekleşir.
Yeraltında özellikle geçirgenliği akışkan akışına uygun sedimanter formasyonlarda bir kuyu çiftinden
yararlanarak, enjeksiyon kuyusundan soğuk su basılır ve üretim kuyusundan sıcak su üretilerek, bir
yapay jeotermal rezervuar yaratılır ve ısı üretilebilir. Üretim ve enjeksiyon debileri aynıdır. Bu tür
sistemlere kuyu-çifti sistemleri (doublet) denmektedir.
Ayrıntıları Kaynak 3’te verilen bir kuyu çifti saha uygulaması için, sahanın 36 yıllık üretiminden sonra
kapatılması durumunda oluşan sıcaklık davranışı ve sahanın yenilenme davranışı Şekil 11’de
gösterilmektedir. Rezervuarın hacmı 1.8x109 m3, formasyon kalınlığı 112 m, üretim ve enjeksiyon
debisi 1500 m3/st olup, rezervuardan üretilen su ısısı alındıktan sonra 4.25 oC sıcaklıkta rezervuara
basılmaktadır.
Şekil 11’de görüldüğü gibi, 250 yıllık kapanma dönemi sonunda orijinal rezervuar sıcaklığına dönüş
%80 oranında gerçekleşmektedir veya bir başka deyişle, rezervuar %80 oranında yenilenmektedir.

Şekil 11. Kuyu Çifti (Doublet) Uygulamasında 36 Yıllık Üretim Dönemi Sonrasında Kapanma
Döneminde Oluşan Sıcaklık Davranışı [3].
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18, 36 ve 72 yıllık üretim-kapanma periyotları durumunda sıcaklık davranışı için yapılan modelleme
sonuçları Şekil 12’de verilmektedir. Üç farklı periyot için geçerli sıcaklık davranışlarının
karşılaştırılmasından, daha kısa periyotlu işletmeler için sıcaklıkların daha yüksek düzeyde kaldığı
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, kısa periyotlu işletmeler daha fazla enerji üretimi sağlamaktadır ve
sürdürülebilir işletimde tercih edilmelidirler.
21
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20
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Şekil 12. Kuyu Çifti (Doublet) Uygulamasında 18, 36 Ve 72 Yıllık Üretim Dönemi Sonrasında
Kapanma Dönemlerinden Oluşan Periyotlar İçin Sıcaklık Davranışı [3].

SONUÇ
Bu bildiride, genelde sıvının etken olduğu düşük sıcaklıklı jeotermal sistemler için üretim ve kapanma
dönemlerinde oluşan basınç ve sıcaklık davranışları incelenmekte, yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik
konusu değerlendirilmektedir. Jeotermal projelerin sürdürülebilir işletiminde sınırlayıcı faktörler basınç
düşümü ve/veya sıcaklık düşümüdür. Dolayısıyla proje sürdürülebilirliği, işletim sırasındaki basınç ve
sıcaklık davranışlarıyla belirlenmektedir.
Basınç ve sıcaklık davranışları sistemin bileşenleri tarafından kontrol edilmektedir. Üretim döneminde
basınç ve sıcaklık düşümünde etkili olan bileşenler arasında:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Üretim debisi,
Doğal beslenmeyle giren su sıcaklığı ve gücü (sistemin açık veya kapalı olması),
Tekrar-basma sıcaklığı ve debisi,
Doğal ısı akışı (yenilenebilir kapasite),
Rezervuar ve sistem özellikleri (kaba hacım, gözeneklilik, ısıl özellikler, vb.)
başlıcalarıdır. Kapanma döneminde ise basınç ve sıcaklığın orijinal değerlere ulaşmasını
belirleyen davranışı etkileyen bileşenler ise aşağıda sıralanmaktadır:
7. Doğal ısı akışı (yenilenebilir kapasite)
8. Doğal beslenmeyle giren su sıcaklığı ve gücü.
Kapanma döneminde sıcaklığın orijinal sıcaklığa ulaşması için gereken süre basıncın orijinal basınca
ulaşması için gerekli süreden uzundur. Sıcaklığın orijinal sıcaklığa ulaşması için gerekli süre birincil
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olarak doğal ısı akışına (yenilenebilir kapasiteye) bağlıdır. Üretim dönemi süresi, doğal beslenmeyle
giren suyun sıcaklığı, tekrar-basma uygulamasında basılan suyun sıcaklığı ve debisi de üretim dönemi
sonundaki sıcaklık düşümünü belirleyen parametreler olduklarından dolayı, kapanma döneminde
orijinal sıcaklığa ulaşma süresini etkilemektedirler.
Jeotermal sistemlerin, üretim-kapanma dönemlerini kapsayan periyotlar şeklinde işletilmesi sözkonusu
olduğunda, kısa periyotlu işletmelerde rezervuar sıcaklığı daha yüksek düzeyde kalmakta ve
dolayısıyla daha fazla enerji üretilmektedir. Bu özellik, projelerin sürdürülebilir işletiminde dikkate
alınmalıdır.
Jeotermal projelerin sürdürülebilir işletiminin tasarımında, bu bildiride tartışılan modelleme
çalışmalarının ve basınç ve sıcaklık davranışlarının önemi belirgindir.
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ÖZET
Salavatlı jeotermal sahasında DORA I jeotermal santralından çıkan atık su Mayıs 2006 tarihinden
buyana 550 ton/st debiyle reenjekte edilmektedir. Yüzde yüz oranla gerçekleştirilen reenjeksiyon işlemi
kaynak işletmesi açısından izlenmiştir. Üretilen atık suyun tamamı reenjekte edilmektedir ki, bu durum
Türkiye'de ilk örnektir. Aralarında 1.2 km bulunan 2 üretim kuyusundan 1700C civarındaki sıcaklıkla
üretilen jeotermal su, santralda ısısı alındıktan sonra 800 m uzalıktaki bir reenjeksiyon kuyusuna
yaklaşık 800C de enjekte edilmektedir. Bu işlem sırasında reenjeksiyon kuyusunun işlevinde herhangi
bir anomaly gözlenmemiştir. Normal koşullarda beklenen, oluşan basınç gradyanı nedeniyle enjekte
edilen atık suyun 2 üretim kuyusunun bulunduğu düşük basınçlı bölgeye doğru haraket etmesidir.
Bu haraketi izlemek, atık suyun hızını tahmin etmek ve modelleme yapabilmek amacıyla reenjeksiyon
kuyusuna 100 kg izleyici (Na-Floureceine) basılarak 2 üretim kuyusundan gözlem yapılmıştır. Son üç
yıl içersinde üretim kuyularında herhangi bir izleyici izine rastlanmamıştır. İzleyicinin üretim kuyularına
ulaşmaması, izleyicinin büyük bir çatlak sisteminde kaybolması şeklinde yorumlanmıştır. Aynı izleyici
ülkemizde 110, 140 ve 2000C sıcaklıklarda başarı ile uygulanmış ve herhangi bir sorun yaşanmamıştır.
Salavatlı’da da yapılan yüksek debideki enjeksiyon dolayısiyle başarılı bir sonuç beklenmekteydi.
Yukarıda bahsedilen sorunu çözebilmek için, dünyada bazı sahalarda uygulaması yapılan mikrosismik
yöntemle reenjeksiyonun izlenmesine karar verilmiştir. Bu amaçla reenjeksiyon kuyusu etrafına 7 adet
sismograf ile bir sismik ağ kurulmuştur. Üç aylık bir kayıttan sonra ovada yer alan 3 istasyonda gürültü
seviyesinin yüksek olması nedeniyle yerlerinin değiştirilmesine karar verilmiştir. Ayni zamanda bu
istasyonlarda sismometrelerin 1.5 m derine gömülerek gürültü seviyesi azaltılmaya çalışılmıştır. Sismik
ağın merkezinde yer alan istasyonda ise sismometre daha derine gömülmüştür. Ayda bir toplanan
verilerin analizinden sismik ağın batı ve kuzey doğusuna iki yeni istasyonun kurulmasına karar
verilmiştir. Bu arada daha iyi gözlem yapabilmek amacıyla 2 gün süreyle reenjeksiyon durdurulmuş ve
sonra tekrarlanmıştır.
Sismik ağ tarafından 6 aylık süre içersinde sismik ağ tarafından yerel ölçekte yaklaşık 350 deprem
kaydedilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre reenjekte edilen suların gittiği yerlerin gözlenmesi mümkün
olmuştur. Reenjeksiyonun durdurulmasından sonra yapılan gözlemlerde reenjeksiyon kuyusunun
yakınında bir hafta süreyle mikro depremler meydana gelmiştir. Bu işleme proje sırasında devam
edilecek ve basınçlı su nedeniyle oluşan çatlak sistemlerinin yerleri belirlenecektir. Söz konusu
reenjeksiyon kuyusunun batısı ve kuzey batısında etkin bir mikro deprem aktivitesi gözlenmiştir.
Bölgede yapılan derin özdirenç çalışmasında da buralarda düşük özdirenç değerlerine rastlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Reenjeksiyon, atık su izleme, sismik ağ, mikro depremler
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ABSTRACT
During the last 5 year period of the Dora I power plant power generation, full reinjection of disposal
water has been carried out in Salavatli geothermal field, Turkey. Since reinjection returns as relatively
colder water to the production area was a concern, a tracer test was conducted with no results.
Therefore, it was decided to trace reinjected waste water by seismic monitoring. By observing
microseismic activities it was hoped that orientation of reinjected brine paths would be identified.
A 7- station network of three-component digital seismometers at the Salavatlı, Köşk, Aydın, Turkey
geothermal area was deployed in May 2010 in connection with tracing reinjected water by seismic
monitoring project, with high-quality microearthquake (MEQ) recordings that are well suited to
monitoring microearthquakes in the Salavatlı, Aydın geothermal area. We are currently using these
data to investigate active processes within the geothermal reservoir by applying high-precision MEQ
hypocenter location. A velocity model constructed from well – logs, receiver function and surface wave
analysis of earthquakes and seismic reflection studies done in the region by Turkish Petroleum
Company. MEQ are recorded for a period of 6 months and a dense seismic activity was observed in
the west and north-west of AS-2 reinjection well. First obtained results were very encouraging and the
paths that reinjected brine has followed were started to appear. In order to have clear-cut results the
project was extended for six more months. With the additional data recorded in the coming months the
trends would be more clearly determined.
In this study, geoscientific information on Salavatli field is first introduced. Then, the reinjection
operations conducted in the field so far are presented, and finally, after submitting information about
previous and actual monitoring operations, results are reported.
Key Words: Reinjection, tracing of disposal water, seismic network, micro earthquakes

1. GİRİŞ
Jeotermal çalışmalarında reenjeksiyon işlemi aşağıdaki yararları sağlamaktadır: (1) rezervuar
sahasında basıncın sürekliliğini sağlar, (2) atık suyun çevreyi kirletmesini önler ve (3) ısı üretiminde
sıcaklığın yeniden kazanılmasını sağlar. Ülkemizde reenjeksiyonun kısmen yapılması veya hiç
yapılmaması sonucunda jeotermal sahalarda rezervuarlarda basınç kaybı olmakta ve sonucunda
kuyulardaki üretim azalmaktadır. Ayrıca, atık su nedeniyle çevresindeki tarım alanlarına zarar
vermektedir. Türkiye de yakın gelecekte daha çok jeotermal sahaların devreye girmesiyle birlikte
reenjeksiyonun doğru olarak yapılıp yapılmaması sonucunda oluşacak sorunlar jeotermal enerji
sektöründe önemli bir konu haline gelecektir.
Mikro deprem çalışması jeotermal sahalarda yapıların geçirgenliğini belirlemede, rezervuar sınırlarını
belirleme ve enjeksiyon akıntısının nereye gittiğini izlemede kullanılan yöntemlerden bir tanesidir.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde uzun zamandır kullanılmaktadır. Bu çalışma enjeksiyon akıntısının
göçünün nasıl olduğunu ortaya koymak için yapılmıştır. Türkiye de bu konuda uygulaması yapılan ilk
çalışmadır.
Salavatlı jeotermal sahası mikro deprem aktivitesinin gözlenen Türkiye'deki ilk sahadır. Çalışma
alanında 3 reenjeksiyon ve 4 üretim kuyusu bulunmaktadır. Bu jeotermal sahası 1990 yılında bu yana
aktif olarak üretim yapmaktadır. AS2 reenjeksiyon kuyusuna 100 kg Na-Flourecein enjekte edilmiş ve
üretim kuyularında 3 yıl süre ile herhangi bir şekilde izine rastlanılmamıştır. Enjekte edilen suyun akış
yönünü bulmak amacıyla bir sismik ağ kurulmuştur. Son teknoloji üç bileşen geniş bandlı sismik aletler
kullanılmıştır. Toplanan veriler ile yeni veri analiz yöntemleri kullanılarak jeotermal saha hakkında
detaylı bilgiler elde etmek mümkün olacaktır. Çalışma sahasının sismisitesinin çıkarılması yanında
yerel sismik tomografi yöntemi ile sismik ağın altındaki üç boyutlu jeolojik yapı çıkarma imkanı
olacaktır. Bu amaçla bölgede daha önce yapılmış jeofizik çalışmalardan yararlanılarak başlangıç hız
modeli oluşturulacaktır.
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2. SALAVATLI JEOTERMAL SAHASININ JEOLOJİK YAPISI
Salavatlı Jeotermal sahası Menderes metomorfik masifinin ortasında ve Büyük Mederes grabeninin
kuzey kısmında yer almaktadır. Büyük Menderes Grabeni Türkiye'de jeotermal sistemlerin oluştuğu
önemli bir jeolojik yapıyı temsil etmektedir. Jeotermal sahaların çoğu 120–180°C arasında olup, 240°C
'ye ulaşan sahalar da bulunmaktadır. Bu sıcaklıklar grabenin asimetrik ekseni boyunca yukarı
çıkmışlar ve 240°C kadar yükselmişlerdir. Jeotermal rezervuarlar genellikle metamorfik temelin farklı
litolojik birimlerinde gelişmişlerdir. Bu temel kayanın tipik karakteristik özelliği rejyonel bindirme
sonucunda metamorfik birimin üstündeki derin bir şekilde yer almış gnayslardan oluşmaktadır.
Salavatlı sahası Aydın ilinin doğusunda, Menderes nehrinin kuzeyinde yer almaktadır( Şekil 1). Büyük
Menderes Grabeni oldukça geniş ve kalın genç sedimanlar ile doldurulmuştur. Alüvyon düzlüğü nehir
yatağının kuzeyinde 6.5 km genişliktedir. Gözlenen graben ürünü faylar bu alüvyon düzlüğünün
sadece kenarlarında oluşmuştur. Bir sıra düşen bloğunun güneye doğru olduğu DKD – BGB veya KB
– GD yönlü gravite fayları vardır. Holosen yaşlı sekiler ve Pliosen yaşlı kaba klastikler ötelenmiş fay
bloklarında mostra verir. Bu yapılar faylar tarafından ayrılmışlardır.
Çalışma alanının jeolojik haritası [1]’in çalışması baz alınarak yapılmış ve Şekil 2 de verilmiştir. Bu
haritadan da görülebileceği gibi çalışma alanı ana gravite faylarına göre iki kısma bölünmüştür.
Metamorfik temel kaya ve tortul birimler bu bölünmenin kıyılarında mostra verirler. Diğer taraftan
Pliosen ve Kuvaternari tortullar sadece güneyde mostra verirler. Miosen birimler sahanın KB kısmında
metamorfik temel kayanın üzerinde KB - GD yönlü eski grabenler şeklinde yer almaktadırlar. Pliosen
tortulları bariz bir şekilde genç graben sistemini DKD-BGB yönlü bir şekilde doldururlar.

Şekil 1. Çalışma Alanının Lokasyonu Yıldız ile Gösterilmiştir.
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AS-1 ve AS-2 kuyuları daha once MTA tarafından delinmişlerdir. Bu kuyular 40° lik bir eğime sahip iki
ana genç graben sistemini kesecek şekilde delinmişlerdir[1]. Delinen kuyularla istenilen noktaya
ulaşıldığına dair bir belirti yoktur. Üretim sahasının geliştirilesi aşamasında ilave olark 7 kuyu daha
delinmiştir. Bu kuyuların lokasyonları düşük özdirenç anomali değerlerine göre seçilmiştir. Bu kuyular
sırasıyla Kuvaternerden, yakın zaman alüvyon tortuları, Pliosen ve Miosen tortulları, gnays, mikaşist,
mermer ve kuvarsit – şist birimleri kesmektedir. Metamoffik temele olan derinlik 316 ile 1280 m
arasında değişir ve bu temel tabaka güneye doğru derinleşir(Şekil 3).

Şekil 2. Salavatlı Jeotermal Sahasının Jeolojik Haritası

Şekil 3. Temel Tabakanın Yapısal Kontur Haritası Jeolojik Haritası
Buoguer gravite konturları Köşk’ün kuzeyinde Miosen zamanından buyana tektonik olaylar sonucu
oluşan ve KD-GB ve KB-GD yönlü faylar arasında kalan temel tabaka yükselimi olarak metamorfik
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temelin diz şeklindeki tezahürünü göstermektedir. Bu sınırların GB sında mevcut olan kalın Miosen
depozitleri ve temel kaya derinlikleri bu yönde hızlı bir şekilde derinleşmektedir. Ama, bu derinleşme
bu faya yakın yerlerde basamak şekline dönüşür ve güneye doğru sığlaşır. İkinci türev gravite
haritaları temel kayanın üzerindeki yapıyı gösterir. Bu kısımlarda bazı gömülü horstlar ve dahili
grabenler mevcuttur. Bu yapılar rastgele dağılmıştır ve bilinen Miosen ve Plisosen yapılarla
uyumludur. Bu yapılar jeolojik haritada gösterilen fayların lokasyonunu doğrular. Yorumlanan faylar
jeolojik haritada oluş zamanlarına gore renkli olarak gösterilmiştir. İlk faz faylar Miosen totullarının
yığışımını kontrol eder( portakal renkli olanlar). Bunlar üst Miosen veya Miosen zamanında oluşmuş
olmalıdır. Bunlar KB-GD açılımlı gravite faylarıdır. Beş farklı fay hattı haritalanabilir.
İkinci kısım faylar DKD-BSB yönünde yeralan genç tortullar ve temal tabaka arasında gelişmişlerdir.
Bunlar haritada kırmızı hatlar ile gösterilmiştir. Bunlardan tipik iki tanesi Salavatlı' yı geçer ve Köşk'ün
kuzey doğusuna doğru genişler. Bunlar yüzeyde Menderes Grabeninin kuzeyindeki ana fayın iz
düşümüdür. Bu süreksizliklerde sıcak su akıntıları, hidrotermal bozuşumlar ve sulfür yatakları vardır.
Pliosenden buyana etkin olan genişlemeli tektonik rejimin bir ürünüdür.
Bu sisteme bağlı diğer fay grubu kırmızı hatlar ile gösterilmiştir. Bu hatlar ikinci türev gravite
haritalarının değerlendirilmesinden çıkarılmıştır. Bunlar KB veya GD eğimli DKD-BSB oriyantasyonlu
gravite faylarıdır. Bu faylar Menderes grabenini oluşturmaktadır. Bir grup DKD –BGB açılımlı içsel
horts ve grabenler oluşmuştur. Ayrıca bu faylar ikincil KB-GD açılımlı kısa fayların oluşmasına neden
olmuştur.
Özdirenç ölçümleri açık güvenilir sonuçlar vermiştir ( [2] ; [3]). Özdirenç seviye haritaları bu sahada
geniş düşük özdirenç anomalileri gösternmektedir. Bu yerler yaklaşık 15 kilometre karelik bir alanı
kaplar. 5 ile 7 Ohm arasındaki düşük özdirenç değerleri 10 kilometre karelik bir alanı kaplar. En düşük
özdirenç değerleri Menderes düzlüğü ile Yavuzköy arasındaki tepelerde yer alır ve 100 – 1200 m
derinliklere kadar uzanır. Bu alan Yavuzköy'den Köşk ilçesine kadar uzanır. Özdirenç temel kaya
derinliğine göre hazırlanmış olan yeraltı yapısal jeoloji haritası Şekil 4 de verilmiştir. Bu harita ayni
zamanda eski Miosen yaşlı gravite faylarını da açığa çıkarır. Bu faylar çalışma sahasının kuzeyindeki
tepelerde KB yönde gözlenmişlerdir. Jeolojik yapı reenjeksiyon ve sismik çalışmaların
uygulanmasında önemli bilgiler içermektedir.

Şekil 4. Özdirenç Temel Derinliklerine Göre Hazırlanmış Yapısal Jeolojik Harita.
Stratigrafik yapının tabanında mikaşist, klorit şist ve altere olmuş kuvarsitten oluşan kalın bir
metamorfik tabaka vardır. Bunun üzerinde 1000 m kalınlığa kadar yerel mermer ve bunu üzerinde ise
filit ve şist ardalanmaları yer almaktadır. Metamorfik yapının üstünde 200 m kalınlığında gnays
tabakası vardır. Gnays tabakası Başçayır dokunma fayının bir parçası olarak değerlendirilmiştir.
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Gnays tabakası önce kalın ve sonra hızlı bir şekilde güneye doğru yok olur. Mikaşist, kuvarşist,
tepeşirşist ardalaması bu yönde hakim olabilir ve ikincil geçirgenliği sağlamaktadır.
Kuyuların delindiği grabendeki Tersiyer depozitlerinin kalınlığı 100 m ye kadar ulaşır. Tersiyer in
tabanında kırmızımtırak renkte Üst Miosen kumtaşı, konglomera, çamurtaşı ardalaması mevcuttur.
Miosenin ana sıralamasını kalın bir siltli marn ve siltli kumtaşı geçişleri oluşturur. Üstteki Pliosen
kumtaşı, silttaşı ve şeyl 150 m lik bir kısmı oluşturur. Bu yapı kalın Pliosen yaşlı kumtaşı ve gravel
depozitleri ile sekilenmiştir. Alüvyon otobanın kuzeyinde ince ve güneyinde ise oldukça kalındır.
Genç tortulların kalınlığı gravite verisinden 1500 m'den büyük tahmin edilmiştir. Temel kayaya
grabenin ortasında çok derinlerde rastlanabilir. Eski ve en yeni Miosen graben fay oluşum sistemleri
yüzey sularının akıntı kanallarını oluşturabilir. Bu sular daha derinlerde sıcak kaya ortamı ile temas
edebilir. Su boşalım yeri temelde metamorfiklerin bulunduğu kuzey kısımlarda olmalıdır. Isınan su
kendisine yukarı çıkmak için farklı fayların kesişim yerlerinden bulabilir. Ana jeotermal rezervuar
metamorfik temelde bulunmaktadır. Sondajı tamamlanmış kuyulardan alınan loglar ve düşük özdirenç
değerleri bu temele tekabül etmektedir. Delinen kuyulardaki üretim alanları genellikle mermer ve
kalşistlerde rastlanmıştır. Diğer sınırlı geçirim zonları gnays veya kuvarsça zengin mikaşistlerde
rastlanabilir. Bazı büyük orandaki dolaşım sıvı kaybı ana fay zonlarının birbirleriyle kesiştiği yerde
meydana gelmiştir.

3. SALAVATLI JEOTERMAL SAHASINDAKİ REENJEKSİYON İŞLEMLERİ
Salavatlı jeotermal sahası jeotermal açısından büyük önem arzeden Büyük Menderes Grabeninin
Menders Masifinin kuzey kenarlarında yer almaktadır. Saha MTA tarafından yapılan özdirenç
ölçümleri sonucu keşfedilmiştir[4]. Derinlikleri 1550 ve 962 m ve sıcaklıkları 169.50C ve 172.50C olan
iki kuyu 1987 ve 1988 yıllarında delinmiştir. Daha sonra 2003 ve 2005 yıllarında 1300 ve 1430 m
derinliklerinde iki kuyu daha delinmiş ve bu kuyularda da benzer sıcaklıklara rastlanmıştır. Bu iki kuyu
reenjeksiyon ve üretim için delinmiştir. Jeotermal akışkan diğer Büyük Menderes sahalarında olduğu
gibi ağırlık olarak %1 CO2 ihtiva eder. 2006 yılında 7.35 MW gücünde, 2010 yılında 11,7 MW gücünde
ikinci hava soğutmalı çift çevrimli güç santrali kurulmuş ve enerji üretimi devam etmektedir.
Bugüne kadar yapılan jeofizik çalışmalar ( özdirenç ve CSAMT) , sondaj ve kuyu testlerinden elde
edilen bilgiler ile Salavatlı jeotermal sahasının büyük bir alan olduğu görülmektedir. Yakın bir zaman
önce yaklaşık 1000 m derinlikte Sultanhisar’a yakın ve ana üretim sahasına 5 – 8 km uzaklıkta 3 yeni
kuyu delinmiştir. Bu kuyulardan ikisinde sıcaklık 1450C ve diğerinde ise 1200C olup, rölatif olarak
yüksek geç, rgenliüe sahiptirler. Özdirenç çalışmasından da anlaşılacağı gibi sahanın doğuya doğru
uzanmaktadır (Şekil 5). Salavatli 1700C sıcaklık ve göreceli olarak yüksek statik basınçlı bir jeotermal
alandır [5].

Şekil 5. Üretim ve Reenjeksiyon Kuyularının Lokasyonları.
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Şekil 6 da görüldüğü gibi, birbirlerinden 1.2 km uzakta olan AS–1 ve AS–2 üretim kuyularından 1700C
sıcaklıkta üretilen jeotermal su çift çevrimli güç santraline gönderilmekte ve 800C atık su AS–2
kuyusuna reenjekte edilmektedir. Bu kuyu en yakın üretim kuyusuna 800 m uzaklıktadır. AS–2
kuyusundaki reenjeksiyon derinliği 980 m civarındadır. Şekil 7' de görüldüğü gibi her biri 185 kW güce
sahip üç adet düşey dahili pompalar AS–2 kuyubaşına reenjeksiyon işlemini yapmak için monte
edilmişlerdir.

Şekil 6. Dora I Güç Santralinde Reenjeksiyonun Şematik Görünüşü.
Reenjeksiyon işlemi başarılı bir şekilde kayıt edilmiştir. Son beş yıl içersinde ne reenjeksiyon ve ne de
üretim kuyularının işlevinde bir değişiklik olmuşur( Şekil 8 ve 9 ). Normal olarak soğuk olarak geri
basılan atık su üretim kuyusu ile reenjeksiyon kuyusu arasındaki basınç farkından dolayı iki üretim
kuyusuna doğru hareket etmesi beklenir (Şekil 5). Atık su hareketini izlemek, atık su hızını tahmin
etmek ve bu işlemi modellemek için 100 kg izleyici (Na-fluoreceine) AS-2 reenjeksiyon kuyusuna
pompalanmıştır. İki üretim kuyusundan da gözlenmiştir. Son dört yıl içersinde rezervuara izleyici
pompalandıktan sonra gözlem kuyularında izleyiciye rastlanmamıştır. Daha önce sıcaklıkları 110, 140
ve 200oC olan üç farklı jeotermal sahada izleyiciler başarılı bir şekilde uygulandı ve kısa bir süre sonra
üretim kuyularında izleyicilere rastlanmıştır. Salavatlı sahasında yüksek orandaki reenjeksiyondan
dolayı başarılı izleyici dönüşü beklenmekteydi. İzleyicileri üretim kuyularında görmek mümkün olmadı.
İzleyici testinin başarılı olmaması şirket yetkililerini mikrosismik ağın kurularak sismik aktivitenin
gözlenmesine yöneltmiştir.

Şekil 7. Dora I Güç Santralinde AS-2 Kuyusundaki Reenjeksiyon Işlemi [7].
Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

________________________

24 _______

Şekil 8. 2006 – 2007 Arasındaki AS–2 Kuyusundaki Reenjeksiyonun Tarihçesi [7].

Şekil 9. 2008–2009 Arasında AS–2 Kuyusundai Reenjeksiyonun Tarihçesi [7].
Diğer taraftan sahanın güneyindeki güç santrali, Dora II 2010'un sonlarına doğru işletmeye açılmıştır.
Şekil 5 de görüldüğü gibi AS–3 ve AS–4 üretim kuyuları güç santraline bağlanmış ve ORC ye 830t/s
jeotermal akışkan sağlamaktadır. Dora II' ye ait ORC ye yapılangiren jeotermal akışkan daha sonra,
ASR–4 ve ASR–5 reenjeksiyon kuyularına eşit oranda reenjekte edilmiştir(Şekil 10). ASR–4 ün düşen
blokta ve derinliğinin 1900 m, üretim kuyuları AS–3 ve AS–4 ün ise 1000 ile 1200 m derinlerde olduğu
bilinmektedir. Sonuç olarak ASR–5 kuyusunun üretim kuyularını etkileyeceği düşünülmüştür. Bu
sebeple, AS–3 ve AS–4 üretim kuyuları ile ASR–5 reenjeksiyon kuyusu arasında izleyici testi
yapılmıştır. 100 kg izleyici(Na-fluoreceine) ASR–5 kuyusuna pompalanmış ve AS2, ASR2, AS–3 ve
AS–4 kuyularında ise gözlenmiştir. Rezervuara izleyici pompalandıktan 4 ay sonra gözlem kuyularında
izleyici izine rastlanmamıştır.

Şekil 10. Dora II Santralindeki Reenjeksiyonun Şeması.
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4. SİSMİK VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ
4.1 Aletlerin Kurulması
Bu çalışma Salavatlı jeotermal sahasında sismik aktiviteyi kayıt etme ve AS–2 reenjeksiyon kuyusuna
yakın alanda reenjekte edilen suyun akışını belirlemeye dönüktür. Sismik veri Salavatlı jeotermal
sahasından 20 km2 lik bir alan içersine kurulan geçici bir sismik ağ ile 23 Mayıs – 30 Kasım 2010
tarihleri arasında toplanmıştır(Şekil 11). Sismik ağda üç bileşen geniş bandlı Güralp CMG 6T aletleri
kullanılmıştır. Kayıtlar sürekli olarak saniyede 100 örnek alınarak yapılmıştır. Her bir istasyonda
sismometre içerisine yerleştirilmiş 4 Gb hafıza, sayısallaştırıcı, GPS alıcısı, Güneş paneli ve 12 V akü
mevcuttur. Aletlerin yerleştirilmesi üç aşamada olmuştur. İlk aşamada 7 alet kurulmuştur. İlk veriler
alındıktan sonra yapılan analiz sonuçlarına göre bazı istasyonlarda zeminin gürültü seviyesinin yüksek
olması nedeniyle yerlerinin değiştirilmesi veya sismometrelerin daha derine gömülmesi
karalaştırılmıştır. Ağustos ayının ortasında üç istasyonun yeri değiştirilmiş ve aynı zamanda
sismometreler 1.5 m derine gömülmüştür. AYD01 istasyonu sismik ağın merkezinde olduğu için yeri
değiştirilememiş ve bu nedenle aynı yerde sismometre daha derine gömülmüştür. Ayda bir veriler
sismometrelerin hard diskinden alınarak labaratuvarda analiz edilmiş ve bu analizler sonucunda sismik
aktivitenin ağırlıklı olarak sismik ağın batı ve kuzey batısında olduğu görülmüştür. Sismik aktiviteyi
daha iyi izleyebilmek için sismik ağın batı ve kuzey batısına iki yeni istasyonun kurulması düşülmüştür.
Ekim ayının ortasında iki yeni istasyonun ilave edilmesiyle sismik ağdaki istasyon sayısı dokuza
çıkarılmıştır ( Şekil 12). Sismik istasyonlar ilk kurulduğunda amaç AS-2 kuyusundan yapılan
reenjeksiyon suyunu izlemekti. Bu nedenle istasyonlar bu kuyunun etrafına kurulmuştu. İkinci ve
üçüncü aşama istasyon yerleri değişimi bölgede mevcut bütün kuyulardaki durumu izlemek amacıyla
sismik ağın alanı genişletilmiştir.

Şekil 12. Jeotermal Kuyular ve Sismik İstasyonların Lokasyonları.
Sismometrelerin daha derine gömülmesi sonucu sinyal gürültü oranında iyileşme olmuştur. Bu
iyileşme oranı on misli civarındadır (Şekil 13 ve 14). Bu iyileşmeyi genelde sağlamak için istasyon
yerleri ana yollardan uzak ve mümkünse ana kayanın üzerine kurmayı gerektirmektedir. Bazı
istasyonlar için böyle bir yerin bulunması sismik dağılımı gereği mümkün olmamıştır.
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Şekil 13. AYD01 İstasyonunda Temmuz 20 2010, 01:00 deki Gürültünün Spektrumu.

Şekil 14. AYD01 İstasyonunda Ağustos 25 2010, 01:00 deki Gürültünün Spektrumu.
4.2 Verilerin Analizi
Veriler ayda bir araziye gidilerek sismometreye bağlı hard diskten doğrudan harici bir diske
aktarılmıştır. Hard diske aktarılan veri bir laptop bilgisayara kopya edilmiştir. Burada amaç sistemin
işleyişini görmektir. Bu şekilde aletin çalışıp çalışmadığı ve çalışmadıysa nedenleri araştırılarak
sistemin tekrar çalışır durumda bırakılmasını sağlamaktır.
Aylık bazda elde edilen veriler saatlik dosyalar şeklinde harici diskten bilgisayara aktarılmıştır.
Aktarma sırasında dosyalar daha sonraki işlemler sırasında kullanabilmek için "sac" formatında
alınmıştır. Verilerin görüntülenmesi ve analizinde SEISAN yazılım programı kullanılmıştır. Bütün
istasyonlara ait verilerin tamamı saat ekrana getirilmiş ve olası depremler aranmıştır. Ayni olayın bütün
istasyonlarda görülmesi sağlandıktan sonra bunun bir deprem olduğuna karar verildikten sonra ilk
gelişlerin okunması yapılmış ve depremlerin episantır ve odak derinlikleri belirlenmiştir.
4.3 Hız Modeli
Depremlerin lokasyonunu yapabilmek için bir hız modeline gereksinim vardır. Hız modelini
oluştururken muhtelif kaynaklardan yararlanılmıştır. Delinen kuyuların hepsinden log alınmış ve inilen
derinliğe kadar geçilen jeolojik birinler ve kalınlıkları ölçülmüştür. Kuyularda bulunan temel kaya
derinliği farklıdır. Menderes Nehrine doğru kalınlaşmaktadır. Jeolojik birimler temel kaya kadar
bilinmekle beraber bu birimlerdeki P ve S dalga hızlarının bilinmesi gereklidir. TPAO bölgede petrol
aramak amacıyla sismik yansıma çalışması yapmıştır. Çalışma alanını kesen bir yatay ve bir tanede
düşey profil vardır. Bu profillerin değerlendirilmesinde kullanılan hızlar açılan kuyulardaki jeolojik
birimlere ait sismik hızları bulmada kullanılmıştır [8]. Bu bilgiler ile üst 2 -3 km lik kısma ait hız yapısını
çıkarmak mümkün olmakla beraber daha derinlerdeki yapının da bilinmesi gereklidir. Bu derinliğin
altındaki hız yapısı çalışma alanına yakın alanlarda yapılan yüzey dalgalarının dispersiyon
modellemesi [9], alıcı fonksiyon analizi[10] ve Velest programı kullanılarak Denizli'de olan depremlerin
lokasyonu için üretilmiş hız modelinden[11] elde edilmiştir.
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4.4 Depremlerin Lokasyonu
Verilerin analizinde önce bütün istasyonlara ait düşey bileşen kayıtlar alt alta görüntülenmiş ve yerel
depremler aranmıştır. Veriler muhtelif işlemlerden( örneğin, süzgeçleme, spekrumların alınması gibi)
geçirildikten sonra yerel depremler SEISAN yazılım programı ile bulunmuş ve depremlerin ilk geliş
zamanları okunmuştur. Kayıtlardaki gürültü oranı yüksek olduğu için bazı iyileştirme işlemlerinin
yapılması gerekli olmuştur. İlk gelişlerin doğru okunması doğru lokasyon için önemlidir. Depremlerin
lokasyonları HYPO71 programı ile yapılmıştır. Lokasyon işleminden sonra rezidüellere bakılmış ve 0.1
sn den büyük olanlar için yeniden kayıtlara gidilerek ilk geliş zamanları okunmuştur. İlk geliş
değerlerinin doğruluğu:
•
•
•

İstasyonun doğru lokasyonu;
Örnekleme aralığı;
İlk gelen sinyalin belirgin ve impalsif

olmasına bağlıdır. Toplam 360 yerel deprem kayıt edilmiştir. Sinyal gürültü oranı yüksek iyi
kaydedilmiş bazı depremler( P ve S geliş zamanı okumaları çok iyi ) Şekil 15 ve 16 da verilmiştir.
Depremler bulunup lokasyonu yapılmadan önce verinin gürültü karakteri araştırılmıştır. Temel gürültü
yüksek olduğu için P ve S fazlarını tanımak güçleşmektedir. Gürültünün spektrumundan hangi
frekanslarda hakim olduğu belirlendikten sonra veriler 2 – 10 Hz band aralığında band geçişli süzgeçle
süzülmüştür. Süzgeçleme olayı sinyal gürültü oranını artırmış ve ilk geliş zamanlarının okuma
doğruluğunda iyileşme sağlamıştır. Lokasyonun doğru olduğuna karar verilen 360 yerel depremlerin
bölgedeki dağılımı Şekil 17' de verilmiştir.

Şekil 15. AYD07 İstasyonunda Kayıt Edilen Üç Bileşen Deprem Kaydı.

Şekil 16. Ayni Depremin 7 İstasyondaki Düşey Bileşen Kayıtları.
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Şekil 17. 6 Aylık Zaman İçersinde Kayıt Edilen 360 Yerel Depremin Dağılımı.

SONUÇLARIN TARTIŞILMASI
Bu çalışmada üretilen sismisite haritası dünyanın çeşitli yerlerindeki çalışmalardan üretilen sismisite
haritası ile benzerlik göstermektedir (Şekil. 17). AS–2 reenjeksiyon kuyusunun batı ve kuzey batısında
bir deprem kümelenmesi vardır. Bu kümelenme soğuyan ve reenjekte edilen suyun dolaşımı sonucu
sıkıştırmadan oluşan çatlaklar sonucu meydana gelmiş olabilir. Sadece sinyal gürültü oranı yüksek
olayları görüntülediğimizde kümelenmelerin ayni bölgede olduğunu görmekteyiz (Şekil. 18). 27
Haziran 2010 tarihinde AS–2 kuyusundan yapılan reenjeksiyon iki gün durdurulmuş ve tekrar
reenjeksiyona başlanmıştır. Reenjeksiyonun başlamasından sonraki 4 gün içersinde bu kuyuya yakın
küçük depremler olmuştur(Şekil. 19).

Şekil 18. İyi Kalite Depremlerin Lokasyonu.
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Şekil 19. AS–2 Kuyusuna İki Günlük Bir Durmadan Sonra Yapılan Reenjeksiyon Sonucu Oluşan
Depremler.
Şekil 17' de gösterildiği gibi oluşan depremleri derinlik bazında izlemek için doğu – batı ve kuzey doğu
– güney batı istikametlerinde kesitler alınmıştır( Şekil.20). Depremlerin çoğu 2 -3 km derinlikte
toplanmıştır. Bu durum rezervuarın bu yöne genişlediğini veya yoğun soğuk atık suyun bu kısımda
daha derinlere gittiğini gösterebilir. Üretim kuyuları AS–2 kuyusunun doğusunda yer almaktadır.
Reenjeksiyon suyunun bu yöne doğru akmadığı izlenimi doğmuştur. AS–2 kuyusunun batı ve kuzey
batısında çatlak sistemleri var olduğu ve enjekte edilen suların bu yönde hareket ettiği
düşünülmektedir. Daha önce AS–1 ve AS–2 kuyuları arasında 45 günlük bir çapraz test yapılmış ve
ikisi arasında bir bağlantı görülmemiştir.
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Şekil 20. (a) Haziran 25 ile 15 Ekim 2010 Tarihleri Arasındaki Depremlerin Lokasyonları, (b) X1 ve X2
Arasındaki Depremlerin Derinlik Kesit, (c) Y1 ve Y2 Noktaları Arasındaki Depremlerin Derinlik Kesiti.
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Şekil 21. Çalışma Alanını Çevreleyen Bölgenin 1975 – 2010 Arası Deprem Etkinliği.

SONUÇLAR
Bölgedeki deprem aktivitesi 1975 yılından buyana Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma
Enstitüsü’nün Ulusal Deprem İzleme Merkezinden alınmış ve sismisite haritası oluşturulmuştur (Şekil
21). Haritaya bakıldığında çalışma alanında olmuş bir depreme rastlanmamıştır. Bu da gösteriyor ki
projede kayıt edilen depremlerin çoğu rezervuarda oluşan hareketler ve reenjeksiyon kaynaklıdır.
Kayıt edilen depremlerin büyüklükleri 0.3 ile 0.6 arasında değişmektedir. Ulusal Deprem İzleme
Merkezinin deprem lokasyon eşiği bu bölgede 1.0 civarındadır. Sismik ağın dışındaki dağılmış
durumdaki depremlerde Kandilli'nin deprem lokasyon eşiğinin altındaki depremleri oluşturmaktadır.
Salavatlı jeotermal sahasının kuzeyindeki reenjeksiyonun sismik kayıt sonuçları, açık bir şekilde ısı
akışında bir yönelme olduğudur. Bariz olarak sismik aktivitenin paterninin batı ve kuzey batı yönlerinde
olmasıdır. Bu olaylar 0 – 2 km derinliklerde olmaktadır. Derinlerdeki olaylar bölgesel bir dağılım
göstermekte ve doğal deprem olayları olarak yorumlanabilir. Diğer taraftan sığ depremler reenjeksiyon
kuyusunun çevresinde oluşmakta ve özellikle batı ve kuzey batıda yoğunlaşmaktadırlar. Bu taraf
Aydın – Salavatlı fayının asılı duvar kısmını oluşturmaktadır. Tetiklenmiş depremlerin dağılımına
bakıldığında reenjekte edilen suyun jeotermal sistemin dışına doğru dağıldığı görülmektedir. Diğer bir
deyişle ana rezervuar zonundan kaçma durumu göstermektedir. Bu mekanizma önemsenmeli ve
jeotermal sistemin işleyişi sisteminde değerlendirilmelidir.
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En önemli durum reenjekte edilen soğuk suyun olduğu bölgede rejyonel jeotermal sistemin boşalım
sahasına akmasıdır. Süzülmüş suyun aşağıya doğru daha derinlere ve sıcak kaya kütlesine doğru
akmasıdır. Diğer taraftan ısınan ve hafif olan sıvının derinlerde yer alan merkezi graben faylarının
olduğu güney kısımlarda yukarıya doğru aktığı görülmüştür. Bu faylar Pliosen yaşlıdır ve gerçek
graben oluşumlu fayların D- B uzantısındadır. Diğer taraftan süzülmüş soğuk suyun aşağıya akmasını
sağlayan kırık sistemi Miosen yaşlı KB – GE oriyantasyonlu eski graben sisteminin oluşturduğu
basınçlı ortamın kalıntılarıdır.
Henüz sismik kayıtların başlangıç aşamasındayız. Çok daha fazla veri toplandıkça reenjeksiyon
sonucu oluşan akıntı yolları açığa çıkarılmış olacaktır. Tetiklenmiş depremlerin uzun bir sure kayıt
edilmesi ve daha fazla ve güvenilir verinin toplanması sonucu yapılan yorumlarda değişikliklere
gidilebilir.
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ASAL GAZ İZOTOPLARI YENİ JEOTERMAL KAYNAKLARIN
KEŞFİNDE ÖNCÜ OLABİLİR Mİ?
Halim MUTLU
Nilgün GÜLEÇ
Duru ARAL

ÖZET
Jeotermal enerjinin büyük bir bölümü volkanizmanın aktif olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Ancak
yeni araştırmalar jeotermal potansiyelin sadece volkanizma ile sınırlı kalmayıp derin fay düzlemleri
boyunca alt kabuğa kadar inen ve ısınarak yüzeye yükselen meteorik su akışları ile de yakından ilişkili
olduğunu ortaya koymuştur. Açılmalı tektonik rejim etkisiyle kırılgan üst kabuk ile sünek alt kabuk
arasındaki sınır boyunca geçirimliliğin artması ve derin fayların uçucular için uygun kanal görevi
üstlenmesi manto ve/veya kabuk kökenli akışkanların kolaylıkla yüzeye taşınmasına olanak sağlar. Bu
kapsamda, başta helyum olmak üzere diğer asal gaz ve karbon izotopları, jeokimyasal sinyallerin
aksine, akışkanın türediği rezervuar kaynağına yönelik önemli ipucu sunarlar. 3He/4He (R) veya
atmosferdeki helyum bileşimine göre oranlanmış şekli ile (R/RA) ifade edilen helyum izotop değerleri
manto kaynaklı akışkanlarda yüksek iken (8 – 30 RA) kabuksal litolojilerden türemiş akışkanlarda ise
oldukça düşüktür (0.05 RA). Bununla birlikte, hidrotermal gaz salınımı, kalsit çökelmesi (CO2 kaybı) ile
manto ve çeşitli kabuk kökenli uçucuların karışımı gibi çeşitli ikincil süreçler He ve diğer asal gaz
izotop bileşimini önemli ölçüde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Asal gaz izotopları, manto, kabuk, jeotermal potansiyel.

ABSTRACT
Most of geothermal energy is found in active volcanic areas. However, new investigations reveal that
geothermal potential is not limited to volcanism but also closely related to meteoric waters flows
through deep fault planes which penetrate the lower crust and then rise to surface while heated. As a
result of deformations in the extensional tectonic regimes, permeability increase along the boundary
between the brittle upper crust and ductile lower crust and the acting of deep faults as suitable conduit
for volatile fluxes facilitate delivery of mantle and/or crustal fluids to the surface. In this context,
contrary to geochemical signals, noble gas (particularly helium) and carbon isotopes are definitive
tracers for the source of reservoir from which fluids are derived. Helium isotope values which are
expressed as 3He/4He (R) or R/RA (proportional to the atmospheric helium composition) are high in
mantle-derived fluids (8 – 30 RA) and extremely low in fluids from crustal lithologies (0.05 RA). In
addition, various secondary processes such as hydrothermal degassing, calcite precipitation (CO2
loss) and mixing between mantle and crustal volatiles greatly modify isotopic compositions of helium
and other noble gases.
Key Words: Noble gas isotopes, mantle, crust, geothermal potential.
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1. GİRİŞ
Jeotermal akışkanların izotop bileşimleri genellikle akış boyunca farklı mekan ve zamanlarda meydana
gelen çeşitli kimyasal tepkimeler ve/veya diğer akışkanlar ile karışıma bağlı olarak değişikliğe uğrar.
Ancak bazı durumlarda, akışkanlardaki eylemsiz (inert) element bileşimleri (örneğin asal gazlar)
başlangıç koşuları ve kaynak rezervuara yönelik izotopik kayıtlar değişmeksizin korunabilir. Korunumlu
özellik sergileyen asal gazlar (He, Ne, Ar, Kr, ve Xe) ısı ve akışkan kaynağının tespit edilmesinde
kullanılan en önemli izleyicidirler. Örneğin, mantonun helyum izotopik bileşimi yerkabuğuna oranla
yaklaşık 1000 kat daha yüksektir [1].
(3He/4He)Manto= ~10-5
(3He/4He)Kabuk = ~ 10-8
Buna karşın, korunumlu olmayan bazı reaktif elementlerin (H, C, O, S ve N) izotop bileşimleri kimyasal
bağların kırılması, elektron transferi veya faz değişimi (kaynama, yoğunlaşma gibi) gibi bir dizi süreci
kapsayan kimyasal tepkimeler tarafından farklılaştırılabilir. Bu tür elementler akışkanların beslenme
(meteorik) kaynağı, su/kayaç oranları ve kimyasal denge sıcaklıklarına yönelik önemli bilgi sağlarlar.
Yunanca Güneş (hêlios) anlamına gelen helyum sadece asal gazlar içinde değil Evrende en yaygın
bulunan elementtir. Helyumun 3He ve 4He şeklinde iki adet izotopu vardır. 4He bolluğu 3He’e göre
oldukça yüksektir. Örneğin atmosferik 3He/4He oranı (RA) 1.39x10-6 civarındadır [2, 3]. Yerküredeki
4
He tümüyle uranyum ve toryumun radyoaktif bozunması sonucu oluşur. Ancak 3He’ün tamamına
yakını ilksel kökenlidir. Çok az kısmı doğal trityumun (3H) bozunmasından (trityujenik helyum)
meydana gelir.
238

U → 206Pb + 8(4He) + Isı + β-

235

U → 207Pb + 7(4He) + Isı + β-

232

Th → 208Pb + 6(4He) + Isı + β-

Neonun 16Ne’dan 34Ne’e kadar uzanan 19 adet izotopu mevcuttur. Bunlardan 20Ne (%90,5), 21Ne
(%0,3) ve 22Ne (%9,2) duraylı diğerleri ise radyoaktif olup çok kısa ömürlüdür. 21Ne bolluğu nükleer
tepkimelere bağlı olarak değişim gösterir (nükleojenik değişim) [4]. Bu üç izotopun kendi aralarındaki
oranlar değişik rezervuarlar için oldukça farklı değerler gösterir. Örneğin (20Ne/22Ne)Atm = 9.5 –
(20Ne/22Ne)Güneş = 13.5.
Argonun 36Ar, 38Ar ve 40Ar şeklinde üç adet duraylı adet izotopu vardır. Kütle olarak argonun tamamına
yakınını oluşturan 40Ar tümüyle 40K’ın bozunması sonucu ortaya çıkmıştır. Helyum ve neona göre daha
ağır olan argon uzaya kaçamadığından yerküredeki argon bütçesinin oluşturulmasında kullanılmıştır.
Hesaplamalar argonun atmosfer ve alt kabukta eşit miktarda biriktiğini ancak gaz salınımı nedeniyle
üst kabuğun jeolojik zaman içinde giderek argon bakımından tüketildiğini göstermiştir [5].
Kriptonun altı adet duraylı (78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr ve 86Kr) ve 1 adet radyoaktif (81Kr) izotopu
mevcuttur. 238U’un doğal füzyonu ile çok düşük miktarlarda kripton üretilmektedir. Sığ derinlerde
uçuculuğu artan kriptonun 81Kr izotopu (yarılanma ömrü: 250,000 yıl) yeraltı sularının yaşlandırılması
için oldukça uygundur.
Ksenon dokuz izotopu olan ağır bir asal gazdır. Yeryüzündeki ksenon bolluğu, doğada tükenmiş
radyoaktivite formları ve 238U’un doğal füzyonu şeklinde 2 tür radyoaktif bozunma ile ilişkilidir. Ksenon
izotoplarından 130Xe söz konusu süreçler neticesinde oluşmadığından referans izotop olarak kullanılır.
Ksenon izotop verileri genel olarak 134Xe/130Xe veya 136Xe/130Xe (uranojenik ve plütojenik ksenon)
oranına karşılık 129Xe/130Xe (iyotojenik) grafikleri şeklinde değerlendirilir.
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2. YERKÜREDEKİ ASAL GAZ BOLLUKLARI
Manto, kabuk ve atmosfer asal gazların yerküredeki başlıca rezervuarlarını teşkil etmektedir (Şekil 1).
Asal gaz ölçümlerinde referans (standart) olarak kullanılan yerküre atmosferinin asal gaz izotop
bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Atmosferdeki Asal Gaz İzotop Bileşimleri (Koyu Renk ile Gösterilen İzotoplar Referans
Olarak Kullanılmaktadır) [6].
İzotop
He
4
He

Nispi bolluk
(1.399±0.013)x10-6
≡1

Molar bolluk yüzdesi
0.000140
100

Ne
Ne
22
Ne

9.80±0.08
0.0290±0.0003
≡1

90.50
0.268
9.23

36

Ar
Ar
40
Ar

≡1
0.1880±0.0004
295.5±0.5

0.3364
0.0632
99.60

78

0.6087±0.0020
3.9599±0.0020
20.217±0.004
20.136±0.021
≡ 100
30.524±0.025

0.3469
2.2571
11.523
11.477
57.00
17.398

2.337±0.008
2.180±0.011
47.15±0.07
649.6±0.9
≡ 100
521.3±0.8
660.7±0.5
256.3±0.4
217.6±0.3

0.0951
0.0887
1.919
26.44
4.070
21.22
26.89
10.430
8.857

3

20
21

38

Kr
Kr
82
Kr
83
Kr
84
Kr
86
Kr
80

124

Xe
Xe
128
Xe
129
Xe
130
Xe
131
Xe
132
Xe
134
Xe
136
Xe
126

Şekil 1. Yerküredeki Akışkanlardaki He İzotop Bileşimleri [7].
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2.1. Helyum İzotop Jeokimyası
Katı yerküreden ilksel kökenli uçucuların salınımına yönelik ilk kuvvetli bulgu He izotoplarının
incelenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Atmosferik He izotop bileşimi (3He/4He: RA = 1.4x10-6) iyi bir
referans teşkil etmesine karşın yerküredeki uçucuların kökenine yönelik önemli bir değer
taşımamaktadır. Bunun nedeni uzaya kaçmadan önce helyumun atmosferde sadece 1 milyon yıl
kadar kalması ve bu elemente ait izotopların farklı kaynaklardan türemesidir [8]. 3He/4He oranı 0.01 RA
civarında olan radyojenik helyum esas olarak 4He’ten oluşmaktadır [9]. Ancak okyanus ortası sırtlarda
yürütülen helyum izotop ölçümleri manto-kaynaklı okyanus ortası sırt bazaltlarına (MORB) ait 3He/4He
oranlarının atmosferik değerden oldukça fazla olduğunu ortaya koymuştur (ortalama 8 RA) [10]. Bu
nedenle, mantosal helyum yerkürenin oluşumu sırasında tutulan ve yüksek 3He/4He oranına sahip
“ilksel” helyum içermektedir. Jüpiter atmosferinde tespit edilen 3He/4He = 120 RA değeri Güneş
Bulutsusu helyum izotop bileşimi için iyi bir tahmin olup bu oran aynı zamanda yerkürenin başlangıç
değeri olarak kabul edilmektedir [11].
Farklı tektonik ortamlarda oluşan mağmatik kayaçlarda ölçülen helyum izotop değerleri aynı
ortamlardaki jeotermal akışkanlarda da tespit edilmiştir. Şekil 2’de dünyanın değişik tektonik
rejimlerinden örneklenen jeotermal akışkanların (su veya gaz) helyum izotop bileşimleri gösterilmiştir.
Açılma rejimlerine ait helyum izotop değerleri iki uç üye olarak alınan kabuk ve manto arasında
oldukça farklı yönelimler sergilemektedir.

Şekil 2. Jeotermal Akışkanlardaki He İzotop Bileşimleri (Kabuk: [12]; Monroe Ruby valley: [13];
Beowawe: [14]; Dixie valley: [15]; Batı Anadolu ve Nemrut Kalderası: [16]; Roosevelt: [13]; Imperial
valley: [17]; Long Valley: [18]; Steamboat: [19]; Cerroprieto: [17]; Coso: [13]; Lassen: [20]; Gayzerler:
[19]; MORB: [1]).
2.2. Neon İzotop Jeokimyası
Atmosfer, kabuk, manto ve Güneşe ait üçlü Ne izotop bileşimleri Şekil 3’de gösterilmiştir. Güneşin
20
Ne/22Ne oranı yerküre rezervuarlarına göre oldukça yüksektir. Güneş rüzgarlarından elde edilen
13.8±0.1 civarındaki 20Ne/22Ne oranının ilksel Güneş Bulutsusu bileşimini yansıttığı düşünülmektedir
[21].
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Şekil 3. Yerküredeki Rezervuarlar ve Çeşitli Jeotermal Sahalardaki Gazlara Yönelik Neon İzotop
Bileşimleri [22].
Yerküre atmosferinin yaklaşık 9.8 civarındaki 20Ne/22Ne oranı meteorit ve Güneş bileşenlerinin
karışımı veya Güneşsel neonun ayrımlaşmasını yansıtmaktadır. Güneş (0.033) ve atmosferik (0.029)
21
Ne/22Ne oranları Güneşsel neonun ayrımlaşması ve nükleojenik 21Ne ilavesi ile oldukça uyumludur
[23].
Değişik tektonik ortamlardan elde edilen neon izotop ölçümleri iki farklı karışım hattını (Atmosfer–
MORB ve Atmosfer–Güneş hatları) ortaya koymuştur. Atmosfer–MORB hattı Atmosfer–Güneş hattına
göre daha düşük bir eğime sahiptir. Buna karşın, OIB (okyanus adası bazaltları) da Güneş hattına
paralel bir yönelim sergilemektedir. Bu veriler mantonun 2 farklı katmandan oluştuğunu
desteklemektedir: düşük 21Ne/22Ne oranları ile temsil edilen Alt Manto ve nükleojenik 21Ne katkısı
sonucu yüksek 21Ne/22Ne oranları ile karakterize olan Üst Manto (MORB). Asal gazlar içinde en
hafifleri olan helyum ve neon radyojenik ve/veya nükleojenik izotop üretimi nedeniyle manto
katmanlaşmasını mükemmel şekilde belirtmektedir. Şekil 4’de gösterilen Orta Atlantik Sırtı boyunca
4
He/3He ve 21Ne/22Ne oranlarındaki değişimler mantoda sıcak noktaların (hot spots) varlığını ortaya
koymaktadır.
2.3. Argon İzotop Jeokimyası
Argonun yerkürenin evrimini anlamada He ve Ne’a göre oldukça büyük avantajları vardır. Ağır
olmasından dolayı atmosferde alıkonulmakta ve böylece yerküre için Ar bütçesi hesabı
yapılabilmektedir. 40Ar’nun tamamı 40K’ın bozunması sonucu oluşmaktadır. Ancak atmosferik
kirlenmeye karşı oldukça hassas olması argonun en büyük dezavantajıdır. MORB yastık lavlarından
elde edilen 40Ar/36Ar oranı 30,000 civarındadır (atmosfer için bu oran 296; Tablo 1). Silikat yerkürenin
ortalama potasyum içeriği 250–280 ppm olduğu ve 40K’ın toplam potasyumun 1.16x10-4‘nü
oluşturduğu göz önüne alındığında, 4.55 milyar yıl boyunca yerkürede üretilen 40Ar miktarı 140156x1018 gr olacaktır. Atmosferdeki toplam argon bolluğu 66x1018 gr civarındadır. Kıtasal kabuktaki
argonun en fazla 4-10x1018 gr olduğu kabul edilirse geriye kalan 60-88x1018 gr argon yerküre içindeki
kayıp argona karşılık gelmektedir. Bu sonuçlar yerküredeki argonun ancak yarısının salındığına işaret
etmektedir [7]. MORB için ölçülen 4He/3He ve 4He/40Ar oranları üst mantoda çok az 40Ar bulunduğunu
(1.8–2.4x1018 gr) göstermektedir. Bu değer manto için tahmin edilen kütlenin oldukça altındadır. Tüm
bu değerlendirmeler mantodaki Ar asıl kaynağının alt manto olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, He
ve Ne izotoplarının da vurguladığı üzere, mantonun iki-katmanlı bir yapıya sahip olduğunu teyit
etmektedir (Şekil 5).
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Şekil 4. Orta Atlantik Sırtı Boyunca (A) 4He/3He ve (B) 21Ne/22Ne Oranlarındaki Değişimler [24].

Şekil 5. Yerküredeki Argon Kütle Dengesi [7].
38

Ar/36A ve 40Ar/36Ar oranlarının kullanıldığı üçlü izotop diyagramında da (Şekil 6), Atmosfer–MORB
(okyanus ortası sırtı bazaltları) ve Atmosfer–OIB (okyanus adası bazaltları) şeklinde mantoya ait iki
farklı yönelim dikkat çekmektedir.
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Şekil 6. Argon Üçlü İzotop Diyagramı [25].
2.4. Ksenon İzotop Jeokimyası
Fizyojenik ve iyotojenik ksenonun evrimi Şekil 7’de gösterilmiştir [26]. İyot ve plütonyum bozunmasına
bağlı olarak, alt mantodaki ksenonun ilksel güneş veya gezegensel bileşimden günümüz alt manto (S)
bileşimine doğru evrimleştiği düşünülmektedir. Alt mantodan kaçan ksenona üst mantoda gerçekleşen
uranyum bozunmasından açığa çıkan ksenon eşlik eder. Bu ksenon daha sonra dalma-batma
zonlarındaki atmosferik ksenon ile karışarak üst manto (TM) bileşimine erişir. MORB ksenonu ise
atmosfer ve tüketilmiş manto (TM) arasındaki karışımı karşılık gelmektedir (Şekil 7).

Şekil 7. Fizyojenik Ksenonun Evrimini Gösteren Kavramsal Model [26].

3. JEOTERMAL ARAŞTIRMALARDA ASAL GAZ UYGULAMALARI
Dünyanın en büyük yanal atımlı faylarından biri olarak kabul edilen San Adreas Fayından (SAF)
boşalan akışkanların kaynağı ve bunların SAF dinamiğine olan etkileri su kimyası ve izotop çalışmaları
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ile ortaya konmuştur [15]. Halen aktif olan bir dalma-batma zonu boyunca gelişen SAF üzerinde
meteorik ve tünek (fosil) tipinde iki farklı su türü belirlenmiştir. Akışkanlarda ölçülen helyum izotop
değerleri 0.12 ile 4.0 RA arasındadır. Bu değerler SAF sistemindeki mantosal helyum katkısının %1 –
%50 aralığında olduğunu göstermektedir (Şekil 8). Bir başka kayda değer husus da mantosal helyum
varlığının SAF’nın ana doğrultusu ile sınırlı kalmadığıdır. 3He/4He oranlarının fayın her iki tarafında da
azalan şekilde değişim göstermesi ancak örneklenen suların kimyasal bileşimlerinin He izotop
değerleri ile güçlü bir ilişki sunmaması izotop (bölgesel tektono-mağmatik) ve su kimyasını (yerel
litolojik) etkileyen faktörlerin birbirinden farklı olduğuna işaret etmektedir [15].

Şekil 8. Helyum İzotop Bileşimlerinin SAF Ana Doğrultusuna Olan Uzaklık ile Değişimi [15].
Yüksek 3He/4He oranlarına sahip kabuksal akışkanlar aktif mağmatik sistemlerde [20] veya açılma
rejiminin [27] baskın olduğu bölgelerde yaygındır. Ancak yeni araştırmalar SAF sistemi gibi sıkışmalı
tektonik rejim altında bulunan ve deprem odak derinliklerinin Moho’ya kadar (~30 km) inebildiği
bölgelerde de manto kaynaklı akışkanların dolaşımda olduğunu ortaya koymuştur. Deprem üretilen
(sismojenik) derinliklerde, yüksek miktarda CO2 filtrasyonu gözenek basıncını fay zonunun
zayıflamasına yol açacak ölçüde artırır ve bu da geçirimliliğin yükselmesini sağlar [15]. Kıtasal kabuk
kalınlığı, güncel helyum üretim hızı, katı ve sıvı fazların yoğunluğu ile akışkanlarda ölçülen R/RA
değerleri kullanılarak SAF sistemindeki akışkanların akış hızı yaklaşık 3 mm/yıl olarak hesaplanmıştır
(Şekil 8). Bu değer yay volkaniklerinde gözlenen akım hızları ile karşılaştırılabilir boyuttadır [28]. Bu tür
sistemde su ve CO2 büyük olasılıkla mantosal helyuma eşlik etmektedir.
Pasifik ve Kuzey Amerika plakalarının göreceli hareketinin etkisi altında oluşan Basin and Range (B &
R) bölgesi anomali derecesinde yüksek jeotermal gradyan, yüksek ısı akısı, yüksek bölgesel rakım,
ince kabuk ve litosferik–astenosferik manto erimesi ile karakteristiktir [29]. Günümüzde bu bölgedeki
açılma rejimi yüksek açılı normal faylar ile kontrol edilmekte ve batıda Sierra Nevada batoliti
kuzeybatıda ise dalma-batma ile ilişkili Cascades volkanikleri ile sınırlanmıştır. Dalma-batma
zonundan doğuya doğru jeotermal suların 3He/4He oranları sistematik olarak azalma göstermektedir
(Şekil 9).
B & R bölgesinde herhangi bir aktif volkanik faaliyet bulunmamasına rağmen bu yöreden elde edilen
helyum izotop değerleri (0.2 – 2.0 RA) kabuksal bileşimin (∼0.02 RA) oldukça üzerindedir. Bununla
birlikte, bölgedeki helyum izotop yönelimi gerilim şiddetindeki değişimler [30] ile güçlü bir ilişki
sergilemektedir. Toplam gerilmedeki artış manto kaynaklı akışkanların kabuktaki akış hızını arttırmış
ve böylece yüzeyde ölçülen yüksek 3He/4He oranları korunmuştur. Her ne kadar yüksek açılı normal
fayların sünek alt kabuğa kadar devam etmesi beklenmese de, gerilim zonları fay düzlemlerinin daha
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derinlere doğru (alt kabuk ve muhtemelen litosferik manto) parçalanmasına ve/veya genişlemesine yol
açabilir (Şekil 10). Yüksek geçirgenlikli bu zonlar akışkanların kolaylıkla yüzeye taşınması için uygun
kanal görevi üstlenmişlerdir [29, 31].

Şekil 9. Kuzey Amerika’daki Cascades Volkanikleri ve Basin And Range Bölgesindeki Jeotermal
Suların Helyum İzotop Bileşimlerinin Boylama Göre Değişimi [29].

Şekil 10. Manto Akışkanlarının Kabuk Boyunca Kaçış Mekanizmalarını Gösteren Şematik Kesit [31].
Yerküredeki ısının yaklaşık %75’i uranyum ve toryumun radyoaktif bozunmasından ortaya çıktığı için
helyum ve ısı arasında mükemmel bir ilişki mevcuttur. Bu ilişki kullanılarak herhangi bir jeotermal
rezervuardaki ısı içeriği ve kaynağı değerlendirilebilir. Çeşitli jeotermal sistemlerdeki akışkanların
3
He/4He ve Q(ısı)/3He oranlarının gösterildiği Şekil 11’de, Reykjavik (İzlanda), Alto Peak (Filipinler) ve
Northwest Gayzerleri (Kaliforniya) jeotermal sistemlerindeki ısının tamamına yakınının manto kaynaklı
olduğu görülmektedir. Buna karşın, Dixie Vadisi ve Beowave (Nevada) jeotermal rezervuarlarındaki
ısının yaklaşık %15’i (3He’ün ∼%95’i) mantodan türemiştir. Dixie Vadisine benzer bir açılma rejimi
altında gelişen Batı Anadolu jeotermal sistemlerdeki ısının değişik oranlarda manto ve kabuk kaynaklı
olduğu ortaya konmuştur (Şekil 11) [16; 32, 33].
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Şekil 11. Jeotermal Sistemlerde Helyum ve Isı Arasındaki İlişki [14].
N2 sıcak gazlarda bulunan en önemli azot bileşiklerinden biridir. Farklı kaynaklardan salınan gazların
N2, Ar ve He bileşimleri bir üçgen diyagram olarak Şekil 12’de gösterilmiştir [34]. Bu diyagramda
örneklerin esas olarak üç ana kaynak bileşeninden (magmatik, kabuksal ve meteorik) türedikleri dikkat
çekmektedir.

Şekil 12. Jeotermal Akışkanlarda Helyum, Azot ve Argon Arasındaki İlişki [34].
Hava ile doygun yeraltı suyu ile temsil edilen meteorik bileşen için He/Ar oranı < 0.001 civarındadır.
Magmatik bileşen artan N2/Ar oranları ile belirgin olup dalma-batma zonu ortamlarında gelişen
andesitik gazlarda yaygındır [35]. Bazaltik volkanizmadan türeyen gazlarda düşük miktarda azota
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rastlanması bu tezi güçlendirmektedir [36]. Uzaklaşan levha sınırlarında ise bu oran oldukça düşüktür.
Magmatik bileşenin He içeriği meteorik bileşenden daha yüksektir (He/Ar ≈ 0.1).
Kabuksal bileşen ise büyük oranda radyojenik helyumdan meydana gelmektedir. 4He bileşiminin
gazların kabukta bulunma süresi ile paralel olarak artması beklenir.
Oksijen gazının eklenmesi nedeniyle serbest hava (atmosfer) her zaman kirlenmenin belirtisidir. N2/Ar
oranı 84 civarındadır.
Asal gazların bolluk dereceleri aşağıda verilen denklem ile grafikleştirilebilir [37, 38].

( m X / 36Ar ) Örnek
F = m 36
( X / Ar ) Atmosfer

(1)

Denklemde mX yerine 4He, 20Ne, 36Ar, 84Kr ve 132Xe izotop bileşimleri kullanılmaktadır. Şekil 13’de
Anadolu’nun çeşitli bölgelerindeki termal derlenen akışkanlarda ağır asal gazların aşamalı şekilde
zenginleştiği görülmektedir. Helyum dışındaki diğer asal gazların genellikle atmosfer kökenli oldukları
(F= ∼1) buna karşın örneklerin çoğunda helyumun kabuk veya mantodan türediği dikkat çekmektedir.
Helyum izotop bileşimlerinin diğer asal gazlara göre daha geniş bir aralıkta seyretmesi helyumun
jeotermal ve petrojenetik çalışmalarda neden tercih edildiğini açıklamaktadır.

Şekil 13. Anadolu’nun Çeşitli Bölgelerindeki Termal Akışkanların Asal Gaz Bolluk Dereceleri [39, 40].

SONUÇ
Asal gazlar eylemsiz (inert) element olmaları nedeniyle rezervuardaki tepkimelerden ve kaynak
bölgeden yeryüzüne yükselirken karşılaştıkları kimyasal ve fiziksel süreçlerden (kaynama,
yoğunlaşma gibi) en az etkilenirler. Bu özellik asal gazları jeotermal ve petrojenetik çalışmaların
vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Diğer soy gazlara göre daha hafif olan helyum ve neon
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jeotermal akışkanların türedikleri rezervuar konusunda kesin bulgular sunmaktadır. Asal gazların
sudaki çözünürlükleri yüksek sıcaklıklarda (T>150°C) oldukça düşüktür. Bu nedenle faz ayrımı
(kaynama) gibi işlevler sonucunda kalıntı akışkan bu gazlarca fakirleşecektir. Asal gazların bu
hususiyeti jeotermal rezervuarlara geri basılacak soğuk akışkanların yeraltındaki hareketlerinin hassas
şekilde izlenmesine olanak tanımaktadır [41].
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TÜRKİYE’DEKİ GENÇ VOLKANLAR VE
JEOTERMAL KAYNAKLAR
Tahir ÖNGÜR

ÖZET
Dünyada işletmeye konu jeotermal alanların çoğunluğunun etkin ya da genç volkanlarla ilişkili olduğu
bilinirken ülkemizde Orta ve Doğu Anadolu’daki yaygın genç volkanik alanlar henüz kapsamlı olarak
araştırılmamıştır.
Bu tespit göz önüne alınarak önemli genç volkanlarımızın çevrelerinde bir kapsamlı bir araştırma
programının uygulanmasına hazırlanılmaktadır.
Bunun için seçilen 5 volkanımızda veri derleme, harita işleme, jeoloji haritalama, tefra analizleri,
petrografi analizleri, yaş belirlemeleri, kaya kimyası analizleri, gaz kimyası analizleri, su kimyası
analizleri, izotop analizleri, gaz akısı ölçümleri, gaz akısı ölçüleri, toprak gazı bileşimi taramaları, uydu
görüntüleri saplanarak spektral analizler yapılması, sıcaklık gradyeni ölçümleri, ısı anomalisi
modellemeleri, jeofizik MT taraması, jeofizik manyetik ölçüleri, jeofizik gravite ölçüleri, jeofizik DES
ölçüleri, jeofizik CSAMT ölçüleri, kavramsal volkanoloji ve jeotermal sistem modellemesi, keşif sondajı
ve tamamlayıcı çalışmaların bir bölümü ya da bütününün yapılması tasarlanmaktadır.
Dünyada elektrik üretimine konu olan jeotermal sahaların en az %60’ının etkin ya da genç volkanlar ile
ilintili olduğu düşünülmektedir. Bunların çoğunun son püskürmesi son 100.000 yıllık süre içinde
gerçekleşmiş ve yine çoğunun magma odası hacmi 100 ile 10.000 km3 arasındadır. Daha büyük
magma odalarına sahip volkanik alanların, biraz daha yaşlı olanlarında bile önemli bir ısı anomalisinin
halen varlığını sürdürdüğü ve buralarda da jeotermal sistemlerin bulunabildiği bilinmektedir.
Dünyadaki volkanların kiminde yüzeyde fümeroller, gaz ve sıcak su çıkışları bulunmaktadır ve
araştırmacıya yol gösterir. Ama, bir çoğunda da böylesi yüzey belirtileri yoktur.
Bu sistemleri bulup işletebilmek, ancak uygun arama ve geliştirme yöntemlerini kullanmakla, uzun ve
pahalı bir araştırma programı uygulanarak olanaklıdır.
Saha ve laboratuar araştırmalarının sonunda, volkanik kayaların kimyasal bileşimleri ve yaş
bilgilerinden yola çıkılarak geçmişten bu güne yeraltındaki ısı anomalisi ve sıcaklık dokusunun
matematiksel modeli kurulur. Artık o volkan ve çevresinde bir jeotermal sistem bulma umudu
somutlaşır ve bunu test etmek üzere bir sondaj yapılması aşamasına gelinir. Sondajın yeri, derinliği,
hangi koşullarda delinip muhtemelen hangi koşullarla karşılaşılacağı belirlenir. Sondaj programı
hazırlanır ve uygulanır.
Anahtar Kelimeler: Volkanik sahalar, jeotermal araştırma

ABSTRACT
Young and widespread volcanic areas of Central and Eastern Anatolian regions haven't been
ivestigated for their geothermal potential while most of the known geothermal fields of the world are
related with recent or young volcanoes.
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A new investigation and research program are being prepared to start a new and comprehensive
studies.
5 volcano were selected for this investigation program and data collection, terraine analysis,
geological mapping, tephra analysis, petrographical analysis, age determinations, rock chemical
analysis, gas chemical analysis, water chemical analysis, isotopic analysis, gas flux measurements,
soil atmosphere composition surveys, spectral analysis of satellite images, temperature gradient
measurements, heat anomaly modelling, geophysical MT survey, geophysical magnetic survey,
geophysical gravity measurements, geophysical VES measurements, geophysical CSAMT survey,
conceptual volcanology and geothermal system modelling, exploration boring and complementary
studies are being planned.
At least 60 percent of the known geothermal areas at where geothermal electricity can be produced
are situated at or around active or young volcanoes. Last explosions of these have been experienced
during the last 100.000 years and volume of the related magma chamber of these volcanoes are
between 100 and 10.000 km3. Important thermal anomalies are being encountered at some of slightly
older ones with larger magma chambers and some geothermal systems could be encountered there.
There are some fumerols, gas or hot water outflows at some volcanoes of the world and this shed light
onto the researchers road. But, there isn’t any occurences at most of these volcanoes.
Comprehesive, long and expensive investigation programs must be conducted to explore and operate
this kind of fields.
A mathematical model of the heat anomaly and temperature texture are being constructed for
underground after field and laboratory studies. Then, a promise for exploration a geothermal system at
or around this volcano being more concrete and a test boring can be programmed then. Location,
depth and boring and construction conditions can be determined then. Boring program can be
prepared and applied.
Key Words: Volcanic areas, geothermal investigations

1. GİRİŞ
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 2007 yılı ortalarında yürürlüğe girdiğinden beri
ülkemizde 3000’in üzerinde jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatı verildiği bildirilmektedir.
Bunların büyük bir bölümü elektrik enerjisi üretimi amacıyla istenmiş ve ruhsatlanmış; henüz bunların
çoğunluğunda arama çalışması yapılmamaktadır.
Ülkenin her yerine yayılmakla birlikte elektrik üretiminde yararlanmak üzere jeotermal kaynak arama
girişimlerinde bulunanların çoğunluğunun Batı Anadolu’ya ilgi gösterdikleri dikkati çekmektedir. Çünkü,
bugüne değin başarılı arama çalışmaları ve işletmeye alınan orta ve yüksek ısı yüklü sahalar hep Batı
Anadolu ve özellikle de Menderes Masifi’nde yer almaktadır. Bugün ülkemizde çalıştırılmakta olan 3
jeotermal santralı da bu bölgede yer alırken, işletmeye alınmak üzere olan 2 santral da yine bu
bölgede bulunmaktadır. Menderes Masifi çevresindeki kabuk yapısı, genç tektonik süreçler ve yüksek
ısı akısı bunun açık nedenidir.
Ancak, dünyadaki işletmeye konu jeotermal alanların çoğunluğunun etkin ya da genç volkanlarla ilişkili
olduğu bilinirken ve ülkemizde de Orta ve Doğu Anadolu’da yaygın genç volkanik alanlar ve yapılar
varken henüz bu bölgelerde kapsamlı araştırmaların yapılmamış ve henüz işletmeye alınmış olmak bir
yana, bu konuda umut verici bulguların elde edildiği herhangi bir sahanın bile bulunmamış olması
dikkat çekicidir.
Jeotermal kaynaklardan elektrik üretmeyi amaçlayan bir yatırımcımız bu tespiti göz önüne alarak
önemli genç volkanlarımızın çevrelerinde bir dizi ruhsat almıştır. Şimdi, bu ruhsatların kapsadığı genç
volkanik alanlarda kapsamlı bir araştırma programının uygulanmasına hazırlanılmaktadır.
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Bu metinde böyle bir araştırma programının gerekçeleri tartışılmaktadır.
Program, Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanunu’nun arama ruhsatlarına verdiği 3+1 yıllık
süreyle uyumlu olarak en çok 4 yıllık bir sürede uygulanacak şekilde tasarlanmaktadır. Hedef, bu
sürenin sonunda başarılı birer keşif kuyusunun tamamlanmış olmasıdır. Bunun için veri derleme,
harita işleme, jeoloji haritalama, tefra analizleri, petrografi analizleri, yaş belirlemeleri, kaya kimyası
analizleri, gaz kimyası analizleri, su kimyası analizleri, izotop analizleri, gaz akısı ölçümleri, gaz akısı
ölçüleri, toprak gazı bileşimi taramaları, uydu görüntüleri saplanarak spektral analizler yapılması,
sıcaklık gradyeni ölçümleri, ısı anomalisi modellemeleri, jeofizik MT taraması, jeofizik manyetik
ölçüleri, jeofizik gravite ölçüleri, jeofizik DES ölçüleri, jeofizik CSAMT ölçüleri, kavramsal volkanoloji ve
jeotermal sistem modellemesi, keşif sondajı ve tamamlayıcı çalışmaların bir bölümü ya da bütününün
yapılması tasarlanmaktadır.
İzleyen bölümlerde genel ilkelerden başlanarak, araştırma yöntemleri açıklanmaktadır.

2. GENÇ VOLKANİK SAHALAR VE JEOTERMAL KAYNAKLAR
Dünyanın ilk jeotermal elektrik üretim santralı İtalya’da geçen yüzyılın başlarında kurulmuştur. Daha
sonra İtalya’da yeni sahalar da bulunmuş ve bir dönem İtalya Dünya jeotermal sektörünün öncülüğünü
yürütmüştür. İtalya’daki bu sahaların hemen hepsi etkin ya da genç volkanik sahalarda yer almakta ve
buralardaki volkanik süreçlerle ilintilidir.
İzleyen on yıllarda Dünya jeotermal dünyasında önemli yerler edinen İzlanda, Yeni Zelanda ve
Japonya’nın önemli jeotermal alanları da hep böylesi volkanik alanlarda yer almaktadır. ABD’nin
önemli jeotermal alanlarının pek çoğu da, The Geysers, Coso, Long Valley Caldera, Salton Sea, vb
hep böylesi yerlerde bulunmaktadır.
Sonraki yıllarda, Meksika, Guatemala, El Salvador ve öteki Orta ve Güney Amerika ülkelerinde
keşfedilen jeotermal alanların büyük bölümü de, son iki on yıldaki ataklarıyla dünya jeotermal elektrik
üretimi listesinin başına oturan Okyanusya ülkeleri, Filipinler ve Endonezya’daki sahalar da hep
volkanik sahalarda yer almaktadır.
Açık bir istatistik bulunmamakla birlikte, bugün dünyada elektrik üretimine konu olan bilinen jeotermal
sahaların en az %60’ının etkin ya da genç volkanlar ve volkanik alanlarla ilintili olduğu
düşünülmektedir.
Bu sahaların büyük bölümünün son püskürmesi son 100.000 yıllık süre içinde gerçekleşmiş ve yine
büyük bölümünün püskürmelerini denetleyen magma odası hacminin 100 km3 ile 10.000 km3 arasında
olduğuna dikkat çekilmektedir. Daha büyük hacimli magma odalarına sahip volkanik alanların, biraz
daha yaşlı olanlarında bile önemli bir ısı anomalisinin halen varlığını sürdürdüğü ve buralarda da
jeotermal sistemlerin bulunabildiği bilinmektedir.
Volkanik etkinlikler, o yöredeki kabuğun olağan ısı akısı dokusunun dışında, onu bozan bir şekilde çok
yüksek sıcaklıklı magma gereci yüzeye kadar ulaştıran ve bu nedenle, etkinlik alanlarında sıcaklığı
yükselten süreçlerdir. Püskürme süresince 600–1100°C arasında değişen sıcaklıklar yeryüzüne kadar
yayılır. Püskürüp yüzeye ulaşan gereç kısa bir sürede soğur; ama, bu gerecin içinden yükseldiği çatlak
ya da bacanın içindeki gereç daha bir süre sıcak kalır ve çevrelerindeki kaya birimlerine ısı salmayı
sürdürür. Hele, 3–10 bin metre derinde yerleşmiş bir magma odası varsa, çok daha geniş bir alandaki,
büyük hacimdeki kayalara ısı salmaya, yer kabuğunun bu sığ derinliklerinde bir yüksek ısı anomalisi
oluşturup sürdürür. Bu nedenle, son püskürmesinin üzerinden jeolojik anlamda “çok” zaman
geçmemişse, bütün volkanların altında bir ısı anomalisi vardır. Hele, buralarda yeraltısuyunun dolaşıp
birikebileceği denli geçirimli kaya birimleri de varsa, orada mutlaka jeotermal sistemler de
oluşmaktadır.
Dünyadaki volkanların kiminde yüzeyde fümeroller, gaz ve sıcak su çıkışları bulunmaktadır ve
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araştırmacıya yol gösterir. Ama, bir çoğunda da böylesi yüzey belirtileri yoktur.
Bu sistemleri bulup işletebilmek, ancak uygun arama ve geliştirme yöntemlerini kullanmakla, uzun,
meşakkatlı, pahalı bir araştırma programı uygulanarak olanaklıdır.

3.GENÇ VOLKANİK
TEKNİKLERİ

SAHALARDA

JEOTERMAL

KAYNAK

ARAŞTIRMA

YÖNTEM

VE

Bugün Manisa ya da Aydın’da, Menderes Masifi üzerinde bir sahada araştırma yapılması gündeme
geldiğinde gerek kullanılacak yöntemler ve gerekse elde edilecek sonuçlar bir yerden bir başka yere
hemen hiç değişmemektedir. Sahaların yapısal jeolojisi, su kimyaları, rezervuar basınç aralıkları,
rezervuar kaya birimleri, vb, hep birbirinin nerede ise aynıdır. Çünkü, içinde yer aldıkları jeoloji ortamı
aynıdır. Bu durum dünyadaki başka bir çok provens için de benzerdir.
Ancak, volkanik sahalardaki durum bundan çok farklıdır. Her volkanın farklı bir geçmişi, bundan ötürü
de farklı bir yapısı vardır. Kimi, lav boşalımlarının baskınlığında oluşmuştur; kimi patlamalı gelişmiştir.
Ürünleri daha ağdalı ya da daha akışkan olduğu için biçimleri de içyapıları da farklı olur. Oluşumlarına
neden olan magma odasının derinliği, boyutu, biçimi de volkanı ayrı ve özgün kılar. Püsküren
magmanın kimyasal bileşimi de hem püskürme biçimini, hem gerecin ısı yükünü ve hem de volkanın
yapısını ötekilerden değişiktir.
Bütün bunlardan ötürü de her volkan ayrı bir bireydir. Yapısı, iç çatısı, ısıl yapısı, kırık sistemleri,
parçalı ya da som kaya türleri, tabakasız yığışım yapıları, püskürme sırasında yeraltı ya da yüzeysuyu
bulunup bulunmadığı hep o volkanı ve volkanik alanı kendine özgü, tek kılar. Bu nedenle, volkanları
tanımak, açınsamak, öteki sahalarda çalışmaktan çok daha zor ve karmaşıktır. Koskoca bir dağ vardır
karşınızda, 2 milyon yıldır püskürüp büyüyordur; ama yüzeyi, yamaçları yalnızca son 10.000 yıldır
boşalan lavlarla örtülüdür. Onu tanımak için başvurulacak özelliklerinin çoğunu saklamıştır.
O zaman, ayrıntılı volkanoloji incelemeleri ve jeofizik ölçümleri yapmak gerekir ve volkanik sahalarda
çalışmayı güçleştiren de budur.
Önce ve bütün çalışma süresince yapılacak bir çalışma, veri derlemedir. O volkan ve çevresinde
yapılmış her türlü çalışma volkanı ve volkanik süreçleri anlamak açısından anlamlıdır. Ulaşılabilir her
türlü veriye, yayına, rapora, sunuma erişilmeye çalışılır. İzleyen çalışmalar da bu yolla derlenen
bilgilere göre programlanır.
Derlenip işlenen verilerin başında da volkanın biçimine ilişkin olanlar gelir. Volkan ve çevresine ilişkin
topoğrafya haritaları, volkanın yapısına ve evrimine ilişkin önemli izler taşır. Bunun için topoğrafya
verileri sayısallaştırılıp uygun yazılımlarla işlendiğinde bu izler, belirtiler daha bir görünür kılınır ve
yoruma elverişli bir duruma getirilir. O yüzden, görüntü işleme ilk yapılacak işlerdendir.
Her şeyden önce volkanın görünür jeoloji yapısını ortaya koymak gerekir. Volkanın görünür kesiminde
ne tür kaya birimleri vardır ve bunların birbirleriyle ilişkileri nelerdir. Bu yüzey çalışmalarıyla,
haritalamayla, örnek alımı ve bunların laboratuarda incelenmesiyle yapılır. Bu tür yapılar devasa
yapılar olduğu için ve volkanın her yerine erişimin kolay olmayışından ötürü bu çalışma hava
fotoğrafları ve uydu görüntüleri incelenerek biraz kolaylaştırılmaya çalışılır. Bunun yanında, her birimin
birbirine göre yaşı belirlenmeye çalışılır ve ayırt edici görünen birimlerden alınacak örnekler üzerinde
radyometrik yaş belirlemeleri yaptırılır ve volkanın tarihi yeniden kurulmaya çalışılır.
Bu arada, volkanın farklı birimlerinden alınacak kaya örnekleri üzerinde bir yandan yaş belirlemeleri
yapılırken; bir yandan da, tam kaya kimyasal analizleri ile volkanın petrolojik evrimi, kaya kimyası ve
kristallere dayalı bileşiminin nasıl değiştiği, volkanın hangi derinliklerden ve hangi kayaların
etkileşimiyle son bileşimini kazanan bir magmayla beslendiği, bu değişimin düzenli ve sürekli mi yoksa
sıçramalı mı olduğu, vb özellikler incelenir.
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Bunun yanında, bölgesel jeoloji de incelenir ve volkanın etkinliği hangi temel jeoloji birimlerinin içinde,
üzerinde gerçekleşti, bugün volkanın altında ve yanlarında hangi kaya birimleri var, bu anlaşılmaya
çalışılır. Ki, altta örtülü biçimde bir jeotermal sistemin yerleşebileceği, dolaşabileceği kaya birimleri ve
bunların konumları öngörülebilsin. Bu bilgi, magmanın püskürme öncesi ve sırasında yeraltısuyuyla
etkileşip etkileşmediğini anlamak için de önemlidir.
Bu çalışmalar sırasında hem volkanın üzerinde geliştiği yapısal süreksizlikler, faylar ve hem de volkan
oluşurken gelişen ve yüzye yansıyabilen daha genç faylar da araştırılıp incelenir. Böylece, volkanın ısıl
olarak etkileyebildiği yerlerde yeraltısuyu dolaşımına elverecek kırık zonları da tanınabilinir.
Bunu anlamak için izlenen bir başka yol da, yüzeye ulaşan gerecin püskürme ve katılaşma sürecinde
suyla etkileşiminin izlerini aramak üzere tefra analizleri yapmaktır. Tefra, püskürme sırasında
parçalara ayrılıp o şekilde katılaşan püskürme ürünlerine verilen addır. Kimi cürufsu, kimi süngertaşı
gibi, kimi yeniden birbirine yapışmış, kimi ise gevşek yığınlar halinde bulunur. Kimi havaya
püskürtülmüş ve yere geri düşerken tabakalar oluşturmuştur. Kimi ise, bacanın kenarlarında akkor
halde birikip yeniden katılaşmıştır. Bunların, püskürme öncesi ve sonrasında yeraltısuyuyla; ya da,
yüzeydeki bir su kütlesiyle etkileşmiş olanları gerek hızlı soğumanın ve gerekse sulu bazı minerallerin
oluşması nedeni ile farklı özellikler kazanır ve bunlara hyaloklastit denir. Bunların ayrıntılı biçimde
araştırılması, volkanın ne yanında, hangi püskürme aşamasında su bulunduğu, bolluğu ve konumu
konusunda kestirimler yapma yolunda şans yaratır. Bu çalışma da yüzeyde, sahada ve laboratuarda
yapılabilecek bir çalışmadır.
Doğrudan saha çalışmasıyla yol alınabilecek bir araştırma alanı da kimyasal analizler için örnek
alımıdır. Bu amaçla, daha önce püskürmüş olan volkanik kayaların bir şekilde sıcak suların etkisiyle
hidrotermal alterasyona uğrayıp uğramadığını anlamak üzere kimyasal ve petrografik analizler için
kaya örnekleri; soğuk, ılık ve varsa sıcak su örnekleri alınarak olası bir jeotermal sistemin yeri ve
özelliklerini değerlendirmek üzere kimyasal analizler yaptırmak için su örnekleri; gaz çıkışlarından
alınacak örneklerle volkanın akışkan kimyasal çatısının tanınması doğrultusunda değerlendirilecek ek
veriler; vb örneklemeler de yapılır.
Bunların yanında, bir başka ekip te gezici bir IR cihazı kullanarak volkan yüzeyinde CO2 gazı akısının
yanal değişimini haritalayıp, olası faylar ve jeotermal sistemden ötürü ortaya çıkabilecek gaz akısı
anomalilerini belirlemeye çalışır. Volkanın eteklerindeki toprak örtüsünün gözeneklerinde toprak
atmosferindeki gaz bileşimi de yalın problar ve yerinde analizlerle taranıp farklılıklar ortaya çıkarılmaya
ve değerlendirilmeye çalışılır.
Ama volkanları araştırmanın en etkin yolu jeofizik teknik ve yöntemlerin kullanılmasıdır. Genç ya da
etkinliğini sürdüren volkanlar söz konusu ise, volkanın içyapısını ve ergiyik magma konumlanmalarını,
bunların ısıl etkisi altında bulunan kaya ortamlarını tanımanın en etkili yolu MT (magnetotelluric)
yöntemdir. Bu yöntemler, güneşteki patlamaların yarattığı manyetk alan değişimlerinden de
yararlanılarak yerin oldukça derinlerine kadar elektriksel iletkenliğin değişimi incelenebilir. Bu yolla 1520 km derine kadar iletken ya da dirençli kayaların dağılımı resmedilebilir. Dünyada giderek
yaygınlaşan bu yöntemle araştırılmış sayısız volkan ve jeotermal sistem bulunmaktadır.
Bunun yanında, pirit, manyetit gibi manyetik etki yaratan mineraller volkanik kayalarda, başka kayalara
kıyasla daha boldur. Ayrıca, bu mineraller hidrotermal süreçler sırasında bozuştukları için volkanik
manyetik etkileri zayıflayabilir ve yok olabilir. Bundan yararlanılarak volkanın farklı manyetik özellikli
kesimlerini ayırt etmek, eski ya da güncel jeotermal sistemleri tanımak için yol gösterici olabilir. Bunun
için de, böylesi yerlerdeki jeotermal araştırmalar için oldukça yararlı bir jeofizik tekniktir manyetik
araştırma tekniği.
Yine, volkan kütlesinin içindeki daha yoğun ve daha az yoğun kayaların dağılımlarını ve bu arada
Temel’deki kaya birimlerinin yapısını ortaya koymak üzere gravite etütleri de yapılmaktadır. Sismik
etütler, mikrosismik etkinliklerin izlenmesi de volkan kütlesindeki hareketliliğin izlenmesi açısından
başvurulan yordamlardandır.
Farklı spektrumlara sahip uydu görüntüleri tek tek ya da birlikte analiz edilerek te volkanın yüzeyindeki
belirtilerden içyapısına götürecek veriler derlenebilir. Bu yolla, volkanın farklı ısı salan kesimleri, bazı
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ağır metallerin zenginleşmesi, hidrotermal alterasyon zonlarının sınırlanması, vb anlaşılabilir ve
gerçekleştirilebilir.
Volkanın ısı yapısı ve dokusuyla ilgili olarak halen bilgi eksikliği kalmışsa seçilen yerlerde yapılacak
sığ sondaj deliklerinde yapılacak ölçümlerle sıcaklık gradyeni, ısıl iletkenlik ve ısı akısı değerleri
belirlenebilir.
Buraya kadar özetlenen farklı çalışmalarla derlenen veri ve bilgiler değerlendirilerek volkanın tarihsel
evrimi yeniden kurulur; ve volkanın iç yapısına ilişkin kavramsal bir model tasarlanır. Ancak, daha
işlevsel olarak volkanik kayaların kimyasal bileşimleri ve yaş bilgilerinden yola çıkılarak geçmişten bu
güne yeraltındaki ısı anomalisi ve sıcaklık dokusunun matematiksel modeli kurulur. Bu bir yandan bize
volkanın bugün halen bir jeotermal sisteme ısı taşıyabilecek kapasitesinin olup olmadığını gösterir; ve
bir yandan da bunun daha çok volkanın ne yanında ve hangi derinliklerde beklenebileceğini ortaya
koyar.
Bu aşamada, artık o volkan ve çevresinde bir jeotermal sistem bulma umudu somutlaşır ve bunu test
etmek üzere bir sondaj yapılması aşamasına gelinir. Sondajın yeri, derinliği, hangi koşullarda delinip
muhtemelen hangi koşullarla karşılaşılacağı belirlenir. Sondaj programı hazırlanır ve uygulanır.
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kazandırılması ve ülkemizde bugüne değin izlenen araştırma paradigmalarında yeni sıçramalar
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TÜRKİYE'NİN BATISINDAKİ JEOTERMAL SAHALAR İÇİN
JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Dan BATSCHA

ÖZET
Bu makalede, Tükiye'nin batısında kurulmuş olan jeotermal güç santrallarının ve sahaların verileri
kullanılarak, çözümler tartışılacaktır. Analizde, tek buharlaştırmalı, çift buharlaştırmalı, basit çift
çevrimli ORC, iki kademeli çift çevrim ve iki fazlı çift çevrim santrallar karşılaştırılacaktır. Entalpi
derecesinin yanısıra, kondanse olmayan gazların (NCG) ve kabuklaşma sorunlarının santral tipi
seçimi ve performansı üzerine etkisi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Türkiye, Organik Rankin Çevrimi, Ormat

ABSTRACT
In this paper, solutions to utilize the geothermal energy of geothermal fields in Western Turkey using
data of these fields and the installed power generation facilities will be discussed. The analysis will
compare between the single flash technology, double flash, simple binary ORC, two-level binary and
two-phase binary plants. Beside the degree of enthalpy, the paper will also investigate how noncondensable gases (NCG) and scaling problems affect the selection of the power plant type and its
performances.
Keywords: Geothermal, Turkey, Organic Rankine Cycle, Ormat

1. GİRİŞ
1.1 Jeotermal Sahalar
Jeotermal enerji potansiyeline göre jeotermal sahalar düşük, orta ve yüksek enltalpili olarak
sınıflandırılabilir:
Düşük entalpili sahalarda (600-700 kJ/kg) sıcak su rezrevuardan yüzeye kadar pompa ile veya
artezyen (kendiliğinden akış) çıkar. Akışkan tek fazda su olarak olarak kalabilir veya iki faza
buharlaştırılarak sıcak su ve buhar olarak ayrıştırılabilir. Orta ( 600-1,100 kj/kg) veya yüksek entalpili
(1,000 -1,100 kj/kg) rezervuarlar, genellikle iki fazlı ve artezyen olarak yüzeye çıkarlar ve sonra buhar
ve sıcak su olarak ayrıştırılır. Genellikle tüm jeotermal rezervuar bir miktar kondanse olmayan gazlara
sahiptir.
1.2 Jeotermal Güç Santralleri
Çift çevrimli bir santralde bütün enerji dönüşümü direkt olarak ana ısı kaynağı ile değil, ikincil bir sıvı
ile gerçekleştirilir. Genel olarak çift çevrimli santraller iki döngüden oluşan Organik Rankin Çevrim
(ORÇ) sistemleri olarak kurulurlar – biri ısıyı ileten jeotermal akışkan, diğeri de ısıyı alıp kullanılabilir
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enerjiye dönüştüren aracı akışkandır ve kapalı çevrimde bulunmaktadır. ORÇ' nin hareketlendirici
akışkanı genellikle hidrokarbondur. Çift çevrim, düşük ve orta entalpili veya yüksek kondanse olmayan
gazların bulunduğu kaynaklarda veya jeotermal kaynağın soğutulmasının herhangi bir sınırlamaya
maruz kaldığı ortamlarda oldukça popülerdir. Güç çıkışı onlarca kW ile yüzlerce MW arasında olabilir.

Şekil 1. Basit Çift Çevrim ORC Santrali
Flaş tipi buhar çevrimlerinde, basıncı düşürülerek buhara dönüştürülen jeotermal akışkan
hareketlendirici akışkan görevini görür. Flaş tipi buhar çevrimleri orta ve yüksek entalpili jeotermal
kaynaklarda çok popülerdirler ve dünya çapında 15 MW’ tan başlayan güç santrallerinde bulunabilirler.
Bu gibi santraller her zaman kendiliğinden su soğutmalıdır ve buhar ejektörleri, mekanik kompressör
veya her ikisinin kombinasyonundan oluşan NCG tahliye üniteli düşük basınç kondenserler ile
donatılmışlardır. NCG içeriği buhar içeriğinin %2 ‘sini geçmediği sürece, NCG tahliye etmek için
harcanan güç ve/veya buhar miktarı üretilen gücün %5’ ini geçmeyecek makul bir değerdedir. Daha
yüksek NCG seviyelerinde NCG tahliyesi için gereken güç ve/veya buhar miktarı çok yüksektir ve bu
durumda buhar çevrimi kullanımı tekrar düşünülmelidir. Örnek olarak, Kızıldere santralinde NCG
gazlarını pompalamak için gereken güç, üretilen gücün %15’ inden fazladır.

Şekil 2. Flaş Buhar Santrali.
1.3 Jeotermal Güç Santrali Tasarım Faktörleri
Bir jeotermal güç santrali tasarlamak, jeotermal akışkan karakteristiklerini en uygun güç çevrimi ile
eşleştirmek olarak düşünülebilir. Yüksek verimli bir dönüşüm çevrimi, eğer santrali işletmek ve
bakımını sağlamak fazla karmaşık, fazla pahalı veya çevreye zararlı ise görevini yapamayabilir. İlgili
basınç desteği ile bütün jeotermal akışkanın enjeksiyonuna izin vermeyen bir güç santrali rezervuar
sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilir. En uygun güç dönüşüm çevrimi, santralin sadeliğini ve yüksek
güvenilirliğini korurken kullanılabilir bir jeotermal kaynaktan maksimum üretim sağlar.
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2. GÜÇ SANTRALİ TASARIMINI ETKİLEYEN JEOTERMAL KAYNAK KARAKTERİSTİKLERİ
Türkiye’ nin batısındaki jeotermal kaynaklar, 600 ile 1,060 kJ/kg arası değişen düşük ve orta entalpi
seviyeleri ve toplam çözünmüş katı miktarı 1500–4500 mg/L olan “sodalı” (bikarbonat) sulari olmaları
ile karakterize edilirler [1,2]. Aynı zamanda akışkan ağırlığı cinsinden %1 ile %2.5 arası değişen,
yüksek miktarda kondense olmayan gaz (NCG) içerikleri ile de karakterize edilirler [3]. Bu gazlar flaş
buhar güç üretim teknolojisinde sorunlar yaratıp, kuyu çeperleri ve yüzeydeki tesislerde kabuklaşma
oluştururken, jeotermal rezervuar içindeki işletme mekanizmasını sağladıkları için kullanışlıdırlar. Ek
olarak, bikarbonat tipi jeotermal akışkanlar yüksek CaCO3 kabuklaşması eğilimine sahiplerdir ve sonuç
olarak kuyu çapını daraltıp önemli bir güç üretimi kaybına sebep olurlar. Bu sorun periyodik mekanik
temizlik veya inhibitör kullanımı ile aşılır.
Çift çevrim santraller bu problemleri çözmektedir. Karbondioksit, maksimum basınçta (atmosferik
basınç üstü) kaldığından kolayca kontrol altında tutulur ve sistemin hiçbir yerinde birikmez. Çift
çevrimli santrallerde, kuyudan üretilen akışkan ısı eşanjörlerinde dolaşıp minimum kayıp ile yeniden
rezervuara enjekte edilir. Bu işlemin ikinci bir faydası daha vardır, eğer CO2 'de rezervuara basılırsa
rezervuarı CO2 ile besleyerek, pH değerini düşürür ve dolayısı kabuklaşma eğilimini azaltır [4]. CO2,
sıvı CO2 üreticilerine de satılabilir.

3. JEOTERMAL SAHALARIN İÇİN SEÇENEKLER
3.1 Düşük Entalpili Rezervuarlar
Tipik bir düşük entalpili bir rezervuar Aydın’ın 30 km doğusunda bulunan Salavatlı sahasıdır.
Rezervuarın entalpisi 640 ile 730 kJ/kg’ dır ve toplam akışkanının %1'i civarında NCG içerir. Jeotermal
akışkan kuyu başında 12 bar basınç ile kendiliğinden akışlı ve çok düşük bir oranda(%2.2) buhar
içermektedir. Buhar NCG ile karışım halinde akar. Bu kadar düşük entalpi ve yüksek NCG içeriği ile
tek veya çift flaş buhar çevrimi verimsiz ve hesapsız olacaktır. Bir flaş opsiyonu için en uygun kuyu
başı basıncı ve ayırma basıncı buhar oranını arttırmak için çok düşük olacaktır, fakat 4 barlık bir
ayırma basıncında bile buhar oranı sadece %4 ve NCG oranı toplam gazın (NCG+buhar) %25’ i
kadardır.
Salavatlı sahası (Dora I ve II santralleri) için seçilen çözüm entegre edilmiş iki seviyeli (ITLU) bir çift
çevrim santralidir. ITLU, aracı akışkanın kaynamasının iki basınç seviyesinde gerçekleştiği bir ORÇ'dir
ve sonucunda daha iyi bir kullanım verimi sağlar ve jeotermal akışkanın daha düşük sıcaklıklara
soğutulmasına imkan vererek daha çok ısı çıkartır.

Şekil 3. Dora II’ nin ITLU İşlemi Akış Diyagramı.
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Şekil 3’ te görüldüğü gibi, ısı kaynağının gaz oranının ısısı, kaynama derecesine daha uygun olan 2.
seviye buharlaştırıcıya gönderilir. NCG, kondense olmamış buhar izleri ile beraber buharlaştırıcının
arka tarafından tahliye edilir. NCG atmosfer basıncının üstünde olduğundan kompressör /vakum
pompası gerekmez.
Flaş tipi bir santral ile kıyaslandığında, kuyubaşı basıncı kısmen daha yüksek tutulmaktdır. Bunun
sonucunda kuyu içinde daha yüksek bir flaş noktası oluşur ve kalsit kabuklaşması daha yüksek bir
seviyede başlar ve daha az önem teşkil eder. Bu, formasyon içinde flaşlanma riskini ve temizlenmesi
veya önlenmesi çok daha zor olan kabuklaşma sorununu önler. Daha yüksek flaş noktası ile,
inhibitörlerin enjeksiyonu için kuyu içine daha kısa bir kapiler boru yerleştirilebilir.
Salavatlı sahasındaki 3 yıllık çift çevrim santrali işletiminden sonra, ne ORC’ nin ısı eşanjörlerinde ne
de soğutulmuş suyun reenjeksiyonunun yapıldığı rezervuar içinde kabuklaşma gözlemlenmemiştir [5].
Jeotermal kuyulara yapılan inhibitör enjeksiyonu da kabuklaşmayı önlemektedir.
3.2 Orta Entalpili Rezervuarlar
Türkiye’nin batısında Kızıldere ve Germencik gibi orta entalpi rezervuarlar da bulunmaktadır. Bu
sahalardaki entalpi 950 ile 1050 kJ/kg arasındadır. Çoğunlukla CO2’den oluşan NCG içeriği toplam
akışın %2.5’ ine ulaşabilir. Tuzlu suyun kimyasal bileşimi yüksek derecede bikarbonat(HCO3) derişimi
ve kısmen düşük miktarda silis(SiO2) içermektedir. Orta entalpiden yüksek durumlarda, yüksek NCG
içerikli sıvılar flaş tipi buhar çevrimi veya çift-fazlı çift çevrim santraller ile kullanılır. Çift-fazlı çift çevrim
santalleri ayrıştırıcıdan gelen buhar ve tuzlu suyu ORÇ tipi güç ünitesinin ısı kaynağı olarak kullanır.
Buhar buharlaştırıcıya girer, yoğuşurken organik sıvıyı kaynatır ve ardından ön-ısıtıcıdaki aracı
akışkanı önceden ısıtmak için sıcak su ile karıştırılır.

Şekil 4. Çift Faz Çift Çevrim.
Düşük ile orta entalpili kaynaklarda, ön ısıtma ve organik sıvıyı kaynatmak için gereken ısı ile buhar ve
tuzlu suyun yarattığı ısı arasında çok iyi bir uyum vardır. Buhardaki yüksek NCG içeriğinin etkisi flaş
buhar çevrimi durumunda olduğu kadar önem teşkil etmemektedir. Aşağıdaki hesaplama örneğinde
görüldüğü gibi, %10 civarında NCG içeriğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan güç kaybı, aynı NCG
miktarının buhar çevrimlerinde oluşturduğu daha büyük etkinin aksine %5 civarındadır.

4. TEKNOLOJİ KIYASLAMA
Kızıldere sahasına benzer bir orta entalpili ısı kaynağının kullanımı için iki konsept arasında kıyaslama
yapılmıştır. Çift flaş buhar çevrimi ve çift-fazlı çift çevrim düşük miktarda(%0) ve yüksek miktarda(%10)
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NCG içeriği ile kıyaslanmıştır. Tablo 1'deki ısı kaynağı parametreleri kullanılarak kuramsal bir güç
santralinin performansı hesaplanmıştır.
Tablo 1. Karşılaştırma İçin Seçilen Parametreler.
Toplam Akışkan Debisi, t/h

1000

Akışjkanın Entalpisi, kJ/kg

950, 1000ve 1050

Enjeksiyon Sıcaklığı, ºC

105

( Çift çevrim opsiyonu ve flaş opsiyonu için en
uygun 2. flaş sıcaklığı)
Dış Ortam Sıcaklığı, ºC

15

Flaş opsiyonu için
Yoğuşma basıncı, bar a

0.1

Çift flaş opsiyonu için; verilen kaynak parametrelerinden maksimum güç üretimini bulmak açısından
her entalpi seviyesi için 1. ve 2. flaş basınçlarına optimizasyon yapılmıştır. Çift-faz çift çevrim için
hesaplamada; sıcak suyun (brine-tuzlu su) karışımının soğutulduğu ve 105⁰C’ ye yoğuşturulduğu farz
edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2 ve Tablo 3'de sunulmuştur.
Tablo 2. NCG, %0 için Elde Edilen Değerler.
Sıvı Entalpisi (kJ/kg)

950

1000

1050

Brüt Çift Flaş (kW)

25,700

28,900

33,800

Net Çift Flaş (kW)

23,100

26,000

30,400

Brüt Çift Faz Çift Çevrim (kW)

26,900

29,600

31,600

Net Çift Faz Çift Çevrim (kW)

23,900

26,300

28,100

İlk Flaş Ayrıştırma (bara)

6

7.5

8.5

İkinci Flaş Ayrıştırma (bara)

1.1

1.2

1.3

Çift Ayrıştırma (bara)

11

11

11

Sıvı Entalpisi (kJ/kg)

950

1000

1050

Brüt Çift Flaş (kW)

23,100

26,000

30,400

Net Çift Flaş (kW)

17,900

20,200

23,600

Brüt Çift Faz Çift Çevrim (kW)

25,500

28,100

30,000

Net Çift Faz Çift Çevrim (kW)

22,700

25,000

26,700

Tablo 3. NCG %10 için Elde Edilen Değerler.
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Yukarıdaki tablolarda %0 NCG miktarı ile, çift flaş çevriminin sadece yüksek entalpi seviyelerinde
avantajlı olduğu görülürken, düşük entalpi seviyelerinde daha yüksek sıcak su (brine) içeriğinden
dolayı çift-faz çift çevrimin daha iyi olduğu görülmüştür.
Yüksek miktarda NCG içeriği olması durumunda, buhar çevriminin NCG ejektörleri ve vakum
pompaları (kompressörler) tarafından tüketilen yüksek yedek güç ve/veya buhar miktarından dolayı,
çift-fazlı çift çevrimin bütün entalpi seviyeleri için belirgin bir avantajı olduğu görülmektedir. Hatta çiftfaz çift çevrimin flaş çevrim üzerindeki avantajı çok daha düşük NCG seviyelerinde başlamaktadır.
Çift çevrim ile üretilen güç daha bile fazla olabilir. Buhar santrallerinde, akışın bir kısmının atmosfere
kaybı (buharlaşması) söz konusudur ve bu da enjeksiyon akışının silika içeriğini arttırır. Çift çevrim
santralinde sıfır veya çok az bir kaynak akışkan kaybı söz konusu olduğundan, enjeksiyon sıvısında
silika içeriği daha düşüktür ve bu durum düşük sıcaklıklarda enjeksiyonu mümkün kılıp daha fazla ısı
çıkışı sağlar.
Tablo 2 ve 3'de görüldüğü gibi, çift çevrimin en uygun ayrışma basıncı flaş çevriminkinden daha
yüksektir. Yüksek ayrışma basıncı ve sonucunda oluşan yüksek kuyubaşı basıncı yukarıda açıklanan
bütün avantajlara ek olarak kuyu içindeki flaş noktasının daha yüksek seviyelerde olmasını sağlar.

SONUÇ
Türkiye’nin batısındaki jeotermal akışkanların tortulaşma eğilimi ve yüksek CO2 içeriği jeotermal güç
santrali çevrimi seçimini büyük ölçüde etkileyecektir. Orta veya yüksek entalpilerde kullanılan flaş
çevrimler(çift veya tek), düşük ayrışma basınçlarındaki kabuklaşma eğilimi ve NCG pompalaması için
harcanan yüksek güç yüzünden bu tip jeotermal akışkanlar için uygun gözükmemektedir. İnhibitör
kullanılsa bile düşük ayrışma basınçlarında silis ve kalsit çökelmesini kontrol etmek zor olacaktır. Çift
çevrim santralleri ile NCG tahliyesi kolayca halledilmiştir ve ekstra güç üretilmektedir. Modüler tip çift
çevrim santraller Türkiye’ nin batısındaki jeotermal rezervuar koşulları için ekonomik ve verimli bir
çözüm sunmaktadır. Bu üniteler jeotermal akışkanın hem tuzlu su hem de buhar kısmını kullanırlar ve
yüksek NCG içeriği etkisi flaş tipi çevrimlere göre çok daha az önem teşkil eder. Modüler ORC
üniteleri düşük entalpi aralığı için, entegre edilmiş iki seviyeli ünite(ITLU) ve orta entalpi seviyesi için
çift faz tipinden oluşmaktadır.
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COMPARISON OF GEOTHERMAL POWER PLANT
TECHNOLOGIES FOR USE IN THE GEOTHERMAL FIELDS
OF WESTERN TURKEY
Dan BATSCHA

ABSTRACT
In this paper, solutions to utilize the geothermal energy of geothermal fields in Western Turkey using
data of these fields and the installed power generation facilities will be discussed. The analysis will
compare between the single flash technology, double flash, simple binary ORC, two-level binary and
two-phase binary plants. Beside the degree of enthalpy, the paper will also investigate how noncondensable gases (NCG) and scaling problems affect the selection of the power plant type and its
performances.
Keywords: Geothermal, Turkey, Organic Rankine Cycle, Ormat

ÖZET
Bu makalede, Tükiye'nin batısında kurulmuş olan jeotermal güç santrallarının ve sahaların verileri
kullanılarak, çözümler tartışılacaktır. Analizde, tek buharlaştırmalı, çift buharlaştırmalı, basit çift
çevrimli ORC, iki kademeli çift çevrim ve iki fazlı çift çevrim santrallar karşılaştırılacaktır. Entalpi
derecesinin yanısıra, kondanse olmayan gazların (NCG) ve kabuklaşma sorunlarının santral tipi
seçimi ve performansı üzerine etkisi tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal, Türkiye, Organik Rankin Çevrimi, Ormat

1. INTRODUCTION
1.1 Geothermal Fields
In respect to energy potential, geothermal fields can be categorized into low, medium and high
enthalpies:
At low enthalpy fields (up to 600–700 kJ/kg), water is brought up to the ground surface from the
reservoir either by pumping or in artesian (self flowing) way. The water can either be remained as a
single phase water or flashed into two-phase and then separated into steam and brine streams.
At medium (600 to 1,100 kJ/kg) or high enthalpy (above 1,000–1,100 kJ/kg) reservoirs, a two-phase
flow is naturally (artesian) brought up to the surface and then separated into steam and brine streams.
In general, every geothermal reservoir has non-condensable gases (NCG) to some extent.
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1.2 Geothermal Power Plants
In a binary plant, all the energy conversion is done by a secondary (Binary) fluid and not directly by the
heat source (primary) stream. Generally, binary power plants are built as organic Renkine cycle (ORC)
systems with two loops – one is the geothermal fluid which delivers the heat and the other is the
working fluid which gets the heat and converts it into useful energy (power) and is contained in closed
loop. The motive fluid of the Organic Rankine Cycle is generally hydrocarbon. The binary cycle is very
popular at low and medium range enthalpy resources or where high non-condensable gases are
present or, if any limitation of cooling the geothermal resource exists. Power output can be from tens
of kW to hundreds of MW’s.
Organic Fluid Turb in e

G

Vaporizer

Con denser

Preheater

Production well

Injection well

Figure 1. Basic Binary ORC Plant
In flash type steam cycles, the geothermal fluid serves as the motive fluid after flashing into steam.
Flash type steam cycles are very popular in medium and high enthalpy geothermal resources and can
be found worldwide at power plants starting from 15 MW. Such plants, always self water cooled, are
equipped with low pressure (vacuum) condensers with NCG evacuating unit consisting of steam
ejectors, mechanical compressor or a combination of the two. As long as the NCG content is no more
than about 2% of the steam content, the power and/or steam quantity spent for evacuating the NCG is
at a reasonable level of no more than 5% of the generated power. With higher NCG levels, the
required power and/or steam for NCG evacuation is too high which puts the use of the steam cycle in
question. As an example, the power required for pumping NCG gases in the Kizildere plant is more
than 15% of the generated power.
Steam
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G
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Figure 2. Flash steam plant
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1.3 Geothermal Power Plants Design Considerations
Designing a geothermal power plant can be considered as matching the characteristics of the
geothermal fluid with the optimal power cycle. A high efficiency conversion cycle may not do its job if
the plant is too complicated to operate & maintain, too expensive or harmful to the environment. A
power plant that does not allow injection of all the geothermal fluid with related pressure support may
negatively impacts reservoir sustainability. The optimal power conversion cycle provides for the
maximum output from an available geothermal resource while maintaining the simplicity and high
reliability of the power plant.

2. GEOTHERMAL RESOURCE CHARACTERISTICS AFFECTING POWER PLANT DESIGN
Geothermal resources in Western Turkey are characterized by low to medium enthalpy levels, ranging
from 600 to 1060 kJ/kg and being like a “soda” (bicarbonate) water with a typical 1500-4500 mg/L of
total dissolved solids [1,2]. They are also characterized by high amount of non-condensable gases
(NCG), ranging between 1% to 2.5% by weight of fluid [3]. While these gases create problems in flash
steam power generation technology and scaling within wellbores and surface facilities, they are useful
for providing the driving mechanism within the geothermal reservoirs. In addition, bi-carbonate type
geothermal fluids have high CaCO3 scaling tendency which will finally throttle the well diameter
causing a substantial loss of power generation. This problem can be handled by periodic mechanical
cleaning.
Binary plants solve these issues. The carbon dioxide is easily handled since it remains at (almost) full
(above atmospheric) pressure and does not accumulate anywhere in the system. With binary cycles,
the fluid produced from the well travels through the heat exchangers and is reinjected with minimal
fluid loss. This operation has a second benefit since it might feed the reservoir with CO2, increasing
the reservoir pH level and therefore, reducing scaling tendency [4]. The CO2 may even be sold to
liquid CO2 producers.

3. OPTIONS FOR GEOTHERMAL FIELDS UTILIZATION
3.1 Low Enthalpy Reservoir
A typical example of a low enthalpy reservoir is the Salavatli field located 30 km east of Aydın. The
enthalpy of the reservoir is between 640 to 730 kJ/kg and contains around 1% of NCG (weight of total
flow). The geothermal fluid is self flowing at well head pressure of 12 bara and it consists a very small
fraction (2.2%) of steam mixed with NCG (more than 50% of the gas content). At this very low
enthalpy and high content of NCG, the option of single flash or double flash steam cycles would be
inefficient and uneconomical choice. The optimal well head pressure and the separation pressure for a
flash option will be very low in order to increase the steam portion, but even at a separation pressure
of 4 bara the steam fraction is only 4% and the NCG content is 25% of total gases.
The selected solution for the Salavatli field (plants Dora 1 and Dora 2) was to use the integrated two
level (ITLU) type of binary plant [9]. The ITLU is an organic Rankine cycle (ORC) where boiling of the
working fluid is done at two pressure levels, resulting in a better utilization efficiency and allowing for
cooling of the geothermal fluid to a lower temperature and thus extracting more heat [6,7].
As can be seen in Figure 3, the heat of the gas portion of the heat source is introduced into the level 2
vaporizer where it fits better to the boiling temperature. The NCG is released from the rear end of the
vaporizer with some traces of the non condensed steam. No compressor/vacuum pump is required
since the NCG is above atmospheric.
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Figure 3. ITLU Process Flow Diagram (PFD) Of Dora 2.
In comparison with flash type plant, the well-head pressure shall be maintained relatively higher. This
results in a much higher flash point within the wellbore and the calcite scaling starts at higher elevation
and is less significant. This eliminates the risk of flashing and scaling inside the formation which is
much more difficult to clean or prevent. With the higher flash point a shorter capillary tube can be
installed in the well for injection of inhibitors.
After 3 years of binary power plant operation in the Salavatli geothermal field, no scaling has been
observed either in the heat exchangers of the ORC or in the reservoir where the cooled water is
reinjected. Inhibitor injection applied in the geothermal wells also helps to prevent scaling [9].
3.2 Medium Enthalpy Reservoir
The West Turkey fields also include medium enthalpy reservoirs such as the fields of Kizildere and
Germenchik. The average enthalpy in those fields is between 950 to 1050 kJ/kg. The NCG content,
consisting mainly of CO2, may reach 2.5% of the total flow. The chemical composition of the brine
contains high concentrations of bicarbonates (HCO3) and relatively low content of silica (SiO2) [9].
Utilization of the above medium enthalpy, high NCG fluid can be done both by a flash type steam
cycle or by a two-phase type binary plant. The latter uses both the steam and the brine coming from
the separator as the heating source of an ORC type power unit. The steam enters the vaporizer,
boiling the organic fluid while being condensed and then mixed with the brine to preheat the working
fluid in the pre-heater [8].

Figure 4. Two Phase Binary Cycle
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In the low to medium enthalpy resources, there is a very good match between the heat required for
preheating and boiling the organic fluid and the heat available by the steam and brine. The influence
of the high NCG content in the steam is not significant as in the flash steam cycle case. As can be
seen in the calculation examples below, the power loss as a result of 10% NCG content is about 5%
as opposed to much higher influence of same NCG amount in steam cycles.

4. TECHNOLOGY COMPARISON
A comparison between two concepts for utilization of a medium enthalpy heat source similar to the
Kizildere field was performed. The double flash steam cycle and two-phase binary cycle were
compared with a low level NCG content (zero percent) and a high level (10%) NCG content. The
performance of a theoretical power plant was calculated, using the heat source parameters of Table 1.
For the double flash option, optimization on the 1st and 2nd flash pressures was done for each enthalpy
level to find the maximum power generation from the given resource parameters (Tables 1-3). For the
two-phase binary cycle, calculation assumed cooling the mixture of the brine and condensate to
105ºC.
Table 1. Heat Source Parameters For Comparision
Total fluid flow

1000 t/h

Fluid enthalpy

950, 1000 and 1050 kJ/kg

Injection temp.

105ºC for the binary option and the optimal 2nd flash
temperature for the flash option
15ºC
0.1 bar a

Ambient air temp.
Condensing pressure for
the flash option

Table 2. Analysis Results With Zero Percent Of NCG
Fluid Enthalpy (kJ/kg)
Double Flash gross (kW)
Double Flash net (kW)
Two Phase Binary gross (kW)
Two Phase Binary net (kW)
First Flash Separation (bara)
Second Flash pressure (bara)
Binary Separation pressure (bara)

950
25,700
23,100
26,900
23,900
6
1.1
11

1000
28,900
26,000
29,600
26,300
7.5
1.2
11

1050
33,800
30,400
31,600
28,100
8.5
1.3
11

Table 3. Analysis Results With 10% NCG
Fluid Enthalpy (kJ/kg)
Double Flash gross (kW)
Double Flash net (kW)
Two Phase Binary gross (kW)
Two Phase Binary net (kW)

950
23,100
17,900
25,500
22,700

1000
26,000
20,200
28,100
25,000

1050
30,400
23,600
30,000
26,700

The above tables show that with zero percent of NCG, the double flash cycle has an advantage only
at the higher enthalpy level, while at the lower enthalpy levels the two-phase binary is better due to the
higher content of brine.
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In the case of high NCG content, the two-phase binary has a significant advantage over the whole
range of enthalpy levels due to the high auxiliary power and/or steam consumed by the NCG ejectors
and vacuum pumps (compressors) of the steam cycle. The advantage of the two-phase binary cycle
over the flash cycle starts in fact at much lower NCG percentage levels.
The power generated by the binary cycle may even be higher. In steam plants, part of the stream is
lost (evaporated) to the atmosphere, increasing the silica content of the injection stream. Since zero or
minimal loss of resource fluid exist in binary plant, the silica content at the injection fluid is lower which
may permit injection at lower temperature thus extracting more heat.
As can be seen in the tables above, the optimum separation pressure of the binary cycle is higher
than that for the flash cycle. The high separation pressure and the resulting higher well head pressure
cause the flash point in the wellbore to be at higher elevation with all advantages described above.

5. DISCUSSION AND RESULTS
Scaling tendency and high CO2 content of Western Turkey geothermal fluids will largely influence
geothermal power plant cycle selection. Flash cycles (single and double) used in medium and high
enthalpy fields do not seem suitable for this type of geothermal fluid because of the large scaling
tendency at low separation pressures and very high auxiliary power consumed for NCG pumping. It
would be difficult to control precipitation of silica and calcite at low separation pressures even if
inhibitor is used. With binary plants, the NCG extraction is easily solved and extra power is generated.
Modular type binary plants provide an efficient and economical solution for the Western Turkey
geothermal reservoir conditions. The units utilize both the brine and the steam portions of the
geothermal fluid and the influence of the high NCG content is much less significant compared to flash
type steam cycles. The modular ORC units are of the integrated two level unit (ITLU) for low enthalpy
range and of the two phase type for the medium enthalpy level.
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ORGANİK RANKİN ÇEVİRİMLİ JEOTERMAL ENERJİ
SANTRALLERİNDE OPTİMAL HAVA SOĞUTMALI
YOĞUŞTURUCU BOYUTLANDIRMASI
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ÖZET
Yoğuşturucu, organik Rankin çevirimini kullanan jeotermal enerji santrallerinin temel parçalarındandır.
Hava soğutmalı yoğuşturucu soğutma suyunun mevcut olmadığı veya su kalitesinin uygun olmadığı
durumlarda en uygun seçenektir. Sıcaklığın sıfırın altında bulunduğu soğuk mevsimlerden
yararlanmak da hava soğutmalı yoğuşturucu seçimi için diğer bir kıstastır. Çifti çevirimli bir jeotermal
enerji santralinde hava soğutmalı yoğuşturucunun tasarım optimizasyonu kritik önem taşır.
Yoğuşturucunun bağımsız bir bileşen gibi ele alınmak yerine genel organik Rankin çevirimli sistem
optimizasyonu ile birlikte uygulanması gerekir.
Yazarlar bu makalede hava soğutmalı yoğuşturucu optimizasyonu için bir metodoloji sunmaktadırlar.
Bu metodoloji, hava soğutmalı yoğuşturucu tasarım parametrelerini değiştirerek jeotermal enerji
santralinin performansını değerlendirmek için tescilli bir simülasyon yazılımı kullanılmaktadır. Bu
simülasyondan alınan sonuçlar ile ekonomik faktörler, hava soğutmalı yoğuşturucunun en optimal
tasarım parametrelerini tespit etmek üzere, mali bir model içinde bir araya getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Rankin Çevrimi, Hava soğutmalı yoğuşturucu

ABSTRACT
Condenser is an essential part of geothermal power plants utilizing organic Rankine cycle. Air cooled
condenser is an obvious choice when cooling water is not available or water quality is not suitable.
Taking advantage of sub zero cold seasons is another criterion for choosing air cooled condensers.
Design optimization of an air cooled condenser in a binary cycle geothermal power plant is critical. It
should be carried out in combination with overall organic Rankine cycle system optimization rather
than treated as an independent component.
In this paper the authors report a methodology for air cooled condenser optimization. The
methodology utilizes proprietary simulation software to evaluate geothermal power plant performance
with changing the air cooled condenser design parameters. The outputs of the latter simulation and
economics factors are combined in a financial model to determine the most optimal air cooled
condenser design parameters.
Key Words: Organic Rankine Cycle, Air cooled condenser.
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1. GİRİŞ
Jeotermal enerji santrali projelerinin sayısı ve önemi her geçen gün artmaktadır [1]. Sayı olarak
artmaktadırlar; çünkü yatırımın geri dönüşü oldukça caziptir. Önem kazanmalarının nedeni ise,
jeotermal elektrik enerjisinin elektrik üretim şirketleri için yenilenebilir enerji portföyünün daha verimli
bir bölümü olmasıdır.
Birçok ülkede jeotermal kaynaklardan elektrik enerjisi üretimi için mali teşvikler verilmektedir. Parasal
teşvik alması ve baz yük olarak sınıflandırılması, jeotermal elektrik enerjisi üretimi projelerini bağımsız
yatırımcılar, elektrik üretimi şirketleri ve bağımsız elektrik üreticileri için cazip hale getirmiştir.
Orta dereceli kaynak sıcaklıklı jeotermal enerji santralleri, düşük entalpi değerinden dolayı doğrudan
buhar Rankine çevrimi ile birlikte kullanılamaz ve bu yüzden, bir Organik Rankine Çevirim (ORC)
sistemi ile çalışan ikili çevirimden yararlanmaktadır [2]. Çalışma sıvısının, kritik üstü ve kritik altı
koşullarda çevrimin termodinamik tasarımının ve çalışma sıvısından enerji özütlemek için türbin tipinin
seçimi konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış ve çok sayıda makale yazılmıştır.
ORC sistemli çoğu jeotermal santral, hava soğutmalı yoğuşturucularla (ACC) tasarlanmıştır. Hava
soğutmalı yoğuşturucular, kışların soğuk olduğu ve soğuk mevsimin uzun olduğu bölgelerde çok
yaygındır. Yazarlara göre, bir jeotermal enerji santralinin optimal performansı için hava soğutmalı
yoğuşturucuların termodinamik tasarımını değerlendirmek üzere herhangi bir çalışma veya simülasyon
bulunmamaktadır.
Yazarlar bu makalede, ORC sistemi ve hava soğutmalı yoğuşturucularla tasarlanmış bir jeotermal
enerji santralini göz önünde bulundurmaktadır. Tüm kaynak verileri sabit tutulacaktır. Tek bağımsız
değişken, hava soğutmalı yoğuşturucudaki yoğuşma sıcaklığı olacaktır. Simülasyon sonuçları,
santralin mali modelini ilk sermaye yatırımı ve elektrik enerjisinin satışından elde edilen gelir
bakımından ele alan optimal bir santral performansı için optimal bir yoğuşma sıcaklığını ve ilgili
yoğuşturucu tasarımını verir.

2. ORC SİSTEMLİ JEOTERMAL ENERJİ SANTRALİ
Bu çalışma için bir farazi jeotermal enerji santrali olduğunu varsayıyoruz. Santral, ORC sistemi ile
tasarlanmıştır ve sıcak kaynak verileri Tablo 1. Jeotermal Kaynak Verileri.
’de verilmiştir.
Tablo 1. Jeotermal Kaynak Verileri.
Sıcak Su Giriş Sıcaklığı

160 °C

Sıcak Suyun Kütle Akışı

135 kg/s

Ağırlıkça Tuzluluk

12 %

Sıcak Su Basıncı

8 bar

Reenjeksiyon Sıcaklığı

63 °C

Min. Reenjeksiyon Sıcaklığı

60 °C

Farazi sahanın ortam koşulları Tablo 2. Jeotermal Enerji Santralinin Sahaya İlişkin Ortam Verileri.
’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Jeotermal Enerji Santralinin Sahaya İlişkin Ortam Verileri.
Ortam Sıcaklığı

10 °C

Ortam Nem Oranı

76 %

Ortam Basıncı

0,999 bar (125 m)

Min/Maks. Sıcaklık

-5 / 40 °C

Min/Maks. Bağıl Nem

30 / 95 %

Min/Maks. Ortam Basıncı

0,950 / 1,020 bar

ORC sisteminin çalışma sıvısı olarak ticari dereceli izobütan kullandığını varsayıyoruz. Seçilen
çalışma sıvısı, jeotermal kaynak verileri ve ortam koşulları göz önünde bulundurularak, bu santral için
Şekil 1’deki T-S diyagramı geliştirilmiştir [3].

Şekil 1. ORC Sistemli Farazi Jeotermal Enerji Santrali İçin T-S Diyagramı.
ORC sistemi, içeri akışlı radyal türbin ve turbo genleştirici ile birlikte tasarlanmıştır[4]. Ayrıca,
genleştiricinin değişken girişli kılavuz vanalarla donatıldığı varsayılır. Tablo 3, ORC sisteminin
detaylarını göstermektedir.
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Tablo 3. ORC Sistemi Tasarım Verileri.
ORC Sıvısı

İzobütan

İzobütan Kritik Sıcaklığı

136 °C

İzobütan Kritik Basıncı

36,85 bar a

ORC Kütle Akışı

110 kg/s

Isı Eşanjörlerinin Sıcak Su Tarafı Basıncı

Min. 15 bar a

Yoğuşma Sıcaklığı

30 °C

Türbin Giriş Basıncı

31 bar a

Türbin İzantropik Verimi
Soğutucu
Verimi

Akışkan

86 %

Pompası

İzantropik

68%

Santralin ön çevrim tasarımı bazlı brüt ve net enerji üretimi aşağıda gösterilmiştir:
2.1. Enerji Santrali Performansı
Tasarım:
Jeneratör terminallerinde brüt enerji
Yardımcı donanımın enerji tüketimi

7,400
1,550

KW
KW

8,100

KW

4,650

KW

Kış Mevsimi:
Jeneratör terminallerinde brüt enerji
Yaz Mevsimi:
Jeneratör terminallerinde brüt enerji

Yukarıdaki performans değerlendirmesinde, hava soğutmalı yoğuşturucuda 30 °C’lik yoğuşma
sıcaklığı varsayılmıştır.
2.2. ORC Çevrimi Simülasyonu
Bu bölümde, 20°C ila 35°C arasındaki yoğuşma sıcaklık aralığı için ORC sisteminin performansını ve
özellikle santralin net elektrik üretimini değerlendirmek üzere tescilli bir ORC sistemini kullandık. Bu
simülasyonu gerçekleştirmek için santralin 20 yıllık bir hizmet süresinin olduğunu, ilave yük elektrik
satın alım fiyatının 70 €/MWh olduğunu ve üretilen elektriğin satış fiyatının 200 €/MWh olduğunu
varsaydık.
Hava soğutmalı yoğuşturucuların tasarımı, benzer alan modülleriyle aynıdır. Soğutma kapasitesini
artırmak için daha fazla modül eklenmiştir. Ayrıca, fanlar için değişken frekanslı sürücüler takılarak
soğutma kapasitesinde ilave bir esneklik sağlanmıştır.
Yukarıdaki tasarım özellikleri, ORC sisteminin bir yoğuşma sıcaklığı aralığını göz önünde
bulundurmasını sağlar. Şekil 2 seçilen hava soğutmalı yoğuşturucu ile olası tahliye sıcaklığı aralığını
ve santral tarafından üretilen enerji üzerindeki etkisini göstermektedir. En büyük değişimin, yoğuşma
sıcaklığının farazi ilk tasarımı civarındaki dar bir sıcaklık aralığında olması dikkate değerdir.
Radyal içeri akışlı turbo genleştirici, tahliye hacimsel debisine duyarlıdır. Limit, radyal çarkın
çıkışındaki tahliye debisinin hızı ses hızına yaklaştığı noktadır.
Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

________________________

83 _______

Şekil 2. Ortam Sıcaklığına Karşı Turbo Genleştirici Güç Farkı.
Şekil 3 tahliye basıncına göre genleştirici gücünü gösterir. Yoğuşturucu basıncı düştükçe genleştirici
gücünün tasarım değerinin yaklaşık %125'ine kadar artabileceği görülmektedir: Bu etki, Şekil 2'deki
eğrinin sol üst köşesinde görülebilir; burada brüt güç artışının, yoğuşma sıcaklığıyla gittikçe daha az
doğrusal olduğu kanıtlanmaktadır. Yoğuşturucu sıcaklığında ve basıncında (örn; genleştirici tahliye
basıncı) daha fazla düşüş olduğunda verim düşecektir. Bu ikinci özellik, genleştirici tasarımıyla
bağlantılı birbirini etkileyen birkaç çalışma faktöründen kaynaklanır.
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Şekil 3. Geri Basınca Karşı Turbo Genleştirici.
Diğer yandan genleştiricinin verimi, tasarım akışıyla kıyaslandığında bir hacimsel akış işlevidir. O
halde genleştiricinin hacimsel akışı, ortam sıcaklığına (ACC’nin belli bir tasarımında); dolayısıyla da
yoğuşma basıncına bağlı olan tahliye basıncının bir işlevidir. Değerlendirilen ortam sıcaklığı aralığı
göz önünde bulundurulduğunda ortam sıcaklığına (dolalayısıyla da, yoğuşma sıcaklığına ve
basıncına) karşı genleştiricinin izoentropik verimini gösterir (Şekil 4).

Şekil 4. Ortam Sıcaklığına Karşı Turbo Genleştirici İzoentropik Verimi.
2.3 Hava Yoğuşturucunun Optimizasyonu
ORC sistemli bir jeotermal enerji santralindeki bir hava soğutmalı yoğuşturucunun maliyeti, tüm
sistemin toplam maliyetinin önemli bir yüzdesini oluşturur. Bu değer, toplam yatırımın %20-30’udur.
Bu yüzden, daha fazla özen gerektirir ve dolayısıyla da, tek bir bileşenin optimizasyonu yerine tüm
sistemde optimizasyon yapılmalıdır. Bu çalışmada, 10°C’de hava soğutmalı yoğuşturucu için temel
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tasarım özelliklerini seçilmiştir: Daha yüksek ortam sıcaklıkları daha büyük boyutlu turbo genleştirici
gerektirir; daha fazla tüketim ve dolayısıyla da, daha düşük toplam performans ve yüksek maliyet ile
sonuçlanır. Şekil 5, ortam sıcaklığının ORC santralinin yatırımı üzerindeki etkisini ve 20 yıllık süre
içinde toplam geri dönüşü gösterir. Şekil 5, NPV’deki tüm mali değerleriyle birlikte bu simülasyonun
sonuçlarını göstermektedir.

Şekil 5. Ortam Sıcaklığının İşlevi Olarak Farazi ORC Santraline Yapılan Yatırım (Alttaki Eğeri İlave
Yatırım, Üsteki Eğeri Ek Kazaç Değerleridir)

Şekil 6. Ortam Sıcaklığına Göre Ek Maliyet ve Ek Fayda.
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Bu simülasyonun sonraki adımı, hava soğutmalı yoğuşturucunun yetersiz kapasitesinden dolayı fırsat
kaybını ve bir kez tasarlanan ortam sıcaklığı için hava soğutmalı yoğuşturucu kapasitesini artırmak
üzere yapılacak ek yatırım maliyetini göz önünde bulundurmak olacaktır.
10°C’lik bir ortam sıcaklığında, santralin en ekonomik performansını elde etmek için, elektrik enerjisi
üretimi üzerindeki etkilerine göre yoğuşma sıcaklığının optimizasyonu (yoğuşturucu boyutu ve
maliyeti) gerçekleştirilmiştir.
Bu değerlendirme optimum bir aralık sunar. Bu aralık, büyük oranda Şekil 6’da gösterilen elektrik
fiyatına/maliyetine bağlıdır. 200 € /MWh’lik teşvik ile, yaklaşık 22–23°C (ortam sıcaklığının 12–13°C
üstünde) olan optimum bir noktanın var olduğu açıkça görülmektedir. Yüksek elektrik fiyatı nedeniyle,
eğrinin tepe noktası çok keskin bir şekilde fırlamıştır ve mümkün olduğunca fazla miktarda elektrik
üretmek çok daha ekonomiktir. Düşük elektrik fiyatı durumunda, optimum bir noktanın (ve, böylece
ACC konfigürasyonunun) belirlenmesi, imkansız değilse de zordur. İkinci durumda, 23–28°C’lik
optimal bir aralık belirlenebilir.

SONUÇLAR
Jeotermal enerji geri kazanımı her geçen gün daha fazla yaygınlaşmakta ve ekonomik hale
gelmektedir. Jeotermal enerji santrali projelerinde artış olmaktadır. Neredeyse tüm elektrik enerjisi
hizmeti sunan şirketlerin yenilenebilir enerji portföylerinin büyük bir kısmında jeotermal enerji
bulunmaktadır.
Organik Rankine Çevriminden yararlanan jeotermal enerji projeleri dünyanın dört bir yanında
faaliyettedir. Çalışma sıvısını, türbin tiplerini ve ORC sisteminin termodinamiklerini değerlendirmek için
çok sayıda çalışma ve proje bulunmaktadır. Mevcut çalışma, hava soğutmalı yoğuşturucu tasarımının
enerji santralinin elektrik üretimi üzerindeki etkilerini göstermekte ve hava soğutmalı yoğuşturucunun
tasarım koşullarını optimize etmek için bir yöntem sunmaktadır. Önerilen yöntem, projenin mali
boyutunu içerir ve dolayısıyla sonuç, maliyet-fayda analizi bakımından optimal bir çözümdür.
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OPTİMUM AIR COOLED CONDENSER SIZING FOR AN
ORGANIC RANKINE CYCLE GEOTHERMAL POWER PLANT
Reza AGAHI
Claudio SPADACINI
Marco FRASSINETTI
Luca XODO

ABSTRACT
Condenser is an essential part of geothermal power plants utilizing organic Rankine cycle. Air cooled
condenser is an obvious choice when cooling water is not available or water quality is not suitable.
Taking advantage of sub zero cold seasons is another criterion for choosing air cooled condensers.
Design optimization of an air cooled condenser in a binary cycle geothermal power plant is critical. It
should be carried out in combination with overall organic Rankine cycle system optimization rather
than treated as an independent component.
In this paper the authors report a methodology for air cooled condenser optimization. The
methodology utilizes proprietary simulation software to evaluate geothermal power plant performance
with changing the air cooled condenser design parameters. The outputs of the latter simulation and
economics factors are combined in a financial model to determine the most optimal air cooled
condenser design parameters.
Key Words: Organic Rankine Cycle, Air cooled condenser.

ÖZET
Yoğuşturucu, organik Rankin çevirimini kullanan jeotermal enerji santrallerinin temel parçalarındandır.
Hava soğutmalı yoğuşturucu soğutma suyunun mevcut olmadığı veya su kalitesinin uygun olmadığı
durumlarda en uygun seçenektir. Sıcaklığın sıfırın altında bulunduğu soğuk mevsimlerden
yararlanmak da hava soğutmalı yoğuşturucu seçimi için diğer bir kıstastır. Çifti çevirimli bir jeotermal
enerji santralinde hava soğutmalı yoğuşturucunun tasarım optimizasyonu kritik önem taşır.
Yoğuşturucunun bağımsız bir bileşen gibi ele alınmak yerine genel organik Rankin çevirimli sistem
optimizasyonu ile birlikte uygulanması gerekir.
Yazarlar bu makalede hava soğutmalı yoğuşturucu optimizasyonu için bir metodoloji sunmaktadırlar.
Bu metodoloji, hava soğutmalı yoğuşturucu tasarım parametrelerini değiştirerek jeotermal enerji
santralinin performansını değerlendirmek için tescilli bir simülasyon yazılımı kullanılmaktadır. Bu
simülasyondan alınan sonuçlar ile ekonomik faktörler, hava soğutmalı yoğuşturucunun en optimal
tasarım parametrelerini tespit etmek üzere, mali bir model içinde bir araya getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Organik Rankin Çevrimi, Hava soğutmalı yoğuşturucu

Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13-16 NİSAN 2011/İZMİR

__________________________

90 _______

1. INTRODUCTION
Geothermal power plant projects are growing in number and importance [1]. They grow in number
because return on investment is attractive and gain importance because geothermal electrical energy
is a more productive portion of renewable portfolio for electric power utility companies.
There are financial incentives for electrical energy production from geothermal resource in several
countries. Monetary incentives and being categorized as base load have made geothermal electrical
power production projects attractive to independent investors, electric power utility companies and
independent power producers.
Geothermal power plants with medium resource temperature cannot be exploited with direct steam
Rankine cycle, because of its low enthalpy value, thus are utilizing binary cycle operating with an
Organic Rankine Cycle (ORC) system [2]. There have been numerous studies and a large number of
papers discussing selection of working fluid, thermodynamic design of the cycle in super critical or sub
critical conditions and type of turbine to extract energy from working fluid.
Many geothermal plants with ORC system are designed with air cooled condensers (ACC). Air cooled
condensers are popular in the locations where winters are cold and cold season is long. To the
authors’ knowledge there have been no studies or simulation to evaluate thermodynamic design of air
cooled condensers for an optimal performance of a geothermal power plant.
In this paper, the authors consider a geothermal power plant that is designed with ORC system and air
cooled condenser. All resource data will be kept constant. The only independent variable will be
condensing temperature in the air cooled condenser. The simulation results provide an optimal
condensing temperature and associated condenser design for an optimal performance of the plant
considering financial model of the plant in terms of initial capital investment and revenue from selling
electrical power.

2. GEOTHERMAL POWER PLANT WITH ORC SYSTEM
We assume a hypothetical geothermal power plant for this study. The plant is designed with ORC
system and hot resource data are given in Table 1.
Table 1. Geothermal Resource Data.
Brine Inlet Temperature

160 °C

Brine Mass Flow

135 kg/s

Weight Percentage Salt

12 %

Brine Pressure

8 bar

Re-injection Temperature

63 °C

Min. Re-injection Temperature

60 °C

The ambient conditions for the hypothetical site are shown in Table 2.
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Table 2. Ambient Data For The Site Of The Geothermal Power Plant.
Ambient Temperature

10 °C

Ambient Humidity

76 %

Ambient Pressure

0,999 bar (125 m)

Min/Max Temperature

-5 / 40 °C

Min/Max Relative Humidity

30 / 95 %

Min/Max Ambient Pressure

0.950 / 1.020 bar

We assume the ORC system use commercial grade iso-butane as the working fluid. Considering the
selected working fluid, geothermal resource data and ambient conditions the T-s diagram in
Figure 1 is developed for this plant [3].

Figure 1. T-s Diagram for a Hypothetical Geothermal Power Plant with ORC System.
The ORC system is designed with inflow radial turbine, turbo expander [4]. Furthermore the expander
is assumed to be equipped with variable inlet guide vanes. Table 3 depicts the ORC system details.
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Table 3. ORC System Design Data.
ORC Fluid

Iso-butane

Iso-butane Critical Temperature

136 °C

Iso-butane Critical Pressure

36.85 bar a

ORC Mass Flow

110 kg/s

Heat Exchangers Brine side Pressure

Min. 15 bar a

Condensing Temperature

30 °C

Turbine Inlet Pressure

31 bar a

Turbine Isentropic Efficiency

86 %

Refrigerant Pump Isentropic Efficiency

68%

The plant gross and net power production based on the preliminary cycle design is shown below:
2.1. Power Plant Performance
Design:
Gross power at generator terminals
Auxiliaries equipment power consumption

7,400
1,550

KW
KW

8,100

KW

4,650

KW

Winter Season:
Gross power at generator terminals
Summer Season:
Gross power at generator terminals

In the above performance evaluation we assumed the condensing temperature of 30 °C in air cooled
condenser.
2.2. ORC Cycle Simulation
In this section we utilize a proprietary ORC system simulation to evaluate ORC system performance
and specifically the net electrical output of the plant for a range of condensing temperature from 20 °C
to 35 °C. To perform this simulation we assumed that the plant has useful life of 20 years, auxiliary
load electricity purchase price is 70 €/MWh and selling price of produced electricity is at 200 €/MWh.
Air cooled condensers’ design is modular with similar bay modules. To increase cooling capacity more
modules are added. Furthermore there is an additional flexibility in cooling capacity by installing
variable frequency drives for fans.
The above design features enable the ORC system to consider a range of condensing temperature.
Figure 2 shows the possible range of discharge temperature with the chosen air cooled condenser,
together with its impact on power produced by the plant. It is remarkable that the greatest variation is
in a narrow range of temperature around the hypothetical first design of the condensing
temperature.Radial inflow turbo expander is sensitive to the discharge volumetric flow. The limit is
when velocity of discharging flow through outlet of the radial wheel approaches to speed of sound.
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Figure 3 shows expander power with respect to discharge pressure. It is shown that the expander
power could be increased with reducing condenser pressure up to about 125% of the design value:
this effect could be seen on the top left corner of the curve in
Figure 2, where gross power increase proves to be less and less linear with condensing temperature.
There will be diminishing return with further reduction in condenser temperature and pressure, i.e.
expander discharge pressure. The latter characteristic is because of several interacting operational
factors associated with the expander design.

Figure 2. Turbo Expander Back Pressure vs Ambient Temperature.
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Figure 3. Turbo Expander Power vs Back Pressure.
On the other hand, expander efficiency is a function of volumetric flow compared to the design flow.
Expander volumetric flow is in turn a function of the discharge pressure that is depending on the
ambient temperature (given a certain design of the ACC) and, thus, condensing pressure. Considering
the range of ambient temperature that is evaluated, Figure 4 depicts expander isentropic efficiency
versus ambient temperature (and, thus, condensing temperature and pressure).
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Figure 4. Turbo Expander İsentropic Efficiency vs Ambient Temperature.
2.3. Air condenser optimization
Cost of an air cooled condenser in a geothermal power plant with ORC system is a considerable
percentage of the total investment for total system. This value is 20-30% of the total investment.
Therefore it deserves more attention and hence its design optimization in the context of total system
optimization rather than a single component optimization.
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€

Millions

In this study, we chose the base design specification for the air cooled condenser at 10 °C: higher
ambient temperatures lead to the need for larger size turbo expander, higher consumption, and thus
less overall performances and higher costs. Figure 5 shows the impact of the ambient temperature on
ORC plant investment and its cumulative return over 20 years. Figure 5 shows the results of this
simulation with all financial values in NPV.
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Figure 5. Investment in Hypothetical ORC Plant as Function of Ambient Temperature.
The next step of this simulation is to consider opportunity loss due to insufficient capacity of the air
cooled condenser and additional investment cost to include additional air cooled condenser capacity
for a single design ambient temperature.
In order to achieve the best economic performance of the plant, given an ambient temperature equal
to 10 °C, optimization of condensing temperature (i.e. condenser size and cost) according to its effects
on electric power production has been carried out. This evaluation provides and optimum range. This
range is heavily dependent on electricity price/cost that is shown in Figure 6. It is clearly shown that
with incentives of 200 € /MWh an optimum point exists that is about 22–23 °C (i.e. 12–13 °C above
ambient temperature). Thanks to high electricity price, the curve is very sharp peak, and it is much
more economical to produce electrical power as much as possible. In case of low electricity price, an
optimum point (and, thus, ACC configuration) is difficult, if not impossible, to be identified. In the latter
case an optimal range of 23-28 °C could be identified.
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Figure 6. Differential NPV at Different Condensing Temperature.

CONCLUSIONS
Geothermal energy recovery is becoming more and more popular and economical. Geothermal power
plant projects are on the rise. Almost all electric power utility companies have geothermal power as a
large portion of their renewable energy portfolio.
Geothermal projects utilizing Organic Rankine Cycle are active all around the world. There are many
studies and projects to evaluate working fluid, types of turbine and as thermodynamics of the ORC
system. The present study presented the impact of air cooled condenser design on power plant
electrical output and suggests a method to optimize air cooled condenser design conditions. The
suggested method incorporates financial aspect of the project and hence the outcome is an optimal
solution in terms of cost-benefit analysis.
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ÖZET
Ülkemizde 90 ile 125 derece arasında olup ta büyük kapasitede elektrik üretimine uygun olmayan bir
çok kuyu veya saha olduğu bilinmektedir. Bu şekilde atıl durumda kalan veya sadece ısıtma amaçlı
olarak kullanılabilen bu kaynakların Organik Rankin Çevrimi kullanılarak elektrik üretim sistemine
dolayısıyla ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Bu bildiri de Organik Rankin Çevrimi kullanılarak
yapılmakta olan örnek çalışmadan bahsedilmektedir.

ABSTRACT
It is known that there are between 90 to 125 celcius wells and fields in our country, and they are not
suitable for massive electric generation. These unactive sources/fields should be brought into the
economy, by using Organik Rankine Cycle. This paper is prepared to fulfill you about the work,thats
been done by using Organik Rankine Cycle.

1. GİRİŞ
Teknik anlamda zor ve ekonomik olmadığından dolayı, geleneksel olarak düşük sıcaklıktaki ısıdan
faydalanmak çeşitli zorluklar içermektedir. Isıdan elektrik üretiminde kullanılan geleneksel teknoloji
buhar türbinidir ancak uygun işletim için yüksek sıcaklık ve basınç gerektirmektedir. Düşük
sıcaklıklarda (<150oC) tercih edilen teknoloji Organik Rankin Çevrimidir (ORÇ). Su ve yüksek basınçlı
buhar yerine, organik akışkan kullanıldığı için böyle adlandırılmaktadır. ORÇ teknolojisinde sudan
daha düşük sıcaklıkta kaynayan, yüksek moleküler ağırlıklı bir sıvılar kullanmaktadır. Bu özellik,
ekonomik enerji üretimi için geleneksel olarak çok düşük kabul edilen ısı kaynaklarından ısı elde eden
Rankin Çevrimine imkan tanımaktadır. Endüstriyel atık ısısı, pistonlu motor ceketinin su ısısı,
jeotermal ısı, güneş havuzu, petrol ve gaz alanları vs. bu ısı kaynakları arasındadır.

2. JEOTERMAL PAZARDA ORGANİK RANKİN ÇEVRİMİ
ORÇ teknolojisi ilk olarak yaklaşık 50 yıl önce 1961’de İsrail’de geliştirilmiş ve özellikle ikili jeotermal
enerji santralleri olmak üzere birçok alanda hızlı gelişen bir teknoloji haline gelmiştir. Geleneksel
olarak, kuru ve flaş buhar teknolojileri, jeotermal kuyularda elektrik üretimi için kullanılan ana
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teknolojilerdi. Ama ikili teknoloji giderek büyümektedir ve 2020’ye geldiğimizde bütün jeotermal enerji
üretim pazarına %50 ile hakim olarak öncü teknoloji olacağı tahmin edilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Pazar Çekişi Kazanan Düşük Sıcaklıktaki İkili Teknoloji[1].

Şekil 2. Pazar Çekişi Kazanan Düşük Sıcaklıktaki İkili Teknoloji
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3. ORGANİK RANKİN ÇEVRİM TEKNOLOJİSİ
Isıdan elektrik üreten sistemi esas alan bir ORÇ teknolojisi (Şekil 3), buharlaştırıcı (1 nolu) içerisindeki
organik çalışma sıvısını (yeşil çizgi) buharlaştırmak için sıcak kaynaktaki ısıyı kullanır (Şekil 2’deki
kırmızı çizgi). Seçilen çalışma sıvısı silikon bazlı sıvılar olabilir veya düşük sıcaklıklar için hidrokarbon
veya soğutucu bazlı sıvılar kullanılabilir. Basınçlı buhar daha sonra türbinlere (2 nolu) yollanır ve
jeneratörle birleştiğinde elektrik üretir. Buhar, yoğunlaştırıcı içinde tekrar sıvı hale yoğunlaştırılır (3
nolu). Burada ya soğutma kulesi (5 nolu), ya yeraltı suyu ya da ırmak suyu (mavi çizgi) soğutma aracı
olarak kullanılır. Hava soğutma sistemi de alternatif olarak kullanılabilir. Sonra soğutucu pompa (4
nolu) çalışma sıvısını tekrar buharlaştırıcıya pompalar ve bu kapalı çevrim süreci tekrar eder. Sıcak
sıvı yakıt kaynağı olarak kullanıldığından yakıt maliyeti sıfırdır. Ayrıca hiçbir yanma
gerçekleşmediğinden, ORÇ enerji sisteminde atmosfere hiçbir salınım oluşmaz.
Sıcak kaynaklar genellikle sıcak sıvı veya gaz halindedir. Bu tip kaynaklardan gelen ısı, atık ısı
kaynağı veya diğer sınırlandırmaların özelliklerine bağlı olarak, bir aracı araç vasıtasıyla doğrudan
veya dolaylı olarak ORÇ çalışma sıvısına aktarılır. Sıvı haldeki atık ısı kaynakları genellikle ORÇ
ünitesiyle doğrudan birleştirilir. Gaz haldeki ısı kaynakları ise dolaylı yoldan birleştirilir.

Şekil 3. ORÇ Sistem Şeması.
ORÇ’nin termodinamik çevrimi, Şekil 4’te şematik olarak gösterilmiştir. Soldaki halkaya aynı
zamanda Sıcaklık-Entropi veya T-S diyagramı da denmektedir. Turbojeneratör sıcak kaynaktan ön
ısıtmaya doğru ortaya çıkan ısıyı kullanır ve buharlaştırıcı içerisindeki uygun organik çalışma sıvısını
buharlaştırır (2→3→4). Organik sıvı buhar, doğrudan veya devir düşürme dişlisi vasıtasıyla elektrik
jeneratörüyle birleştirilebilen elektrik türbinine enerji verir (4→5). Buhar daha sonra su veya hava ile
soğutularak yoğunlaştırıcı içerisinde yoğunlaştırılır (5→1). Organik sıvı son olarak ön ısıtıcı ve
buharlaştırıcıya pompalanır (1→2); böylelikle kapalı çember devresindeki işlemler dizisi sona erer.
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Şekil 4. ORÇ Kapalı Çevrim Termodinamik Çevrimi (T-S Diyagramı).
3.1 Çalışma Sıvısının Seçilmesi
Düşük sıcaklıklarda ısı transfer verimsizliği önemli olduğundan, bu sıcaklıklardaki uygulamalarda
kullanılacak çalışma sıvısının seçimi kritiktir. Bu tür verimsizlikler, büyük ölçüde sıvının termodinamik
özellikleri ve çalışma koşullarına bağlıdır. Düşük kalitede ısı elde etmek için, sıvı genellikle sudan
daha düşük kaynama seviyesine sahip olur. Sıvının bazı önemli özellikleri aşağıdaki gibidir:
1) İzoentropik doymuş buhar enerjisi: Geleneksel Buhar Rankin Çevrimindeki gibi bir kızdırma
yaklaşımı, sıcaklık alt seviyesi nedeniyle uygun değildir. Bu yüzden, buharlaştırıcı egzozunda
gerçekleşen küçük bir kızdırma işlemi her zaman tercih edilecektir. Bu “ıslak” sıvılar için bir
dezavantajdır (genişlemenin sonunda iki kademeli durumdaki gibi). Kuru sıvıların kullanılması
halinde, rejeneratör kullanılmalıdır.
2) Donma alt noktası, yüksek kararlılıktaki sıcaklık: Suyun aksine, organik sıvılar yüksek
sıcaklıklarda genellikle kimyasal bozulmalara ve ayrışmaya maruz kalır. Azami ısı kaynağı
sıcaklığı, bu yüzden, çalışma sıvısının kimyasal kararlığıyla sınırlıdır. Donma noktası,
çevrimdeki en düşük sıcaklık olmalıdır.
3) Yüksek buharlaşma ısısı ve yoğunluk: Gizli sıcaklığı ve yoğunluğu yüksek olan bir sıvı
buharlaştırıcı içerisindeki kaynaktan daha fazla enerji emecektir. Dolayısıyla gereken akış hızı,
tesis boyutu ve pompa tüketimi düşecektir.
4) Düşük çevre tesiri: Hesaba katılacak ana parametreler Ozon tükenme potansiyeli (ODP) ve
küresel ısınma potansiyelidir (GWP).
5) Güvenlik: Sıvı, tahriş edici, yanıcı veya zehirli olmamalıdır. Sıvı tehlikelilik seviyesini
belirlemek için ASHRAE soğutkanlar güvenlik sınıflandırması kullanılabilir.
6) Kolay bulunabilirlik ve düşük maliyet.
7) Uygun basınçlar.
3.2. ORÇ’nin Bazı Önemli Avantajları
Buhar türbin sistemlerine kıyasla, ORÇ bazı özel avantajlara sahiptir. Buhar türbini yüksek sıcaklık ve
basınçta kullanıldığı için genellikle daha verimli olsa da ORÇ aşağıda belirtilen kendine has bazı
özellikler nedeniyle birçok uygulamada tercih edilmektedir. Şekil 5, jeotermal uygulama esnasında iki
sistemi şematik olarak göstermektedir.
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Şekil 5. Buhar ve ORÇ Sistemleri.
1) ORÇ’de sıcak kaynak türbinle temas halinde olmadığından, jeotermal sularda bulunabilecek
kirletici maddelerin türbine zarar verme tehlikesi yoktur. Flaş buharının jeotermal kaynaktan
doğrudan buhar türbinine geçmesi sebebiyle, bu tehlike buhar türbininde mevcuttur. Jeotermal
sular temiz değilse bu durum tahribata yol açabilir. Türbin bıçaklarındaki hasar elbette daha
yüksek bakım maliyetine sebep olur. Zira bu durumda bıçakların sık sık yenilenmesi
gerekmektedir. ORÇ’de, türbin bıçaklarına temas eden buharın temiz çalışma sıvısının buharı
olmasından ötürü, türbinin 20 yıldan fazla sorunsuz çalışması nadir değildir.
2) Ayrıca organik çalışma sıvısı buhar türbinindeyken yüksek moleküler ağırlığı olan bir
maddedir. Daha küçük olan yüksek hızlı buhar molekülleri türbine yüksek hızla çarpar,
dolayısıyla bıçakların tahribatına neden olur. Bu da türbinin bakım ve yenileme sıklığını ve
toplam maliyeti artırır.
3) ORÇ daha düşük sıcaklık ve basınçlarda çalıştığı için bileşenlerdeki mekanik ve termal
gerilim, buhar türbinine kıyasla daha düşüktür. Bu da bileşenlerin ömrünü artırır.
4) ORÇ daha düşük sıcaklık ve basınçlarda çalıştığı için çalışma alanında bir operatöre ihtiyaç
yoktur. ORÇ personele gerek duymadan uzaktan kontrol edilip çalıştırılabilir. Bu da çalışma
maliyetini ciddi şekilde azaltır.
5) ORÇ’nin önemli bir avantajı da nominal enerjinin %10’u gibi kısmi yüklemelerde bile nispeten
daha yüksek verimlilikle çalışabilmesidir. Bu, girdi ısısının sık devinim yaptığı bazı endüstriyel
uygulamalarda ve ORÇ’nin buhar türbinlerine kıyasla daha uzun süre çalışabildiği GüneşTermal uygulamalarda özellikle avantajlıdır. Zira bu tür uygulamalarda güneşin doğduğu
sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayıp güneşin battığı akşamın geç saatlerine kadar
işleyebilir.
6) Çalışma sıvısı su/buhar yerine kullanıldığından su kullanımı gerekli değildir. Ayrıca buhar
sistemlerinde genellikle gerekli olan mineralsiz su veya diğer yardımcı sistemlere ihtiyaç
yoktur. Dolayısıyla sistemin tamamının işletilmesi ve kontrolü daha kolaydır.
7) ORÇ’de türbin, buhar türbinine kıyasla daha düşük bir hızla döner, bu da mekanik zorlanmayı
azaltır. Ayrıca, aracı olarak devir düşürücü dişli sistemi ve bağlı parçaları yoluyla doğrudan
türbinle jeneratör arasında bir bağ kurulmasına imkan tanır.
8) ORÇ ile yüksek türbin verimliliği (%85’e varıncaya kadar) elde edilebilir.
9) Ek olarak, çalıştırma-durdurma işlemlerinin kolaylığı, otomatik/devamlı çalıştırılabilme, güvenli
ve sessiz çalıştırma, sahaya yüksek uyumluluk (%98 ve fazlası nadir değildir) ve ciddi
bakımlar olmaksızın geçen uzun ömür (20+ yıl) diğer avantajları arasındadır.
10) Üretilen enerjinin düşük MW aralığında olduğu özel durumlarda ORÇ’nin buhar türbini
karşısında özel ekonomik avantajı bulunmaktadır. Zira buhar türbini ek olarak çevresel bir
sistem gerektirmekte; bu sistem maliyete eklenmekte ve bu da ekonomik anlamda küçük
boyutlarda olmamaktadır.
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4. TÜRKİYE’DE BİR DURUM ÇALIŞMASI: JEODEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. SARAYKÖY
JEOTERMAL SANTRALİ
Önümüzdeki günlerde Denizli Sarayköy’de mevcut olan jeotermal bir alanda, 750 kW net kurulu
gücünde ORÇ enerji sistemi çalışmaya başlayacaktır.
•
•

Proje; Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Gerali köyü 15 nolu işletme ruhsatı ile belirlenen
alandadır.
Bu projeye konu olan işletmenin hedefi, ruhsat alanının kuzey kenarında, 2.5 MW
kapasitede yılda 18.792.000 kWh brüt elektrik enerjisi üreten bir elektrik santrali kurup
çalıştırmaktır.

4.1. Projenin Ortaya Çıkış Nedenleri
•

•
•
•

•
•

Bilindiği gibi ülkemiz, dünyanın önde gelen jeotermal enerji kaynaklarına sahiptir ve jeotermal
enerji açısından çok avantajlı bir konumdadır; zira yeryüzünün sadece %5’lik kısmına tekabül
eden jeotermal bölgeler arasında yer almakta ve bu konumu ile jeotermal potansiyel
açısından Avrupa’da birinci, Dünya’da ise yedinci sırada yer almaktadır.
Türkiye’de MTA kayıtlarına göre ülke genelinde 277 alanda jeotermal oluşum olduğu
bilinmektedir.
Ülkemizde jeotermal kaynakların kullanımına bakıldığında %60’a yakın kısmının ısıtma
uygulamasına uygun alanlar, %30 civarındaki alanların diğer kullanım alanlarına uygun ve
yaklaşık %10’lık kısmının ise ekonomik olarak elektrik üretimine uygun olduğu görülmektedir.
21 Mayıs 2009 tarihinde kabul edilen “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji
Belgesi”nde, yenilenebilir enerji kaynaklarına özel bir önem atfedilmiş ve 2023 yılına kadar
hidroelektrik potansiyelinin tamamının kullanılması, rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin
20.000MW’a, jeotermal kaynaklardan elektrik üretim kapasitesinin 600MW’a çıkarılması ve
güneş enerjisinin kullanımının artması için gerekli düzenlemelerin yapılması için çeşitli
hedefler konmuştur.
Bilinen jeotermal alanlara bakıldığında, Batı Anadolu’da bulunan jeotermal alanların yüksek
orta, Orta ve Doğu Anadolu bölgesinde bulunan alanların düşük ve orta ısıya sahip oldukları
görülmektedir.
Görüldüğü gibi ülkemizde jeotermal kaynaklara yönelik yatırım yapılacak önemli bir
potansiyel bulunmaktadır.

4.2 Neden ORÇ Teknolojisi
•
•
•
•
•
•
•

Projeye yatırım yapma kararı alınırken, saha ile ilgili olarak verilerin çok yeterli olmadığı ve
sahanın henüz tam olarak incelenmemiş olduğu belirlendi.
Genel olarak jeotermal yatırımlar üretim aşamasına gelene kadar doğaları gereği
“belirsizlikleri yüksek” sistemler olarak nitelenmektedir.
Bu tip belirsizliklerin olduğu durumlar da ise en sağlıklı yatırım modelinin “Modüler Büyüme”
olduğuna karar verildi.
Modüler büyüme modelin de yatırım, küçük modüller halinde kısa sürede hayata
geçirilebilmektedir. Bu modelin en büyük üstünlüğü saha kapasitesinin üzerinde yatırım
yapılmasının önlenmesidir.
Yeterli debide ve sıcaklıkta kuyu olması durumunda bu tip bir sistem yaklaşık 3–4 aylık bir
süre içinde enerji üretebilir hale getirilebilmektedir.
Daha küçük yatırım ve daha az kuyu ile nakit üretmeye başlayan sistem sonraki modülleri de
finanse ederek bir destek mekanizması oluşturabilmektedir.
Bir modül kurulup işletilirken, sahanın olası sorunları belirlenip çözümlenebilir. İşletme
sırasında yürütülecek gözlem ve test çalışmaları, yeni yatırım yapılmasına olanak sağlayacak
bir performans gösterirse diğer modüllerin kurulması kararı alınabilir. Modüler büyüme, saha
potansiyelinin izin verdiği ölçüde devam edebilir.
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Büyük ölçekli projelerin birim kapasite maliyetinin daha düşük olması yatırımcıları bu yönde
teşvik etse de, modüler gelişim modelinin daha güvenilir olduğu düşünülmektedir.

Yukarıdaki noktalardan yola çıkarak yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda, Şirketin iş modeline
en uygun çözümün Pratt&Whitney Power Systems, PureCycle 280 model turbo jeneratörünün uygun
bir çözüm olduğuna karar verdik.
Sistemin özellikleri aşağıdaki gibidir.
PWPS imalatı olan PureCycle ürünü 280kW üretim kapasitesine sahiptir. 910C ile 1460C arası akışkan
sıcaklıklarında çalışabilmektedir. Pratt&Whitney Power Systems tarafından daimi olarak stokta tutulan
bu ürün 3-4 ay gibi bir sürede kurularak enerji üretebilir hale gelmektedir.
4.3 JEODEN Elektrik Üretim A.Ş. Sarayköy Projesi Zaman Çizelgesi
Jeoden Elektrik Üretim İnşaat San. Tic. A.Ş. 2. Kasım 2010 tarihinde Termikel Grup ve Değirmenci
Grup ortaklığı ile kurulmuştur.
Değirmenci Grup, Sarayköy Gerali sahasında 2003 yılından itibaren muhtelif sondaj çalışmalarında
bulunmuştur. 2003 yılında MDO–1 Kuyusunda 2120 metre derinlikte 1200 sıcaklıkta ve 50Lt/sn
debide sıcak su bulmuş. Ancak o yıllarda bu değerler elektrik üretimi için ekonomik bulunmadığı için
kuyu kapatılıp kendi haline bırakılmıştır.
2010 yılı başlarında şirketlerimiz arasında söz konusu kuyunun hayata geçirilip yapılmış olan
görüşmeler teknik safhaya çekilmiş ve kuyu ile araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.
Yapılan görüşmeler anlaşma ile sonuçlanmış ve EKİM 2010’da bir üretim şirketi kuruluşu için taraflar
aralarında anlaşmışlar ve 2 Kasım 2010 tarihinde JEODEN A.Ş. kurulmuştur.
Şirket kuruluş prosedürleri ile geçen Kasım 2010’dan sonra gerekli olan idari başvurular yapılmış
olup Aralık 2010’da santral projelendirme çalışmaları ve tedarikçiler ile görüşmeler başlatılmıştır.
Aralık 2010 sonunda kuyu pompası, su soğutma kulesi ve santral ekipmanları siparişleri verilmiş ve
reenjeksiyon kuyusu için jeofizik çalışmalarına başlanmıştır.
3 adet Pratt&Whitney Power Systems, PureCycle 280 türbo jenaratörleri Şubat ayı ortasında
Amerika’dan yüklenecek olup Mart ortasında İzmir Limanına giriş yapmış olacaktır. İzmir Limanından
low-bed kamyonlara yüklenecek olan ekipmanların 24 saat içinde Denizli Sarayköy’de santral
sahasına varması planlanmaktadır.
Santral alanında inşaat çalışmaları Ocak 3. Haftasında başlamış, kaba inşaat çalışmaları bittikten
sonra mekanik montaj hazırlıkları başlayacaktır.
Şalt sahası ve enerji nakil hattı ile ilgili çalışmalar Şubat ayının ilk haftasında başlayacaktır.

SONUÇ
Pratt&Whitney Power Systems PureCycle 280 sistemi, kullandığı ORÇ teknolojisi ile orta sıcaklıktaki
sahalar için hızlı devreye alınabilen bir elektrik üretim sistemidir. Özellikle sistematik belirsizliklerin
yüksek olduğu benzer ortamlar da hızla devreye alınarak özellikle kuyu başı sistemlerinde verimli
sonuçlar ortaya çıkaracaktır.
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ÖZGEÇMİŞ
Hasan ÖZDEN
IT sektöründe yaklaşık 20 yıl çeşitli pozisyonlarda çalıştıktan sonra son 12 yıldır enerji ve ölçüm
sektöründe görev yapmaktadır. Şu anda JEODEN Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünü
yürütmektedir.
David PAUL
ORÇ sistemleri ile ilgili ürün geliştirme, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yaklaşık 20 yıllık tecrübeye
sahiptir. Şu anda Pratt&Whitney Power Systems’de Uluslar arası Satış ve İş Geliştirme Müdürü olarak
görev yapmaktadır.
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JEOTERMAL SANTRALLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ayşe Hilal KIVANÇ
Umran SERPEN

ÖZET
Jeotermal santrallerin ilki 1904 yılında kurulmuş olup, buhar baskın bir jeotermal sistemden
beslenmekte olan bir atmosferik buhar türbininden ibaret bir proses idi. Daha sonra benzeri prosesler
kondenser ile takviye edilerek 1930’lu ve 40’lı yıllarda Larderello’da kurulmuştur. Su baskın jeotermal
sistemler için ilk santral ise 1958 yılında Wairakei’de kurulan flaş sistemine dayalı santral idi. Bundan
sonraki 1960’lı ve 70’li yıllarda, başlangıçta kullanılan tek flaşlı sistemlerin yanında iki flaşlı sistemler
de (daha yüksek sıcaklıklı kaynaklar için) kurularak işletilmeye başlanmıştır. Bindokuzyüz seksenli
yıllarda önce prototip olarak devreye giren “binary santraller” 1990’lı ve 2000’li yıllarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
Özünde termik santral grubunda bulunan ve onlar gibi temel yük santralı olarak işletilen jeotermal
santraller, termiklerden kazanlarının yeraltında olmasıyla, ayrılırlar. Termik santrallerden diğer bir farkı
da, düşük kaynak sıcaklıkları dolayısıyla, düşük verimlilikleridir. Yeraltındaki bir kaynağa bağlı
oldukları için, bu kaynağın yalnız sıcaklığına değil, fizikokimyasal özelliklerine de bağlıdırlar. Bundan
ötürü, santral tipi seçimi önem kazanmaktadır.
Ülkemizde çeşitli sıcaklıklarda jeotermal kaynaklar bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı orta entalpili
kaynaklardır ve bu kaynaklar için santral seçimi ister istemez “binary” tip olacaktır. Özellikle yüksek
entalpili kaynaklara dayalı santrallerin seçiminde, 1960’lı ve 70’li yıllarda devreye alınan flaş
sistemlerin verimlerini arttırmak için, “bottoming binary” ve “kombine santral” tipi seçenekleri de ortaya
çıkmıştır.
Bu çalışmada flaş proseslerle yeni ortaya çıkan kombine prosesler karşılaştırılmış, avantaj ve
dezavantajları anlatılmış ve Türkiye’deki jeotermal kaynaklara uygunlukları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çift flaş sistemi, Bottoming Binary çevrim, Kombine çevrim, Optimizasyon

ABSTRACT
First geothermal power plant installed in 1904 was a process composed of atmospheric turbine, which
used to be fed by a vapor dominated geothermal system. Later on in 1930s and 1940s, similar
processes enhanced by condensers have been installed in Larderello area. First geothermal power
plant based on flash process fed by water dominated systems was installed in 1958 at Wairakei, New
Zealand. Afterwards in 1960s and 1970s, beside singleflash processes, double flash processes for
higher enthalpy geothermal fields have been installed and operated. In 1980s first prototype binary
geothermal power plants were introduced and they were started to be widely used in 2000s.
Geothermal power plants, which essentially belong to thermal plant group and are operated as baseload power plants like them are separated from thermal power plants as having boilers underground.
They also differ from thermal plants for having low efficiencies due to low resource temperatures. As
they depend upon underground resource, they are dependent on not only resource temperatures but

Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

112 _______

also phsyco-chemical properties of those resources. Therefore, power plant type selection is a very
important issue.
We have various geothermal resources with different temperatures in Turkey. Some of them are
resources with middle enthalpies, and therefore, binary type power plants are necessary to install for
them. In recent years, in order to increase the efficiencies of flash geothermal processes, bottoming
binary and combined geothermal power plants have been introduced for higher enthalpy geothermal
fields.

In this study, old flash processes are compared with new combined systems; advantages and
disadvantages are reported, and suitability of them for turkish geothermal resources have been
discussed and results are presented.
Key Words: Double flash system, Bottoming Binary cycle, Combine cycle, Optimization.

1. GİRİŞ
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan jeotermal enerji, uzun yıllardan beri, birçok ülkede
kullanılan temiz enerji kaynaklarından biridir. Yerkabuğunda birikmiş, basınçlı, sıcak su, buhar enerjisi
olarak tarif edilen jeotermal enerji ile ilgili ilk araştırmalar 1800’lü yıllarda İtalya’da başlamış, ülkemizde
ise 1963 yılında araştırmalara başlanmış ve ilk santral 1984 yılında işletmeye alınmıştır.
Dünya’da jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi en yüksek ülkeler ABD, Filipinler, Endonezya, İtalya
ve Meksika’dır. 2008 yılı üretimlerine göre Dünya’da jeotermal kaynaklardan üretilen toplam elektrik
enerjisi 10470 MWe’dir [1]. Gelişen santral teknolojileri ile orta ve düşük sıcaklıklı ve suyun hakim
olduğu jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir [2]. Özellikle ikili (binary) elektrik
üretim sistemleri ve birleşik (kombine) sistemler jeotermal kaynaktan elektrik üretim teknolojilerinde
oldukça önemli bir yere sahiptir.
Hazırlanan bu çalışmada Türkiye’deki bir jeotermal kaynak için uygulanabilecek çevrim modellerinin
karşılaştırılması yapılmaktadır. Çalışma kapsamında, sahada uygulanabilecek üç farklı santral modeli
olarak çift flaş, bottoming binary ve kombine çevrimler tasarlanmıştır. Santral modellemelerinde,
sistem elemanları üzerinde optimizasyon yapılmış böylece optimum santral işletme şartları tespit
edilmiştir. Hesaplamalar sonucu elde edilen net elektrik enerjisi ile santral verimlerinin karşılaştırılması
yapılarak, belirlenen şartlarda en verimli model tespiti yapılmıştır.

2. JEOTERMAL ENERJİDEN ELEKTRİK ÜRETİM SİSTEMLERİ
Jeotermal akışkanın kullanımı önceleri sadece ısınma, yemek pişirme amacıyla kullanılmasına
rağmen, bor üretimi amaçlı ilk saha çalışmaları 1833 yılında İtalya’da başlamıştır. 1904 yılında yine
İtalya Larderello sahasında ilk kez buhardan elektrik üretimi yapılmıştır [3]. Sonrasında birçok ülkede
jeotermal saha çalışmaları devam ederken, 1963 yılında Türkiye’de ilk jeotermal sondaj yapılmış ve
1968 yılında Kızıldere jeotermal sahasının keşfedilmiştir [3].
Devam eden yıllarda jeotermal alanlarla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmiştir ve 2008 yılı
sonunda Dünya’da jeotermal elektrik üretimi yaklaşık 10470 MWe düzeyine ulaşmıştır. Türkiye’de
2009 yılı itibariyle jeotermal kaynaklı elektrik üretim tesisi kurulu gücü 87.7 MWe’dir [4].
Dünya jeotermal enerji kaynaklarının çoğu çift fazlı, sıvı yoğun ve içinde çözünmemiş gaz miktarı ile
çökelmeye sebep olan karbonatlı bileşimler barındıran özelliktedir.

Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

113 _______

Orta sıcaklıklı jeotermal kaynaktan elektrik üretimine geçebilmek adına geliştirilen ikili (binary) çevrim
modeli, üretilen akışkandaki ısı enerjisini ikincil bir akışkana aktarma ile elektrik üretme ilkesine
dayanmaktadır. Bunların dışında, hem ayrıştırıcılı hem de ikili (binary) tip çevrim modelini kapsayan
başka bir çevrim modeli de geliştirilmiş ya da kombine jeotermal enerji çevrimleri olarak ortaya
çıkmıştır.
2.1. Çift Fazlı Akışkan İçin Elektrik Üretim Sistemleri
Suyun hakim olduğu jeotermal kaynaklarda sıvı-buhar karışımı ve/veya kuyudan yükselirken 2 faza
dönüşmesi gerçekleştiğinden, buharın türbine gönderilmeden önce sudan ayrılması gerekmektedir. Bu
sebepten, bu tür jeotermal akışkanlardan elektrik üretimi sırasında ayrıştırıcı (separator)
kullanılmaktadır. Tek separatorlü ve iki separatörlü olan modelleri mevcuttur. Bir separatörün
kullanıldığı sistemler Tek Flaşlı “Single Flash ” olarak anılırlar. Böyle bir jeotermal çevrimde akışkan
separatörde ayrıştırıldıktan sonra buhar türbine, sıvı kısım ise formasyona geri basılmaktadır.
İki fazlı akışkanlardan daha fazla enerji elde edebilmek için iki kademeli separasyon sistemiyle birlikte
çift giriş basıncına sahip türbinler kullanılır. “Double Flash” olarak ifade edilen çift flaşlı sistemlerde,
birinci kademe ayrışımından sonra alınan sıcak su ikinci kademe separasyondan geçirildikten sonra,
elde edilen buhar daha düşük basınçlı ikinci bir türbine gönderilerek ya da aynı türbinin düşük basınçlı
kademesine gönderilerek daha fazla elektrik enerjisi üretilebilir. Türbinin dışarı boşalım (egzost)
kısmını atmosfer basıncının altında tutabilmek için, buhar içinde bulunan CO2, H2S gibi yoğuşmayan
gazların ayrıştırılması gerekmektedir. Yoğuşmayan bu gazları ayırmak için kondansörde bir pompa
yada ejektör kullanılmalıdır [5].
Şekil 1’de çift flaşlı örnek bir jeotermal elektrik santralinin şematik çalışma mekanizması görülmektedir.

Şekil 1. Çift Flaşlı (Double Flash) Örnek Elektrik Üretim Santrali [2].
2.2. Binary (İkili) Elektrik Üretim Sistemleri
Düşük sıcaklıklı (<180 °C) ve sıvı ağırlıklı jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi için, jeotermal
akışkandan ikinci bir çalışma sıvısına ısı geçişinin bir ısı değiştiricide sağlanması ve ikinci sıvının da
türbinde genleşip yoğuşturucuda faz değiştirmesiyle ortaya çıkan artık ısının soğutma kulesinden
atılması sonucu tamamlanan kapalı devre, bir Rankine çevrimidir [5].
İkili (binary) çevrimlerde ikincil akışkan olarak genellikle, n-pentan, izo-pentan, izo-bütan gibi
hidrokarbonlar kullanılmaktadır. Kullanılan ikincil akışkanlar suya göre daha düşük kaynama
sıcaklıklarına sahip oldukları için, rezervuar sıcaklığı düşük olan jeotermal kaynaklardan elektrik
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üretimi bu şekilde sağlanmaktadır. Şekil 2’de basit bir binary jeotermal elektrik santrali şeması
bulunmaktadır.

Şekil 2. İkili (Binary) Çevrim Örnek Elektrik Üretim Santrali [2].
2.3. Jeotermal Kombine Elektrik Üretim Sistemleri
Jeotermal kaynaklardan diğer sistemlere göre daha fazla elektrik enerjisi üretebilmek için geliştirilmiş
sistemlerdir. Genel olarak farklı tip çevrimlerin bir araya getirilerek oluşturulmuş olan bu sistemlerden
en fazla kullanılanı tek separatörlü buharlaştırıcı sistem ile ikili (binary) çevrimin tümlenmesiyle
oluşturulan “Bottoming Binary Çevrimi” olarak adlandırılan çevrim modelidir. Şekil 3’de örnek şema
üzerinde Bottoming Binary tip bileşik santral örneği gösterilmiştir.

Şekil 3. Bileşik Jeotermal Santral Örnek Şeması (Bottoming Binary) [2].
Şekil 3’e göre, belirtilen numaralandırmalar, akışkanın santralde ilerlediği yolun sıralamasını ifade
etmektedir. 1 ile 7 arası numaralandırmalar, üretilen jeotermal akışkanın santralde izlediği yolu, a ile e
arası sıralama ise, ikili (binary) çevrimde kullanılan ikincil akışkanın izlediği yolu ifade etmektedir. 7
noktasındaki jeotermal akışkan ısısını ikincil akışkana aktardıktan sonra re-enjeksiyon kuyusuna geri
basılacaktır. Jeotermal akışkanın ısısını alan ikinci akışkan ise ikili sistemde enerji üretimini
sağlayacaktır.
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3. TÜRKİYE’DEKİ JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN TASARLANACAK SANTRAL MODELLERİ,
SİSTEM ANALİZLERİ
Türkiye’deki bir jeotermal santral için tasarlanan üç farklı çevrim modeline ait yüzey tesislerinin her biri
ayrı bir sistem elemanı olarak ele alınmış ve hesaplamaları yapılmıştır. Her bir santral modelinin
hesaplamaları sırasında bazı değerler sabit tutulmuştur. Bunlar, rezervuar şartları, kuyubaşı basınç ve
sıcaklık değerleri, buhardaki yoğuşmayan gaz miktarı, toplam akış debisi, mevcut santralin bulunduğu
bölgeye ait hava sıcaklığı ve nemlilik değerleri, santral elemanları olan türbin, jeneratör, pompa ve
soğutma kulesi fan verimlilikleri şeklinde sıralanmaktadır. Her bir model için kullanılan sabitler Tablo
1’de belirtilmiştir.
Tablo 1. Model Uygulamalarında Kullanılan Sabitler
Birim Değer
Rezervuar sıcaklığı

°C

200–240

Kuyubaşı basıncı

bar

19

Kuyubaşı çift fazlı akışkan entalpisi

kJ/kg 943

Toplam üretilen debi

ton/st 1155

Buhardaki ağırlıkça yoğuşmayan gaz miktarı

%

Yoğuşmayan gazların tamamı

15
CO2

Buhar türbini verimi

%

80

Organik türbin verimi

%

85

Jenerator verimi

%

95

Pompa verimi

%

80

Pompa motor verimi

%

90

Soğutma kulesi fan verimi

%

50

Bölgenin atmosfer basıncı

bar

0.959

Bölgenin yıllık ortalama hava sıcaklığı

°C

16

Bölgenin yıllık ortalama bağıl nem miktarı

%

61

Soğutma kulesinden çıkan hava nemliliği (bağıl)

%

90

Kullanılan sabitlerin yanında, her bir model için gerçekleştirilecek sistem elemanlarının analizleri de
sabit tutulmuştur.
Model tasarımlarına kaynak oluşturan jeotermal sistem, yüksek entalpili, çift fazlı ve buhar içinde
yoğuşmayan gaz miktarı yüksek bir kaynak olduğundan, tasarlanan her bir model için, separatör
kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Burada kullanılan separatör Webre tipi siklon ayrıştırıcılardır.
Separatörlerin analizinde, çevrimin tamamını da etkileyecek en önemli nokta separatör basıncının yani
çift fazlı akışkanın flaş edileceği basınç değerinin en fazla buhar elde edecek şekilde tespit edilmesi
olacaktır. Separatör analizinde temel alınacak prensip, termodinamiğin 1. yasasına göre enerji
korunumu ve kütle korunumu olacaktır.
Modellemelerde yapılan bir diğer önemli analiz, türbin- jenaratör analizleridir. Genel termodinamik
sistemlerde kabul edilen sürekli, adiyabatik şartı türbindeki genleşme prosesinde de geçerli olup,
potansiyel ve kinetik enerji terimlerinden gelen kayıplar ihmal edilmektedir. Türbinden elde edilebilecek
maksimum iş değeri, izantropik ve adyabatik genleşme ile yani tersinir süreçte oluşacaktır.
Separatör ve türbin- jenaratör analizlerinin yanında, yoğuşturucu (kondansör) analizi de santralden
elde edilecek elektrik enerjisini etkileyebilecek özelliktedir. Yoğuşturucu çalışma prensibi genel olarak,
hava ya da soğutucu akışkan olarak soğutma kulesinden tedarik edilen sıvı ile türbin çıkışındaki
yüksek sıcaklıktaki akışkanın sıcaklığını düşürmek ve akışkanın tamamını yoğuşturmak esasına
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dayanmaktadır [6,7]. Termodinamiğin 1. yasasına göre enerji ve kütle korunum denklemleri
kullanılarak yoğuşturucu analizleri yapılabilmektedir.
Hazırlanan bu çalışmada geçen jeotermal kaynak gibi yüksek yoğuşmayan gaz içeren jeotermal
kaynaklardan enerji üretim sistemlerinde, türbinden elde edilecek elektrik gücünde kayıp
yaşanmaması için kondanserde biriken yoğuşmayan gazları ayırmak gerekmektedir. Örnek olarak
kullanılan jeotermal kaynaktaki yoğuşmayan gazların tamamının CO2 olduğu kabul edilmiştir ve
sistemden ayırmak için jet-ejektör pompa sistemi kullanılmıştır. Şekil 4’de modellemelerde kullanılan
jet ejektör pompa sistemi görülmektedir.

Şekil 4. Jet Ejektör Pompası Şeması [2].
Santral elemanlarının her biri için yapılan analizler içinde, pompa, soğutma kulesi ve ikili (binary)
sistemlerde kullanılan ısı değiştiricilerin (buharlaştırıcı, ön ısıtıcı vb.) analizleri de yer almaktadır.
Soğutma kulesi, kondanserde yoğuşan akışkanın sıcaklığını azaltmak için kullanılan bir sistemdir.
Hava ve su soğutmalı tipleri bulunmaktadır. Hazırlanan bu çalışmada hava soğutmalı tip soğutma
kulesi sistemi kullanılmıştır. Soğutma kulesi analizlerinde termodinamiğin 1. yasası olan enerji ve kütle
korunumu ilkelerinden yararlanılır. Buna göre, yoğuşuk halde kondanserden soğutma kulesine
gönderilen akışkanın kütlesel debisi, soğutma işlemi sonrasında kondansere geri döndüğünde
herhangi bir kütle ve enerji kaybı olmayacağı kabul edilmektedir. Hava soğutmalı tip soğutma kulesi
analizlerinde, akışkanı soğutmak için gereken havanın kütlesel debisi ve fanda harcanan gücün
hesaplamaları yapılmaktadır.
Buharlaştırıcı ve ön ısıtıcı gibi ısı değiştiriciler ikili (binary) sistemlerde kullanılan en önemli sistem
elemanlarındandır. Buharlaştırıcı ve ön ısıtıcıların çalışma prensibi, jeotermal akışkan ve çalışma
akışkanı arasındaki enerji transferinin sabit olduğu ve termodinamiğin birinci yasasına göre, herbirinde
kütle ve enerji korunumunun sağlanmasına dayanmaktadır. Ayrıca ısı değiştiricilerin iyi yalıtılmış olup,
herhangi bir kayıp olmadan ısı transferinin sadece jeotermal akışkan ve çalışma sıvısı arasında
gerçekleştiği kabul edilmektedir [2]. Bununla birlikte akışın sabit ve sürekli, sistem üzerine etki edecek
potansiyel ve kinetik enerjilerin de ihmal edileceği kabul edilmiştir [8].

4. TÜRKİYE’DEKİ JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN TASARLANAN SANTRAL MODELİ–1
Örnek jeotermal kaynak için tasarlanan santral modelinin ilki çift flaş (double flash) çevrim modelidir.
Şekil 5’de uygulanan modelin yüzey tesisleri ve santral akış şeması yer almaktadır. Buna göre,
üretilen çift fazlı jeotermal akışkan ilk separatörde sıvı ve buhar kısmı ayrıştırıldıktan sonra buhar fazı
yüksek basınçlı türbinde genleşerek jenaratörde elektrik üretilmesi sağlanır. İlk separatörde ayrışan
sıvı kısım ise ikincil separatöre gönderilerek tekrar sıvı ve buhar fazlarına ayrıştırılır. İkinci
separatörden ayrışan buhar düşük basınçlı türbinde genleştirilerek jenaratörde elektrik üretimi
sağlanır.
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Şekil 5. Çift Flaş Modeli Akış Diagramı [9].
Her iki türbin çıkışında genleşen buhar tek bir noktada birleştirilerek aynı kondanser ve soğutma kulesi
sistemine bağlanmıştır. Soğutma kulesinde sıcaklığı azaltılan akışkan pompa ile basınçlandırılarak
yoğuşturucuya geri gönderilir. İkinci separatörde ayrıştırılan sıvı fazdaki jeotermal akışkan
reenjeksiyon kuyusuna geri basılacaktır. Akışkan içinde bulunan yoğuşmayan gazların ayrışması için
kondanserde jet-ejektör pompa sistemi kullanılmıştır.
4.1. Çift Flaş Modeli Optimum Çalışma Şartlarının Tayini
Model uygulaması yapılan çift flaşlı santral modelinin optimum çalışma şartlarının tayini için
oluşturulan model üzerinde bir takım hesaplamalar yapılmıştır. Bunlar, türbin çıkış basıncı ve
kullanılan separatörlerin çalışma basıncıdır.
4.1.1 Türbin Çıkış Basıncı Optimizasyonu
Modele göre, her iki türbinin bir kondansöre bağlı oluşturulmasının nedeni, türbin çıkışlarında
atmosferik basınçların altına düşebilmeyi sağlayacak vakum basınçlarının elde edilebilmesi ve
böylelikle buhar türbinlerinden daha fazla enerji elde edilmek istenmesidir. Türbin çıkış basıncının
optimize edilmesinde bir diğer önemli faktör de kondansöre bağlı kullanılan jet-ejektör pompa
sisteminin çalışma basınçlarında türbin çıkış basıncının tayin edilebilmesidir. Kullanılan jet-ejektör
pompa sisteminin sorunsuz çalışabilmesi ve türbinlerden en fazla enerjinin elde edilebilmesi için türbin
çıkış basınçlarının dolayısıyla yoğuşturucu basıncının 0.06 bar değerinin altına inmemesi gerektiği
hesaplanmıştır. Türbin çıkış basınçlarının tayininde seçilecek basınç değerine karşılık gelecek
sıcaklıkların da önemli olduğu bilinmektedir. Çevrimin soğutma sisteminde istenilen verime minimum
güç harcayarak ulaşabilmek için, türbin çıkış sıcaklıklarının yüksek olmaması dolayısıyla türbin çıkış
basınçlarının uygulanabilir en düşük basınç değerlerinde çalıştırılması gerekmektedir. Model
hesaplamalarında bu değerin her iki türbin için 0.06 bar basınç ve 36 °C sıcaklık değeri olacağı
hesaplanmıştır.
4.1.2 Separatör Basıncı Optimizasyonu
Optimize edilen bir diğer önemli parametre, separatör çalışma basınçlarıdır. Uygulamada kuyubaşı
basınç değeri 19 bar olduğundan ilk separatör çalışma basıncı 18 bar- 2 bar buna bağlı olarak ikinci
separatör basıncı 17 bar- 0.2 bar değer aralıklarında çalıştığı ön görülüp, seçilen basınç aralıklarında
elde edilen net elektrik güçleri karşılaştırılmıştır. Şekil 6’da her iki separatör basınçlarının değişen
değerlerine göre santralden elde edilecek net güçlerdeki değişim gösterilmektedir.
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Şekil 6. Separatör Basıncı Optimizasyonu
Şekil 6’da görüldüğü gibi, birinci separatör basıncının 6 bar, ikinci separatör basıncının da 1 bar olarak
seçilmesiyle elde edilen net santral gücü 27,5 MWe olarak hesaplanmıştır. Artan separatör basınçları
ile elde edilecek net santral gücünde azalma olacağı ve maksimum net santral gücünün elde
edilmesini sağlayan separatör basınçlarının çift flaş santral modeli için optimum değerler olacağı tespit
edilmiştir.
Şekil 7’de ise belirlenen optimum separatör basınçlarında, değişen türbin çıkış basıncına göre yüksek
basınçlı türbin, düşük basınçlı türbin ve santralden elde edilecek net güç değerlerindeki değişim
görülmektedir. Buna göre, modelde belirtilen santralden en fazla 27,5 MWe elde edilecektir.

Şekil 7. Türbin Çıkış Basıncına Göre Değişen Güçler
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Türbin çıkış basıncı ve her iki separatör basınçlarının optimize edildiği çift flaş sisteminde elde edilen
sonuçlara göre sistemdeki termodinamik çevrime ait sıcaklık- entropi (T-s) ve basınç- entalpi (P-h)
diagramları Şekil 8 ve Şekil 9’da belirtilmektedir.

Şekil 8. Çift Flaş Modeline ait T-s Diagram

Şekil 9. Çift Flaş Modeline Ait P-h Diagramı
Kabul edilen kuyubaşı basınç ve entalpi değerine göre tasarlanan çift flaş çevrim modelinde, optimum
çalışma şartları sonucunda 27.5 MWe net elektrik gücü % 10 çevrim verimliliği elde edilmektedir.

5. TÜRKİYE’DEKİ JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN TASARLANAN SANTRAL MODELİ–2
Çalışmada kullanılan jeotermal kaynak için uygulanabilecek bir diğer model “bottoming binary” tip
santral modelidir. Bottoming binary tip santral modeli, tek flaşlı buhar çevrimi ve ona bağlı organik
rankin çevriminden oluşmuş entegre bir modeldir. İkincil akışkana ısı aktarımı prensibine dayalı kapalı
devre rankin çevrimi olarak da tanımlanan ikili (binary) çevrimlerde kullanılan çalışma sıvısı genellikle,
su buharından çok yüksek molekül ağırlığa sahip hidrokarbonlar olmaktadır. Buradaki çalışmada ikincil
akışkan olarak n-pentan kullanılmıştır. Şekil 10’da tasarlanan Bottoming Binary tip santral modelinin
akış diagramı görülmektedir.
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Şekil 10. Bottoming Binary Tip Çevrim Modeli Akış Diagramı [9]
Şekil 10’da belirtildiği gibi, üretilen jeotermal akışkan öncelikle tek flaş buhar çevrimine girmektedir.
Separatörde iki faza ayrıştırılan jeotermal akışkan buharı türbinde genleştirilerek elektrik enerjisi elde
edilmektedir. Separatörde ayrıştırılan sıvı fazdaki jeotermal akışkan ise doğrudan binary çevrime
iletilmektedir. Buhar çevriminden gelen sıvı fazdaki jeotermal akışkan (brine) ikili (binary) çevrimde
buharlaştırıcı (vaporizer) ve ön ısıtıcıya (preheater) girerek sahip olduğu ısı enerjisini seçilen ikincil
akışkana aktarır. Gerçekleşen ısı takası n-pentanın buhar fazına geçişine kadar devam etmektedir
[6,8]. Doymuş buhar fazındaki n-pentan organik türbine girerek genleşir ve türbinde iş üretilmesi
sağlanır. Türbinden çıkan n-pentanı yoğuşturmak ve sıcaklığını düşürmek için hava soğutmalı
kondansör kullanılmaktadır. Kondansörden çıkan n-pentan pompa ile sıkıştırılıp basınçlandırılır ve ön
ısıtıcıya gönderilerek çevrimin tamamlanması sağlanmaktadır. Ayrıca, her iki buharlaştırıcıdan çıkan
akışkan bir hat üzerinde toplanarak re-enjeksiyon kuyusuna geri basılmaktadır. Şekil 10’da gösterildiği
şekilde tasarlanan modelde, daha fazla enerji açığa çıkması için çift binary sistem kullanılmıştır. Buhar
çevriminden gelen akışkan ikiye ayrılarak benzer özellikteki iki binary çevrime girmektedir. İki ayrı
binary çevrimdeki organik türbinler aynı şaft üzerinden tek bir jeneratöre bağlanmıştır [9].
5.1. Bottoming Binary Santral Modeli Optimum Çalışma Şartlarının Tayini
5.1.1 Separatör Basıncı Optimizasyonu
Buhar çevrimi separatör çıkışından organik rankin çevrimine aktarılan jeotermal akışkan ısısını npentan’a maksimum düzeyde aktarabilmek için separatör çıkış basıncı ve sıcaklığı bu model için
oldukça önemli bir parametredir. Bu sebepten, değişen separatör basınçlarına göre ayrıştırılan
jeotermal akışkanın organik rankin çevrimine giriş sıcaklık değerleri karşılaştırılarak optimum güç
değerlerini sağlayacak optimum basınç değeri bulunmaya çalışılmıştır. Sabit kabul edilen kuyubaşı
basınç ve entalpi değerlerinde separatör basıncı 16 bar ve 6 bar aralığında seçilerek separatör çıkış
sıcaklık değerleri ve buhar türbininden elde edilecek güç değerleri karşılaştırılmıştır. Şekil 11’de
değişen separatör basınçlarına göre türbinlerden elde edilecek güç değerleri ve santral net güç
değerindeki değişim gösterilmektedir. Buna göre, separatör basıncı arttıkça buhar türbin gücü hızlı bir
şekilde azalmakta, tam tersi olarak organik türbinlerden elde edilen güç değerlerinde artış
görülmektedir.
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Şekil 11. Separatör Basıncı Optimizasyonu
Şekil 11’de görüldüğü gibi net santral gücünün en yüksek değeri olan yaklaşık 35,5 MWe değerini
sağlayan separatör basıncının 12,67 bar olduğu hesaplanmıştır. Separatörden ayrışan sıvı fazdaki
jeotermal akışkan 190,4 °C sıcaklık ile binary çevrime girmektedir.
5.1.2 Organik Türbin Çıkış Basıncı Optimizasyonu
İkili (binary) çevrimlerde kullanılan organik türbinlerin çıkış basıncı, n-pentan için yoğuşma noktası
basıncı olarak seçilecektir. Sistemdeki her iki organik türbinin bağlı olduğu hava soğutmalı
kondansörlerden çıkış sıcaklıkları n-pentanın tamamının yoğuşmasını sağlayacak sıcaklık değeri olan
38 °C alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Buna göre, n-pentanın tamamının yoğuşmasını sağlayacak
türbin çıkış basınç değerlerinin her iki organik türbin için 1.09 bar olacağı hesaplanmıştır.
Optimize edilen iki parametre sonuçlarına göre tasarlanan bottoming binary santral modelinden elde
edilecek net santral gücü 35,5 MWe; santral verimliliği ise %12 olarak hesaplanmıştır.
Şekil 12 ve Şekil 13’de modelin buhar çevrimi kısmına ait sıcaklık- entropi (T-s) ve basınç- entalpi (Ph) diagramları görülmektedir.
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Şekil 12. Buhar Sistemi T-s Diagram

Şekil 13. Buhar Sistemi P-h Diagram
Binary çevrimdeki n-pentan’a ait termodinamik çevrim sıcaklık- entropi (T-s) ile basınç- entalpi (P-h)
diagramları da her iki unite için oluşturulmuştur. Birinci ünite n-pentan termodinamik çevrim
diagramları Şekil 14 ve Şekil 15’de; ikinci unite n-pentan termodinamik çevrim diagramları ise Şekil 16
ve Şekil 17’de belirtilmektedir.

Şekil 14. Birinci Unite n-pentan T-s Diagramı
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Şekil 15. Birinci Unite n-pentan P-h Diagram

Şekil 16. İkinci Unite n-pentan T-s Diagram

Şekil 17. İkinci Unite n-pentan P-h Diagram
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6. TÜRKİYE’DEKİ JEOTERMAL BİR KAYNAK İÇİN TASARLANAN SANTRAL MODELİ–3
Belirlenen tüm kabuller geçerli olmak kaydıyla jeotermal kaynak üzerinde uygulanabilecek bir diğer
santral modeli de kombine santral modelidir. Tasarlanan bu modelde amaç, sistemin geneli
düşünüldüğünde, bir önceki bölümde elde edilen düşük buhar çevrimi enerjilerinin arttırılabilmesini
sağlamaktır. Bunun için, bottoming binary modelinden farklı olarak, buhar çevriminde türbinden çıkan
çürük buhar yoğuşturucu ve soğutma kulesi sistemine girmeden, doğrudan ikili çevrimdeki ikincil unite
buharlaştırıcıya gönderilmekte ve sahip olduğu enerjiyi soğutma sisteminde kaybetmeden, n-pentan’a
aktarılması sağlanmaktadır. Burada amaç, jeotermal akışkandan daha fazla enerjinin n-pentana
aktarılarak santralde daha fazla güç elde edilmesini sağlamaktır. Şekil 18’de tasarlanan kombine tip
santral modelinin akış diagramı görülmektedir.

Şekil 18. Kombine Tip Çevrim Modeli Akış Diagramı [9].
Buhar çevrimindeki atmosferik türbinden çıkan çürük buhar ikili çevrimde ikinci ünite buharlaştırıcıya,
separatörde ayrıştırılan sıvı fazdaki jeotermal akışkan ise birinci ünite buharlaştırıcıya gönderilerek
sahip oldukları enerjiyi n-pentan’a aktarmaları sağlanmaktadır. Ön ısıtıcı ve buharlaştırıcı sisteminde
tamamı buhar faza geçen n-pentan organik türbinlerde genleştirilerek hava soğutmalı yoğuşturuculara
aktarılır. Her bir yoğuşturucuda n-pentanın tamamının yoğuşması için gerekli sıcaklık ve basınç
değerlerinde, elde edilen doymuş n-pentan pompalar kullanılarak ön ısıtıcılara gönderilir. Böylece,
kapalı çevrimlerini tamamlamış olmaktadırlar. Buharlaştırıcıda ısı takası gerçekleştikten sonra buhar
içindeki yoğuşmayan gaz olan CO2 tamamı serbest gaz olarak sistemden ayrıştırılarak açığa çıkan sıvı
re-enjeksiyon sistemine dahil edilecektir [9].
6.1. Kombine Santral Modeli Optimum Çalışma Şartlarının Tayini
6.1.1 Separatör Basıncı Optimizasyonu
Diğer modellerdeki gibi kombine santral modeli için de separatör basıncının tayini kuyubaşı basınç
değerine bağlı olarak 16 bar ile 4 bar arasında oluşturulan model sonuçları, elde edilen net elektrik
güçleri karşılaştırılarak optimum separatör basıncı belirlenmiştir. Şekil 19’da elde edilen sonuçlar
görülmektedir.
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Şekil 19. Separatör Basıncı Optimizasyonu
Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, separatör basıncının artmasıyla birlikte buhar türbin
gücünde ve ikinci rankin çevriminden elde edilecek güçte azalma, birinci rankin çevriminden elde
edilecek güçte ise bir artış olduğu görülmektedir. Sistemin geneli değerlendirildiğinde, net santral
gücündeki değişimin optimum separatör basıncında en yüksek değere ulaştığı, daha sonra azalma
gösterdiği görülmektedir. Santral net gücünün en yüksek değere ulaşmasını sağlayan separatör
basıncının 12 bar olduğu hesaplanmıştır. Optimum separatör şartlarında santralden elde edilebilecek
net güç 37 MWe olacağı hesaplanmıştır.
6.1.2 Buhar Türbini ve Organik Türbin Çıkış Basıncı Optimizasyonu
Kombine sistemin buhar çevriminde kullanılan türbin atmosferik türbin olduğundan çıkış basıncı
doğrudan bölgenin atmosfer basıncı alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Organik türbinlerin çıkış
basıncı da Bottoming Binary sistemde olduğu gibi n-pentan’ın tamamının buharlaşmasını sağlayacak
38 °C sıcaklığın elde edileceği 1,09 bar değeri optimum türbin çıkış basınçları olarak tespit edilmiştir.
Optimize edilen iki parametre sonuçlarına göre tasarlanan kombine santral modelinden elde edilecek
net santral gücü 37 MWe; santral verimliliği ise %13 olarak hesaplanmıştır.
Kombine çevrimin buhar sistemine ait sıcaklık- entropi (T-s) ile basınç- entalpi (P-h) diagramları Şekil
20 ve Şekil 21’de sırasıyla belirtilmiştir.
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Şekil 20. Buhar Sistemi T-s Diagram

Şekil 21. Buhar Sistemi P-h Diagram
Kombine çevrimdeki n-pentan’a ait termodinamik çevrim sıcaklık- entropi (T-s) ile basınç- entalpi (P-h)
diagramları da her iki unite için oluşturulmuştur. Birinci ünite n-pentan termodinamik çevrim
diagramları Şekil 22 ve Şekil 23’de; ikinci unite n-pentan termodinamik çevrim diagramları ise Şekil 24
ve Şekil 25’de belirtilmektedir.

Şekil 22. Birinci Unite n-pentan T-s Diagram
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Şekil 23. Birinci Unite n-pentan P-h Diagram

Şekil 24. İkinci Unite n-pentan T-s Diagram

Şekil 25. İkinci Unite n-pentan P-h Diagram
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TARTIŞMA VE SONUÇLAR
Hazırlanan bu çalışmanın amacı, geliştirilen yeni santral teknolojilerini kullanarak ülkemizdeki
jeotermal kaynaklardan biri için tasarlanan farklı model sonuçlarının karşılaştırılmasıdır. Bunun için
öncelikle jeotermal santral teknolojilerinden kısaca bahsedilerek saha ve modeller için yapılan kabuller
ve analizler açıklanmıştır. Bahsi geçen santral teknolojileri içinden üç tanesi modellenerek, seçilen
jeotermal saha özelliklerine sahip bir kaynaktan elde edilebilecek net elektrik güçleri karşılaştırılmıştır.
Oluşturulan modellerde yüzey tesisleri ve santral elemanlarına ait optimum işletme şartlarının
belirlenmesi için hesaplamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında, jeotermal akışkan
özelikleri, üretim değerleri ve kabul edilen diğer tüm şartlar sabit kalmak şartı ile Çift Flaş, Bottoming
Binary ve Kombine santral modellerinden elde edilen net elektrik güçleri sırasıyla, 27,5 MWe, 35,5
MWe ve 37 MWe olacağı hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, bu tip bir jeotermal kaynaktan elektrik
enerjisi üretiminde en fazla enerjinin kombine santral modelinde elde edilebileceği belirlenmiş, ayrıca
santral için optimum işletme şartları da tespit edilebilmiştir.
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ÖZET
Enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini ve çevreye verilen zararı en aza indirme amacı, fosil
kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırmaktadır. Yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklarından biri olan jeotermal enerji bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli ölçüde
kullanılır duruma gelmiştir. Türkiye, jeotermal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen, bu
kaynakların çoğu güç üretiminde kullanılmamaktadır.
Kütahya-Simav bölgesindeki jeotermal kaynağın özelliklerine göre en yüksek net güç, ısıl ve ekserjetik
verim açısından en uygun santraller seçilmiş olup, bu santraller çeşitli parametrelere göre optimize
edilmiştir. Bu santraller; çift akışkanlı, rejeneratörlü çift akışkanlı ve Kalina çevrimli santrallerdir.
Seçilen santraller net güç, enerji ve ekserji verimlerini maksimum yapan türbin giriş basıncına göre
optimize edilmiştir. İncelenen santrallerde türbin giriş basıncının net güce, ısıl ve ekserjetik verime
olan etkileri incelenmiştir. Termodinamik analizlere göre seçilen ve optimize edilen santrallerin, enerji
ve ekserji analizlerinin yanı sıra faiz, enflasyon ve eskalasyon oranlarının maliyetlere ilave edildiği
ekonomik analizleri de (birim enerji başına düşen maliyetler, geri ödeme süreleri vs.) yapılmıştır. Elde
edilen sonuçlara göre, Kütahya-Simav bölgesinde en iyi güç çıktısının sırasıyla; kalina çevrimli, çift
akışkanlı ve rejeneratörlü çift akışkanlı santrallerde olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, verim, ekserji, yenilenebilir enerji, optimizasyon, ekonomik
analiz.

ABSTRACT
Safe and sustainable supply of energy and the aim of minimizing the damage given to environment
accelerate the transition to renewable energy sources. Geothermal energy which is one of the
renewable energy sources came to the usable situation significantly in Turkey like in the entire world,
as well. Although Turkey is rich in terms of geothermal sources, most of these sources can not be
used in power generation.
According to properties of geothermal source in Kütahya-Simav region, optimum plants in terms of
maximum net power, thermal and exergetic efficiency were selected and these plants were optimized
according to various parameters. These plants are single flash, double flash, binary, combined,
regenerative binary, regenerative binary with heat exchanger, binary with regenerator and Kalina cycle
plants. Selected plants were optimized according to turbine inlet pressure maximizing net power,
energy and exergy efficiencies. The effects of turbine inlet pressure on net power, thermal and
exergetic efficiency were investigated in the plants studied. Besides energy and exergy analysis of the
plants which were selected and optimized according to thermodynamic analysis, economic analysis
(the costs per unit energy, payback periods, etc) in which interest, inflation and escalation rates were
added to the costs were also done. According to the results obtained, it is seen that the best power
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output in Kütahya-Simav region is in Kalina cycle, binary plant and binary with regenerator plants,
respectively.
Key Words: Geothermal energy, efficiency, exergy, renewable energy, optimization, economic
analysis.

1. GİRİŞ
Gelişmekte olan Türkiye için enerji hem gerekli ve hem de stratejik önemi olan özelliklere sahiptir. Tüm
dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini, verimli kullanımı, sera gazı etkilerinin
azaltılması ve çevrenin korunması, petrol fiyatlarındaki artma eğilimi ve kararsızlıklar, fosil
kaynaklardan yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına doğru geçiş vb. konular aynı zamanda Türkiye’nin
de ilgilenmesi ve ister istemez politikasında yer vermesi gereken konulardır. Dünyada ve Türkiye’de
enerjiye talep artmaktadır ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Birçok kurum enerji talebinin
projeksiyonları hakkında çalışma yapmaktadır [1].
Ülkemizde 40-232 ºC arasında değişen birçok jeotermal bölge keşfedilmiştir. 100 ve 140 ºC sıcaklığa
kadar 1000’den fazla sıcak su kaynağı bulunmaktadır. Günümüzde (2008) ülkemizde direkt kullanım
795 MWt iken, kurulu jeotermal güç üretim kapasitesi yaklaşık 32.65 MWe’tır. [2].
Literatürde jeotermal güç santrallerinin performans analizine yönelik birçok çalışma mevcuttur. Yari
(2010), çalışmasında yüksek sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar için farklı tipteki jeotermal güç
santrallerini ekserji analizlerine göre karşılaştırmıştır. Çalışmada tek flaşlı, çift flaşlı, kombine ve binary
çevrimleri ele alınmıştır. Her bir çevrimin performansı I. yasa verimi, II. yasa verimi, ekserji kayıpları
bakımından değerlendirilmiştir. Çevrimler arasında maksimum I. yasa veriminin %7.65 ile ikincil
akışkan olarak R123’ün kullanıldığı ısı değiştiricili organik Rankine çevrimi olduğu belirtilmiştir [3].
Kanoğlu ve Bolattürk (2008), bir binary jeotermal güç santralinin ekserji analizini, santralin gerçek
datalarını kullanarak yapmışlardır. Ekserji analizi ile santralin performansı ve ekserji kayıpları tespit
edilmiştir. Santraldeki ekserji kayıpları belirlenmiş olup, ekserji ve enerji diyagramları ile karşılaştırmalı
olarak sunulmuştur. Ekserji kayıplarının en yüksek olduğu üniteler; reinjeksiyon, ısı değiştiricisi ve
kondenserdir. Santralin başlıca ünitelerinin ekserji verimleri hesaplanmış olup, bu değerlerle ünitelerin
performansları belirlenmiştir. Santralin enerji ve ekserji verimleri sırasıyla, jeotermal suyun ısı
değiştiricisine girişteki enerjisi ve ekserjisi baz alınarak, %4.5 ve %21.7 olarak bulunmuştur. Binary
çevrimine girişteki ısı ve ekserji girdisi esas alınarak sırasıyla %10.2 ve %33.5 değerlerinde
hesaplanmıştır. Çalışmada, türbin giriş basıncı ve sıcaklığı, kondenser basıncı gibi parametrelerin;
enerji ve ekserji verimlerine, net güce ve jeotermal akışkanın reinjeksiyon sıcaklığına olan etkileri
araştırılmış ve açıklanmıştır [4].
Franco ve Villani (2009), düşük sıcaklıklı, sıvı ağırlıklı jeotermal bölgelerin analizini ve jeotermal binary
santrallerinin optimizasyonunu incelemişlerdir. Çalışmada, 110 -160 ºC arasındaki sıcaklığa sahip bir
kaynağın, reinjeksiyon hattına dönüş sıcaklığı 70-100 ºC arasında kabul edilmiştir. Analizlerde;
jeotermal akışkanın kütlesel debisi her üretilen güç başına 20-120 kg/s aralığında iken, santralin
II.yasa veriminin %20-45 arasında değiştiği belirtilmiştir. Santral optimizasyonu ile konvansiyonel
tasarımlara kıyasla, jeotermal akışkanın debisinde azalma ve verimde %30-40’a kadar iyileşme
gözlemlenmiştir. Ayrıca, binary çevriminde farklı ikincil akışkanların kullanımıyla, performans
bakımından en iyi sonuçların R152a ve izobütan ile gerçekleştiği vurgulanmıştır [5].
Heberle ve Brüggemann (2010), 450 K sıcaklığın altındaki jeotermal kaynaklara, kombine ısı ve güç
santrallerinin uygulanabileceğini belirtmişlerdir. Çalışmada, organik Rankine çevrimi ile ilave ısı üretimi
bulunan başka bir çevrim, II. yasa verimleri bakımından kıyas edilmiştir. Ayrıca, ikincil akışkan seçimi
de yapılmıştır. Kombine ısı ve güç üretim santralinin II. yasa veriminin, jeotermal güç santrallerine göre
kıyasla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Güç üretimi için, yüksek kritik sıcaklığı bakımından
izopentan, düşük kritik sıcaklığı bakımından R227ea’nın tercih edilebileceği açıklanmıştır [6].
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Sanyal (2004), çalışmasında jeotermal güç santralinin maliyet analizini sunmuştur. Maliyetlerin;
sermaye maliyeti, çalışma ve bakım maliyeti, delme maliyetleri, kaynak karakteristikleri, gelişme ve
çalışma opsiyonları, enflasyon ve faiz oranlarından oluşan makro-ekonomik şartlardan meydana
geldiği belirtilmiştir. Çalışmanın sonucunda; güç maliyetlerinin ilk 10 yıl içinde, kuyuların delinmesi ve
üretim kapasitesiyle azaldığı, santral çalışmaya başladıktan sonraki 20 yıl içinde devam eden delme
işlemleriyle azalmanın meydana gelmediği tespit edilmiştir. Güç santralinin çalışması ve yönetimindeki
elde edilen deneyimlerle güç maliyetlerinin azalacağı belirtilmiştir. Düşük güce sahip, 30 yıldan daha
fazla amortisman süresine sahip güç santrallerinin maliyetlerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir
[7].
Bu çalışmada, Türkiye’deki Kütahya-Simav bölgesinin 98–162 °C arasındaki sıcaklıklara sahip olduğu
jeotermal kaynaklar incelenmiştir. Bölgedeki açılmış kuyulara ait özellikler Tablo 1’de verilmektedir. Bu
çalışmada, kaynağın özellikleri dikkate alınarak çift akışkanlı, rejeneratörlü çift akışkanlı ve Kalina
çevrimli santraller arasından en uygun santralin seçilmesi amaçlanmaktadır. Santrallerin optimum net
güçlerini esas alarak, toplam maliyetler ve geri ödeme süreleri için ekonomik analizler yapılmıştır.
Tablo 1. Kütahya-Simav Jeotermal Bölgesine Ait Kuyuların Özellikleri [8]
Kuyu No

Yıl

Derinlik (m)

Sıcaklık (ºC)

Debi (kg/s)

Basınç (bar)
(Kuyu başı)

EJ–1
E–6
E–8
EJ–3
E–9
E–10
E–11

1987
1994
1997
1997
2005
2005
2005

725
169
205
424
208
288
502

162
157
161
151
98
108
99

72
60–80
50
40–60
60
80–100
35

6
5.5
5
4.5–5
5.5
5.5
4.5

2. JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERİ
Bu çalışmada, bölge için incelenen termodinamik çevrimler (çift akışkanlı, rejeneratörlü çift akışkanlı
ve Kalina) Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3’te gösterilmiştir.
Çift akışkanlı çevrimde, yeraltından çıkarılan jeotermal akışkan Şekil 1.’de görüldüğü gibi bir ısı
değiştiricisinden geçirilerek yeraltına reinjekte edilmektedir. İkincil akışkan olarak kullanılan izobütan,
ısı değiştiricisinden aldığı ısıyla tamamen buharlaşarak türbine girmektedir. Türbini düşük basınç ve
sıcaklıkta terk eden akışkan kondenserde yoğuşturulmaktadır. Daha sonra, bir pompa yardımıyla
tekrar ısı değiştiricisine oradan da türbine gönderilmekte ve çevrim tamamlanmaktadır.
Şekil 2.’de gösterilen rejeneratörlü çift akışkan çevriminde, çift akışkanlı çevrime benzer olarak türbin
çıkışında rejeneratör ünitesi ilave edilmektedir. Rejeneratör ile pompadan çıkan akışkanın sıcaklığı
yükseltilmektedir. Daha sonra ısı değiştiricisine gönderilen ikincil akışkan buharlaştırılmakta ve çevrim
tamamlanmaktadır.
Şekil 3’te ise Kalina çevriminin şematik resmi gösterilmektedir. Yeraltından çıkan jeotermal akışkan,
ısısını ısı değiştiricisinde NH3-H2O çözeltisine aktarmaktadır. Aldığı ısıyla doymuş hale gelen akışkan,
ısıtıcıda tamamen buhar haline gelinceye kadar jeotermal akışkanın ısısı ile tekrar ısıtılmaktadır. Bir
miktar daha ısı ilave edilerek ikincil akışkanın kızgın buhar fazına geçmesi sağlanmaktadır.
Separatörde çözeltiden ayrılan kızgın bahar halindeki NH3 buharı türbine gönderilmekte ve güç
üretilmektedir. Sıvı faz ise yüksek sıcaklık reküperatörüne gönderilmektedir. Türbinden çıkan NH3
buharı, kondenserde yoğuşarak pompaya doymuş sıvı halinde girmektedir. Pompadan çıkan
sıkıştırılmış sıvı halindeki NH3 ile yüksek sıcaklık reküperatöründen gelen H2O düşük sıcaklık
reküperatöründe birleşerek ekzotermik bir reaksiyon olan NH3-H2O çözeltisi meydana gelmektedir.
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Daha sonra NH3-H2O çözeltisi, yüksek sıcaklık reküperatöründe separatörden ayrılan sıvı fazdaki H2O
bileşeninden ısı alarak ısı değiştiricisine girmekte ve çevrim tamamlanmaktadır.

Şekil 1. Çift Akışkanlı Çevrim

Şekil 2. Rejeneratörlü Çift Akışkanlı Çevrim

4

Isı
Değiştiricisi
1

Jeotermal
Akışkan

Güç

Ayrıştırıcı

3

Türbin

10

5
9

Kondenser

8

YSR

13

11

2

12

DSR
7
Q

Soğutma
Suyu

6
Pompa

Reinjeksiyon

Şekil 3. Kalina Çevrimi

3. ÇEVRİMLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Herhangi bir kontrol hacmi için, kinetik ve potansiyel enerji değişimleri ihmal edilerek kütle, enerji ve
ekserji denklemleri sırasıyla aşağıdaki gibidir.

∑ m =∑ m
Q + W = ∑ m h − ∑ m h
X + X = ∑ X
− ∑ X
g

ç ç

ısı

(1)

ç

iş

g

kütle,ç

(2)

g

kütle,g

+ X kayıp

(3)

 ve W net ısı ve iş girdisi, m kütlesel debi, h entalpi,
Burada “g” girişi, “ç” çıkışı göstermekte olup, Q
X kayıp ekserji kaybıdır. “0” indisi ölü hali simgelemektedir. X ısı , T sıcaklığındaki bir ısıl kaynaktan
elde edilen net ekserji transferini belirtmektedir.
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Çift akışkanlı santral için T-s diyagramı Şekil 4’te gösterilmekte olup, ısı değiştiricisi için enerji dengesi
ve ΔTpn sıcaklık farkı Şekil 5’e göre aşağıdaki gibi yazılmaktadır:

m jeo ( h jeo,g − hpn ) = m binary ( hbinary,ç − hbinary,f )

(4)

m jeo ( hpn − hjeo,ç ) = m binary ( hbinary,f − hbinary,g )

(5)

ve

Tpn = Td + Δ Tpn

(6)

250
200
3

T (°C)

150
100

2316 kPa

50

1,2

4

400 kPa

0
-50

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

s (kJ/kgK)

Şekil 4. Çift Akışkanlı Santral İçin T-s Diyagramı

Şekil 5. Isı Değiştiricisi İçin Jeotermal Ve İkincil
Akışkanın Sıcaklık Değişimi

Burada, hjeo,g ve hjeo,ç sırasıyla, jeotermal akışkanın ısı değiştiricisine girişinde ve çıkışındaki
entalpisidir. hpn, jeotermal akışkanın pinch noktası sıcaklığındaki entalpisidir. hbinary,f, ikincil akışkanın
doyma sıcaklığındaki doymuş sıvı entalpisidir. hbinary,g ve hbinary,ç ise sırasıyla, ikincil akışkanın ısı
değiştiricisine girişinde ve çıkışındaki entalpisidir.
Kondenser için ise, enerjinin korunumu ilkesi uygulanırsa,

m su ( hsu,ç − hsu,g ) = m binary ( hg − hç )

(7)

 su ve
denklemi elde edilmektedir. Burada m

m binary , sırasıyla soğutma suyunun ve ikincil akışkanın

kütlesel debileridir.
Jeotermal güç santrallerinin enerji verimi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

η th =

W net
m jeo ( hjeo − h0 )

(8)

Jeotermal akışkanın ekserjisi santrale giren ekserji girdisi olmak üzere, jeotermal güç santralinin
ekserji verimi,

W

W

net
η ex = net =
X g m jeo ( hjeo − h0 − T0 ( s jeo − s0 )

(9)
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şeklinde ifade edilmektedir.
Bu çalışmada, yapılan kabuller aşağıdaki gibidir:
1. Kütahya-Simav bölgesi için santrallere giren jeotermal akışkanın sıcaklığı ve debisi sırasıyla,
162 °C ve yaklaşık olarak 100 kg/s,
2. Ölü hal sıcaklığı ve basıncı sırasıyla 25 °C ve 100 kPa,
3. Türbin ve pompa izentropik verimleri 0.85,
4. Çift akışkanlı çevrimlerde aracı akışkan olarak izobütan,
5. Çift akışkanlı çevrimlerdeki ısı değiştiricilerin pinch noktası sıcaklık farkı (ΔTpn)=5 °C,
6. Çift akışkanlı çevrimler için ısı değiştiricilerin etkinliği 0.80,
7. Üretilen gücün %10’unun santraller içinde (pompa, fan, vs.) tüketildiği [9],
8. Santrallerin ömrü 25 yıl,
9. Santrallerin yapım süresi 5 yıl,
10. Faiz oranı %7.75 [10],
11. Eskalasyon oranı %5,
12. Enflasyon oranı (ÜFE) %2.2 [11],
13. Elektriğin birim fiyatı 0.05 $/kWh,
14. Yük faktörü 0.90 olarak varsayılmıştır.

4. JEOTERMAL GÜÇ SANTRALLERİNİN EKONOMİK ANALİZİ
Bir jeotermal güç santralinin fiziki inşaat tutarı,

I d = C s .W net

(10)

denklemi ile bulunmaktadır. Burada, Cs ($/kW) santralin birim tesis maliyeti olup, W net (kW) ise
santralin net gücünü ifade etmektedir.
4.1. Eskalasyon Yükü
Eskalasyon, santrallerin yapım süresince kullanılan malzeme, ekipman ve işçilik fiyatlarındaki artıştır.
Bu sebeple, santralin yapım süresince yapılan harcama eskalasyonun etkisiyle direkt inşaat
bedelinden daha da yüksek olacaktır. Herhangi bir yıla ait eskalasyonsuz harcama miktarı,

Y ( t ) = I d .y( t )

(11)

ile hesaplanmaktadır. y(t), yapım süresince yıllık harcama yüzdesini göstermektedir. Santrallerin
yapım süresince toplam eskalasyonlu harcama miktarı ise,
t

Ye ( t ) = ∑ Y ( t ).( 1 + e )t

(12)

t =1

şeklinde ifade edilmektedir. Burada; e, eskalasyon oranını, t ise eskalasyon periyodunu
göstermektedir.
4.2. Faiz ve Enflasyon Yükü
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4.2. Faiz ve Enflasyon Yükü
Santralin yapım süresince yapılan harcamalar için kredi alındığı düşünülürse, eskalasyonlu harcama
miktarlarına ilave olarak faiz yükünün de geri ödenmesi gerekmektedir. Santralin yapımının bitiminde
geri ödenmesi gereken faiz ve enflasyon yükü dahil olmak üzere,

P( t ) = Ye ( t ).( 1 + i' )b−t

(13)

denklemi ile ifade edilmektedir. Burada, b inşaat süresini temsil etmektedir. i', yıllık üretici fiyatları
enflasyonu dahil olmak üzere yıllık bileşik faiz oranını göstermektedir. Enflasyon oranının dahil olduğu
faiz oranı [12],

i' =

1+ i
−1
1+ f

(14)

şeklinde hesaplanmaktadır. i yıllık faiz oranı, f ise yıllık ortalama üretici fiyatları enflasyonunu temsil
etmektedir. Yapım sonunda; eskalasyon, faiz ve enflasyon oranları dahil olmak üzere toplam harcama
miktarı (M$),
b

P = ∑ P( t )

(15)

t =1

şeklinde hesaplanabilir.
4.3. İşletmenin Sabit Yıllık Sermaye Maliyeti
Santralin yapımında yapılan harcamalardan dolayı kullanılan kredinin geri ödemesi başlangıç tarihi,
santralin teslim tarihi alınarak santral ömrü boyunca ödenecek sabit yıllık sermaye maliyeti,

Ck = P .

i' (1 + i' )n
(1 + i' )n − 1

(16)

şeklinde hesaplanabilir. Burada, n santralin ömrünü göstermektedir. Santralde, yıllık elektrik enerjisi
üretim miktarı (MWh),

E = 8760 .W net .Lf

(17)

şeklindedir. Lf, yük faktörü olup, jeotermal santrallerde 0.90 olarak kabul edilmiştir.
4.4. Yıllık İşletme ve Bakım Maliyetleri
Jeotermal güç santrallerinde yıllık işleme ve bakım maliyetleri, santrallerin yatırım maliyetlerinin %3
veya %4’ü kadardır. Yıllık işletme ve bakım maliyeti,

C m = C sm .W net

(18)

şeklinde ifade edilmektedir. Csm, $/kWyıl cinsinden sabit masrafları göstermektedir.
4.5. Gelecekteki Maliyetlerin Bugüne İndirgenmesi
t dönem sonundaki sermaye maliyetinin (Ck(t)) bugünkü değeri (B),
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t

Bs = ∑ C k ( t ).( 1 + i ′ ) −t

(19)

t =1

şeklinde ifade edilebilir. Yıllık işletme ve bakım maliyetlerinin bugünkü değeri ise
t

Bib = ∑ C m ( t ).( 1 + i ′ ) −t

(20)

t =1

şeklinde hesaplanabilir. Santralin yapımı ve çalışma ömrü boyunca yapılan tüm masrafların bugüne
getirilmiş toplamlarının, santralin ömrü boyunca üreteceği enerji miktarına oranlanmasıyla,

ge =

Bs + Bib
E

(21)

denklemi elde edilmektedir. Bu ifade (ge), birim enerji başına sermaye maliyetini temsil etmektedir.
Santrallerin geri ödeme süreleri ise,

GÖS =

Bs + Bib
E .Eb

(22)

ile ifade edilmektedir. Eb, $/kWh cinsinden elektriğin birim fiyatını belirtmektedir.
Çevrimlerin optimizasyonu için belirtilen formüller ve kabuller kullanılarak termodinamik özellik
fonksiyonlarını içeren bir bilgisayar programı (Engineering Equation Solver) kullanılmıştır [13].

SONUÇ
Çift akışkanlı, rejeneratörlü çift akışkanlı ve Kalina çevrimli santraller için türbin giriş basıncının net
güce, enerji ve ekserji verimlerine etkisi Şekil (6–11)’de görülmektedir. Santrallerin bileşenlerinin enerji
ve ekserji kayıpları Şekil (13–16)’da görülmektedir. Kütahya-Simav bölgesi için kurulması planlanan
güç santrallerinin optimum değerleri Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Kütahya-Simav Bölgesi İçin Çevrimlerin Optimum Türbin Giriş Basınçlarına Göre Net Güçleri,
Enerji ve Ekserjetik Verimleri
Santraller
Çift akışkanlı santral
Rejeneratörlü çift akışkanlı santral
Kalina çevrimli santral

Optimum Türbin
Giriş Basıncı
(kPa)
2316
2329
12222

Net Güç
(kW)
4184
4184
6148

Enerji
verimi
(%)
7.2
7.2
10.6

Ekserji
verimi
(%)
40.3
40.3
59.3

Jeotermal güç santrallerinde üretilen enerjinin maliyeti ve santrallerin geri ödeme süreleri Tablo 3’te
gösterilmektedir. Çift akışkanlı çevrim için birim tesis maliyeti 2259.2 $/kW olarak alınmıştır [14]. Kalina
çevrimli jeotermal santral için birim maliyet 1300 $/kW olarak kabul edilmiştir [15].
Tablo 3. Kütahya-Simav Bölgesi İçin Maliyetler ve Geri Ödeme Süreleri
Çevrim
Çift akışkanlı çevrim
Kalina çevrimi

Toplam Maliyet
(M$)
16.64
14.08

Birim Enerji Başına
Düşen Maliyet ($/kWh)
0.0202
0.0116

Geri Ödeme Süresi
(Yıl)
10.1
5.8
Jeotermal Enerji Semineri
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Kütahya-Simav bölgesinde en iyi güç çıktısı, ısıl verim ve ekserjetik verimin Kalina çevrimli santralde
olduğu görülmektedir. Çift akışkanlı ve rejeneratörlü çift akışkanlı santrallerin net güçleri, ısıl ve
eksejetik verimlerinin aynı değerlerde olduğu görülmektedir. Çift akışkanlı santrallere göre kıyasla
Kalina çevrimli santralde net güçte %47 oranında artış sağlanmaktadır. Kalina çevrimli santralin net
gücünün ve verim değerlerinin flaşlı ve çift akışkanlı çevrimlerden daha yüksek olmasının sebebi
amonyak-su karışımının kullanılmasıdır. Amonyak-su karışımının konsantrasyonu değiştikçe
buharlaşma ve yoğuşma sıcaklıkları değişmektedir. Bu durum, optimum türbin giriş basıncının daha
yüksek olmasına sebep olmaktadır. Yüksek basınçta amonyağın entalpisi artacağından dolayı
çevrimin net gücü, ısıl verimi ve ekserjetik verimi, diğer çevrimlere göre daha yüksek olmaktadır.
Amonyağın konsantrasyonu da net gücü etkilemektedir. Şekil 12’ye göre amonyağın ağırlıkça yüzdesi
arttıkça net güç belirli bir değere kadar düşmekte, daha sonra tekrar yükselmektedir.
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Şekil 12. Kalina Çevrimli Santral İçin Amonyağın Ağırlıkça Yüzdesinin Net Güce Etkisi
Sonuçlardan görüleceği üzere, birim enerji maliyetleri ve geri ödeme süreleri bakımından en avantajlı
olanı Kalina çevrimli santraldir. Kalina çevrimin birim tesis maliyetinin düşük olması sebebiyle enerji
maliyeti ve geri ödeme süresi de düşük olmaktadır. Kalina çevrimli santralden performans ve
ekonomiklik açısından daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.
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Şekil 17. Kalina Çevrimli Santral İçin Enerji
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Şekil 16. Rejeneratörlü Çift Akışkanlı Santral İçin
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İncelenen bölgeye kurulması düşünülen jeotermal güç santrallerinin seçiminde ekserji analizlerinin
önemli bir rol aldığı görülmektedir. Ekserji analizleri, güç üretim sistemlerinin optimizasyonu için
kullanılan en iyi metottur. Jeotermal güç santrallerinin hem genel olarak hem de bileşenlerinin verimleri
ve kayıplarının belirlenmesi, santrallerin performansları bakımından büyük bir öneme sahiptir.
Jeotermal güç santrallerinde özellikle reinjeksiyon ünitelerindeki kayıplar her zaman için dikkate
alınmalıdır. Kayıpların en aza indirilmesi için bu ünitelerdeki atık ısıdan maksimum derecede
faydalanılması gerekmektedir. Böylelikle santrallerin güç üretim kapasiteleri ve verimlerinde
iyileşmeler sağlanabilir.
Jeotermal bölgeler için seçilecek santrallerde dikkat edilmesi gereken başka bir husus, santral
maliyetleridir. Bir santralden elde edilen güç ve verim değerlerinin en iyi olmasının yanında, birim
enerji başına düşen maliyet ve yapılan masrafların geri ödeme sürelerinin dikkate alınması dikkate
alınması gereken başka bir husustur. Güç üretim sistemlerinde enerji ve ekserji analizleri performans
değerlendirilmesi açısından tek başına yetersizdir. Dolayısıyla, jeotermal bir kaynak için en iyi santralin
seçilmesinde termodinamik analizin yanında ekonomik analizin yapılması gerekmektedir.
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JEOTERMAL REZERVUAR BASINÇ VERİLERİNE TARİHSEL
ÇAKIŞTIRMA İÇİN ANSAMBL KALMAN FİLTRESİNİN
ARAŞTIRILMASI
Ömer İnanç TÜREYEN
Mustafa ONUR

ÖZET
Bu çalışmada sıvı jeotermal sahalar için model parametrelerinin belirlenmesi ve ileriye yönelik basınç
performanslarındaki belirsizliklerin sayısallaştırılması için Ansambl Kalman Filtresinin (AnKF) kullanımı
ve özellikle yöntemin doğruluk ve performansı araştırılmaktadır. Yöntemin test edilmesi için Ansambl
Filtresi tank modelleri ile beraber kullanılmaktadır. Kullanılan bu tank modelleri sıvı jeotermal
sistemlerin ortalama basınç davranışlarını modelleyebilmektedir. Bu, jeotermal sistemin çeşitli
bileşenlerini (rezervuarın kendisi ya da rezervuarı besleyen akifer gibi) oluşturan tanklar üstünde kütle
korunum denklemlerinin çözülmesiyle mümkün olmaktadır. Tanklar arası beslenme sabitleri, tankların
depolama kapasiteleri ve tankların ilk basınçları Ansambl Kalman Filtreleri kullanılarak tahmin edilecek
parametrelerdir.
Bu çalışmadaki ana amaç özellikle performans açısından Ansambl Kalman Filtrelerini anlamaktır. İlk
önce yapay örnekler üstünde yöntem denendikten sonra metot gerçek saha verileri üstünde
kullanılmaktadır. Metot özellikle hız açısından diğer türev temelli tarihsel çakıştırma yöntemlerine göre
çok daha avantajlıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Ansambl Kalman Filtresi, tarihsel çakıştırma, belirsizlik analizi.

ABSTRACT
In this study we investigate the use of the Ensemble Kalman Filter (EnKF) method for estimating
model parameters and quantifying uncertainty of future performance predictions of reservoir models
for liquid dominated geothermal reservoirs. Specifically we concentrate on the performance and
accuracy of the method. We couple the Ensemble Kalman Filter with lumped parameter models (tank
models) for testing the method. The lumped parameter models used in the study are capable of
modeling the average pressure behavior of liquid dominated geothermal reservoirs. This is
accomplished by solving the mass balance equation simultaneously on all tanks that represent the
various components of a geothermal reservoir (components such as the aquifer or the reservoir itself).
The model parameters that are used in the inversion process are mainly recharge indices between
tanks, storage capacities and initial pressures of the tanks.
Our main goal in this study is to have a clear understanding about the Ensemble Kalman Filter method
and how it performs. We first present synthetic examples then use the method on real field data. The
method seems to be very advantageous in terms of speed compared to other gradient-based history
matching procedures (e.g., the Levenberg-Marquart) even though the problem we are dealing with in
this study is composed of only a few model parameters.
Key Words: Ensemble Kalman Filter, .history matching, uncertainty analysis.
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1. GİRİŞ
Tüm rezervuar mühendisliği çalışmalarındaki ana amaç ileriye yönelik performans tahminleri yaparak
bu tahminler üstündeki belirsizliklerin tayin edilmesidir. Bu jeotermal sistemin ekonomik işletmesinin
sağlanması için yapılacak üretim/enjeksiyon uygulamalarının belirlenmesi için gereklidir. İleriye yönelik
performans tahminlerindeki belirsizlikler şu nedenlerden dolayı kaynaklanır; (i) veriler üstündeki
gürültü ya da hatalar, (ii) modelleme hataları.
Bu bildiride parametre tahmini, performans tahmini ve Ansambl Kalman Filtreleri kullanılarak
performans tahmini üstündeki belirsizlikler çalışıldı. Kullanılan bu yöntem stokastik bir yöntemdir.
Ansambl Kalman Filtreleriyle ilgili olarak petrol mühendisliği literatüründe çok sayıda çalışma yapılmış
ve çok sayıda kaynak bulunmaktadır. Metodun petrol rezervuarlarına uygulanışı birçok yazar
tarafından yapılmıştır [1,2,3,4,5,6,7,8].
Bu çalışmada deneme amaçlı olarak Ansambl Kalman Filtresi tank modelleri ile birleştirildi. Tank
modellerinin seçim nedeni az sayıda model parametresi içermeleri ve çok hızlı çalışmalarıdır. Bu
çalışmada tank modellerinin temelini kütle korunum denklemleri oluşturmaktadır bu nedenle de
kullanılan tank modelleriyle ortalama rezervuar basıncı üretim debisi ve rezervuar özellikleri dikkate
alınarak hesaplanabilmektedir. Bu tip modeller İzlanda, Türkiye, Filipinler, Çin, Meksika ve daha birçok
ülkede jeotermal rezervuarları modellemek amacıyla kullanılmışlardır. Örneğin Axellson vd. (2005) [9],
Sarak vd (2005) [10] ve Türeyen vd. (2007) [11] düşük sıcaklıklı sıvı jeotermal sahalar için tank
modellerinin gerçek saha uygulamalarını gösterdiler. Tank modelleri kullanıldığında, model
parametreleri, sahadan gelen üretim verilerine tarihsel çakıştırma yapmak suretiyle tahmin edilir.
Model parametreleri tahmin edildikten sonra, ileriye yönelik performans tahminleri yapılabilmektedir.
Bu bildiride önce kullanılan tank modeli açıklanacak ve daha sonra da Ansambl Kalman Filtreleri
açıklanacaktır. Bunları bazı yapay uygulamalar takip edecek ve son olarak da gerçek saha verileri
üstünde deneme yapılacaktır. Bildiri sonuçların verilmesiyle son bulacaktır.

2. TANK MODELLERİ
Bu çalışmada kullanılan tank modeli tek fazlı sıvı su ve kayaç sistemlerinde kütlenin korunumu
prensibine dayanmaktadır. Modelin herhangi bir Nt sayısında tanktan oluştuğu varsayılmaktadır. Kütle
dengesi denklemleri, sayısal yöntemler kullanılarak tüm tanklar üstünde aynı anda çözülmektedir.
Şekil-1 herhangi bir i tankının özelliklerini göstermektedir.
Tanklar iki bileşenden oluşmaktadır; su ve kayaç. i tankının κi depolama kapasitesi ve pi ilk basıncı
bulunmaktadır. Depolama kapasitesi birim basınç düşümünde genleşmeden dolayı gerçekleşecek
üretimi tanımlar ve bu modelde sabit olarak kabul edilmektedir. i tankı diğer tanklar ile toplamda Nci
adet bağlantı kurabilir. Nci değeri sistem içindeki her tank için farklı olabilmektedir çünkü sistem
içindeki her tank diğer tanklar ile farklı komşuluklar kurabilmektedir. i tankı ile bağlantısı olan herhangi
bir tank jl ile gösterilmektedir ve l=1,2,...,Nci. i tankına hem enjeksiyon yapılması hem de üretim
yapılması mümkündür. Enjeksyon Winj,i değerinde yapılırken, üretim ise Wp,i değerinde yapılır. Winj,i
negatif iken Wp,i ise pozitiftir.
jl ve i tankları arasındaki kütlesel debi, denklem-1 de verilen Schilthuis ilişkisi ile verilmektedir [12].
(1)
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Tank : j1

1

Wp,i
Üretim

Winj,i
Enjeksyon

αi , j

2

Tank : j2

αi , j

Tank : j3

3

Tank : i
Su + Kayaç

αi , j

l

Tank : jl

κi

αi , j

Nci −1

Tank : jNci-1

αi , j

Nci

Tank : jNci

Şekil 1. Tank Özellikleri.
Burada αi,jl beslenme sabitini temsil etmektedir ve bu sabit, tanklar arasında birim basınç düşümü
sonunda bir tanktan diğerine geçecek olan kütlesel debiyi vermektedir. Bu çalışmada αi,jl sabit olarak
kabul edilmektedir. Wi,jl i ve jl tankları arasındaki kütlesel debiyi verir. Bu varsayımlar altında i tankı için
kütle dengesi denklem-2 ile verilmektedir.
(2)
Yukarıdaki denklem i=1,...,Nt için çözülür. Denklem-2’nin sol tarafındaki ilk terim kütle birikimini, ikinci
terim diğer tanklardan gelen kütlesel debiyi ve son iki terim ise net kütlesel üretim debisini temsil
etmektedir.
Denklem-2’de verilen formülasyon, her türlü tank konfigürasyonu için geçerlidir. Şekil-2’de farklı tank
konfigürasyonları gösterilmektedir.
Şekil-2a’da gösterilen model iki tank açık modeldir. Bu modele açık denmesinin nedeni, tanklardan en
az bir tanesinin sabit basınçlı bir beslenme kaynağına bağlı olmasıdır. Burada birinci tank (rezervuar
tankı) üretim/enjeksyonun gerçekleştiği jeotermal sistemin merkezini temsil etmektedir. Bu bölgede
basınçtaki ve üretim / enjeksyon debilerindeki değişimler kaydedilmektedir. İkinci tank (akifer tankı) ise
jeotermal sistemin dış kısımlarını temsil eder ve ana görevi rezervuar tankını beslemektir. Akifer
tankına üretim ya da enjeksiyon yapılmamaktadır. Rezervuar tankından yapılan üretim, rezervuar
tankının basıncının düşmesine neden olur ve bu nedenle de akifer tankından rezervuar tankına su
akışı gerçekleşir.
Bu çalışmada kullanılan tank modellerinde (Şekil-1) hesaplanan basınç, gerçek sahalarda belirli bir
üretim senaryosunda gözlem kuyularından elde edilen basınç ya da su eviyesi verilerini modellemek
için kullanılır. Modelin karmaşıklığı ya da tank sayısının artmasıyla, model parametrelerinin sayısı da
artmaktadır. Tank modellerinde basıncın hesaplanması için denklem-2 çözülmektedir. Fakat
literatürde belirli konfigürasyonlardaki tanklar için analitik çözümler de mevcuttur [10].

Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

150 _______
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Rezervuar
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(b) iki tank açık model
Şekil 2. Farklı İki Tank Konfigürasyonu.

3. ANSAMBL KALMAN FİLTRELERİ
Ansambl Kalman Filtresi’nin bu çalışmadaki uygulaması Li vd. (2009) [5] çalışmasından alındı ve
onların algoritması uygulandı. Geleneksel olarak Kalman Filtreleri bir sistemin zaman içinde değişen
durumunu tahmin etmek için kullanılmaktadır. Sistem, zaman içinde verilerin ilk mevcut olduğu
noktaya tahmin ettirilen bir durum vektörüyle temsil edilmektedir. Daha sonra sistemin durumu mevcut
verileri de sağlayacak şekilde güncellenir. Tank modelleri ele alındığında sistemin durumu modeli
çalıştırmak için gerekli tüm değişkenler ve belirsizlik içeren değişkenler tarafından temsil edilir. Burada
sistemin durum vektörü y ile gösterilir ve iki farklı bileşene sahiptir. Durum vektörünün ilk bileşeni
(bilinmeyen ya da belirsiz olan) model parametreleridir (tanklar arası beslenme sabitleri ve tankların
depolama kapasiteleri). Bu çalışmada model parametreleri zamandan bağımsız olarak sabit kabul
edilmektedir. Durum vektörünün diğer bileşeni ise dinamik değişkenlerdir (tankların basınçları).
Kullanılan tank modelleri için durum vektörü Denklem-3 tarafından verilmektedir.
(3)
Burada T matrisin transpozunu, m model parametre vektörünü, p dinamik değişkenleri temsil eder.
Durum vektörünün boyutu Ny=M+Np dir. Burada M bilinmeyen ya da belirsiz olan model parametre
sayısını ve Np dinamik değişkenlerin sayısını (dinamik değişkenler tank modellerinde tank basınçları
olacağından bu sayı sistem içinde bulunan tank sayısına eşittir) vermektedir. Literatüre bakıldığında,
çoğu durumda, durum vektörünün üç bileşenden oluştuğu görülür; model parametreleri, dinamik
değişkenler ve hesaplanan veriler. Ansambl Kalman Filtresi’nin tank modellerine uygulanmasında
hesaplanan veriler dinamik değişkenlere eşit olduğundan dolayı, hesaplanan verilerin durum
vektörüne dahil edilmesi gerekmemektedir.
İki-tank açık model (Şekil-2a) için tüm model parametrelerinin bilinmeyen ya da belirsiz olması
durumunda durum vektörü aşağıdaki gibi verilir.
(4)
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Durum vektöründe yer alan model parametreleri ile dinamik değişkenler arasında aşağıdaki ilişki
mevcuttur:
(5)
Burada f fonksiyonu Denklem-2’nin sayısal çözümüne karşılık gelmektedir. p için aynı zamanda
aşağıdaki eşitliği de yazmak mümkündür:
(6)
Burada H elemanları sadece sıfır ve birlerden oluşan bir matristir, H=[0|I]. 0 Np×M boyutunda
sıfırlardan oluşan bir matris ve I ise Np×Np boyutunda birim matristir.
İlk önce, t=0 zamanında, herhangi bir veri asimilasyonu (tarihsel çakıştırma) gerçekleştirilmeden önce,
herhangi bir önsel modelden durum vektörünün çok sayıda ansamblı oluşturulur, y1, y2, ..., yNe.
Burada Ne toplam durum vektörü sayısını ya da ansamblların sayısını göstermektedir. t=0 anında
sadece model parametreleri önsel modelden örneklenmiştir. Bu model parametreleri kullanılarak,
verilerin mevcut olduğu ilk zaman noktasında (tk) dinamik değişkenler hesaplanır. Bu adım tahmin
adımıdır ve bu adımda verilerin mevcut olduğu ilk zaman değerinde dinamik değişkenler hesaplanır.
Bu adımdan sonra model parametreleri ve dinamik değişkenler, yani tüm durum vektörü (veriler ve
dinamik değişkenler arasındaki farka göre) güncellenir. Güncelleme aşağıdaki ilişki ile gerçekleştirilir
[7]:
(7)
Burada yju güncellenmiş durum vektörünü, yjf tahmin edilen durum vektörünü ve Hyjf ise tahmin edilen
dinamik değişkenleri göstermektedir. dj gözlemlenen verilerin koşulsuz gerçeklemesidir ve aşağıdaki
denklem kullanılarak bulunabilir:
(8)
Burada d tk zamanında gözlemlenen verileri, CD veriler arasındaki Nd×Nd boyutunda ilişkilenme
(kovaryans) matrisi, Nd tk zaman adımında gözlemlenen toplam veri sayısını ve zu ise Nd boyutlu
bağımsız normal değişkenleri temsil eder. Bu çalışmada CD matrisi köşegen olarak kabul edilmektedir.
Bir başka deyişle veriler birbirlerinden bağımsız kabul edilir. Ayrıca veriler üstündeki hataların
ortalaması sıfır olan normal dağılımdan geldiği varsayılmaktadır.
Denklem-7’deki Ke terimi Kalman kazanç matrisidir ve aşağıdaki denklem ile bulunabilir:
(9)
durum vektörünün ilişkilenme matrisidir. Bu matrisin her bir elemanı aşağıdaki denklem
Burada
yardımıyla hesaplanabilir:
(10)
her m,l=1,...,Ny. m ve l indisleri ilişkilenme matrisindeki m. ve l. elemanları simgelemektedir. xm,j ve xl,j j.
ansambl için m. ve l. değişkenleri temsil eder.
ve
ansambllardan elde edilen ortalamalardır.
Burada güncellemenin tüm durum vektörü üstünde yapıldığını belirtmekte fayda var. Bir başka deyişle,
model parametreleri ve dinamik değişkenler aynı anda güncellenmektedir. Dinamik değişkenlerin
güncellenmesindeki temel neden model sanki güncellenmiş model parametreleri ile t=0 anından
itibaren çalıştırılmış gibi davranmasını sağlamaktır. Yani, modeli t=0 anından itibaren yeniden
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çalıştırmak yerine, dinamik değişkenler ona göre güncellenmektedir. Unutulmamalıdır ki modelin t=0
anından itibaren çalıştırılması zaman alan bir işlemdir. Eğer model parametreleri ile dinamik
değişkenler arasındaki ilişki (Denklem-5’deki f fonksiyonu) doğrusal ise bu işlem herhangi bir hataya
neden olmamaktadır. Eğer ilişki doğrusal değil ise, sonuçlar yalnızca yaklaşık olacaktır.
Tüm durum vektörü güncellendikten sonra, verilerin mevcut olduğu diğer zaman adımına (tk+1) durum
vektörü tahmin ettirilir. Daha sonra yukarıda verilen adımlar tekrarlanarak güncelleme işlemi yapılır. Bu
döngü zaman içindeki tüm veriler asimile edilinceye kadar devam ettirilir.

4. ANSAMBL KALMAN FİLTRELERİNİN UYGULAMALARI
Ansambl Kalman Filtresini anlamak ve performansını değerlendirmek için bu bölümde yapay ve
gerçek saha uygulamaları verilecektir. İlk önce yapay örnek verilecektir ve bu örnekte Ansambl
Kalman Filtresinin hassasiyeti test edilecektir. Daha sonra filtre, gerçek saha üstünde uygulanacaktır.
4.1. Yapay Örnek
Yapay uygulamada gerçek modelin iki tank açık model (Şekil-2a) olduğu varsayılmaktadır. Bu
modelden alınan gerçek verilere (bu örnek için gerçek veriler rezervuar tankının basınçlarıdır) gürültü
eklenerek gözlemlenen veriler elde edilmiştir. Gerçek verilere eklenen gürültü ortalaması sıfır olan ve
varyansı σ2=0.49 olan normal dağılımdan çekilmiştir. Ayrıca, eklenen gürültü ile ilgili istatistiksel
bilgilerin bilindiği varsayılmaktadır. Ansambl Kalman Filtresi gözlemlenen veriler üstünde uygulanır.
Gözlemlenen veriler denklem-8’deki d vektörüne karşılık gelmektedir ve 193 adet veri bulunmaktadır.
Gerçek veri, gözlemlenen veri ve net üretim debisi Şekil-3’de verilmektedir.
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Şekil 3. Gerçek Veriler, Gözlemlenen Veriler ve Net Üretim Debisi Bilgileri.
Bu örnek için bilinmeyen dört adet model parametresi bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla, beslenme
katsayıları ve her bir tankın depolama kapasiteleridir. Bu örnek için 1000 ansambl kullanılmaktadır.
Tablo-1, kullanılan gerçek model parametrelerini (2. Kolon), önsel modelden çekilen model
parametresi ansambllarının istatistiksel özelliklerini (3. Kolon) ve filtre sonucunda elde edilen model
parametrelerinin istatistiksel özelliklerini (4. Kolon) vermektedir.
Tablo-1’de 3. ve 4. kolonlarda üst sıralarda verilen rakamlar ansamblların ortalamasını verirken, σ2
ansamblların varyansını vermektedir. Bu örnekte, her iki beslenme sabitinin önsel ansamblları 1
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kg/(bar-s) ve 50 kg/(bar-s) arasında değişen uniform dağılımdan çekilmiştir. Depolama kapasitelerinin
doğal logaritmalarının önsel ansamblları ise 16 ve 28 arasında değişen uniform dağılım arasından
çekilmiştir. Bu durumda depolama kapasiteleri 8.8×106 kg/bar ile 1.44×1012 kg/bar arasında
değişmektedir. Görüldüğü üzere hem beslenme sabitleri hem de depolama kapasiteleri için önsel
ansambl değerleri oldukça geniş bir aralıktan çekilmektedir. Uniform dağılım kullanılmasındaki ana
fikir, gerçek hayatta birçok durumda parametreler için minimum ve maksimum değerlerden başka bilgi
bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısı ile bu minimum ve maksimum değerler arasında kalan
uniform dağılımdan çekilen parametrelerin hepsi aynı derecede muhtemeldir.
Tablo 1. Ansambl Kalman Filtresi Yapay Uygulaması Özeti.
Model parametreleri

Gerçek parametreler

αr, kg/bar-s

30

ln κr, kg/bar

18.304

αa1, kg/bar-s

37

ln κa1, kg/bar

23.121

Önsel model
25.58
σ2=193.2
22.03
σ2=11.8
25.09
σ2=194.9
22.113
σ2=11.3

Sonuç parametreler
30.51
σ2=3.46
18.176
σ2=0.011
30.14
σ2=34.8
23.07
σ2=0.31

Tablo–1 açıkça göstermektedir ki, Ansambl Kalman Filtresi model parametreleri üstündeki belirsizliği
oldukça azaltmayı başarmıştır. Burada belirsizlik model parametrelerinin varyansı tarafından
yansıtılmaktadır. Bunun dışında, sonuç model parametrelerinin ortalamaları gerçek değerlere oldukça
yaklaşmıştır.
Şekil–4 Ansambl Kalman Filtresinin tarihsel çakıştırma açısından nasıl performans gösterdiğini
vermektedir. Şekil-4’deki gri çizgiler, önsel modelden çekilen model parametrelerinin ansambllarının
sonuçlarını vermektedir. Siyah düz çizgiler sonuç model parametrelerinin performansını
göstermektedir. Kırmızı düz çizgi gerçek verileri göstermekte ve kesikli siyah çizgi ise net üretim
debisini vermektedir. Şekil4’den açıkça görüldüğü üzere, Ansambl Kalman Filtresi önsel modelin geniş
bandını daraltmayı başarmıştır ve sonuç ansambllar görsel olarak iyi tarihsel çakıştırma
göstermektedir. Bunun da ötesinde, sonuç ansambllar gerçek verileri de içermektedirler.
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Şekil 4. Ansambl Kalman Filtresi Sonuçları.
Tarihsel çakıştırmanın niceliksel olarak ne kadar iyi olduğunu görmek için her bir ansamblın
gözlemlenen verilere göre ortalama karekök hatası (OKH) incelenebilir. Ortalama karekök hatası
aşağıdaki denklem yardımıyla bulunabilmektedir:
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(11)

Burada Nd’ tüm veri sayısını, di i. gözlemlenen veriyi, pj,i ise j. ansamblın i. hesaplanan basıncını
vermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi gerçek verilere eklenen gürültünün varyansı 0.49 yani
standart sapması 0.7 olarak alınmıştır. Herhangi bir ansambl için tarihsel çakıştırma işlem başarılı ise
hesaplanan ortalama karekök hatasının gerçek verilere eklenen gürültünün standart sapmasına eşit
olması gerekmektedir. Yani iyi bir tarihsel çakıştırma sonucunda ortalama karekök hatasının bu örnek
için yaklaşık olarak 0.7 olması gerekmektedir. Şekil-5 tüm sonuç ansambllarının ortalama karekök
hatalarının histogramını vermektedir. Şekil-5’den de açıkça görülebilceği gibi, en yüksek frekanslar 0.7
civarında olmasına rağmen, tüm ansambl sonuçları 0.7 değildir. 0.7’den daha büyük OKH’ye sahip
birçok ansmbl bulunmaktadır.
Şekil-6 tüm ansamblların ortalamasının gerçek veriler ile kıyaslamasını vermektedir. Görsel olarak
çakışma oldukça başarılıdır. Niceliksel olarak kıyaslandığında ise tüm ansamblların ortalamasının
gözlemlenen verilere göre ortalama karekök hatası 0.728 olarak hesaplanmaktadır. Bu da gerçek
verilere eklenen gürültünün standart sapmasına oldukça yakındır.
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Şekil 5. Gözlemlenen Verilere Göre Hesaplanan OKH’lere Ait Histogram.
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Şekil 6. Tüm Ansamblların Ortalamasının Gerçek ve Gözlamlenen Veriler ile Kıyaslanması.
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Şimdi ise Ansambl Kalman Filtresini kullanarak ileriye yönelik tahmin problemleri incelenecektir. Şekil7 tüm ansambllar için ileriye yönelik tahminleri göstermektedir. Şekil 7’de tüm ansamblların ortalaması,
ansambllar ve gerçek modelin ileriye yönelik tahminleri bulunmaktadır. Basit olması açısından üretim
debisi ileriye yönelik tahminler için sabit alınmıştır. Ansambların ileriye yönelik performansı bize
bununla ilgili olarak belirsizlik bandını vermektedir. Buna göre, gerçek veriler, Şekil 7’den görüldüğü
gibi belirsizlik bandının içinde yer almaktadır. Eğer ileriye yönelik belirsizlikler ile ilgili herhangi bir
istatistiksel bilgi ansambl sonuçları kullanılarak bulunabilmektedir.
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Şekil 7. İleriye Yönelik Tahminler.
Son olarak önsel modelin sonuçlar üstüne etkileri çalışılacaktır. Bunun için aynı gözlemlenen veriler
için farklı önsel modelden çekilen model parametre ansamblları kullanılacaktır. Bu örnekte model
parametrelerinin önsel modeli Tablo-2’nin üçüncü kolonunda verilen istatistiklere sahip normal
dağılımdan çekilmiştir. Ortalamalar bu sefer gerçek değerlere daha yakın alınmıştır.
Tablo-2’nin son kolonu model parametreleri üstündeki belirsizliğin azaldığını açıkça göstermektedir.
Şekil-8 tüm sonuç ansamblları için OKH histogramını vermektedir. Şekil-5’de verilen histogram ile
karşılaştırıldığında gelişme olduğu açıktır. Daha fazla ansamblın daha düşük değerlere sahip
OKH’lere sahip olduğu gözlemlenir. Bu da çakışmaların daha iyi olduğunu göstermektedir. Bu
beklenen bir sonuçtur çünkü, bir önceki yapay örneğe göre önsel model parametrelerinin dağılımı
daha dar ve ortalamaları ise gerçek değerlere daha yakındır. Bu aynı zamanda Şekil-9’da gösterildiği
gibi ileriye yönelik performanstaki belirsizlik bandının daralmasına da yol açmıştır.
Tablo 2. Farklı Önsel Model İçin Ansambl Kalman Filtresi Yapay Uygulaması Özeti.
Model parametreleri

Gerçek parametreler

αr, kg/bar-s

30

ln κr, kg/bar

18.304

αa1, kg/bar-s

37

ln κa1, kg/bar

23.121

Önsel ansambllar
30.96
σ2=38.4
18.0
σ2=1.02
35.18
σ2=34.8
22.05
σ2=0.98

Sonuç ansambllar
30.33
σ2=1.34
18.17
σ2=0.008
32.66
σ2=8.35
23.21
σ2=0.02
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Şekil 8. Gözlemlenen Verilere Göre Hesaplanan OKH lere Ait Histogram.
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Şekil 9. Gözlemlenen Verilere Göre Hesaplanan OKH lere Ait Histogram.
4.2. Gerçek Saha Örneği
Bu bölümde Ansambl Kalman Filtresi gerçek saha verileri üstünde uygulanacaktır. Verilerin elde
edildiği saha Balçova Narlıdere sahasıdır. Bu saha Türkiye’de bilinen en eski sahadır ve İzmir’in
yaklaşık olarak 10 km batısında yer almaktadır. Sahada jeotermal suyun sıcaklığı 80 °C ile 140 °C
arasında değişmektedir. Üretim derinlikleri 48.5 m ile 1100 m arasında değişen kuyular tarafından
yapılmaktadır.
Ansambl Kalman Filtresinin uygulaması saha içinde bir tane kuyudan elde edilen veriler üstünde
yapılmaktadır. 01/01/2000 tarihinden itibaren net üretim debisi ve 17/06/2001 tarihinden itibaren de su
seviyesi verileri mevcuttur. Tüm veriler 10/11/2005 tarihine kadar toplanmıştır. Burada net üretim
debisi tüm sahadan toplanmış fakat su seviyesi verisi ise sadece bir kuyudan alınmıştır. Şekil–10
kullanılan verileri özetlemektedir.
Burada Ansambl Kalman Filtresinin uygulanması için tekrar iki tank açık model kullanıldı. Tablo–3
önsel modeli ve filtre sonuçlarını özetlemektedir. Tüm parametreler için uniform dağılımlar
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kullanılmıştır. Şekil–11 sonuçları özetlemektedir. Şekil-11’de kırmızı noktalar su seviyesi verilerini,
yeşil çizgi net üretim debisini, gri çizgiler önsel model sonuçlarını, siyah çizgiler sonuç model
parametre performanslarını ve mavi çizgi ise tüm ansamblların ortalamasını vermektedir. Şekil-11’den
anlaşılacağı üzere, önsel model parametreleri ile elde edilen sonuçlar verilerle uyuşmazken, Ansambl
Ansambl Kalman Filtresinin uygulanması sonucunda, görsel olarak tüm sonuç ansamblları verilere
oldukça iyi çakışmaktadır.
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Şekil 10. Net Üretim Debisi ve Su Seviyesi Verileri.
Tablo 3. Gerçek Saha Verileri İçin Ansambl Kalman Filtresi Yapay Uygulaması Özeti.
Gerçek parametreler

αr, kg/bar-s

30

ln κr, kg/bar

18.304

αa1, kg/bar-s

37

ln κa1, kg/bar

23.121

Önsel ansambllar
30.96
σ2=38.4
18.0
σ2=1.02
35.18
σ2=34.8
22.05
σ2=0.98
800
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Şekil 11. Gerçek saha verileri ile Ansambl Kalman Filtresi sonuçları.
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SONUÇLAR
Bu çalışmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
•
•
•
•

Ansambl Kalman Filtresi yöntemi başarılı bir şekilde hem yapay örnekler üstünde hem de
gerçek saha verileri ile uygulanmıştır.
Ansambl Kalman Filtresi oldukça hızlı bir tarihsel çakıştırma yöntemidir. Bu çalışmada yapılan
tüm örneklerde 1000 adet ansambl kullanılmış olmasına rağmen, tüm bu ansamblların tarihsel
çakıştırması saniyeler mertebesindedir.
Model parametreleri ve model sonuçları arasındaki doğrusal olmayan ilişkilerden kaynaklı
olarak tüm ansamblların niceliksel olarak çakışma kalitesinin ölçütü olan ortalama karekök
hataların beklenenden daha geniş bir dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.
Ansambl Kalman Filtresi sonuçları önsel modele duyarlıdır. Eğer, önsel modelin ortalaması
gerçek değerlere yakınlık gösteriyorsa ve varyansları göreli olarak küçük ise filtre daha iyi
sonuçlar vermektedir.
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ÖZET
Sepiolit temelli çamurlar özellikle yüksek sıcaklıklı ve yüksek tuz içeren ortamlarda oldukça iyi
performans göstermektedir. Bununla birlikte, sondaj sırasında çamura giren farklı kirleticiler nedeniyle,
sondaj operasyonu teknik ve ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Sondajı yapılan
formasyonların yaklaşık %70-80’i şeylli formasyonlar olduğundan, sondaj sırasında aktif katıların
çamura kirletici olarak girmesi karşılaşılan yaygın bir kirlenmedir ve çamur özelliklerinin değişmesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, sondaj çamurunun kimyasal ve fiziksel özellikleri
formasyonların sondajı sırasında yaşanan matkap sarması, kuyu yıkılması ve/veya şismesi, kaçak gibi
kuyu stabilitesi sorunlarının oluşmasını engelleyecek veya en az düzeyde tutacak şekilde delinen
fomasyonlarla uyumlu olmalıdır. Kirlenme sonucu sepiolit çamurlarının reolojik ve su kaybı özellikleri
katkı maddeleri kullanılarak ekonomik bir şekilde kontrol altına alınabilmektedir.
Bu çalışmada, aktif katı (kil) girişi nedeniyle hem ağırlaştırılmamış hem de barit ile ağırlaştırılmış
sepiolit temelli sondaj çamuru özelliklerindeki değişimler deneysel olarak incelenmiş, bozulan reoloji
ve su kaybı özelliklerinin nasıl kontrol altına alınabileceği çalışılmıştır. Sonuçlar göstermiştir ki,
özellikle zorlu sondaj koşullarında (yüksek tuzlu ve yüksek sıcaklık), sepiolit bazlı çamurlar reolojik ve
su kaybı özellikleri bakımından diğer çamurlara göre daha iyi performans göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: TTB sepiolit kili, Sepiolit çamuru, Aktif katı kirlenmesi, Kuyu stabilitesi, Kuyu
temizliği, Yüksek sıcaklık, Yüksek tuzluluk.

ABSTRACT
Sepiolite based muds perform very well particularly at high temperature and high saline environments.
On the other hand, different contaminants penetrating into the drilling fluid cause technical operational
problems and result in higher drilling costs. Since formations being drilled consist of approximately 7080% shales, reactive solid contaminants while drilling a well are common contamination source and
play an important role in changing the properties of drilling mud. Consequently, chemical and physical
properties of drilling mud should be suitable to these formations in order not to cause or to minimize
stability problems such as bit balling, wellbore sloughing and/or swelling, and mud loss. Rheological
and fluid loss properties of contaminated sepiolite mud can be economically controlled by using
additives.
In this study, variations on the rheological properties of sepiolite muds due to introduction of reactive
solid (clay) are experimentally investigated for both weighted with barite and unweighted mud types,
and how to control the improper rheological and fluid loss properties is studied. Results reveal that
sepiolite based muds perform better than that of rivals in terms of rheological and fluid loss properties,
particularly in harsh drilling conditions (high salinity and high temperature).
Key Words: TTB sepiolite clay, Sepiolite mud, Active solid contamination, Wellbore stability, Wellbore
cleaning, High temperature, High salinity.
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1. GİRİŞ
Formasyonlar delindikçe, çamur sistemine çok sayıda farklı mineraller girer ve çamur içerisinde bu
mineraller mekanik parçalanma ve kimyasal hidratlaşma ile yayılırlar. Çamur içerisindeki bu maddeler
genel olarak ya aktif ya da aktif olmayan (inert) katı olarak sınıflandırılırlar.
Çamura formasyondan giren aktif katılar genellikle farklı hidratlaşma yeteneğine sahip killerden
oluşmaktadır. Aktif katıların kaynağının çoğunlukla şeyl zonları ve şeyl içeriğince zengin formasyonlar
olduğu bilinmektedir. Yüksek hidratlaşma yeteneğine sahip montmorillonit türü kilden başka, kaolin, illit
ve klorit gibi düşük hidratlaşma (şişme) özellikli killerde çamura giren aktif maddelerin kaynağını
oluşturur. Çamur sistemine giren değişik tipteki bu düşük-şişme özellikli killer çamurun toplam katyon
değiştirme kapasitesine katkıda bulunur. Bu killer alimünyum oktahedral tabaka ve silika tetrahedron
tabaka yapısındaki montmorillonit killerine çok benzerdirler ve yapıları simgesel olarak Şekil 1’de
gösterilmektedir [1]. Bu killer arasındaki temel farklılık, tabakaları arasında killerin depolanmaları
sırasında meydana gelen farklı iyonların bulunmasıdır. Semektit türü killer tabaka şeklindeki yapıları
arasında zayıf bağlar ile tutunmuş katyonlarını çözelti içerisinde bulunan diğer katyonlar ile
değiştirebilme yeteneğine sahiptir. Diğer bir deyişle, düşük değerlikli katyonlara sahip killer daha fazla
hidratlaşma yeteneğine sahipken, çözelti ortamında bulunan yüksek değerlikli katyonlar tarafından yer
değiştirilir ve kilin hidratlaşma yeteneğini azaltır. Bu durum çamurun reolojik ve su kaybı özelliklerinin
önlem alınmadığı taktirde oldukça farklılaşmasına neden olabilmektedir. Sondaj akışkanındaki katılar
yoğunluk artışına neden oldukları kadar viskozitede de artışa neden olmaktadırlar. Bütün killerin özgül
yoğunlukları (specific density) yaklaşık 2,6 olduğu için, verilen viskozitede kil/su karışımının yoğunluğu
kulanılan kilin verimine bağlı olacaktır. Eğer su yoğunluğuna yakın yoğunlukta bir çamur isteniyor ise
yüksek verimli kil kullanılmalıdır. Eğer yüksek yoğunluklu bir çamur isteniyorsa, düşük verimliliğe sahip
kil kullanılabilir.
Silika tetrahedron

KAOLEN

Alümina Oktahedron
Silika tetrahedron
Alümina Oktahedron

(+Mg, -Al)*

MONTMORILLONIT

Silika tetrahedron
Silika tetrahedron

(+Al, -Si)
ILLIT

Alümina Oktahedron
Silika tetrahedron
Alümina Oktahedron

(+Al, -Si)
(+Mg, -Al)

Silika tetrahedron
Alümina Oktahedron

(+Mg, -Al)

KLORIT

Silika tetrahedron
* (+Mg, -Al) notasyonu Mg'nin eklendiği Al'nin uzaklaştırıldığı anlamındadır.

Şekil 1. Sondaj Çamurunda Bulunan Tipik Killer, [referans 1’den değiştirilmiştir].
Aktif olmayan katılar hidratlaşmaz veya çamurdaki diğer bileşenler ile reaksiyona girmezler. Kum, silt,
kireçtaşı, fedspat ve API barit gibi mineraller aktif olmayan katılara örnektirler. Çamur yoğunluğunu
arttırmak için kullanılan API baritinin haricinde, aktif olmayan katıların çamur içerisinde bulunmaması
istenmektedir. Bunlar akış sisteminde sürtünme basınç kayıplarını artmasına neden olurken, çamurun
kayaç kesintilerini yüzeye taşıyabilme yeteneğini önemsiz oranda arttırmaktadır. Bu katıların
oluşturduğu çamur keki ince ve göreli olarak geçirimsiz değil, aksine kalın ve yüksek geçirgenliklidir.
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Bu durum dizi sıkışması, kayıp sirkülasyon, aşırı tork ve sürtünme ve zayıf çimento bağı gibi birçok
kuyu probleminin oluşmasının doğrudan nedenidir.
Dört temel yöntem kullanılarak çamur içerisindeki katı oranının istenmeyen seviyelere ulaşması
önlenir. Bunlar (1) elekten geçirme, (2) kuvvet ile çökertme, (3) kimyasal flokülasyon ve (4)
seyreltmedir. İlk iki yöntemde, çamurdaki istenen ve istenmeyen katılar uzaklaştırılabilmektedir. Çamur
sistemindeki katıları uzaklaştırmak için öncelikle elek (shale shaker) kullanılmaktadır. Sık gözlü
eleklerin kullanılmasıyla çamurdaki çoğu katı boyutları API baritine indirilmeden önce uzaklaştırılabilir.
Çamur tanklarındaki doğal yöntem ile çökertme hızı yeterli olmadığı için, çoğunlukla parçacıklara
etkiyen yerçekimi kuvveti arttırsın diye, hidrosiklonlar ve sentrifüjler kullanılarak kuvvet uygulayarak,
çökertme yapılmaktadır. Çamura kimyasalların eklenmesi sonucunda, çok küçük boyutlu parçacıklara
flokülasyon oluşturularak (parçacıkların bir araya getirilip topaklaşması) üzüm salkımı şeklinde daha
büyük parçalar haline getirilmektedir. Büyük parçalar oluşturulduktan sonra, çökertme yöntemiyle
çamurdan ayırma işlemi daha kolay bir şekilde yapılmaktadır. Bu yöntemler ile katı konsantrasyonu
düşürülemediğinde seyreltme yöntemi uygulanmaktadır. Sınırlı yüzey çamur tankları kapasitesi
nedeniyle, seyreltme yapılmadan önce, bir kısım çamurun atılması zorunlu olabilir. Diğer bir deyişle,
seyreltme işlemi için atılan çamur ile birlikte daha önce kullanılmış olan birtakım katkı maddeleri de
atılacaktır. Bu durum sondaj çamur maliyetlerinin artmasına neden olacaktır. Seyreltme yapılacak
çamur maliyetlerini düşük tutmak için, çamur hacmi minimum tutularak sondaj yapılmalıdır. Artan
çamur yoğunluğu ile seyreltme maliyeti de artmaktadır, [1].

2. ÇAMUR KİRLETİCİLER
Sondaj akışkanına giren ve akışkanın özelliklerinin değişmesine neden olan yaygın kirleticiler alçıtaşı
veya anhidrat, çimento, kireç, sert su, hidrojen sülfat ve karbondioksit olarak sıralanabilir. Bu yaygın
kirleticilerin etkinlikleri konsantrasyonlarına bağlı olduğu kadar, ortamın sıcaklığına ve tuzluluğuna
göre de değişmektedir. Diğer bir deyişle, sondaj ortamındaki yüksek sıcaklık ve/veya tuzluluk başlı
başına bir kirletici etkisi göstermektedir. Sondaj akışkanının bu kirleticiler ile kirlenmesi durumunda,
kirletmeye neden olan kirletici iyon ve kirleticinin uzaklaştırılması için kullanılması gereken katkı
maddeleri ve miktarları sondaj endüstrisi tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır. Tablo 1’de yaygın
kirleticiler ve kirletici iyonuna karşı çamurda nasıl bir ıslah katkısının kullanılması gerektiği
verilmektedir, [1].
Tablo 1. Her Bir Varil Çamur Islahı İçin Gerekli Katkı Maddesi Miktarı, [referans 1’den düzenlenmiştir].

Kirletici
Alçıtaşı veya
anhidrat

Kirletici iyonu

kalsiyum (Ca2+)
2+

Çimento
Kireç
Sert su
Hidrojen sülfat

kalsiyum (Ca )
hidroksil (OH-)
2+
kalsiyum (Ca )
hidroksil (OH-)
2+
magnezyum (Mg )
kalsiyum (Ca2+)
sülfat (S2-)
2-

Karbon dioksit

karbonat (CO3 )
bikarbonat (HCO3-)

Eklenecek ıslah katkısı
Soda külü eğer pH uygun ise
SAPP eğer pH çok yüksek ise
Sodyum bikarbonat eğer pH çok yüksek ise
SAPP veya
Sodyum bikarbonat
Sodyum bikarbonat
SAPP veya
Sodyum bikarbonat
pH 10,5’e kadar kostik daha sonra soda külü
Soda külü
pH’yı 10’un üzerinde tut ve çinko temelli
karbonat ekle
Alçıtaşı eğer pH uygun ise
Kireç eğer pH çok düşük ise
Kireç

1 mg/L kirleticiyi
uzaklaştırmak için
gerekli ıslah katkı
miktarı (lbm/bbl)
0, 000928
0, 000971
0, 00147
0, 000971
0, 00147
0, 00147
0, 000535
0, 000397
0, 00116
0, 000928
0, 00123
0, 00100
0, 000432
0, 000424
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Tabloda aynı kirletici için birden çok katkı maddesinin kullanılabileceği görülmekle birlikte, bu katkı
maddelerinin seçimi ortamın pH değeri, sıcaklığı ve tuzluluğuna bağlıdır. Bu katkıların büyük bir
bölümü tatlı su ve 250-300 oF sıcaklığa kadar etkindir. Bu sınırların üstünde çalışabilen az sayıda
polimerik temelli katkı maddesi bulunmakla birlikte, bu katkılar hem yüksek sıcaklık, hem de yüksek
tuzluluğun birlikte olduğu ortamlarda etkin değillerdir. Bu nedenle, sondajda yaygın olarak kullanılan
çamur türleri (bentonit veya potasyum klorür çamurları gibi) bu zorlu ortamlarda kullanılamaz olmakta
ve çok pahalı olan sentetik çamurların (>100$/bbl) kullanılması gerekmektedir. Zorlu sondaj
ortamlarında kullanılması önerilen pahalı sentetik çamurlar ise, istenilen çamur özelliklerini
sağlayamayabilir. Literatürde bu tür zorlu ortamlarda görev yapabilen çamurların reolojik parametreleri
genellikle çamur servisi yapan şirketler tarafından verilirken, su kaybı değerlerinin verilmemesi de
ilginç bir durumdur.
Zorlu sondaj ortamı, sondaj akışkanının kolay ve hızlı bir şekilde flokülasyonuna neden olmaktadır.
Flokülasyon kil parçacıklarının kenar-kenar ve kenar-yüzey olacak şekilde bir araya oyun kartı destesi
gibi gelmesi nedeniyle, çamurun kalınlaşmasını (thickening) ifade eder. Floküle olmuş bir çamurun
reolojik (viskozite ve jel kuvveti) ve su kaybı özellikleri kabul edilemeyecek derecede yüksektir ve
sondaj akışkanından beklenen görevleri sağlayamamasına yol açarak, önemli teknik ve ekonomik
sondaj sorunlarına neden olmaktadır. Sondaj akışkanının flokülasyonuna neden olan üç temel unsur
(1) formasyonlardan çamura giren yüksek aktif katı madde miktarı, (2) yüksek sıcaklık ve (3) yüksek
elektrolit konsantrasyonudur (yüksek tuzluluk). Sonuç olarak, bu tür zorlu sondaj ortamlarında yüksek
aktif katı madde girişiyle birlikte hem yüksek sıcaklık, hem de çok farklı tuz konsantrasyonlarında etkin
çamur(lar)a gereksinim vardır. Bu özelliklere sahip olan çamur, aynı zamanda çamur sistemine aktif
katı madde girişine neden olan şeyl zonları ve şeylce zengin formasyonların sondajı sırasında kuyu
stabilitesi dengesinin sağlanması görevini de yerine getirecektir.

3. SEPİOLİT ÇAMURLARI
Fiber yapılı bir magnezyum silikat kil minerali olan sepiolit, yüksek sıcaklık ve yüksek tuzlu ortamlar
için önerilmektedir. Her ne kadar sıcaklık etkisi nedeniyle kristal yapısında küçük değişiklikler olsa bile,
sepiolitin 500 oF (260 ˚C) sıcaklıklara kadar yapısını koruduğu bilinmektedir [2,3,4,5,6,7,8]. Bununla
birlikte, sepiolitin temel yapısının doymuş tuzlu su ortamında da değişime uğramadığı rapor
edilmektedir. Bu nedenle, sepiolit temelli çamurlar, özellikle yüksek sıcaklığın çamur üzerine sorun
oluşturduğu kuyuların delinmesi için iyi bir alternatif olarak değerlendirilebileceği önerilmektedir, [9,
10].
Dünya sepiolit rezervlerine sahip ülkeler arasında Türkiye ilk sırada veya bazı çalışmalarda
İspanya’dan sonra ikinci sırada gösterilmektedir. Jeotermal sondajların yanında, sıcaklık ve tuzluluğun
yüksek olduğu derin petrol ve gaz kuyularının ve/veya tuz domlarının sondajında da kullanılabilecek
nitelikte sepiolit çamurlarının geliştirilmesi, ülkemizde bulunan sepiolit yataklarının değelendirilmesine
yol açarak, ülke ekonomisine de katkıda bulunabilecektir. Türkiye ve dünya sepiolit rezervlerinin
durumu, farklı sepiolit yataklarından alınan örneklerle hazırlanan sepiolit çamurlarının yüksek sıcaklık,
yüksek basınç (YSYB) ve tuzluluklardaki reolojik ve su kaybı özellikleri, sepiolit killerinin jeolojik
oluşumu bilgileri, yaygın endüstriyel kullanım alanları [11] reolojik ve su kaybı özelliklerinin ticari
katkılar ile nasıl kontrol altına alınabileceği [10] yaptıkları çalışmada verilmektedir. Belirtilen
çalışmaların ortak özellikleri, aktif katı girişiyle kirlenen sepiolit çamur özelliklerinin nasıl etkilendiğinin
çalışılmamış olmasıdır.

4. DENEYSEL ÇALIŞMA VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Sivrihisar-Eskişehir civarından elde edilen ve TTB ticari adıyla bilinen sepiolit kili ile
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) standartlarında belirtilen kriterlere göre hazırlanan sondaj çamuruna
yüksek aktif katı madde kirlenmesi uygulanmış ve bu kirletilmiş sepiolit çamurunun reolojik ve su kaybı
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özelliklerinin nasıl kontrol altına alınabileceği araştırılmıştır. Çalışma, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü laboratuarlarında yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan
sepiolit killeri öğütüldükten sonra, 200 mesh (74 mikron) elekten geçirilmiştir. Sepiolitlerin içerisindeki
yabancı maddeler ayıklanmamış ve içerisine özelliklerini geliştirici hiçbir katkı maddesi eklenmemiştir.
TTB sepiolit çamurunun mineral kompozisyonu açısından %100 sepiolit grubuna ait olduğu
belirlenmiştir [9]. TTB kilinin XRF analiz sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. TTB Sepiolit Kilinin XRF Analiz Değerleri.
Örnek no
TTB

CaO
%ağırlık
4.37

MgO
%ağırlık
23.22

SiO2
%ağırlık
52.31

Fe2O3
%ağırlık
1.23

K2O
%ağırlık
0.35

Na2O
%ağırlık
<0.01

Al2O3
%ağırlık
2.69

TTB sepiolit kili ile hazırlanan çamur örneklerinin reolojik ve su kaybı özellikleri belirlenirken API RP13B Standardında belirtilen prosedürler bu çalışmada takip edilmiştir. Standartlarda belirtilmeyen
durumlar için, örneğin aktif katı madde ile kirletme, endüstrinin uyguladığı pratikler göz önüne
alınmıştır. Çamur örnekleri 350 ml tatlı suya farklı TTB kil miktarı eklenerek hazırlanmıştır. Bu
değerler, ağırlaştırılmamış çamurlar için 20 g ve ağırlaştırılmış çamurlar için 10 g’dır ve sırasıyla 20
lbm/bbl ve 10 lbm/bbl konsantrasyona karşı gelmektedir. Ağırlaştırılmamış ve API barit ile
ağırlaştırılmış sepiolit çamur örneklerinin kompozisyonları Tablo 3’te çamur kodlarıyla birlikte
verilmektedir. Kompozisyonu oluşturan öğeler, sırasıyla TTB sepiolit kili, soda külü, viskozite kontrol
edici ticari polimer, su kaybı kontrol edici ticari polimer, ağırlaştırıcı API barit ve stabilite sağlayıcı
glikoldür. Tablodaki değerler her bir maddenin su miktarına göre (kütlece veya hacimce) hangi oranda
kullanıldıklarını göstermektedir. Çalışmada ağırlaştırma yapılmadan tatlı su ile hazırlanan çamurlar
SM-1 ve SM-2 koduyla, ağırlaştırılarak tatlı su ile hazırlanan çamurlar SM-3 ve SM-4 koduyla ve
ağırlaştırmayla birlikte tuz girişine izin verilerek hazırlanan çamur SM-5 koduyla gösterilmiştir.
Tablo 3. TTB Sepioliti ile Hazırlanan Çamur Örneklerinin Kompozisyonu.
Malzeme
TTB Sepiolit
Soda külü
Polimer – 1
Polimer – 2
Barit
Glikol

Miktar (lbm/bbl)
Ağırlaştırılmamış
20
0,1
4
5
% 3 hacimce

Ağırlaştırılmış
10
0,1
4
5
150
% 3 hacimce

Aktif katı madde girişi ile kirlenme etkisinin simülasyonu endüstrinin bu amaçla kullandığı OCMA kili ile
gerçekleştirilmiştir. OCMA kili API bentonit kil özelliklerini sağlayan aktif bir kil türüdür, [9]. OCMA kili
sepiolit çamurunun hazırlanmasından sonra çamura kirletici olarak 80 lbm/bbl konsantrasyonunda
eklendikten sonra, kirletilmiş çamur 16 saat süre ile hem 300 hem de 350 oF sıcaklıkta
yaşlandırılmıştır. Ağırlaştırılmış çamur örneğine (SM-5) aktif katı madde OCMA kili girişi ve yüksek
sıcaklıkla birlikte, yüksek tuz konsantrasyonunun etkilerini belirlemek için 120 lbm/bbl
konsantrasyonda sodyum klorür tuzu eklenmiştir. Çamurun tuzluluk değeri ölçüm sonucunda 200.000
ppm NaCl eşdeğer olarak bulunmuştur. Teorik olarak 120 lbm/bbl tuz eklenerek hazırlanan çamurun
tuzluluğu 255.000 ppm (ağırlıkça %25.5) olması gerekir, ancak elde edilen sonucun daha küçük
olması tuzun saflığının düşük olmasıyla birlikte nem içeriğinin yüksek olmasından da kaynaklanıyor
olabilir.
Sepiolit çamur örneklerinin reolojik özellikleri 120 oF sıcaklıkta Fann 35 model viskometre kullanılarak,
altı farklı hızda belirlenmiştir. Çamurların jel kuvveti değişimi ise 1 saniye, 1 dakika ve 10 dakika olmak
üzere üç farklı zaman değerlerinde ölçülerek belirlenmiştir. Çamur örneklerinin API statik su kaybı
değerleri standart yüksek sıcaklık yüksek basınç (YSYB) filtrasyon presinde 300 oF sıcaklıkta ve 100
psi basınç farkında ölçülmüştür.
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Ölçümler sonucunda elde edilen reolojik değerlerin uygunluğu ve farklı çamur türlerinin etkinliğinin
karşılaştırılabilmesi için literatürde verilen yöntem takip edilmiştir. Bu yöntemde esas alınan ölçüt,
sondaj çamurunun kesintileri taşıma kapasitesidir. Kontrol edilebilen sadece üç sondaj akışkan
parametresi çamurun kesintileri kuyudan taşıyabilmesi yeteneğini geliştirebilir. Bunlar, çamurun
anülüsteki ortalama hızı, çamur yoğunluğu ve çamur viskozitesidir (power law reoloji modeli ile
tanımlanan akışkanın viskozitesi, K). Sahalarda düşey veya düşeye yakın kuyuların sondajlarında on
yıllık bir süre içerisinde yapılan gözlemlerden bu üç parametrenin çarpımı 400.000 veya daha yüksek
ise taşınan kesintilerin keskin köşeli oldukları, yani parçalanmadan taşındıkları belirlenmiştir. Burada
sırasıyla bu üç parametrenin birimi ft/dk, lb/gal ve cp olarak verilmektedir. Eğer bu üç parametrenin
çarpım değeri 200.000 civarında ise kesintilerin oldukça yuvarlatılmış bir şekle sahip olduklarını ve
kuyudan taşınımları sırasında öğütülmeye uğradıklarını göstermektedir. Eğer bu çarpım değeri
100.000 veya daha küçükse, kesintiler çok küçük boyutlu veya hemen hemen tanecik yapıda oldukları
kabul edilmektedir. Sonuç olarak, taşıma kapasitesi indeksi (carrying capacity index, CCI) bu üç
parametrenin çarpımının 400.000 değerine oranı olarak tanımlanmaktadır ve aşağıda Denklem 1 ile
ifade edilmektedir [9].

CCI =

ν a ρm K

(1)

400.000

burada,
CCI
νa
ρm
K

: Taşıma kapasite indeksi, boyutsuz
: Anülüs çamur hızı, ft/dk
: Çamur yoğunluğu, lbm/gal
: Power law akışkan kıvamlılık indeksi, cp

İyi bir kuyu temizliğinin sağlanabilmesi için CCI değerinin 1 veya daha yüksek olması gerekmektedir.
Eğer hesaplanan CCI değeri 1’den çok küçük ise Denklem 1 ile verilen bağıntı CCI’ın 1 değeri için
yeniden düzenlenerek kesintileri etkin bir şekilde yüzeye taşımak için gerekli viskozite parametresi K
değeri hesaplanabilir. Endüstride çamur raporlarında reolojik değerler çoğunlukla Bingham plastik
modeli parametrelerine göre verildiği için, Denklem 1’in kullanılabilmesi K parametresinin Bingham
plastik model parametreleri plastik viskozite (PV) ve akma noktası (YP) değerlerinden hesaplanması
gerekmektedir. Eğer Binhgam plastik akışkan reoloji parametreleri var ise, bu durumda Şekil 2’de
verilen grafik kullanılarak Denklem 1 için gerekli K parametresi grafiksel olarak elde edilebilir.
Çamurun PV ve YP değerlerinden elde edilen K değeri, Denklem 1’de CCI’ın 1 olması için gerekli
minimum anülüs çamur hızının hesaplanmasında (νa) kullanılır.
Eğer akışkana ait 600 ve 300 dev/dk hızlarda kadran okumaları var ise, bu durumda K parametresi
akış davranış indeksi (n) parametresinden hesaplanabilir. Denklem 2, akış davranış indeksi (n)
parametresinin hesaplanmasında ve Denklem 3 ise power law reolojik model akışkan kıvamlılık
indeksi (K) parametresinin hesaplanmasında kullanılabilir.

n = 3,32 log

K=

θ 600
θ 300

(2)

510θ 300
511n

(3)

Bu denklemlerde,
n
θ600
θ300
K

: power law akışkan davranış indeksi, boyutsuz
: akışkanın viskometrede 600 dev/dk hızdaki kadran okuması, boyutsuz
: akışkanın viskometrede 300 dev/dk hızdaki kadran okuması, boyutsuz
: power law akışkan kıvamlılık indeksi, cp.
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Şekil 2. Power law K Parametresinin Bingham Plastik Parametlerinden Bulunması Grafiği, [9].

5. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
Tatlı ve tuzlu su fazlı olacak şekilde TTB sepioliti kullanılarak ağırlaştırılmamış ve API barit ile
ağırlaştırılmış halde hazırlanan ve aktif katı madde ile kirletilmiş örneklerin farklı sıcaklıklardaki
reolojik, su kaybı ve pH değişim değerleri Tablo 4’te listelenmiştir. Tablodan da görüleceği gibi tatlı su
ile hazırlanan ağırlaştırılmamış çamur örneklerinin yoğunluğu 8,9 lbm/gal ve API barit ile ağırlaştırılmış
çamur örneklerinin yoğunluğu 10,9 lbm/gal ve 120 lbm/bbl konsantrasyonunda sodyum klorür tuzu
girişine izin verilen ağırlaştırılmış çamur örneğinin yoğunluğu 12,7 lbm/gal olarak ölçülmüştür. Bütün
çamur örneklerinde aktif kil ile kirletme etkisini belirlemek amacıyla kullanılan OCMA kili 80 lbm/bbl
konsantrasyonda kullanılmıştır. Çamur örnekleri 300 ve 350 oF sıcaklık koşullarında test edilmiştir.
Sepiolit temelli çamurlar reoloji ve su kaybı olarak en iyi performanslarını 7-9 pH değerleri aralığında
verdikleri tabloda görülmektedir. Çamura lbm/bbl olarak giren aktif katı madde miktarı API
standartlarında belirtilen Metilen Mavisi Testi (MMT) yöntemi ile belirlenmektedir. MMT değeri çamura
giren katıların aktiflik değerine göre değişebilir. Katıların aktiflik değeri arttıkça, testten elde edilen
MMT değeri de artacaktır. Daha önce belirtildiği gibi, çamurun floküle olmasının ana nedenlerinden bir
tanesi yüksek miktardaki aktif katı madde girişidir ve kontrol altına alınmalıdır. Üzerinde genel bir
düşünce birliği olmamakla birlikte, çamurdaki toplam aktif katı madde miktarını veren MMT değerinin
17,5 lbm/bbl olması önerilmektedir, [12]. Eğer diğer çamur özellikleri uygun ise normal ve orta
sıcaklıklarda MMT değerinin 22-23 lbm/bbl olması kabul edilebilir olarak bildirilmektedir. Yüksek
sıcaklıklarda MMT’nin bu sınır değerinin daha da artacağı göz önüne alınmalıdır. Tatlı su ile
ağırlaştırılmamış (SM-1 ve SM-2) ve API barit ile ağırlaştırılarak hazırlanan çamur örneklerinde (SM-3
ve SM-4) MMT değeri yüksek sıcaklığa rağmen 12-13 lbm/bbl değerinde ölçülmüştür ve sepiolit temelli
hazırlanan çamurların bu ölçütü çok büyük bir başarı ile sağladığı gözlenmektedir. Sistem yüksek
oranda tuz ile kirletildiğinde (SM-5) MMT değerinin 11 lbm/bbl olduğu gözlenmiştir. Sistemdeki tuzun
varlığının killerin aktifliklerini düşürdüğü bilinmektedir ve elde edilen sonuç ta bu durumu
doğrulamaktadır. Ancak tuzluluk nedeniyle sepiolit çamur örneklerinin MMT değerindeki azalım
önemsizdir ve sepiolit çamurlarının tuzlu ortamlarda kullanılabileceği görüşüyle paraleldir.
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Tablo 4. Aktif Katı ile Kirletilmiş TTB Sepiolit Çamurlarının Kontrol Altına Alınan Reoloji ve Su Kaybı
Özellikleri.

SM-1

SM-2

SM-3

SM-4

Ağırlaştırılmış
çamur
(Tuzlu su)
10
120
80
SM-5

Yaşlandırma sıcaklığı, °F

300

350

300

350

350

Yaşlandırma süresi, saat

16

16

16

16

16

MBT, lb/bbl

12,00

12,00

12,50

13,00

11,00

Çamur yoğunluğu, lb/gal

8,90

8,90

10,90

10,90

12,70

Çamur pH (pH metre ile)

8,00

8,00

8,00

8,00

7,20

Filtrasyon pH (pH metre ile)

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

pH ölçme sıcaklığı, ˚F

75

80

80

80

80

600 dev/dk

61

77

68

73

62

300 dev/dk

42

53

44

49

41

200 dev/dk

34

43

37

39

33

100 dev/dk

25

30

27

27

24

6 dev/dk

9

9

8

7

10

Kompozisyon ve Özellikler

Kadran okuması

TTB sepiolit miktarı, lbm/bbl
NaCl, ppb
OCMA, ppb
Çamur kodu

3 dev/dk

Ağırlaştırılmamış çamur
(Tatlı su)

Ağırlaştırılmış çamur
(Tatlı su)

20
80

10
80

7

7

6

6

9

120

120

120

120

120

19

24

24

24

21

23

29

20

25

20

Jel kuvveti, 10s./ 1dk./ 10dk.

8/10/13

8/11/20

8/9/20

8/10/25

5/7/15

Su kaybı ölçüm sıcaklığı, ˚F

300

300

300

300

300

4,4/10

6/13

5/12

6,2/15

8/17

2,5

2,5

6

6

5

Klor içeriği (Cl), ppm

-

-

-

-

200,000

Kıvamlılık indeksi (n)

0,5381

0,5386

0,6277

0,5748

0,5963

Akış davranış indeksi (K), cp

747

940

448

694

507

Minimum anülüs hızı (va), ft/dk

62

49

82

53

62

Reoloji ölçüm sıcaklığı, ˚F
Plastik viskozite (PV), cp
Akma noktası (YP), lbf/100 ft

2

Su kaybı, cc (7.5/30dk)@100 psi
Kek kalınlığı, mm

Sadece 20 lbm/bbl konsantrasyon sepiolit katılarak hazırlanan çamurun MMT değerinin 5 lbm/bbl
olduğu yapılan çalışmalarda rapor edilmiştir, [9]. 5 lbm/bbl MMT değerine karşı gelen katyon
değiştirme kapasitesi (KDK) 18 meq/100 g değerine eşittir ve literatürde attapulgit ve sepiolit kili için
verilen 10-25 meq/100 g değeriyle uyuşmaktadır, [1]. KDK değeri killerin hidratlaşma yeteneğini
göstermektedir ve killerin KDK değerleri yükseldikçe su kayıplarının azalacağının göstergesidir.
Montmorillonit kil türü olan ticari bentonitin KDK değeri 70-150 meq/100 g olarak rapor edilmektedir.
Bu değerler sepiolit temelli çamurların su kaybı değerlerinin bentonit çamurlarına göre oda
sıcaklığında çok daha fazla olmasının bir göstergesidir. Ancak, bentonit temelli çamurlar orta
sıcaklıklar ve düşük tuzluluklarda sadece su kaybı açısından değil, aynı zamanda reolojik değerler
açısından da bütün yararlı özelliklerini kaybetmekte, KDK değerleri pratik olarak sıfır veya önemsiz
hale gelmektedir. Diğer taraftan, sepiolit temelli çamurlar yüksek sıcaklık ve yüksek tuzluluk
koşullarında dahi hem reolojik, hem de su kaybı özelliklerini büyük oranda koruyabilmekte, KDK
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değerlerinde az veya önemsiz düşüşler göstererek, zorlu sondaj koşullarında avantajlı bir çamur
seçeneği olmaktadır.
Sepiolit çamurlarının reolojik değerleri altı farklı hızda vizkometre ile yapılan ölçümlerden belirlenmiştir.
Bütün çamurların PV ve YP viskozite değerleri viskometrenin 600 ve 300 dev/dk hız ölçümlerinden
elde edilmiştir ve tabloda listelenmiştir. Farklı hızlardaki viskometre okumaları da Tablo 4’te
verilmektedir. Bütün çamur örneklerinin PV değerleri 19-24 cp arasında ve YP değerleri 20-29 lbf/100
ft2 olarak hesaplanmıştır. Ağırlaştırılmamış kil temelli çamurlarda PV değerinin 120 oF sıcaklıkta 5-12
cp arasında olması önerilmektedir [1] ve artan yoğunluk ile PV değerlerinin de arttığı belirtilmektedir,
örneğin 11 lbm/gal yoğunluklu çamur için 120 oF’ta önerilen PV değer aralığı 8-19 cp’dir. Diğer taraftan
bu PV değerlerinin aynı zamanda artan sıcaklık ile de arttığı bilinmektedir. Sepiolit çamurlarının tuzlu
ortamlarda daha iyi performans gösterdiği bilindiği için, burada tatlı su ile elde edilen sonuçlar çok
yüksek sıcaklıklar için de kabul edilebilir değerlerdedir. Diğer taraftan, deneyde kullanılan sepiolit
çamurlarının yüksek miktarda (80 lbm/bbl) aktif katı ile kirletilmesi nedeniyle PV değerlerinde bir
yükselmenin olacağı açıktır. Unutulmamalıdır ki, bu sıcaklıklarda diğer kil temelli (bentonit, attapulgit,
saponit gibi) çamurlar etkin değildirler.
Ağırlaştırılmamış kil temelli çamurlarda YP değerinin 120 oF sıcaklıkta 3-30 lbf/100 ft2 arasında olması
önerilmektedir [1] ve artan yoğunluk ile YP değerlerinin aktif olmayan API barit eklenmesi nedeniyle
azaldığı belirtilmektedir, örneğin 11 lbm/gal yoğunluklu çamur için 120 oF’ta önerilen YP değer aralığı
4-23 lbf/100 ft2 iken 12,7 lbm/gal yoğunluklu çamur için YP değer aralığı 6-19 lbf/100 ft2 olarak
önerilmektedir. Genel olarak çamurların YP değerleri artan sıcaklık ile PV’ye göre daha fazla
artacaktır, bu durum Tablo 4’te verilen farklı sıcaklıklardaki ölçümler ile paralellik göstermektedir.
Örnek sepiolit çamurlarındaki aktif katı madde miktarı ve yüksek sıcaklık koşulu göz önüne
alındığında, elde edilen YP değerlerinin çok uygun olduğu söylenebilir. Benzer şekilde, bu
sıcaklıklarda diğer kil temelli (bentonit, attapulgit, saponit gibi) çamurlar etkin değildirler.
Reolojik olarak çamurların etkinlikleri sahip oldukları PV, YP değerlerine göre değil, CCI
performanslarına göre belirlenmelidir. Etkin bir kuyu temizliği koşulu kabulünde (CCI değerinin 1
olması) gerekli minimum anülüs ortalama çamur hızları Denklem 1’den hesaplanmaktadır. Sondaj
endüstrisinde düşey ve düşeye yakın açılı kuyularda etkin bir kuyu temizliği için kabul görmüş gerekli
ortalama anülüs çamur hızı (va) 100 ft/dk olarak belirtilmektedir. Ancak, yeni nesil çamurların
geliştirilmiş özellikleri nedeniyle aynı kuyu temizliğini sağlamak için gerekli anülüs çamur hızlarının
daha da düşük olabileceği rapor edilmektedir, [1]. Diğer bir deyişle, anülüste yüksek çamur hızlarının
sağlanabilmesi için daha yüksek debilerde çamur pompası çalıştırılmalıdır, dolayısıyla yüksek pompa
hızlarına ulaşmak için daha fazla enerji harcanacağı için sondaj maliyeti artacaktır. Bu çalışmada
Tablo 4’te verilen sepiolit çamurları özellikleri kullanılarak hesaplanan etkin bir kuyu temizliği için
gerekli minimum çamur hızları bütün örnekler için yukarıda verilen değerden daha düşüktür. Tabloda
listelendiği gibi anülüs çamur hızları 49-82 ft/dk aralığındadır. Bu değerler, sepiolit çamurlarının zorlu
koşullarda (yüksek aktif katı kirlenmesi, ağırlaştırıcı olarak inert katı girişi, yüksek sıcaklık ve yüksek
tuzluluk) etkin bir kuyu temizliğini düşük enerji maliyetleriyle yerine getirebildiğini göstermektedir.
Beş farklı sepiolit çamuruna ait jel kuvveti ölçüm değerleri Tablo 4’te üç farklı zaman için (10 sn, 1 dk
ve 10 dk) verilmektedir. Bu çamurlardan SM-2, SM-4 ve SM-5’e ait zamana bağlı jel kuvvetlerindeki
değişim Şekil 3’te görülmektedir. Jel kuvvetleri yoğun aktif katı girişi ve yüksek sıcaklık nedeniyle azda
olsa yüksek olmasına rağmen, şekilden de görüleceği gibi zamanla ilerleyen (progressive) veya
kırılgan (fragile) yapıda değildir. Genel olarak, sondaj akışkanının durağan koşullarda oluşturacağı jel
kuvvetinin ilk başlarda zaman ile bir miktar artan ancak kısa bir süre sonra zamanla değişiminin az
arttığı veya sabit hale gelecek şekilde bir özellik göstermesi istenmektedir. Eğer jel kuvveti davranışı
ilerleyen yapıdaysa, sondaj çamuru yarı katı gibi davranarak kuyu içi log ölçümler yapılmasına engel
olmaktadırlar. Bu durum bentonit çamurlarının kullanıldığı jeotermal kuyularda karşılaşılabilen bir
durumdur. Aksi durumda, eğer jel kuvveti davranışı kırılgan yapıdaysa, sirkülasyon durdurulduğunda
anülüsteki kesintiler kuyu dibine çökerek dizi sıkışmalarına veya kuyu dibinin tekrar sondajının
yapılmasına neden olabilmektedirler. Sepiolit çamur örneklerinin Şekil 3’te verilen davranışlarından, jel
kuvveti değişiminin ne ilerleyen ne de kırılgan bir yapıda olduğu, dolayısıyla sirkülasyon herhangi bir
nedenle durdurulduğunda kesintilerin kuyu dibine çökmelerine engel olurken, yarı katı gibi
davranmadıkları için kuyu içi diğer operasyonlara izin verebildiği görülmektedir. Polimer eklenmiş
sistemlerde 10 dk jel kuvvetinin 40 lbf/100 ft2’den daha küçük olması ve başlangıç jel kuvvetinin ise
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statik halde çamurdaki kesintilerin taşıyabilmesi için en az 8 lbf/100 ft2 olması gerektiği belirtilmektedir,
[12]. Sepiolit çamur örneklerinin bu referans değerlerini başarılı bir şekilde sağladığı Tablo 4’te
listelenen değerlerden görülmektedir.

Şekil 3. TTB Sepiolit Çamurlarının Jel Kuvveti Davranışları.
Çalışmada kullanılan ve 350 oF sıcaklıkta 16 saat süreyle yaşlandırılan sepiolit çamurlarının API su
kaybı ölçümleri 300 oF gibi yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir. Bu koşullarda ölçülen API su kaybı
değerleri hem tatlı su (SM-1) hem de tuz girişi olması (SM-5) durumunda 10-17 ml/30 dk aralığındadır.
Zorlu koşullar göz önüne alındığında, elde edilen sonuçlar endüstri tarafından kabul edilen değerlerin
oldukça altındadır ve sepiolit çamurlarının bu yönüylede zorlu koşullar için iyi bir alternatif olduğunun
göstergesidir. Bu çamurların kek kalınlıkları değerleri ise ağırlaştırılmamış çamurlarda (SM-1 ve SM-2)
2,5 mm iken barit ile ağırlaştırılmış çamurlarda (SM-3, SM-4 ve SM-5) 5-6 mm olarak gözlenmiştir. Kek
kalınlığının yüksek olmasının nedeni sistemde ağırlaştırıcı olarak kullanılan aktif olmayan API bariti
nedeniyledir ve beklenen sonuçtur. Yüksek kek kalınlığı değerlerinin dizi sıkışmasına neden
olabileceği unutulmamalıdır.

SONUÇ
Yüksek sıcaklık (350 oF) ve yüksek tuzluluk değerlerinde (120 lbm/bbl) TTB sepiolit kili kullanılarak
hazırlanan sepiolit çamurlarının yüksek aktif katı madde ile (80 lbm/bbl) kirletilmesi sonucunda reoloji
ve su kaybı özellikleri değişiminin ve nasıl kontrol altına alınabileceğinin incelendiği bu deneysel
çalışmada aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:
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Plastik viskozite (PV), Akma noktası (YP) ve Jel kuvveti değerleri açısından, etkin bir şekilde
kuyuların sondajı için kullanılabileceğini göstermektedir. Reolojik değerler hem
ağırlaştırılmamış hem de aktif olmayan API barit ile ağırlaştırıldığında kabul edilebilir
seviyelerdedir.
Dinamik koşulda etkin bir kuyu temizleme görevini başarıyla yerine getirebilme özelliği
gösterirken, statik koşullarda da kesintilerin çökelmesini engelleyebilmektedir. Bu zorlu
koşullar altında endüstrinin kabul ettiği sınırlar içerisinde jel kuvvetleri vermektedir. Sepiolit
çamur örneklerinin zamanla jel kuvveti değişim davranışı durağan haldeyken hem kesintilerin
kuyu dibine çökmelerine engelledikleri hem de yarı katı gibi davranmadıkları için özellikle
jeotermal kuyularda bir sorun olan kuyu içi log alımının yapılmasına olanak verdikleri
gözlenmektedir.
Bu çamurların kullanılmasıyla sağlanabilecek etkin kuyu temizleme için gerekli minimum
anülüs çamur hızları literatürde önerilen ortlama değerin altında olduğu için, daha düşük enerji
maliyetleri ile sondajın yapılabileceğini belirtmektedir.
Yüksek sıcaklıkta belirlenmelerine rağmen, API su kaybı değerleri saha kullanımında istenilen
sınırların altında kalarak oldukça iyi performans göstermektedirler.
Tuzlu ortamlarda olan etkinlikleri göz önüne alındığında, sepiolit çamurlarının aktif katı içeren
şeyl zonları veya şeyl içeriğince zengin formasyonların sondajında karşılaşılan kuyu stabilitesi
problemini önleyebileceği ve/veya minimum değerlerde tutabileceği bu çalışma ile açık bir
şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu özelliği ile, zorlu koşullarda kuyuların hem teknik hem de
ekonomik bir şekilde sondajlarının yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Sepioit çamurlarının aktif katı madde kirlenmesine karşı duyarsız veya ihmal edilebilecek
kadar etkilendikleri gösterilmiştir. Bu yönüyle, çamurlarda flokülasyona neden olan üç temel
koşulun (aktif katı girişi, yüksek sıcaklık ve yüksek elektrolit konsantrasyonu) bulunduğu
ortamlar için çok iyi bir alternatif çamur olabileceği belirlenmiştir.
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İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü’nde 2010 yılında Doçent ünvanı aldıktan kısa bir süre
sonra emekli olmuştur. Halen aynı Bölümde Okutman olarak ders vermekle birlikte serbest danışman
olarak mesleğini icra etmektedir.
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JEOTERMAL ALANLARDA ÇÖKME - DEPREMSELLİK VE
SAR GİRİŞİMÖLÇER ÇALIŞMALARI
Özde BADUR

ÖZET
Çalışmada, çökme ve depremsellik sebepleri araştırılmış olup, problemlerin jeotermal alana etkileri
üzerinde durulmuştur. Jeotermal alanların kullanımı sırasında, akışkan üretimi, re-enjeksiyon ve
enjeksiyon işlemleri jeotermal rezervuarda bir takım değişimlere neden olur. Rezervuar basıncı,
sıcaklığı değişir, bunların sonunda hacim küçülmesi ve mikro-depremlerin sayısında artış olmakta,
üretim yapılan bölgelerde çökmeler oluşabilmektedir. Çökme ve depremsellik deneyimine sahip
Wairakei, Tauhara ve Ohaaki (Yeni Zelanda), Cerro Prieto ve Geysers (Kaliforniya, USA) jeotermal
alanları ve yüzey çökmesinin SAR Girişimölçer ile belirlenmesi incelenmiştir. Ülkemizde giderek
yaygınlaşan ve bir çoğu yerleşim merkezlerinin içinde yer alan jeotermal sahalarda, benzer olayların
gerçekleşme olasılığına dikkat çekmek ve konunun tartışılmasını sağlamak için bu çalışma
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Çevresel problemler, Çökme, Depremsellik, Mikro-depremler,
SAR Girişimölçer.

ABSTRACT
In this study, causes of subsidence and eartquakes are surveyed and these problems’ effects on
geothermal fields are emphasized. During the usage of geothermal fileds, changes in the geothermal
reservoir occur due to the fluid extraction, reinjection and injection operations.The reservoir pressure,
temperature is changed, then volume decreased and amount of micro-earthquakes increased,
subsidence can be occure in the production areas. Geothermal fields which have faced eartquake and
subsidences be fare like Wairakei, Tauhara and Ohaaki (New Zealand), Cerro Prieto and Geysers
(California) and monitoring of the land subsidence by SAR Interferometry are worked. In this study, in
the geothermal areas gaining popularity and located many of the settlements where we draw attention
possibility of the realization of similiarly events and this study is prepeared to provide of the discussion
mentioned.
Key Words: Geothermal Energy, Environmentals Impacts, Subsidence, Sismicity, Micro-sismicity,
SAR Interferometry.

1.GİRİŞ
Jeotermal enerji yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkları atmosferik
sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral,
tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su, buhar ve gazdan oluşan akışkandan elde edilen enerji olarak
tanımlanabilir. Bunun yanında herhangi bir akışkan içermeden “kızgın kuru kayaç (hot dry rock)” tan
da bazı teknik yöntemlerle yeraltındaki ısısından yararlanılması jeotermal enerji kaynağı olarak
görülmektedir.
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Yenilenebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu olarak tanımladığımız jeotermal enerjinin kullanımının
avantajları olduğu kadar, dezavantajları olduğu göz ardı edilmemelidir. Bu dezavantajları çevresel
problemler; hava, su ve fiziksel etki olarak üç grupta incelemiş olup çalışmamızın amacı
doğrultusunda çökme ve depremsellik problemleri üzerinde durulmuştur.

2. JEOTERMAL ALANLARDA ÇÖKME VE DEPREMSELLİK
Yeraltındaki tabakaları oluşturan jeolojik kayaçların doğal ya da yapay yollarla fiziksel-kimyasal
özelliklerini değiştirmesi ve düşey yöndeki hareketliliği söz konusudur. Bu değişimler ve hareketlilik
sonucunda meydana gelen alt tabakalardaki boşlukların oluşması ile yeryüzünde aşağıya doğru
“çökme” şeklinde yüzey deformasyonu gözlenmektedir. Jeotermal alanlarda meydana gelen yüzey
çökmesi;
•
•
•
•

Üretim sırasında çekilen jeotermal akışkan miktarına yakın miktarda akışkanın tekrar geri
basılamaması,
Zamanla akışkan miktarının azalmasından kaynaklı sıcaklık ve basınç kaybı,
Rezervuarı oluşturan kayaçların sıkıştırılabilir özelliğine bağlı olarak sıcaklık kaybından dolayı
tabakalarda meydana gelen hacimsel küçülme/büzüşme,
Bu kayaçların aynı zamanda yüksek geçirgenliğe sahip olması (yüksek porozite) ile ilişkilidir.

Yerkabuğundaki kırılmalar ile ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri
ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir. Doğal depremler yerkürenin bir parçasıdır.
Jeotermal alanlarda şu ana kadar can ve mal kaybına neden olan, jeotermal kaynaklı herhangi bir
deprem meydana gelmemesine rağmen yinede bu riski göz ardı edilmemelidir. Jeotermal sistemlerde
işletmeden kaynaklanan sarsıntılar daha çok “kışkırtılmış/indüklenmiş depremsellik” olarak
nitelenebilir. Jeotermal alanlarda çekim ve tekrar basma işleminden dolayı düşük ve orta şiddete sahip
birçok mikro-deprem meydana gelmektedir. Jeotermal alanlardaki mikro-depremlerin nedenleri şöyle
sıralanabilir:
•
•
•

Rezervuardan doğal beslenme miktarından fazla miktarda akışkan çekiminden kaynaklı
yeraltındaki kütle miktarının azalması,
Rezervuara soğuk suyun basılması sonucu kızgın olan kayaçların bir anda enerjilerini
kaybetmesi,
Basılan akışkan basıncının, normal basıncı arttırması sonucu, fay ve çatlakların karşılıklı
yüzeyleri arasındaki sürtünme direncini azaltması,

Sıcak kuru kaya sistemlerinde mikro deprem yaratma riski en yüksek olan işlem hidrolik çatlamadır.
Çatlatma sırasında sismik olaylar sürekli gözlenir. Düşük basınç, küçük debi ve düşük hacimli sıvı
enjeksiyonu ve kısa enjeksiyon süresi ile başlayan geliştirme süreci hedefine ulaşıncaya kadar
sistematik artışlarla sürdürülmektedir.

3. SAR GİRİŞİMÖLÇER
Jeodezi ile ilgili olarak 30-40 yıl içerisinde büyük değişimler meydana gelmiştir. İlk olarak ölçümlerin
yapıldığı alanlar büyümüştür [1]. Uyduların kullanılmaya başlanması, küresel referans sistemlerinin
tanımlanmasını ve kullanılmasını mümkün kılmıştır. Küresel Konumlama Sisteminin (GPS) ortaya
çıkması ile birlikte jeodezi için yeni bir çağ açılmıştır [1].
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Resim 1. SAR ile Uzaydan Görüntü Algılama
Jeodezi bilimi, zamana bağlı olarak meydana gelen değişimleri yani deformasyonları farklı tekniklerle
belirleyebilmektedir. Yeryüzündeki deformasyonların belirlenebilmesi için halen GPS tabanlı sistemler
ile açıölçerler, elektromanyetik mesafe ölçerler veya hassas nivelman gibi diğer konvansiyonel
jeodezik ölçme sistemleri mevcuttur. Jeodezik tekniklerin birçoğu yeryüzü deformasyonun belirlenmesi
için tekrarlı yersel ölçmelere ihtiyaç duymaktadır [2].
Fakat bunlar nokta tabanlı ölçme sistemleri olup geniş alanların ölçülmesinde maliyeti çok fazladır.
Yapay Açıklıklı Radar Girişimölçer (INSAR), yeryüzü topoğrafyasını ve deformasyonun belirlenmesi
için yeni bir jeodezik tekniktir ve yersel ölçümlere ihtiyaç duymaz. Yapay Açıklıklı Radar (SAR)
elektromanyetik spektrumun mikrodalga bölgesinde çalışan aktif bir uzaktan algılama sistemidir. Bu
sistem bir uçağa veya uyduya monte edilmiş şekilde elektromanyetik dalgalar yayınlar ve
yeryüzündeki nesnelerden geri yansıyan bu dalgaların genliklerini ve fazlarını kaydeder. Bu bağlamda
SAR sistemi karmaşık sayılardan meydana gelen görüntüler oluşturur.
Deprem, su, petrol veya doğal gaz gibi yeryüzü deformasyonları, karmaşık sayılardan oluşan SAR
görüntülerinin deformasyon öncesinde ve deformasyon sonrasındaki faz bilgilerinin karşılaştırılması ile
belirlenebilir. Bu yöntem Yapay Açıklıklı Radar Girişimölçer olarak bilinir. Diğer jeodezik yöntemler
düzensiz olarak dağılmış ve kesikli ölçüler sağlarken, INSAR, SAR görüntülerinin kapsadığı binlerce
kilometrelik alan içerisinde piksel tabanlı deformasyon bilgisi sağlamaktadır [3].
3.1 Jeotermal Deformasyonlar
Jeotermal alanlardaki yüzey deformasyonu, GPS, Yapay Açıklıklı Radar Girişimölçer ve uydunun
sensörlerinden gelen veriler kullanılarak gözlemlenmektedir [1]. InSAR, üretim yapılan jeotermal
alanların altındaki yüzey deformasyonunun kaynağı olan yeraltı akışkanındaki hacim ve basınç
değişimlerini belirleyebilmekte ve üretim sürecince gözlemleyebilmektedir [4].
Wairakei-Tauhara jeotermal alanlarının tümünde akışkan çekimi meydana gelmektedir. 1950 yıllarında
gelişimini tamamlamış ve 16m’den fazla çökme kaydedilmiştir. 1990 yıllarında akışkan ve reenjeksiyon başlamış ve çökme oranları o zamandan bu yana yavaşlatılmıştır ancak durdurulamamış
ve 80mm/yıl’a varan oranlar InSAR kullanılarak ölçülmüştür. Çökme Rotorua ve Ohaaki jeotermal
alanlarında da gözlenmiştir [5].
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Resim 2. (a) ERS girişimölçer 05/03/99 – 23/07/99. Ayrıca, beyaz renk gölleri ve siyah renkli çerçeve
jeotermal alanların ana hatlarını göstermektedir. Renk değişim göstergesi, uyduya olan uzaklığındaki
artışı (yani çökmeyi) temsil etmektedir. Deformasyona uğrayan alanlar, (Mo) Mokai, (Wa-Ta) WairakeiTauhara, (Oh) Ohaaki, (Ro) Rotorua’nın ana hatlarının kırmızı ile gösterildiği bölgeler ölçülmüştür. (b)
ERS girişimölçer: 29/01/99 – 27/08/99, 05/03/99 – 23/07/99, 09/04/99 – 01/10/99 ve 18/06/99 14/01/00. Renk değişim göstergesi; uyduya olan uzaklığındaki artışı (yani çökmeyi) temsil etmekte, fay
izi kırmızı, göl ve nehirler siyah, Wairakei-Tauhara ve Mokai jeotermal alanlarının sınırları ise mavi
renk ile gösterilmiştir [5].

4. ÇÖKME VE DEPREMLERİN GÖRÜLDÜĞÜ ALANLAR, SAR GİRİŞİMÖLÇER ÇALIŞMALARI
4.1. Waırakei Jeotermal Alanı
Wairakei jeotermal alanı Yeni Zelanda üzerinde bulunan büyük jeotermal alanlardan biridir. Wairakei
jeotermal alanında 1958 yılında Jeotermal Elektrik Santralinin kurulumu tamamlanmış, 1998 yılına
kadar büyüklüğü 14 m’den fazla çökme meydana gelmiştir [6]. 1958 yılında kurulan Wairakei Elektrik
Santrali ilk yirmi yılında rezervuarda akışkan çekiminden kaynaklanan yaklaşık 20 barlık bir düşüş
meydana gelmiştir [7]. Aynı zamanda Wairakei-Tauhara jeotermal alanlarında InSAR Girişimölçer ile
yüzey çökmesi ile ilgili çalışmalar yapılmış ve yüzey çökmesinin 16 m’den fazla olduğu belirlenmiştir
[5].
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Şekil 1: (a) Wairakei A97 kuyusu için yıllara göre çökme miktarı, (b) Wairakei jeotermal alanında
yıllara göre su seviyesi değişimi [6].
Üretim kuyuları çamur taşı ve pomza breş yapılarının bulunduğu Huka-Falls Formasyonu ile ilişkili sığ
üst kayaç boyunca delinmiştir. Üst kayacın kalınlığı batı kısmında 30-90 m arasında değişirken, kuzey
kısmında 150-200 m arasında değişmektedir ve en büyük çökmenin ise üst kayacın en kalın olduğu
tabakalara karşılık gelen yüzeyde meydana geldiği düşünülmektedir. Testler çamur taşı ve pomza
breş tabakasının sıkıştırılabilirliğinin çökme için yüksek oranda etkili olduğu belirtilmiştir [8].
İlk elektrik ünitelerinin devreye girmesinden yaklaşık 20 yıl sonra, atık suyu nehre boşaltan kanal
çökmüştür. Elektrik üretimi için bu sahada akışkan çekimi yapılmış ve rezervuar su seviyesi zamanla
azaldığı gözlenmiştir [9,10]. Bu azalım sığ derinliklerde basınç düşümünün olduğu çökme çukurlarında
sıkıştırılabilir kayaç olan “pomza breş” ve “çamur taşından” kaynaklandığı tekrar belirlenmiştir [9,10].
Jeotermal rezervuarda su seviyesinin azalmasından dolayı rezervuar kendini besleyememiş ve
sıcaklığı düşmüştür. Kayaçların soğurulması ile birlikte sıkıştırılabilir ve yüksek gözenekliliğe sahip
olan kayaçlar büzülür. Wairakei jeotermal alanında da bu hacimsel küçülmeye HFF içindeki
sıkıştırılabilir tabakaların neden olduğu çökmenin çok düşük geçirgenliğe sahip olan ve HFF'nin
tabanında yer alan tabakalardan kaynaklandığı belirtilmiştir. [11,12,13,14].
Meydana gelen çökme sonucunda, bütün santral durdurulmuş ve tamir işlemi üç gün sürmüştür. Kanal
hala çalışmakta ancak atık suyun %40’ı nehre boşaltılmakta, %50’sinden fazlası re-enjeksiyon
yapılmaktadır [8], ayrıca hem atık suyun boşaltıldığı drenaj kanallarında hem de yakındaki anayolda
çatlaklar meydana gelmiş, boru hatları sıkışarak burkulma ve kopmalara neden olmuştur.
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Resim 3. Maksimum Çökme Bölgesine Yakın Wairakei Sulama Kanalı (sıcak-su drenaj kanalı) [8].
4.2. Tauhara Jeotermal Alanı
Geniş volkanizma ve depremsellikle karakterize edilen Yeni Zelanda da Taupo Volkanik bölgesi,
yeryüzündeki en büyük ve sık sık aktif olan riyolit magmatik sistem olarak tanımlanmıştır [15]. Tauhara
jeotermal alanında ise 1997 yılında Termal Otelin inşaatı tamamlanmış ve jeotermal akışkan üretimi
yapılmaya başlanmıştır. 1997 yılından itibaren yapılan çalışmalarda yeni çökme bölgesi Taupo kentsel
bölgesi içinde gelişmiştir [15]. Çökmenin mekanizmasını ve gelişimini anlamak önemliydi, çünkü
Taupo bölgesindeki binalarda ve diğer yapılarda etkili olan Wairakei’de ki üretimden uzakta ve
Tauhara’da yeni bir elektrik santralinin kurulumu planlanmıştı [15]. 1987-1997 yılları arasında merkeze
yakın sınırdaki RM59 bölgesindeki çökme oranları yaklaşık 11 mm/yıl’dır [15]. 1997 ve 2001 yılları
arasında RM59’da ki oranlar 60mm/yıl’a kadar artmıştır [15].
Çökme çukuru, anomali şeklinden kaynak derinliğinin modellenmesinde temel alınan yaklaşık 30-60m
derinlikteki tortullar, döküntü breş ve hidrotermal bozunmuş ignimbrite tabakalarının sıkışması olduğu
belirtilmiştir [16,8].
Tauhara alanında 1999, 2001, 2004, 2006 ve 2007 yıllarında jeotermal çökme alanları belirlenmeye
çalışılmış ve bunlar haritalandırılmıştır. İlk çökme merkezi Termal Otel yanında bulunan Termal Otele
ait Park içindedir. Yapılan sürekli çalışmalarda 2000 yılında yeni bir çökme merkezi daha bulunmuştur.
Crown Road olarak adlandırılan bu bölge yerleşim birimi olmasından dolayı büyük bir ilgiye neden
olmuş ve araştırmaların yapılması için üç kuyu delinmiştir. Tauhara jeotermal alanında 1990 yılına
kadar toplam maksimum çökme oranı 50-65 mm/yıl olarak ölçülmüştür. Bununla birlikte Termal Otel
alanındaki çökme miktarı 1953-2005 yılları arasında 2.6m olduğu ±5 cm doğrulukla ölçülmüştür [17].
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Şekil 2. Uzun Dönem Girişimölçer Çiftinin Kümelenmesinden Taupo Eyaletindeki Deformasyon. (a)
24/05/96-27/08/99 dönemlerindeki ortalama deformasyon, (b) 20/10/00-14/11/03 dönemindeki
ortalama deformasyon. Negatif değişimler çökmeyi gösterir. Deformasyon değerleri, varsayılan sabit P
noktasına göre verilmiştir [7].
Yapılan SAR görüntüleme çalışmalarında, Taupo’nun güney ve kuzey kısımları ile karşılaştırıldığında
12 mm/yıl oranında çökme Taupo’nun doğusunda bulunmaktadır. Çökme şehrin kuzey sınırına kadar
devam etmektedir. İlişkili deformasyon oranlarında 1996–1999 ve 2000–2003 yıllarında önemli bir
değişim olmamıştır ve bu yapının konumu kuzeyde jeotermal çökmenin temel bölgesinin genişlemesi
olasılığı ve Taupo’nun kuzey-doğu eteklerinde bilinen buhar yüzey alanı ile ilişkili olma ihtimali iddia
edilmiştir.
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4.3. Ohaaki Jeotermal Alanı
Ohaaki jeotermal alanı Yeni Zelanda’nın Taupa volkanik alanı üzerinde bulunmaktadır ve 1960 yılında
sondaj işlemleri ve testler yapılmaya başlanmıştır. 1988-1990 yılları arasında Jeotermal Elektrik
Santralinin kurulumu tamamlanmıştır. Waikato Nehrinden bu alana su basımının gözlenen çökme
çukurlarına yakın olduğu belirlenmiştir. Maksimum çökme oranı ise 500mm/yıl ölçülmüştür. Çökmenin
sebebinin ayrıntılı bir biçimde araştırılması sonucunda bu sahada basınç düşümü (su seviyesi
azalması) ile çökme arasındaki ilişki incelenmiştir. Wairakei-Tauhara jeotermal alanlarda meydana
gelen çökmenin sebeplerinin aynısını söyleyebiliriz. Derinden alınan karot ölçümleri sonucunda %60
yüksek geçirimliliğe sahip sıkıştırılabilir çamurtaşının neden olduğu bilinmektedir [18].
Ohaaki jeotermal alanında çökmenin en çok gözlendiği BRM-12 üretim kuyusunun, riyolit yapının
üzerinde bulunan çamurtaşının yüzeye daha yakın ve daha kalın olduğu bölgelerde meydana geldiği
görülmüştür (Şekil 3). Bu alandaki akışkan üretimi sonucu, çamurtaşı tabakasının kalın olduğu
yüzeylerde daha fazla çökme miktarı ölçülmüştür.

Şekil 3: Ohaaki Jeotermal Alanındaki Çökme Miktarı ve Jeolojik Yapısı [2]

Şekil 4: Ohaaki Riyolit Yapı İçindeki (a) su seviyesi, (b) çökme miktarı [19]
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Şekil 5. Ohaaki Jeotermal Alanındaki Çökme Haritası [6]
4.4. Cerro Prıeto Jeotermal Alanı
Dünyadaki en büyük jeotermal alanlardan biri olan, kendine özgü jeolojisi ile dikkat çeken Salton
havzasının güney kısmında yer alan, Mexicali’nin (Meksikanın kuzeybatısında bir şehir) güneyinde,
kuzey Baja Kaliforniya’da bulunmaktadır. 4.9 cm/yıl tektonik levhalar arasındaki kayma ile ilgili olan
San Andreas sistemindeki büyük miktardaki yer değiştiren fayları içeren Kuzey Amerika ve Pasifik
levhalar arası sınırda bulunan oldukça aktif tektonik bölgededir [20].
Alan Meksika Federal Elektrik Komisyonu tarafından işletilmektedir. Cerro Prieto yüksek sıcaklıklı, su
baskın bir sahadır. 250-350oC sıcaklığındaki jeotermal akışkan, üst kayayı oluşturan kahverengi şistler
ve çamurtaşı tabakası ile birleşmemiş kayadan izole edilmiş gri şistten çekilir [21]. Cerro Prieto
jeotermal alanı etrafındaki jeolojik kesit, şistler ve çamurtaşının bozunmuş tabakaların altta yayıldığını
ve 2 km’den fazla kalınlıktaki karışmamış çökellerin bulunduğu havza kalın tortullarla doldurulmuştur
[21].
1973 yılında elektrik üretimi için akışkan çekimi 1500-3000 m derinlikte başlamıştır. Alan 750MW
kapasite ile dünyanın en büyük ikinci jeotermal alanıdır. Atık su re-enjeksiyonu 1989 yılında başlamış
ve çekilen akışkanın yaklaşık %20’si 500-2600m deriliğe basılmıştır [21]. Cerro Prieto jeotermal alanı,
tektonik deformasyonun ve depremselliğin fazla olması ile karakterize edilen, hem sağ yanal hareket
ve hem de Kuzeybatı-Güneydoğu çekimli Cerro Prieto ve Imperial fayları arasında oluşmuş, çekim
havzasında konumlanır. Bölge bu fayların izlenmesi sürecinde M>6 büyüklüğündeki birçok depreme
sahip olan Cerro Prieto fayının kuzey bölgesinin sonunda ve Imperial fayının güneyine yakın bölgede
oluşmuştur [22, 23, 24].
1993–1991 yılları için depremselliğin ve akışkan çekiminin istatistiksel analizleri, yaklaşık bir yıllık
akışkan çekimini göstermekte ve Cerro Prieto alanı etrafında sismik davranış göstermektedir [23]. Bu,
akışkan çekimi ile tetiklenmiş sismik hareketin sorumlusunun, Imperial Vadisi, 1979, Victoria, 1980,
Cerro Prieto, 1987 (M=5,4) olası olduğu iddia edilmektedir.
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Enjeksiyon oranlarındaki değişim ile deprem kayıtları karşılaştırıldığında, kış mevsimi süresince
akışkan çekiminin artışından 6-8 ay sonra meydana gelen depremsellik, geçen 8 yıldan fazla
zamandır meydana gelen depremselliğin 5 katı olduğu gözlenmiştir [25]. Su rezervuarlarında akışkan
çekiminden dolayı indüklenen depremsellik; basınç dağılımının, akışkan çekim oranlarının ve
rezervuardaki su seviyesinin değişimi ile ilgili olduğu ortaya konulmuştur [26].

Şekil 6. Cerro Prieto Jeotermal Alanın Jeolojik Kesiti [25].
Gravite ölçümleri, akışkan çekimi ile meydana gelen çökme ve sıkışma, kimyasal değişimler, külte
çekiminin etkisi gibi belirli gravite değişimleri için Kaliforniya Devlet Üniversitesi tarafından 1978 yılında
Cerro Prieto alanında gerçekleştirilmiştir [27]. 1979 yılına kadar önemli gravite değişimlerinin olmadığı
raporlanmıştır ve bu olayın rezervuara suyun geri basımından kaynaklandığı düşünülmüştür.19811983 yılları arasında çökme gravitenin arttığı alan üzerine yoğunlaşmıştır. Bu olay, çoğu akışkan
çekiminden kaynaklı, soğuk suyun basımı sonucu rezervuarın soğuması, kütle dağılımı, kayaç
büzüşmesi gibi çeşitli farklı mekanizmalarla açıklanabilmektedir [26].
1977–1997 yılları arasında alanın merkezindeki çökme oranı her büyük çekimden sonra artmıştır [1].
Maksimum çökme oranı (12cm/yıl) üretim kuyuları ile çakışmıştır ve çökme büyük oranda aktif tektonik
aktiviteden kaynaklanmıştır. Alandaki çökmenin temelde akışkan çekimi sonucu olduğu iddia
edilmektedir. Çökme, SAR Girişimölçer ile ölçülmüş ve jeotermal akışkan üretimi olarak
yorumlanmıştır [28, 29].
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Şekil 7. (a) Yeryüzü yüksekliği ve (b) Şekil %AA boyunca çökme oranı. Kesikli çizgi SLP sonuçlarını
gösterir. CPFZ – Cerro Prieto fay bölgesi, IF- Imperial fay, CPI, CPII, CPIII- üretim bölgeleri. Negatif
değerler aşağıya doğru olan hareketi belirtmektedir [25].
4.5. Geysers Jeotermal Alanı
ABD-Kaliforniya’da ki San Andreas fay sisteminde bulunan ve 19 adet elektrik santraline sahip
dünyanın en büyük jeotermal sahasıdır. Saha 1960 yılında 12 MWe kapasteli bir ünite ile üretime
başlamış, 1987 yılında ise buhar üretimini 112 milyar kg ve elektrik üretimini 1500 MWe ile zirve
değerine ulaştırmıştır. Ancak bundan sonra Geysers alanında hızlı bir üretim düşüşü gözlenmiştir. Bu
noktada % 25 re-enjeksiyon oranı hesaplanmış ve bunun sonucunda üretimin sadece % 33’ünün elde
edilebildiği görülmüştür. Rezervuar enerjisini akışkana veremediği için zamanla kendini ısıtmakta ve
aşırı kızgın, kuru hale gelmiştir. Bu durumun çözümü için akışkan enjekte edilmesi ve tekrar üretimin
arttırılması sağlanması gerekliydi. Problemin çözümü için kondense suyu ve mevsimsel akan
derelerden yararlanılması gündeme gelmiş ve kondense suyunun kullanılması düşünülmüş ancak
dere-göl-denizden su çekiminin yasak olması nedeni ile başka bir çözüm yolunun araştırılması zorunlu
hale gelmiştir [30]
Aynı döneme denk gelen bir başka problemde Sonoma ve Lake County’nin işlenmiş derecedeki atık
sularının değerlendirilmesi konusudur [30]. Yıllardır bu sorunun çözülememesi üzerine bu iki
problemin birleştirilerek uygun bir çözüme gidilmiştir. Sonuç olarak 1997 yılında Sonoma County’den
42 km uzunluğunda boru hattı döşenerek enjeksiyon işlemi yapılmıştır. Çalışmalar bu bölgelerde ilk
defa kamu ve özel şirket dayanışmasını göstermiş ve diğer bölgelere de örnek olmuştur. 2003 yılında
Santo Rosa’nın da boru hattı tamamlandığında Geysers sahasına yaklaşık 1,25 milyon kg akışkan
enjekte edilmiştir. Çalışmalar ile birlikte halen sahada enjeksiyon %85 durumuna getirilmiştir [30].
Aralık 2008’in sonunda, Geysers’de üretim 2.394 milyar kg buhara ulaştı ve enjekte edilen miktar 954
milyar kg olmuştur. Bundan sonraki dönemde üretimin %100’ünden daha fazla re-enjeksiyon yapılsa
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bile, toplam yerine konulan akışkan miktarının hiçbir zaman %100’e ulaşamayacağı tahmin
edilmektedir [30].
Geysers jeotermal alanındaki mikro-depremlerin, soğuk su enjeksiyonu ile buhar çekiminden
kaynaklandığı birçok çalışma sonucunda belirlenmiştir [3]. Geysers’de Amerakan Jeolojik Araştırmalar
Kurumu (USGS) Ulusal Lawrence Berkley Laboratuarı (LBNL) ve Calpine’ın tarafından işletilmekte
olan üç dizi sismik gözlem istasyonu bulunmaktadır. İki tane güçlü hareket dedektörü Geysers
sahasının güney ucuna yerleştirilmiş ve bu istasyonların verileri USGS’in internet sayfasından
indirilebilir ve anlık görülebilir şekilde hazırlanmıştır. Birçok gaz ve petrol işletmesinde, yaratılan
depremsellik, üretim ve önemli derecede basınç azalması ile ilgilidir. Ancak, Geysers sahasındaki
depremselliğin büyük bir kısmı rezervuara enjekte edilen akışkanın rezervuar kayacı hızla
soğutmasından kaynaklanan gerilimle (stress) ilişkilidir. Geysers sahası birçok deprem meydana
gelmekte ve yıllık şiddeti 1.5’den büyük binlerce mikro-deprem kaydedilmektedir. Mikro-depremlerin
çok azı hissedilecek kadar büyüktür, en büyüğü 4.5 şiddetindedir [30].
Mikro depremlerin sayısı SEGEP ve SRGRP boru hatları ile enjeksiyon yapılmasıyla daha da
artmıştır. Şiddeti (M≥3) olan depremlerin sayısı hemen hemen aynı kalmıştır [30]. Bu depremler aynı
zamanda rezervuar hakkında en zengin bilgi kaynağını sağlamaktadır.

Şekil 8. Geysers Jeotermal Alanındaki Enjeksiyon – Depremsellik İlişkisi [22]
Geysers sahasında yapılan diğer bir araştırma da yüzeyde oluşan çökme konusudur [31]. Çökme ile
rezervuar basıncının düşmesi arasında bir ilişkinin olabileceği çalışmaları gündeme gelmiş ve büyük
miktarlardaki akışkanın yer değiştirmesi sonucu hacimsel sıkışmanın fazla olmasına sebep olduğu
belirlenmiştir [2]. Rezervuar akışkanının çoğunu geçirimli kaya ortamı içinde sıvı fazda
depolamaktadır. Buharın bulunduğu rezervuara bir anda soğuk su basılmış ve böylece ısısının büyük
miktarını faz değişimi ile absorbe etmiştir. Rezervuar, sıcaklığını kaybederken, soğuyan rezervuarı
oluşturan sıkıştırılabilir volkanik kayaçlar büzülmüş ve hacimce küçülmüştür [2]. Yeraltındaki jeotermal
akışkanın kullanıldığı alanlarda meydana gelen boşluklar sonucunda, 1977–1996 yılları arasında
0,192 m büyüklüğünde yüzey çökmesi meydana gelmiştir. Bu süre zarfında birçok aktif buhar
çekiminin yapıldığı yerde meydana gelen çökme ile karşılaştırıldığında mevcut çökmenin daha büyük
ölçekli olduğu dikkat çekmiştir. Sonuç olarak, su baskın alanlarda buhar baskın alanlara nazaran daha
fazla yüzey çökmesinin meydana geldiği yargısına varılmıştır.
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SONUÇ
Jeotermal enerjinin kullanıldığı birçok sahada çökme problemi görülmekte ve bu risk araştırılmaktadır.
İncelenen Wairakei, Tauhara, Ohaaki, Cerro Prieto ve Geysers jeotermal alanlarında benzer
nedenlerden dolayı çökme ve depremsellik problemleri gözlemlenmiş, çökmenin sadece üretim
sırasında akışkan çekimi nedeni ile meydana gelen basınç düşümünden kaynaklanmadığını aynı
zamanda akışkan enjektesi sırasında da artışının net bir şekilde gözlendiği belirtilmiştir.
Re-enjeksiyon çökmeden kaçınmanın garantisi olmamasına rağmen, rezervuar akışkan basıncını
devam ettirmek için uygulanmalıdır. Günümüzde, hem bu riski minimize etmek hem de rezervuarın
ömrünü uzatmak için jeotermal rezervuar çalışmaları içinde re-enjeksiyon oldukça yaygın
gelişmelerden biri olmuştur.
Jeotermal sahanın kullanımı sırasında rezervuarı oluşturan jeolojik yapıların özelliklerinin bilinmesi,
akışkan üretiminden kaynaklı yer altındaki tabakalarda meydana gelebilecek değişimlerin ayrıntılı bir
biçimde araştırılması gerekmektedir. Araştırmalarımız sırasında, örnek çalışmalarda SAR Girişimölçer
tekniği ile çökmenin uydudan elde edilen verilerle belirlenmesi ve hatta miktarının ölçülmesini mümkün
kılmıştır.
Jeotermal alanda çökme ve depremler sonucunda,
•
•
•
•

Yenilenebilir, sürdürebilir ve temiz enerji olarak tanımladığımız enerjiler arasında olan
jeotermal enerjinin bu problemlerden dolayı yararlı özelliklerini kaybetmesi,
Jeotermal entegre sistemlerinin kullanıldığı alanlarda bu problemlerden dolayı sistemin
ekipmanlarına zarar verebilmesi,
Eğer bir jeotermal kullanım alanı üzerinde veya yakınlarında yerleşim birimi var ise bu alanda
depremlerin görülmesi, bölge halkına huzursuzluklar yaşatabilmesi, daha da önemlisi evlerde
oluşabilecek ufak/büyük çaptaki hasarlar,
Jeotermal alandaki çökmeden dolayı çevresel kirlilik gibi olumsuzluklar gözlemlenebilir.

Ülkemizde jeotermal enerjinin farklı amaçlarla kullanıldığı sahalar çoğunlukla yerleşim biriminin içinde
veya yakınlarında bulunmaktadır. Jeotermal sahalarımızda ciddi çökme ve depremsellik deneyimine
sahip olmamasına rağmen, bu risk gözardı edilmemelidir. Özellikle Balçova-Narlıdere jeotermal alanı,
binlerce konutun altında yer almakta, büyük bir hastane ve iki üniversite kampüsünü taşımaktadır.
Özellikle çökme olayı sahada önemli sorunlara yol açabilecektir. Öncelikle bu alanla ilgili olarak, bir
izleme çalışması hemen başlatılmalıdır.
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JEOTERMAL ENERJİLİ SERA ISITMA SİSTEMLERİ
Hüseyin GÜNERHAN

ÖZET
Bu çalışmada, seralarda sebze ve çiçek yetiştiriciliği kapsamında jeotermal enerjiden yararlanma
olanakları üzerinde durulmuş ve jeotermal enerjili sera ısıtma sistemleri ile jeotermal enerjili sera
ısıtma tesisatları üzerine temel bilgiler verilmiştir. Çalışmanın amacı, sera ortamını etkileyen etkenleri
tartışmak, sera ve ürün türüne bağlı olarak seranın ısı gereksinimlerini tanımlamak, farklı düşük
sıcaklıktaki ısıtma sistemlerinin özelliklerini ve bu özelliklerin üretimi geliştirme tekniklerini ve
ekonomisini nasıl etkilediğini tanımlamak, enerjiyi kaynaktan ısıtma sistemine taşıyan akışkanların
iletim sistemlerini tartışmak ve sera ısıtılması için jeotermal enerji kullanımının ekonomik açıdan
analizini yapmaktır.
Bu çalışmada ışık, sıcaklık, CO2 yoğunluğu, hava akımı, su kullanımı, ısıtma tesisatı ve soğutma
sistemi gibi sera şartları üzerinde durulmuş ve jeotermal sera ısıtma sistemleri için teknik çözümler
verilmiştir.

1. GİRİŞ
Çizelge 1.Dünyada bazı jeotermal seralar [1]
Ülke
Amerika Birleşik Devletleri
Macaristan
Çin
İtalya
Rusya
Fransa
İspanya
İzlanda
Yunanistan
Bulgaristan
Slovakya
Gürcistan
Japonya
Yugoslavya
Yeni Zelanda
Türkiye
Slovenya
İsrail
Bosna Hersek
Cezayir
Almanya
Portekiz
Belçika

Toplam Alan (hektar)
183.12
130.38
115.92
050.50
034.00
024.30
020.00
018.00
017.95
017.60
017.36
016.50
012.00
010.13
010.00
007.30
006.00
003.00
002.00
000.72
000.30
000.22
000.05
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Jeotermal enerjili sera ısıtma sistemleri dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Seralarda sezon dışı sebze, çiçek ve meyve üretmek amacı ile jeotermal enerjiden yararlanılmaktadır.
Dünyada bu amaçla kurulmuş jeotermal enerjili sera alanlarını içeren bilgiler Çizelge 1 ile verilmiştir.
Dünyada ve Türkiye’de sera ısıtması için jeotermal enerjinin seçilmesinin birçok nedeni vardır. Bu
nedenlerden bazıları aşağıda verildiği gibidir:
•
•
•
•
•

Sera üretim alanları ile düşük sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar arasında iyi bir bağıntı olması.
Seraların, tarım endüstrisine ait enerji tüketiminde en düşük sıcaklığa (entalpiye) gereksinim
duyması.
Jeotermal enerjinin göreceli olarak basit ısıtma sistemleri gerektirmesi (Bunun yanında
gerektiğinde gelişmiş bilgisayarlı sistemler, sera içi iklimini düzenlemek ve iç ortamı
havalandırmak için kullanılabilir).
Birçok durumda sera ısıtma için jeotermal enerjinin kullanılmasının daha ekonomik olması.
Yerel yiyecek üretimi için bölgesel enerji kaynaklarının stratejik önemde olması.

Sera ısıtmak için jeotermal enerjinin kullanılmasında birçok durumun ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekmektedir ve bölgesel etkenlerin belirleyici rol oynadığı göz önüne alınmalıdır [2].

2. TARIMDA KORUNAN ÜRÜN EKİMİNİN ENERJİ İLE İLGİLİ YÖNLERİ
2.1. Korunmuş Ürün Ekiminin Nedenleri
Her bitki bir kimyasal fabrika olarak görülebilir. Bitkilerde fotosentez olarak isimlendirilen güneş ışığıkarbondioksit-su-besin (şeker) döngüsü tersinir bir işlemdir. Fotosentez ile ortamın serbest enerjisi
yakalanır ve bitki içinde depolanır. Bunun yanında bitki solumasıyla karbondioksit ve su oluşur.
Bitkinin büyümesi için yapı maddesi olarak kullanılan enerji bitki içinde depolanmaktadır. Yaşam
döngüsünü tamamlamak için her bitki çeşitli oranlarda ısı gibi enerjiye gereksinim duyar. Bitki
gelişiminde gerekli olan enerjinin sağlanması için gereken ideal koşullara sadece yılın belirli bir
bölümde ulaşılabilir. Korunmuş ürün üretiminin amacı, en uygun büyüme koşullarını sağlamak, sera
dışında meydana gelen iklim değişiminden etkilenmemek, üretim miktarını arttırmak ve ürünün
kalitesini iyileştirmektir. Bu durumda, bitkinin gelişimini etkileyen etkenleri, teknik ve teknolojik
gereksinimleri belirlemek ve sosyal ve ekonomik duruma uygun büyüme koşullarını sağlamak gibi
sorunlar ortaya çıkmaktadır.
2.2. Sera İklim Koşulları
Sera, sera dışındaki iklim koşullarından farklı olarak, istenen iklim koşullarını sağlayan ve ışık
geçirgenliği olan malzeme ile kaplanmış kapalı bir hacimdir. Sera ortamını oluşturan dört adet fiziksel
olay vardır:
1. Güneş ışınımı, özellikle kısa dalga ışınımı, hemen hemen hiç enerji kaybı olmaksızın cam ya
da plastik malzemeden oluşan sera kaplamasından geçerek iç bölgeye ulaşır. Kısa dalga
ışınımı sera içinde yansıyarak uzun dalga ışınımına dönüşür. Uzun dalga ışınımı sera
kaplamasına ulaştığında kısa dalga ışınımı gibi geçip dışarı çıkamaz. Böylece enerji kapalı
alan içinde tutulmuş olur.
2. Sera içindeki hava durgundur.
3. Korunan hacimdeki bitki kütlesinin yoğunluğu, dışarıdaki yoğunluktan çok daha yüksektir ve
bu yüzden kütle transferi farklıdır.
4. Isıtmanın yapılması ve çeşitli tesisatların kullanılması gerekli sera iklimini oluşturur.
Yukarıda verilen fiziksel parametreler, bitkinin büyüme sürecine etki eder. Bu sürece etki eden fiziksel
parametreler aşağıda verildiği gibi incelenebilir.
Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

197 _______

Işık
Işık, bitki büyümesinde en önemli parametredir. Bütün diğer parametreler ışık yoğunluğuna bağlıdır.
Sadece 400-700 nm (nanometre) arasındaki ışınım değerleri bitkinin yaşam sürecini etkilemektedir.
Sıcaklık
Çevreden seraya olan enerji transferi sera sıcaklığıyla kontrol edilir. Bu enerji transferini çoğunlukla
seranın yakınındaki dış havanın sıcaklığı, bunun yanında toprağın sıcaklığı ve sera malzemeleri ve
tesisat donanımları etkiler. Bitkinin yaşam sürecindeki gelişimi, bitki için güvenilir olan sıcaklığa
bağlıdır. Daha yüksek ışık yoğunluğu, daha yüksek bitki sıcaklığına neden olur.
CO2 yoğunluğu
Bitkilerin çevresinde bulunan CO2, şeker gibi bitki yapı maddelerinin oluşumunda yani dönüştürme
işleminde kullanılır. Dönüşüm, ışık yoğunluğu ve bitki sıcaklığı tarafından yönetilir. Daha yüksek ışık
yoğunluğu ve sıcaklık, daha yüksek CO2 yoğunluğu gerektirir.
Hava akımı
Seralardaki hava akımı, bitki ve hava arasındaki ısı transferini ve aralarındaki su değişimini etkiler.
Farklı bitki çeşitleri farklı hava akımları gerektirir.
Su taşıma
Su, bitki yapı maddelerinin üretiminde önemli bir unsurdur. Bitki, havadan ve topraktan kendi kök
sistemine su taşır. Hava ve toprak nemliliğinin en uygun koşulu, bitki türüne ve bitkinin gelişim
aşamasına bağlıdır.
Isıtma sistemi
Isıtma sistemleri hava ve toprağın sıcaklığına ve aynı zamanda sera içindeki hava akımının hızına ve
türüne etki eder. Bu yüzden ısıtma sistemi bitki enerji dengesinde önemli bir rol oynar.
Soğutma sistemi
Soğutma sistemleri sera ikliminin oluşmasında etkin bir unsurdur çünkü hava sıcaklığına ve nemine
etki eder. Sera yapısının türü, geçirgen örtü malzemeleri, ürünün türü ve gelişim aşamaları gibi sera
havasını etkileyen başka unsurlar da vardır.
En uygun sera iklimi, ışık yoğunluğu ve niteliğe bağlı olarak en uygun bitki büyümesini sağlamalıdır
[3].

3. ISI TÜKETİMİNİN ÖZELLİKLERİ
Seralar, kontrol edilebilen bir çevrede, dış iklim koşullarının olumsuz olduğu durumlarda bile bitki
yetiştiriciliği için korumalı bir hacim oluşturan yapılardır. Bir bitki yaşam süreci boyunca ışığa
gereksinim duyar. Bu amaçla sera örtüsü olarak ışığı geçiren cam ve plastik gibi malzemeler kullanılır.
Gündüz boyunca sera örtüsünden giren güneş ışığı, iç sıcaklık koşullarını düzenler. Ancak bu durum,
güneş ışınımının olmadığı gece boyunca veya ışınımın yeterince güçlü olmadığı dönemlerde en uygun
büyüme koşullarını sürdürmek için yeterli değildir, (Şekil 1). Bunu sağlamak için seralarda ek bir enerji
kaynağının olması gerekir. Ek enerji kaynağı için gerekli miktar, yerel iklim koşullarına, bitki
gereksinimlerine ve sera yapı malzemesi türüne bağlıdır. 12 aylık dönem boyunca çoğunlukla dış hava
sıcaklık değişimlerine ve güneş ışınımı şiddetine bağlıdır, (Şekil 2).
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Şekil 3 ile örnek bir seranın ısı gereksinim oranları verilmiştir. Şekilden de görülebileceği gibi en
yüksek ısı gereksinimi kısa bir süre içinde sağlanabilmektedir. Soğuk iklimlerde bile toplam yıllık ısı
gereksiniminin %95 kadarını karşılamak için en fazla ısı kapasitesinin sadece %50 kadarı yeterli
olmaktadır. Sonuç olarak, bir seranın günlük ve yıllık ısı gereksinimini sağlamak için pahalı ve
karmaşık ısıtma tesisatlarına gerek olmadığı söylenebilir [4].

Şekil 1. Ocak Ayı Ortalama Verileri İçeren Örnek Bir Sera İçerisindeki Isı Gereksinimi Değişimleri [E:
Güneş Işınımı (Wh/m2), Ta: Dış Hava Sıcaklığı (°C), Tin: En Uygun İç Hava Sıcaklığı (°C), Q: Seranın
Isı Gereksinimi (W)], [5].

Şekil 2. Örnek Bir Sera İçin Isı Gereksinimleri [E: Güneş Işınımı (Wh/m2), Ta.av: Aylık Ortalama Dış
Hava Sıcaklığı (°C), Q: Seranın Isı Gereksinimi (W)], [5].
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Şekil 3. Değişik Enerji Kaynakları İle Isıtılan Örnek Bir Sera İçin Yıllık Isı Akısı Oranları, [6]

4. JEOTERMAL ENERJİLİ SERA ISITMA TESİSATI İÇİN TEKNİK ÇÖZÜMLER
4.1. Teknolojik Çözümün Seçimini Etkileyen Etmenler
Seralar için teknolojik çözümler aşağıda verildiği gibi olabilir:
1. Seradaki üretimin tipine bağlıdır (Bitkilerin yıl boyunca yada sadece soğuk sezonun birkaç ayı
boyunca kontrollü bir iklime gereksinim duyup-duymadığı).
2. Isıtma tesisatının görevine bağlıdır (Sera içindeki sıcaklık koşullarını iyileştirmek veya
bütünüyle kontrol etmek).
3. Kuyu tipine bağlıdır (Artezyen veya elektrikle çalışan pompalar aracılığı ile akışkanın kuyudanyeraltından sağlanması)
4. Jeotermal akışkanların kimyasal özeliklerine bağlıdır.
5. Jeotermal akışkanın nihai diğer kullanım alanlarına bağlıdır.
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4.2. Sıcak-Su Aktarma Sistemleri
Jeotermal akışkan aktarma sistemi tipi, kuyu tipine, suyun kimyasal yapısına ve yatırım ve işletim
maliyetlerine bağlıdır.
Doğrudan Bağlantılar
Düşük mineral içeriğe ve düşük sıcaklığa sahip jeotermal akışkan, basit teknik çözümlerin
seçilmesinde çeşitli olanaklar sağlar, (Şekil 4). Doğrudan bağlantılı bir sistemde jeotermal akışkan yer
seviyesinden yüksek bir depoda toplanır. Bu depoda akışkanın içindeki hava ayrıştırılır ve ayrıştırılmış
akışkan yerçekimi yardımıyla ısıtma sistemine gönderilir. Bu sistemde ısı transferi miktarı, el ile kontrol
edilen bir veya birkaç vana ile düzenlenir.
Basit yapı malzemeli-plastik örtülü seralardan erken ilkbahar ürünleri elde etmek için kullanılan bu
sistem daha çok Akdeniz ülkelerinde yeğlenir. Jeotermal akışkanın çok korozif (aşındırıcı) olduğu
bölgelerde ise, ısıtma tesisatı için plastik malzemelerin kullanılması önerilir.
Dolaylı Bağlantılar
Eğer jeotermal akışkanın mineral içeriği çok düşük ve yetiştirilecek bitkiler daha yüksek yatırımlara
olanak verirse, kuyudan olan basit aktarma ısı pompalı daha karmaşık bir ısıtma sistemine
bağlanabilir, (Şekil 5). Böylece ısıtma sistemine dolaylı bir bağlantı yapılmış olur. Çevresel kısıtlamalar
ve yüksek mineral içerikli jeotermal akışkanlar, ayrıştırma donanımı, CO2 ve pH düzenleyici ve
korozyon önleyici gibi daha karmaşık jeotermal akışkan aktarma sistemleri gerektirebilir. Bu tür
sorunlar, kullanılan ısı değiştirici tipine bağlı olarak dolaylı bağlantılarla ortaya çıkmaktadır. Plakalı ısı
değiştiricilerin yüksek tuz içeriği olan jeotermal akışkanlar için en iyi çözüm olduğu söylenebilir.
4.3. Birleşik Kullanımlar
Seralarda jeotermal enerjinin kullanılmasının eksilerinden biri, kuyu aktarım ve düzenleme sistemleri
için yüksek maliyettir. Şekil 3 ile de verildiği gibi bu sistemler yılın sadece belli bir bölümünde
kullanılmaktadır. Yani bu durumda kullanılan ısı enerjisinin maliyeti yükselmektedir. Bu maliyeti
azaltmanın bir yolu, ısı enerjisini seralar dışında başka amaçlar için de kullanmak olabilir. Seralar
dışında ısı enerjisini kullanmak için kullanıcıların yıllık ve günlük ısı gereksinimleri farklı olmalıdır yani
bir kullanıcı ısıya en fazla oranda gereksinim duyduğunda diğeri en az oranda gereksinim duymalıdır.
Böyle bir örnek uygulama Şekil 6 ile verilmiştir.
Özel durumlarda, kısa süreçlerde en yüksek ısı yüklerini sağlamak için sisteme maliyeti düşük
yardımcı ısıtma donanımları eklemek daha uygun olabilir (Şekil 7), [7, 8].

5. JEOTERMAL SERA ISITMA TESİSATLARI
5.1. Sınıflandırma
Isıtma tesisatı kapsamında sistemde ısı değiştirgeçleri kullanılmaktadır. Isıtılan ortamın sıcaklığı,
jeotermal akışkan, seradaki bitkilerin belirli gereksinimleri, sera tasarımı, konum, malzeme, düzenleme
araçları gibi etmenlere bağlıdır. Karmaşıklığın seviyesi ise, üretimin teknolojik düzeyine, sera yapısına,
iklim koşullara, teknik ve ekonomik koşullara bağlıdır.
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Şekil 4. Jeotermal Kaynak veya Kuyudan Yapılan Doğrudan Bağlantı [1: Jeotermal sondaj veya
kaynak, 2: Su toplama deposu, 3: Isıtma sistemi, 4: Düzenleme vanası, 5: Hava ayrıştırma borusu, 6:
Boşaltma vanası, 7: Taşma vanası, 8: Boşaltma vanası, 9: Bağlantı borusu, 10: Kullanılmış suyun
tahliyesi, 11: Plastik malzemeli sera], [7]

Şekil 5. Jeotermal Kuyu Bağlantılı Isı Pompası Tesisatı [1: Pompa, 2: Sondaj deliği, 3: Kullanılmış
suyun tahliyesi, 4: Buharlaştırıcı, 5: Kompresör, 6: Yoğuşturucu, 7: Biriktirme havuzu, 8: Isıtma
tesisatı], [8]
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Şekil 6. Sera Isıtma ve Otel-Kaplıca Tesisi İçeren Jeotermal Enerjinin Kullanıldığı Birleşik Bir Sistem,
[7]
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Şekil 7. Serada Doğrudan Isı Kullanımı ve Elektrik Üretimi İçin Jeotermal Sudan Metanın
Ayrıştırılmasını İçeren Örnek Bir Tesisat, [7]
Genel olarak iki teknolojik çözümden söz edilebilir. Bu çözümler aşağıda verildiği gibi olabilir:
1. Basit bir ısıtma sistemi, ısı kaynağının doğrudan seraya bağlandığı, ısı miktarının el ile kontrol
edildiği plastik malzemeden yapılmış bir sistem olabilir. Bu tip tesisatın amacı, bütün yıl
boyunca iç sıcaklık koşullarını ılıman kış iklimi koşullarında veya bahar koşullarına yakın bir
seviyede tutmaktır [9]. Maliyeti düşük plastik malzemelerin kullanılabileceği bu tür sistemler
yoğun üretim için teknolojik olarak uygun değildir. Bu tür sistemlerde suyun sürekli pompa ile
gönderilmesi her zaman ekonomik değildir ve pompanın çalışma koşulları bitki büyümesine,
üretim seviyesine ve pazarlama koşullarına bağlıdır.
2. Isı kaynağının otomatik düzenleyici ile kontrol edildiği karmaşık ısıtma tesisatları, tam hava
koşullandırma için uygun tesisatlardır. Bu sistemlerde ısı gereksinimini belirleyen etmenler, iç
ve dış ortam koşulları ile bitkinin büyüme süreci ve üretim zamanlarıdır. Yoğun üretimi
amaçlayan yüksek teknolojiye sahip bu tür sera yapılarında kaliteli cam malzeme veya sert
plastik malzeme kullanılır. Eğer jeotermal akışkanın kimyasal özelikleri sistem için elverişsiz
ise kuyu, sera tesisatlarına dolaylı olarak bağlanabilir.
Yukarıda verilen teknolojik çözümler, ısı değiştiricileri tipine, ısı gereksinimine, jeotermal akışkanın
kimyasal özeliklerine, sera yapısına ve ekonomik etmenlere bağlıdır.
Seralarda kullanılan ve havayı ısıtan ısı değiştirgeçleri, Şekil 8 ile verildiği gibi, ısı transferi tipi ve
ısıtma elemanlarının bulunduğu konuma göre sınıflandırılır [10]. Sınflandırma aşağıda verildiği gibi
olabilir:
•
•
•

Toprağın işlendiği taban içine veya toprağın içine yerleştirilen ısı değiştiricili ısıtma sistemleri
Basamaklara veya toprak yüzeyine yerleştirilen ısı değiştiricili ısıtma sistemleri
Hava içine yerleştirilen borulu ısıtma sistemleri
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Fan yardımıyla ısı yayan hava akışkanlı ısıtma sistemleri
Tek biçimde olmayan ısıtma sistemleri
Birleşik ısıtma sistemleri

Şekil 8. Düşük Sıcaklıklı Isıtma Sistemlerinin Sınıflandırılması. [Doğal hava dolaşımlı ısıtma
tesisatları: a: Hava içine yerleştirilen borulu ısıtma sistemi, b: Basamaklara yerleştirilen ısı değiştiricili
ısıtma sistemi, c: Havayı ısıtmak için alçak konumlu ısıtma boruları, d: Toprak altı ısıtma boruları,
Zorlanmış hava dolaşımlı ısıtma tesisatları: e: Yandan ısıtmalı sistem, f: Hava üflemeli fanlı sistem, g:
Yüksek konumlu kanallar, h: Alçak konumlu kanallar], [10]
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5.2. Toprak Isıtma Sistemleri
Toprak ısıtma sisteminin amacı, bitki kök sistemini ısıtmaktır, (Şekil 9). Toprak ısıtma sistemleri,
toplam ısıtma gereksiniminin sadece bir bölümünü oluştururlar. Sadece iklim koşullarının çok ılıman
olduğu durumlarda diğer ısıtma sistemleri olmadan kullanılabilirler.

Şekil 9. Toprak Isıtma Tesisatı [a: Boruların konumu, b: Isıtılan topraktaki sıcaklık değişimi, c: Sera
içindeki dikey sıcaklık değişimi], [7]
5.3. Toprak ve Hava Isıtma Sistemleri
Bu tür sistemler, toprak yüzeyine kurulan sistemleri içermektedir, (Şekil 10). Üretim için çok kullanışlı
olan bu sistem ile toprağın üst tabakası ve hava ısıtılır.
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Ticari amaçla kullanılan farklı ısıtma sistemleri aşağıda verildiği gibi olabilir:
•
•
•
•

Toprak ısıtma için, ince metalik borular, düz ve oluklu ince plastik borular
Şeffaf plastik hortumlar
Yumuşak ve sert plastik plakalar
Plastik plakalar

Isıtma elemanlarının uygun konumlandırılması, bitkiye en uygun ısı transferini ve çevreye en az ısı
kaybı aktarımını sağlar, (Şekil 10). Bu durum, ılıman iklimlerde toplam ısı gereksinimini sağlamak için
yada orta ve sert iklimlerde ana istemi karşılamak için mükemmel bir çözümdür.

Şekil 10. Isıtma Borularının Toprak Yüzeyinin Üzerinde Olduğu Toprak Ve Hava Isıtma Tesisatı [a:
Boruların konumu, b: Isıtma borularının düzenlenmesi için farklı çözümler (tezgah üzerinde, kap içinde
ve toprağın içinde üretim), c: Sera içindeki dikey sıcaklık değişimi], [7]
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5.4. Hava İçine Yerleştirilen Borulu Isıtma Sistemleri ve Isı Yayıcılar
Metalik borulardan, kanatlı metalik borulardan veya ısı yayıcılardan oluşan bu tür ısıtma sistemleri,
toprak yüzeyi üzerine, ortam havası içine yerleştirilmektedir, (Şekil 11). Bu sistemlerde sıcaklık ayarları
hızlı ve dakik bir şekilde yapılabilmekte ve hem ılıman hem de sert iklim koşullarında bile
kullanılabilmektedir. Bu tür sistemlerin eksikliklerinden biri, düşük sıcaklıkta ısıtma yapıldığında
kullanılan akışkanın ısı transferi katsayısının çok düşük olmasıdır. Bu durumda da çok geniş ısıtma
yüzeylerinin seçilmesi gerekmektedir. Geniş yüzeyler ise sera içindeki ışık yoğunluğunu azaltmakta ve
çalışma koşullarını olumsuz etkilemektedir.

Şekil 11. Kanatlı Ve Kanatsız Çelik Borulardan Oluşan Ve Hava İçine Yerleştirilen Isıtma Sistemleri
[a ve b: Düşük sıcaklıklı ısıtma akışkanları için hava içine yerleştirilmiş borulu ısı değiştiricilerinin
konumu, b1: Bitki sıraları boyunca, b2: Bitkilerin kapladığı hacim içinde, b3: Tezgah altında, c: Isıtma
akışkanının sıcaklığı ve boru çapına dayalı sera içi için ısı transfer katsayısı, d: Hava içine yerleştirilen
ısıtma sistemleri tarafından ısıtılan seradaki dikey hava sıcaklığı değişimi], [7]
Bu tür sistemlerde kullanılan ısı yayıcılar, düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanlar için elverişsizdir, [7].
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5.5. Fan destekli ısı yayıcılar
Düşük sıcaklıklı jeotermal akışkanların kullanıldığı sistemlerde fan destekli ısı yayıcılar ile ısı transferi
katsayısının yükseltilmesi sağlanabilir. Fan destekli ısı yayıcılar Şekil 12 verildiği gibi sera içine
boydan boya yerleştirilebilir.
Hava dağıtım boruları bitkilerin ortasına yerleştirildiğinde dikey sıcaklık dağılımları oldukça düzenli
olur. Akdeniz ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bu tür sistemler yaygın olarak kullanılır. Bu
tür sistemler, otomatik düzenleyici elemanlar aracılığı ile ani dış ortam sıcaklığı değişimine hızlı bir
şekilde yanıt verebilirler, [7].

Şekil 12. Fan Destekli Isı Yayıcılar [a: Sera içinde fanlı ısıtma sisteminin konumu, b: Fan destekli ısı
yayıcı sisteminin ayrıntılı gösterimi, c: Fan destekli ısı yayıcısı ile ısıtılan sera içindeki dikey sıcaklık
değişimi], [7]
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5.6. Diğer ısıtma sistemleri tipleri
Bazı ısıtma sistemlerinin yerel koşullar gözetilerek tasarlanması gerekmektedir. Örneğin
Yunanistan’da jeotermal suyun neden olduğu kabuklaşma sorununun üstesinden gelmek için hava ve
su akışkanının kullanıldığı ısı değiştiricileri geliştirilmiştir (Şekil 13), [11]. Bu sistemde içinden suyun
geçtiği boru, hava dağıtım tüpünün içerisine yerleştirilir. Sistemde kullanılan maliyeti düşük polietilen
(polyethylene) malzemesi 1-2 üretim döneminden sonra yenileri ile değiştirilir.

Şekil 13. Hava Dağıtım Borusu İçindeki Su/Hava Isı Değiştiricisi, [11]

6. ISITMA SİSTEMİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN ETMENLER
Bir jeotermal sera projesinde en zor tasarım sorunlarından biri, uygun ısıtma sisteminin teknikteknolojik ve ticari açıdan seçimidir. Her durum kendi içinde ele alınmalı ve en iyi çözüme ulaşabilmek
için ısıtma sistemini etkileyen bütün etmenler göz önünde bulundurulmalıdır, [7].
6.1. Sera içi sıcaklık değişimleri
Sera ısıtmasında birinci öncelik, sıcaklığı en uygun koşullara yakın değerlerde tutabilmektir. Sera
içerisinde kullanılan hiçbir tesisat dikey (Şekil 14) [10] ve yatay (Şekil 15) sıcaklık değişimini aynı
değerde kalmasını sağlayamaz. Toprak seviyesinin 1.5 m üzerindeki referans hava sıcaklığı için,
toprak seviyesi ile sera çatısı altında oluşacak sıcaklık farkı en çok 5 ile 6°C kadar yüksek olmalıdır,
(Şekil 16). Isıtma tesisatı seçiminde bu değerler önemli birer etmendir.
6.2. Ekonomik durumlar
Jeotermal enerjili sera ısıtılma sistemlerinin ticari olabilirliği, anapara yatırım maliyetleri, işletme
maliyetleri, ürüne göre uygun pazar ve ürünün değerine göre değişen enerji maliyetleri gibi birçok
etmene bağlıdır. Bunun yanında ticari olabilirliğin hesabı ve jeotermal enerjinin rekabet gücü için en
önemli etken kullanılan ısının ederidir. Isının nihai ederi ise, gerekli olan anapara yatırımı, kredi
koşulları, bakım ve kullanım giderleri, sigorta ve vergiler, yakıt giderleri, iş gücü giderleri, bitkinin
verimliliği ve yararlanma katsayısı gibi etmenlere bağlıdır. Kullanılan enerjinin tipi ve yerel koşullara
bağlı olarak, yıllık ısı yükünü gösteren özgün eğriler çizilerek giderler modellenebilir (Şekil17), [12].
Bu eğriler durumdan duruma farklıdır fakat genellikle kısa kullanım süreçleri için jeotermal enerjinin
ekonomik olmadığını gösterir. Yılın uzun bir sürecinde uygun ısıl güç kullanıldığında ekonomiklik
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sağlanabilmektedir. Fazla anapara yatırımı gerektirmeyen diğer enerji kaynakları ile istenen
gereksinimleri karşılamak daha ekonomik olmaktadır.
Örnek olarak Şekil 17 ile verildiği gibi [12], 6 MW ısıl güce ve 3 hektar alana sahip seralar ele alınsın.
Bu seralara ait jeotermal kuyudan 50 litre/s değerinde üretim yapılsın ve ısıtma tesisatı sıcaklık düzeni
70°C/40°C değerinde olsun. Ağır petrolün ederi 200 US$/ton, 12000 J/kg enerji içeriğine sahip
kömürün ederi 75 US$ ve elektrik enerjisinin değeri ise 0.065 US$/kWh olsun. Kredi koşulları, 8 yıl
geri ödemeli, 2 yıl erteleme süreli ve %10 faiz oranlı olsun. Bu veriler kapsamında yıl boyunca
yukarıda verilen her yakıt ve jeotermal enerji için, değişik yüklerde kullanılmış ısıl enerjinin kWh ederi
belirlenerek analiz yapılır. Yerel etkenlere bağlı olarak analize eklemeler de yapılabilir.

Şekil 14. Isıtma Tesisatının Konumu Ve Tipine Bağlı Olarak Sera İçindeki Dikey Sıcaklık Değişimi
[a: Yüksek sıcaklıklı hava içine yerleştirilen borular, b: Yüksek sıcaklıklı borular, c: Düşük sıcaklıklı
borular, d: Yüksek konumlu hava ısıtıcılar, e: Ürünün 2 m üzerinde konumlandırılmış fan destekli
sistemler, f: Yüksek hızlı hava ısıtıcılar, g: ısı yayıcılar, h: Bitkiler arasına konumlandırılmış fan destekli
sistemler, i: Tezgah altına konumlandırılmış fan destekli sistemler], [10]

Şekil 15. Aynı Dış İklim Koşulları Altında, Isıtma Tesisatının Farklı Tipleri Tarafından Isıtılan Sera
İçinde Yatay Sıcaklık Dağılımı (°C), [7]
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Şekil 16. Isıtma Tesisatının Farklı Tipleri Tarafından Isıtılan Sera İçindeki Dikey Hava Sıcaklığı
Değişimi, [7]
Yukarıda verilen bilgiler kapsamında enerji tüketimi jeotermal enerji ile olursa, kullanılan ısının ederi
0.07 US$/kWh olmakta, eğer ısıl kapasitenin %50 kadarı jeotermal enerji ve %50 kadarı ağır petrolun
kullanıldığı kazan sistemi ile desteklenecek şekilde tasarlanırsa eder 0.04 US$/kWh gibi tek enerji
formunun kullanımından daha ekonomik olmaktadır. Ideal bir sistem, değişik kullanım etmenleri ve
ısının diğer kullanımları için tasarlanabilir. Örneğin, toplam sığanın 6 MW-ısıl kadarı sera içi ortamın
ısıtılması ve sıhhi ılık su sağlamak için ve 0.6 MW-ısıl kadarı haziran ayından kasım ayına kadar
ürünün kurutulması için kullanılır ise, bu sistemde (aynı sığaya sahip ağır petrolun kullanıldığı kazan
sistemi ile karşılaştırıldığında) 0.59 J ısı kaybına sahip kuyu için %59 oranında kullanım etmenine
ulaşılabilmektedir, [7, 12].
6.3. İşletme sorunları
İşletme sorunları, genel olarak jeotermal kaynakların niteliğine bağlıdır. Sorunlar, kuyu başında yada
kaynağında başlamaktadır. Doğal artezyen kaynağında sorun az olmakla birlikte pompa kullanımının
gerekli olduğu sondaj kuyusunda ise, su haznesinde aşırı kullanım ve kumun pompaya zarar vermesi
gibi iki önemli sorun öne çıkmaktadır. Birinci sorunu ortadan kaldırmak için ticari kullanıma
başlamadan önce kaynak özelliklerinin iyice araştırılması gereklidir. Kumun oluşturduğu sorun ise, su
pompaya ulaşmadan önce filtre kullanılarak ve pompanın ani olarak devreye alınmaması ile
giderilebilir.
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Diğer bir sorun ise jeotermal akışkanda bulunan oksijen (O2), karbondioksit (CO2), klor (Cl) ve hidrojen
sülfit (H2S) tarafından oluşturulan korozyondur. Korozyon için 3 adet çözüm vardır. Korozyon
oluşturmayan madde kullanımı, agresif kimyasal bileşenlerin yansızlaştırılması veya sıvıdan
çözülmemiş gazların alınması ve ayrıştırılması ile kimyasal bileşenlerin düzenlenmesi ve kuyudan
ısıtma tesisatına doğrudan olmayan bir bağlantı yapılması. Teknik gereksinimler ile ekonomik sonuçlar
arasında iyi bir uzlaşma sorunları en aza indirebilir. Maliyeti yüksek karmaşık çözümler yerine belli
süreler içinde bakım gerektiren basit çözümlerin seçilmesi çoğu zaman daha ekonomik olmaktadır.
Benzer bir sorun kabuklaşma ile meydana gelmektedir. Kimyasal kabuklaşma önleyiciler, manyetik
alan ve ultrasonik dalgalarla suyun işletilmesi gibi yöntemler ile kabuklaşma önlenebilmektedir.
Isı değiştirgeçlerine ait sorunlar, genellikle kullanılan malzemelerin fiziksel özeliklerinden kaynaklanır.
Örneğin, yumuşak plastik malzemeli ısı değiştirgeçleri patlayabilir, [7].

Şekil 17. Yıllık Yük Etmenin Bir Fonksiyonu Olarak Elektrik, Ağır Petrol, Kömür ve Jeotermal Enerjinin
Isı Maliyeti [Yıllık Yük Etmeni: L = (Q/P)(8760)(3600), Q: Yıl Boyunca Isı Tüketimi (J), P: Jeotermal
Kuyunun Isı Sığası (W)], [12]
6.4. Çevresel Görünüm
Jeotermal enerji, “temiz” bir enerji kaynağı olarak kabul edilse de gerçekte öyle değildir. Sera
ısıtılmasında yüksek debili jeotermal akışkan kullanıldığında olduğu gibi, çevreye ısıl ve kimyasal
kirlilik olarak zarar vermektedir.
Isıl kirlilik, jeotermal enerjili ısıtma tesisatlarının zayıf teknik tasarımı, düşük yatırım giderlerini
sağlamak için tasarımlarda yapılan değişiklikler ve yapılması gereken sıradan işlemlerin yapılmaması
sonucunda ortaya çıkmaktadır. Enerjinin, sadece uygun sıcaklık aralığını sağlamak için üst seviyede
kullanılması ve böylece çevreye yüksek sıcaklığa sahip akışkanın bırakılması ısıl kirliliği arttırır.
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Kimyasal kirlilik, agresif ve zehirli elementler içeren jeotermal akışkanın kimyasal bileşiminden oluşur.
Ayrıca kimyasal dengesizlik kabuklaşmaya da neden olur. Her iki olayda çevreyi olumsuz olarak
etkiler.
Çevreyi korumak için alınacak önlemler, jeotermal enerji kullanımını ekonomik olarak olumlu bir
şekilde etkileyecektir. Bu çerçevede ısıl atık suyun en yüksek sıcaklığının ve zararlı kimyasal
bileşenlerin en yüksek yoğunluğunun yasal olarak belirlenmesinde büyük yarar olacaktır.
Isıl kirliliği gidermenin tek yolu, düşük sıcaklıklı ısıtma tesisatı kurmak ya da istenilen sıcaklık aralığını
sağlayan tesisat bileşimini oluşturmaktır. Kimyasal kirliliği gidermenin tek çözümü ise, kullanılmış suyu
tekrar kaynağına geri göndermektir ama bu işlemin gideri yüksektir, [7].
6.5. Teknolojik Çözümlerin Yerel Koşullara Uyarlanması
Değişebilir pazar koşulları ve gereksinimler, sera ısıtma için jeotermal enerjinin seçiminde negatif etki
oluşturmaktadır. Jeotermal enerji diğer enerji türlerine göre daha yüksek sermaye yatırımı ve böylece
uzun süreli geri ödeme süreleri gerektirmektedir.
Her üretim, özel bir ısıtma tesisatı tipine gereksinim duyar. Ürünün türü değiştirildiğinde maliyeti
yüksek ek yatırımlara gerek duyulabileceği göz önüne alınmalıdır. Bu nedenlerden dolayı genelde
maliyeti düşük ve basit sera yapıları seçilmiş ve örneğin domates, salatalık ve karanfil gibi garantili
satışı olan ürünler için jeotermal enerji kullanılmıştır. Bununla birlikte, ticari olarak uygun olan büyük
tesisatlar da yapılabilir. Ama büyük tesisatlarda gerektiğinde değişiklikler yapmak mümkün olmayabilir.
Alçak konumlu ısıtma tesisatlarında doğal hava dolaşımı en iyi şekilde dikey sıcaklık değişimleri ve
düşük ısı tüketimleri ile sağlanabilir (düşük hava sıcaklıkları sera çatısının altındaki yüzeylerde oluşur).
Yine de hızlı büyüyen bitkiler için dış ortamdaki soğuk ışınımdan korunma sağlanmalıdır.
Bir diğer önemli etkende sera içinde kullanılan ısıtma tesisatının oluşturduğu gölgelemelerdir. Gelen
güneş ışınımından bitkilerin en iyi şekilde yararlanabilmesi için en az gölge oluşturacak tasarımlar
yapılmalıdır.
Zaman zaman yerel iklim koşulları örneğin yerel güçlü rüzgarlar sera içindeki doğal hava dolaşımını
etkileyebilir. Bu durumda bu olumsuzluğu gidermek için zorlanmış hava dolaşımına gereksinim
duyulabilir.
Tesisat tipi seçilirken hemen sağlanabilecek malzemelerin göz önüne alınması önemlidir. Yedek
parçalar, malzemeler ve donanımlar, rahat bir işleyiş için kolay şekilde sağlanabilmelidir. Sera
yapısının küçük ısıl ataletinin, bakım için uzun aralara izin vermeyebileceği de göz önüne alınmalıdır.

SONUÇ
Sera ısıtma sisteminin özellikleri aşağıda verildiği gibi olabilir:
•
•
•
•
•

Sistem, dış hava sıcaklığına bağlı olmadan sera içi sıcaklığını istenilen sınırlar içinde
tutabilmelidir.
Sıcaklık sera içinde dengeli olarak dağıtılmalıdır.
Sık sık arıza olmamalıdır.
Verimli çalıştırılabilmelidir.
Maliyet ve yakıt giderleri az olmalıdır.

Seraların örtü malzemesi olan cam ve plastiğin güneş ışığı geçirme özelliğinin yüksek olması
nedeniyle seralar çabuk ısınır ve çabuk soğurlar. Serada bitkinin iyi bir şekilde gelişebilmesi için
seranın sıcaklığı düştüğü zaman sera içine ısı verilmesi gerekmektedir. Seraya verilecek ısı enerjinin
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miktarı, sera dışındaki hava sıcaklığına, sera içinde istenilen sıcaklığa, seranın dış yüzeylerinin toplam
alanına, sera örtü malzemesinin tipine ve kat sayısına ve seranın yapı kalitesine bağlı olarak değişir.
Jeotermal enerjinin kullanıldığı bir sera için ısıtma sistemi seçimi, çeşitli bilimsel ve teknik etmenlerin
birbirine bağlı olmasından dolayı karmaşık bir işlemdir. Bu sorunu çözmek için kesin bir yöntem
tanımlamak olanaksızdır. Bunun yanında jeotermal enerjili sera ısıtma sistemi projeleri geliştirmek için
izlenmesi gereken adımları içeren genel bir akış şeması, Şekil 18 ile verildiği gibi olabilir.

Şekil 18. Jeotermal Sera Isıtma Projesi İçin Gelişim Çizelgesi [7]
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BALÇOVA - NARLIDERE JEOTERMAL SAHA
İŞLETMESİ
Ufuk ÖZDİLER
Tolga SAYIK

ÖZET
Balçova Narlıdere Jeotermal sahası, 1980’li yılların başında deneme amaçlı 1990’lı yılların sonunda
sistematik olarak konut ısıtmacılığı amaçlı işletilmeye başlamıştır. Bugün itibariyle fiili 150 MWt
gücüyle (%100 jeotermalle çalışan) yaklaşık 2.470.000 m2 kapalı alan içeren 25.470 KE fiili (15.660
adet abone) ısıtma kapasitesiyle ülkemizin en büyük ve kendi alanında dünyanın da en büyük
işletmeleri arasındadır.
Şirketimiz enerji verimliliğini de göz önüne alarak 2006 yılından itibaren kalorimetre ile ücretlendirme
sistemine geçmiştir.
31 adet lokasyon tüm işletme bilgilerini de içerecek şekilde merkezi olarak izlenmektedir.
Şirketimiz gerek jeotermal rezervuarın işletme performansının iyileştirilmesi gerekse de yer üstü
işletme elemanlarının modernize edilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıyla hizmet kalitesini arttırmanın
yanında yeni konut alanlarında da hizmet sunma gayreti içerisindedir.
Bu bildiride yukarıda bahsi geçen birincil konulara ilişkin detaylı değerlendirmeler ve tespitlere yer
verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal Saha, Jeotermal Enerji, Jeotermal Rezervuar İşletmeciliği.

ABSTRACT
Heating applications in Balçova-Narlıdere Geothermal Field started in early 1980’s as a pilot project by
utiliing down hole heat exchangers. Full application from the field was started ate 1996 as Balçova
District Heating system was put on operation. Today, the system is the biggest District Heating
application of Turkey with a heating capacity of 159 MWt heating an area of 2.470.000 m2 (25740 RE
with 15660 subscribers). It is also one of the largest ditrict heating applications of the World utilizing
geothermal.
After 2006, we aim to efficient use of energy thanks to the measuring with ultrasonic heat-meters.
Moreover, our company built an automation system to observe all operating varibales of 31 locations.
By improving the operating performance of geothermal reservoir and modernization of equipment, our
company aims to increase its service quality and enhance its service area.
In this study, we would like to discuss above topics in details.
Key Words: Geothermal Area, Geothermal Energy, Operation of Geothermal Reservoir
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1.GİRİŞ
MTA tarafından yapılan jeolojik, jeofizik çalışmalar sonrası 1963 yılında Balçova sahasında açılan ilk
kuyu aynı zamanda Türkiye’nin jeotermal akışkan üretim amaçlı ilk kuyusu olma özelliğini
taşımaktadır. 1983 yılında kuyu içi eşanjör uygulamasıyla Balçova Termal Tesisleri ısıtılmaya
başlanmış 1996 yılında ise Balçova Merkezi ısıtma sisteminin devreye alınmasıyla bölgede konut
ısıtmacılığı başlamıştır. Bugün itibariyle fiili 150 MWt gücüyle 2.470.000 m2 kapalı alan içeren 25.470
KE fiili (15.660 adet aboneli) ısıtma kapasitesiyle ülkemizin en büyük ve kendi alanında dünyanın da
en büyük işletmeleri arasındadır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelimin her geçen gün artığı günümüzde özellikle konut
ısıtmacılığı sektöründe önemli bir yere sahip olan Balçova Bölgesel Konut Sistemi güncel bilimsel ve
teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapılanmasına devam etmektedir.
Antik çağlardan beri pek çok uygarlık tarafından çeşitli amaçlarla kullanıldığı bilinen bu kaynağın yakın
gelecekte hem kapasite hem de işletmecilik standartları konularında sektörün en üst seviyelerine
taşımak ve bu hizmeti daha geniş kitlelere ulaşmak için gereken tüm çalışmalar şirketimiz
bünyesindeki teknik ve idari yetkililer tarafından tanımlanmakta bütçe ve fiili şartların el verdiği ölçüde
eksiksiz olarak hayata geçirilmeye çalışılmaktadır

2.BALÇOVA NARLIDERE JEOTERMAL SAHASI
2.1. Üretim Kuyuları
1968 de delinen ilk kuyu sonrası Balçova – Narlıdere Jeotermal Sahası’nda 13 adet derin (BD ile
isimlendirilen) ve 31 adet sığ (B ile isimlendirilen) toplam 44 adet kuyu açılmıştır. Bu kuyulardan 13
tanesi günümüzde jeotermal akışkan üretim amaçlı kullanılmaktadır. Tablo 1 ’de listelenen 13 adet
üretim kuyusunun tepe nokta kapasitelerine göre brüt ısıtma kapasiteleri verilmektedir. 13 adet üretim
kuyusunun aynı anda çalışması durumunda teorik olarak sahadan 2050 m³/saat su üretimi elde etmek
mümkündür. Bu güne kadar kuyuların tam kapasitede üretime alınmasına ihtiyaç olmamıştır.
Tablo 1. Balçova Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Üretim Kuyuları

No Kuyu Adı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

B-4
B-5
BD-1
B-10
BD-2
BD-4
BD-5
BD-6
BD-7
BD-9
BD-11
BD-12
BD-14
TOPLAM

Kuyu
Enerji
Sıcaklık
Delinme
Debi
% Kapasitesi
Derinliği
o
Yılı
C
m3/saat
m
kcal/saat
1983
1983
1994
1987
1995
1998
1999
1999
1999
2003
2006
2006
2007

125
110
564
125
677
630
1100
606
700
776
716
830
371

104
101
85
101
115
135
111
130
115
137
144
143
119
120

30
117
55
220
130
209
55
199
69
360
225
256
125
2.050

1.320.000
4.797.000
1.375.000
9.020.000
7.150.000
15.675.000
2.805.000
13.930.000
3.795.000
27.540.000
18.900.000
21.248.000
7.375.000
134.930.000

Kapasite
MW

Kuyu
Türü

2
6
2
10
8
18
3
16
4
32
22
25
9
157

Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
Üretim
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2.2. Reenjeksiyon Kuyuları
Jeotermal saha işletmesinin ana unsurlarından birisi de rezervuardan yeryüzüne getirilip enerjisi
alınan akışkanın yeraltın geri basılmasıdır (reenjeksiyon). Bu uygulama ile doğal beslenmeden daha
fazla oranda rezervuardan çekilen akışkanın sebep olacağı basınç düşümünün azaltılması veya
tümüyle durdurulması ve çoğunlukla çevreye zararlı olan jeotermal akışkanın bir türlü bertaraf edilmesi
hedeflenmektedir. Balçova-Narlıdere Jeotermal sahasında reenjeksiyon amaçlı kullanılan 6 adet
kuyunun özellikleri Tablo 2 de sunulmaktadır.
Tablo 2. Balçova Narlıdere Jeotermal Sahasındaki Reenjeksiyon Kuyuları

Re-Enjeksiyon
Kuyuları

Kuyuların
Nominal
Kapasitesi
(m3/saat)

Re-enjeksiyon
Pik (m3/saat)

BD-3

200

200

BD-8

1000

950

BD-10

125

95

BD-15

220

220

B-1

200

200

B-7

40

20

TOPLAM

1.785

1.685

Mevcut üretim kuyuları tam kapasitede devreye alındığında reenjeksiyon kuyularının kapasitesi üretim
kuyularının kapasitesini karşılamamaktadır. Bu yüzden ivedi olarak reenjeksiyon kuyusu açılması için
girişimlerimiz devam etmektedir. B-1 ve B-7 sığ kuyular oldukları için dış hava sıcaklık ortalaması 0-1
°C olduğu zaman işletme zorunluluğundan dolayı reenjeksiyon amaçlı kullanılmaktadır.
2.3.Rezervuar Bilgileri
2.3.1 Kurumsal Danışmanlıklar
1. MTA Genel Müdürlüğü- Saha geliştirme çalışmaları
2. ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü- Sahanın rezervuar mühendisliği ve Saha
Modelleme Çalışmaları

Şekil 1. Balçova Jeotermal Alanı Jeoloji Haritası [1].
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Balçova sahasının fay hatlarını, yapılan ve yapılacak bazı sondajları içeren jeoloji haritası Şekil 1.’ de
gösterilmiştir.

Şekil 2. Sahanın 3D Sıcaklık Modeli [2].
2.3.2 Rezervuar Çalışmaları ve İzleyici Testleri:
Şekil 2’ de saha sıcaklık modellemesine bakıldığında sahanın Narlıdere’den Balçova’ya ilerledikçe
sıcaklığının da arttığı görülmektedir. 2001 yılında ilk izleyici testi sahada yapılmıştır[2].
2002 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğal Gaz bölümünce Balçova- Narlıdere
Jeotermal Sahası ile ilgili ‘’Rezervuar Modelleme” çalışması yapılmıştır[3]. Bu çalışma sonucunda
sahanın doğu aksı boyunca açılacak jeotermal kuyularda daha yüksek termik değere ulaşılacağı
yönünde önemli bir tespit yapılmış ve bu tespit sahanın bu günkü kapasitesine ulaşmasında önemli bir
rol oynamıştır.
2008 yılı ODTÜ Kurumsal Danışmanlık Protokolü kapsamında yapılması planlanan İzleyici Testi fiilen
29.11.2008 tarihinde başlamıştır. Rezervuara iki ayrı kuyudan Rhodamin-b (BD8) ve NaCl (BD10)
kimyasalı aynı anda basılarak bir çalışma yürütülmüştür. Numune alma işlemi 20 şubat 2009 tarihinde
sonlandırılmış olup, sahadaki tüm üretim kuyularından programlanan sıklıkta numuneler alınmış ve
ODTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümünde analiz edilmiştir. Bu çalışma sonucu elde edilen
izleyici verileri analizi ile NaCl ve Rhodamin’in yer altı göreli hızları elde edilmiştir (Şekil 3 ve 4) [4].

Şekil 3. NaCl Derişiminin Hızlı (Kırmızı), Orta (Sarı) ve Yavaş (Mavi) Hareket Yönleri
Jeotermal Enerji Semineri

MAYIS04

MART07
95,0

95,7

97,0

102,0

100,0
101,0

100,0

104,0

106,2
108,3
107,0
106,0

104,0
105,0
104,0
104,0

102,1
101,0
100,8
101,0
101,1
103,0

98,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,0
97,0
97,0
99,0
100,2
101,2
102,1

97,0
97,3
97,3
97,0
97,0

_______________________

KASIM10

EYLÜL10

TEMMUZ10

MAYIS10

MART10

OCAK10

KASIM09

EYLÜL09

TEMMUZ09

92,4
93,6
93,6

101,3

101,8

101,7

110

MAYIS09

MART09

OCAK09

KASIM08

EYLÜL08

89,0

95,5
94,4
94,9
96,1
97,3
98,0
98,6
98,7
98,3

97,6
97,9
98,5

99,3
99,5

105

TEMMUZ08

MAYIS08

MART08

OCAK08

KASIM07

EYLÜL07

TEMMUZ07

MAYIS07

90

OCAK07

KASIM06

EYLÜL06

TEMMUZ06

MAYIS06

MART06

OCAK06

KASIM05

EYLÜL05

TEMMUZ05

89,9

95

MAYIS05

MART05

OCAK05

KASIM04

EYLÜL04

TEMMUZ04

97,9

100

MART04

OCAK04
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Şekil 4. Rhodamine Derişiminin Hızlı (Kırmızı), Orta (Sarı) ve Yavaş (Mavi) Hareket Yönleri
B10 SICAKLIK GRAFİĞİ (2004-05-06-07-08-09-10)

85

B10

Şekil 5. B10 Kuyusu Sıcaklık-Yıl(2004-2010) Grafiği.

Şekil3 de B-10 kuyusunun yıllara göre çalışma sıcaklığı görülmektedir. Tüm kuyular için hazırlanan
benzer tablolara göre sahanın sıcaklık davranışı gözlenmektedir.
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3.BALÇOVA NARLIDERE JEOTERMAL SAHASI İŞLETMESİ
3.1 Tarihçe
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1963: Balçova’da ilk jeotermal kuyunun delinmesi,
1983: Balçova Termal Tesisleri, kuyu içi eşanjörlü sistem ile ısıtılması,
1996: İzmir Balçova Merkezi Isıtma Sistemi’nin işletmeye alınması
2000 Balçova Jeotermal Ltd. Şti.nin kurulması,
2005:Şirket Statüsü değiştirerek İzmir Jeotermal Enerji San. Ve Tic. AŞ. ünvanını aldı. % 50
payla İzmir Büyük Şehir Belediyesi Şirkete ortak olması, fiili kapasite ortalaması 15.000 KE
2006:Seferihisar kuyularının Özel İdareden devralınması ve mevcut kuyuların bakımı
2006:İlk defa kalorimetre sisteminin Teleferik mahallesi ısıtma sisteminin devreye girmesi ile
başlaması. Fiili kapasitenin 18.500 Konut eşdeğerine ulaşması. Şehir hatları tesisat
değişimleri ile ortalama 7,8 km lik boru hattı yenilemesi yapılmıştır
2007 :Balçova Bölge-2, Etap-2 Jeotermal Isıtma Sisteminin 2007 Ekim ayında devreye girmesi
ile fiili kapasitenin 20.500 Konut Eşdeğerine ulaşması. Şehir hatları tesisat değişimleri ile
ortalama 20 km lik boru hattı yenilemesi yapılmıştır
2008:3500 Konut Eşdeğeri Balçova Bölge-2 Etap-3 ve 2900 Konut Eşdeğeri Narlıdere-3
Projeleri başladı. Ekim 2008 de bu projelerin devreye girmesi ile fiili kapasite 22.800 Konut
eşdeğerine ulaşmıştır. Şehir hatları tesisat değişimleri ile ortalama 17,3 km lik boru hattı
yenilemesi yapılmıştır
2009:İhalesi 31 Ekim 2008 tarihinde yapılmış olan 3200 Konut Eşdeğeri Balçova Etap-4
projesinin Ekim 2009’da devreye girmesi ile fiili kapasite 24.500 konut eşdeğerine çıkmıştır.
Şehir hatları tesisat değişimleri ile ortalama 2 km lik boru hattı yenilemesi yapılmıştır
2010: Şehir hatları tesisat yenilemeleri ile ortalama 16,5 km lik boru hattı yenilemesi
yapılmıştır. Sene sonunda fiili kapasite 25.421 konut eşdeğerine ulaşmıştır.

3.1.1. İzmir Jeotermal Enerji San. ve Tic. A.Ş. ’nin Kurulmasından Sonra Olan Gelişimin
Tarihçesi
İzmir İli Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi ’nin eşit ortaklığı olarak kurulan İzmir Jeotermal Enerji
San. ve Tic. AŞ.’nin ilk Genel Kurulu 11 Mart 2005 tarihinde yapılmıştır.
•
•

•
•
•

•
•
•
•

2006-2007 ısıtma sezonunda kalorimetre ile ücretlendirmeye geçilmiştir.
Balçova ve Narlıdere’de 129 sokakta boru değişimi planlanmış ve 66 km boru değişimi
olmuştur. Geçmişte problem yaşamış olan sokaklardaki abonelerimizin, sorunlarına kalıcı
çözüm getirmek amacıyla sokaktaki borular yeni teknoloji ile geliştirilen EN253 standartlarında
PN10-16 SDR7,4 PPR-C borular ve Katodik Korumalı Çelik Borular özel plastik borularla
değiştirilmiştir.
Yer altındaki çelik boru hatlarını korozyona karşı korumak için Katodik Koruma Sistemi
kurulmaya başlanmıştır.
2006-2007 sezonunda kapasite 14.500 KE ’den 2010 yılı sonu itibariyle ortalama 25.421 KE
’ne çıkarılmıştır.
Ücretsiz enerji alan yerlere, enerjinin verimli kullanımını teşvik etmek amacıyla ön ödemeli
kalorimetre takılarak yıllık ihtiyaçları üzerine makul bir emniyet payı eklenerek, limit aşımı
durumunda kullanımın ücreti alınmaya başlanmıştır. Bu konuda her biri ile ayrı sözleşme
yapılmıştır.
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 02 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
03.06.2007 tarih ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile
Uygulama Yönetmeliği 2007 yılında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yeni yasaya göre Seferihisar ve Balçova-Narlıdere Sahaları’nın intibakları tamamlanarak
İşletme Ruhsatları alınmıştır.
Yeni yasaya göre elektrik tarifesini, ticarethane tarifesinden, sanayi tarifesine geçirmek üzere
girişimler yapılmış olup, yeni tarifeye göre Gediz Elektrik AŞ ile sözleşmeler 17 Ocak 2008’de
imzalanmıştır.
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3.2. Kapasite

BÖLGE ISITMA SİSTEMİ AKIM ŞEMASI
KONUT
ISI MERKEZİ

JEOTERMAL SAHA

ŞEBEKE -DAĞITIM
T3 gidiş: 90 C

JEOTERMAL
SU DEBİSİ

T5 radyatör gidiş
BİNA İÇİ
SİRK DEBİ

SİRKÜLASYON DEBİSİ
T6

radyatör dönüş

T4 dönüş:60 C
T1üretim:120 C

T2reenjeksiyon: 62 C

Şekil 4. Bölgesel Isıtma Sistemi Akım Şeması
Sistemde temelde üç devre vardır. Birinci devre ortalama 120–60 °C çalışan termal devre, ikinci devre
tatlı su ile çalışan ortalama 90-60 °C şehir içi devresi ve üçüncü devre de ortalama 70-55 °C çalışan
bina devresidir. Birinci ve ikinci devrenin işletilmesi İzmir Jeotermal’in sorumluğunda iken bina içi olan
devrenin işletilme sorumluluğu binada oturan abonelerimize aittir.
Tablo 3. Fiili Isınan Abone Sayısı.

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FİİLİ ISINAN TOPLAM ABONE SAYIMIZ 19.01.2011 İTİBARİYLE
ABONE SAYISI
(AD)
KONUT EŞDEĞERİ (KE)
BÖLGE
BALÇOVA
12.131
13.942
NARLIDERE
3.488
5.700
ARA TOPLAM
15.619
19.642
Kontörlü Enerji Alan Kurumlar
34
564
Balçova Termal Otel
1
729
DEÜ Hastane
Ekonomi Üniversitesi
Özdilek Alışveriş Mrk.& Otel
DEÜ Güzel Sanatlar Fak.
DEÜ Konservatuar
Kredi ve Yurtlar Kurumu
TOPLAM

1
1
1
1
1
1
15.660

2.459
273
729
364
175
528
25.463

3.3. Müşteri Hizmetleri ve Halkla İlişkiler
3.3.1. Abonelik Katılım ve Enerji Bedelleri
2010 – 2011 ısıtma sezonunda uygulanan katılım bedelleri
Balçova – Narlıdere Daireler 0-100 m2 alan için 2500 TL
Balçova – Narlıdere Bağımsız Konutlar (Villa) 0-100 m2 alan için 3500 TL
İşyeri 51-100 m2 alan için 2500 TL
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Kapıcı Dairesi 51–100 m2 alan için 2500 TL
2010 – 2011 ısıtma sezonunda uygulanan enerji birim fiyatları
m² bazında ısınma fiyatları
•
•

Konut 9,24 TL / m²
İşyeri 18,48 TL / m²
(100 m2’lik bir konut 77TL*12 Ay=924 TL/YIL)

Sayaçlı (kaloritmere) ısınma fiyatları.
•
•

5,87 Krş / 1000 kcal
veya
5,05 Krş / kwh x TÜFE

Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir.
Isınma birim ücret belirlenmesinde Kasım ayı I. haftasında açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE değişim
oranı referans alınmaktadır.
3.3.2. Müşteri Hizmetleri İyileştirme Çalışmaları
1. Abonelerin cep telefonu numaraları alınarak arıza ve kesinti durumunda SMS mesajı
gönderilmeye başlanmıştır.
2. Elektroik posta ile şirkete ulaşma imkanı oluşturulmuştur. (Adres: info@izmirjeotermal.com)
3. www.izmirjeotermal.com adresli WEB sitemiz devreye girdi. Tüm duyurular ve
bilgilendirmelere WEB sitesine koyulmuştur. Tüm duruş ve kesintiler ile ilgili bilgiler sitede yer
almaya başlamıştır.
4. Kalorimetre sistemi ile ısınmanın alt yapı çalışmalarına başlandı. İlk olarak uygulamaya alt
yapısı devam etmekte olan 3917 KE Teleferik Mahallesi Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminde
başlanmıştır.
5. Şirket veznemizden yapılacak katılım, enerji, bakım vb. ödemeler için kredi kartına
taksitlendirme imkanı sunulmuştur.
6. Veznedeki sıkışıklıkları gidermek amacı ile 2008 Kasım ayında ikinci vezne açılmıştır.
7. Abonelerin, kayıt, sözleşme, sayaç okuma, faturalama, tahsilât, borç, alacak açma ve kapama
işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde takip edip, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet verebilmek
üzere abone kayıt, sayaç okuma ve muhasebe sistemini içeren bilgisayar yazılımlarımız
devreye alınmıştır.
8. Fatura formatı borç bakiyesini de bilgilendirilecek şekilde dizayn edilmiştir.
9. Tüm abonelerin cari hesapları ayrıntılı bir şekilde taranarak borçlular listesi çıkarılmıştır.
Çıkarılan listeye göre, abonelerimize önce bilgilendirme yazısı gönderilmiş, daha sonra telefon
ile ulaşılmaya çalışılmıştır.
10. 2010–2011 ısınma döneminde abonelerimize “Bakım Bedeli” adı altında kesilen fatura
uygulaması kaldırılarak yerine “ Sistem İyileştirme Bakım ve Onarım Bedeli” adı altında miktar
yönüyle değişmeksizin enerji tüketim faturalarına ilave edilmesi uygulamasına başlanmıştır.
11. Web sitemizde fatura itiraz bölümü oluşturulmuştur. Ayrıca güncel işletme bilgileri de belli
periyotlarla sitemizde sunulmaktadır. Yararlanmak isteyen herkes güncel işletme verilerini
gözlemleyebilme imkanına kavuşmuştur.
3.4.Tesisler ve Ekipman
3.4.1 İşletme Ekipmanları
•
•

İşletme kurulu trafo gücü 3280 KVA dır. Toplam 5 adet trafo mevcuttur.
Sistemde; kuyu, ısı merkezi ve terfi istasyonlarında yedekler dahil toplam 153 adet motor ve
pompa grubu mevcuttur. Bunlara ait kurulu motor gücü ortalaması 6000 kW tır.
Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

•
•
•
•

_______________________

227 _______

Motorların çoğunluğu frekans konvertörü ile sürülmektedir. Sistemde 88 adet sürücü vardır.
Enerji tüketimlerini izlemek üzere son 5 yılda sistemdeki tüketicilerin hepsine debimetre ve
bazı lokasyonlarda da kalorimetre montajı yapılmıştır. Sistemde 100 den fazla manyetik esaslı
debimetre ve kalorimetre seti mevcuttur.
Sistemde bina altında enerji ölçümünde kullanılan eşanjörlerle bağlantılı olarak 1986 adet ana
kalorimetre (ısı sayacı) vardır.
Plakalı ısı değiştirgeci olarak bina altında hali hazırda çalışan 3600 adet eşanjör mevcuttur.

3.4.2. Tesislerimiz
Sistemimiz Balçova, Narlıdere, İnciraltı ve Sahilevleri Bölgelerini kapsamaktadır.
Sistemimizi oluşturan ana yapılar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Balçova Isı Merkezi
Narlıdere 1 Isı Merkezi
Sahilevleri Pompa İstasyonu
Toplama Havuzu Pompa İstasyonu
Çetaş Alt Isı Merkezi
Tuğsuz Alt Isı Merkezi
Salih İş Gören Isı Merkezi
Özkılçık Isı Merkezi
Onur Isı Merkezi
Narlıdere 2 (GSF) Isı Merkezi
Teleferik Isı Merkezi
Yenikale Isı Merkezi
Bora Sokak Isı Merkezi

11 adet ısı merkezi
2 adet Pompa ve Terfi İstasyonu
13 adet Üretim Kuyusu (3 sığ, 10 derin)
6 adet Re-Enjeksiyon Kuyusu
4 adet Gözlem Kuyusu
Toplam 310 km boru hattı.
3.4.3. Kurumsal Abonelerimiz
DEÜ Hastanesi
DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuar Fakültesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Özdilek Alışveriş Merkezi ve Crown Plaza
Kredi Yurtlar Kurumu İzmir İnciraltı Atatürk Yurdu
Balçova.Termal Otel
Kurumsal abonelerimizin kapasiteleri toplamı 5257 Konut Eşdeğeridir.
3.4.4. Kontörlü Enerji Alan Yerler
Ayrıca 33 farklı özellikte kamu binasına ön ödemeli kalorimetre ile enerji sağlanmaktadır.2006 öncesi
kalorimetresiz olarak çalışan bahsi geçen yerlere 2007 içinde ön ödemeli (kontörlü) kalorimetreler
monte edilerek önemli miktarlarda enerji tasarrufu sağlanmaya başlanmıştır. (Bu abonelere ait eski tip
radyatör vanaları sökülerek yerine yaklaşık 1200 adet termostatik vana montajına yapılmıştır.)
Toplam olarak diğer abonelerle yaklaşık 25.470 KE, 15.660 adet aboneden oluşmaktadır.
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3.5. İşletme Ekip Çalışmaları
3.5.1. İşletme Vardiya ve Kuyu Ekibinin Görevleri
Vardiya Ekibi 11 Vardiya Elemanı (8 Saatlik 3 Vardiya Halinde) 11 adet ısı merkezinin işletilmesi ve
bakımlarının gerçekleştirilmesinde görevlidir.
Kuyu Ekibi 2 Adet İşletme Elemanı Toplam 13 Adet Üretim Kuyusu 6 Adet Reenjeksiyon kuyusunun
işletilmesi ve bakımlarının gerçekleştirilmesinde görevlidir.
3.5.2.İşletme Arıza ve Debi Kontrol Bakım Ekibi Görevleri
Kış sezonunda 6 Arıza Elemanı 2 vardiyalı olarak çalışmaktadır.2010 Yılı İçin 5603 Adet Arıza
İhbarına en geç 24 saat içersinde müdahale edilerek arızalar giderilmiştir.
Yaz sezonunda (Nisan-Ekim) 15 Arıza/Eşanjör elemanı ile 3600 adet bina altı eşanjörün, eşanjör
plaka temizlikleri, pislik tutucu bakımları, debi kontrol ayarlarının yapılması sağlanmıştır.
Bir Debi Kontrol Bakım elemanı ile bina Altı debi kontrol ayar vanalarının bakımı ve temizlikleri
değişimlerinin yapılması sağlanmıştır. 2010 Yılı 1732 Adet Debi Kontrol cihazın arızasına müdahale
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. Yıllara Göre Eşanjör Sayısının Değişimi.
Son 6 yıla (2005–2010 arası) bakıldığında konut kapasite artışına bağlı olarak Şekil5 ‘ de görüldüğü
üzere bakım işlerinin miktarı yaklaşık 2,6 kat büyümüştür.
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2010(01.01.2010/31.12.2010)YILI BÖLGELERE
GÖRE ARIZA DAĞILIMGRAFİĞİ
Y.KÖY; 75
Y.KALE 124
S.İŞGÖREN2
SAHİLEVLERİ
431
NARLIDERE
399

BALÇOVA
TELEFERİK

BALÇOVA
1759

S2 E4
ONUR MAH
F.ÇAKMAK

F.ÇAKMAK
550
ONURMAH
467
S2 E4 546

NARLIDERE
SAHİLEVLERİ
S.İŞGÖREN
Y.KALE

TELEFERİK
784

Y.KÖY

Şekil 6. 2010 Yılı Bölgelere Göre Arıza Dağılımları.
•
•
•

Abonenin iç tesisat problemlerinin çözümünde (talep edilirse) ayrıca ücretli tamir hizmeti
sunulmaktadır.
Şekil 6'da 2010 yılında bölgelere göre arıza dağılım grafiği sunulmuştur. Burada metrekareli
abonelerin çoğunluğunun bulunduğu Balçova Bölgesindeki abonelerin kalorimetreli abonelere
göre çok daha fazla arıza ihbarında bulunduğu bariz olarak görülmektedir.
2010 yılı arıza durumu tablosuna bakıldığında Müşteri hizmetleri toplam 5603 adet arıza kaydı
alınmıştır. 2010 yılında arıza ekibinin günlük gerçekleştirdiği arıza tamir adedi yaklaşık 15
adettir.

3.5.3. İşletme Boru Tamir Ekibinin Görevleri
13 Adet Personelden oluşmaktadır.3 Adet Kaynak Ustası 1 Adet Boru Tamir Ustası 2 Adet CTP –
PPR Boru Montaj ve Tamir Ustası 7 Adet İnşaat Ekibi Elemanından oluşmaktadır. Jeotermal Bölge
Isıtma Sistemi (JBIS) bulunan boru hatları ve termal hatlar üzerinde oluşan her türlü kaçakların
giderilmesi. Yeni hat imalatlarının gerçekleştirilmesin de görev almaktadırlar Yeni abone bağlantıları
için bina altı ekipmanlarının imalatları ve bu cihazların bakımlarının yapılmasında görev almaktadırlar.
3.6. 2005–2010 Yılları Arasında Yapılan Verimlilik Çalışmaları
3.6.1 Kalorimetre Sistemi
İlk olarak Teleferik Mahallesi abonelerinin tümünde kalorimetre sistem uygulanmıştır. Bu sistemle
ücretlendirilen aboneler kullandığı kadar enerjinin karşılığını ödemişlerdir. Yalıtım yapanlar ve enerjiyi
dikkatli kullananlar daha ucuza ısınma imkanına kavuşmaktadırlar. Bu sayede % 80 mertebesinde
enerji tasarrufu elde edilmiş. Tasarruf edilen enerji ile yeni abonelere hizmet verilebilecektir.
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Tablo 4. Kalorimetreli Abone Ödeme Dağılımı.
2009-2010 SEZONU
(1 Kasım 2009- 30 Ekim 2010)
Kalorimetre 100 m2 Eşdeğeri Fatura Bedelleri
Toplamı Dağılımı
1–100 TL

576

Adet

100–200 TL

1034

Adet

200–300 TL

1468

Adet

300–400 TL

1393

Adet

400–500 TL

945

Adet

500–600 TL

579

Adet

600–700 TL

350

Adet

700–800 TL

130

Adet

800- Yukarısı

192

Adet

Ortalama

346,59

TL

Yıllık (2009–2010 sezonunda) 100 m2'lik kalorimetre ile ısınan bir abonenin ödediği enerji bedeli
ortalaması 346,6 TL dir. Aynı dönemde 100 m2'lik alan hesabı (metrekare) ile ısınan bir abonenin
ödediği enerji bedeli ise 852 TL dir. Tablo kalorimetre ile ısınmanın metrekareli ısınmaya göre önemli
miktardaki maddi avantajını göstermektedir.
Tablo5. 100 m² Evin Yıllık Isınma ve Sıcak Su Giderlerinin Değişik Enerji Türlerine Göre
Karşılaştırması (Yıllık 14.007.285 kcal Enerji Tüketimine Göre)
(1 Kasım 2010 Fiyatları ile)
ISINMA ŞEKLİ

YTL/YIL

Fark (%)

Jeotermal ile (Kalorimetreye göre ödeme)

822

Jeotermal ile (Metre kareye göre ödeme)

924

12

Doğalgaz ile (Türkiye ortalaması-%90 Yanma Verimi ile)

1.318

60

Kömür ile (İthal Sibirya Kömürü)

1.739

112

Fuel Oil No:4

3.369

310

Elektrik-TEDAŞ- Konut Tarifesi ile

4.660

467

LPG-Dökme

5.300

545

Motorin

5.695

593

1.
2.
3.

Değişik ısınma türleri için yıllık Isınma maliyeti hesaplanırken Jeotermal ile ısınma projelerinde
100 m² konutların ısınma ve sıcak su ihtiyacı için baz alınan yıllık 14.007.285 kcal/yıl tüm yakıt
türleri için ortak olarak alınmıştır.
Jeotermal ile ısıtma fiyatları 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren geçerli olup, 1 Kasım 2011 tarihine
kadar değişmeyecektir.
Doğal Gaz ortalama verimi %90 olarak kabul edilmiştir.
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3.6.2 Organizasyonel, İdari, Personel ve İş Güvenliği Yönünden
•
•
•
•

Organizasyonda yapılan düzenleme ile, “Personel ve İdari işler” ve “Satın Alma” Birimi
kuruldu.
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanı ile 2006 yılında sözleşme yapılarak işyerinin çalışma
koşulları ve güvenliği sürekli geliştirildi. 2006-2010 arasında İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili
işletme personeline toplam 25 adet eğitim verilmiştir.
İşyeri doktoru temin edilerek, muayene ve ilaç alma işlemleri için kolaylık sağlandı.
İşçi Soyunma ve yıkanma yeri, yeni bir prefabrik binaya temiz ve hijyenik şartlara taşındı.

3.6.3.İzleme ve Ölçümlendirme Çalışmaları
•

•
•
•
•
•

Ölçülemeyen sistemin kontrolü ve yönetimi yapılamaz. 2005 yılında kuyuların elektrik
tüketimleri sayaçları olmadığından okunamamaktaydı. Öncelikle 2006 yılında tüm kuyuların
elektrik tüketimlerinin belirlenmesi için enerji analizörleri satın alınarak montajları
tamamlanmıştır.
2004 den itibaren tüm kuyu sıcaklık ve seviye bilgileri ve 2005 den itibaren de gün-gün, ay-ay
ve yıllık olarak komple bir araya getirildi ve derlendi.
2006 yılında sistemde eksik olan diğer pek çok kaliteli ve uygun ölçü cihazları (debimetre ve
kalorimetre) satın alınarak monte edilmiştir.
2006 kış sezonundan itibaren enerji analizörlerinin devreye girmesinden sonra sıcaklık, debi,
kWh/m³,CEER ,ısıtma enerjisi değerlerinin düzenli takibi yapılmaya başlandı.
Kurumsal abonelere sayaçlar debimetre veya kalorimetrelerle tekniğine uygun olarak
değiştirilmiş. Bunlara ait ölçü cihazlarının kontrolü ve kalibrasyonu yapılmıştır.
Kuyulara standart tip mekanik ve digital termometrelerin dışında ilk defa 2008 den itibaren
ilave olarak kalibrasyonlu termometreler monte edilmeye başlanmıştır.

2007 yılı başından itibaren de ısı merkezleri ve kurumsal aboneleri içine alacak ait tüketim ve kaçak
değerleri de KE bazında aylık olarak düzenli tutulmaya başlanmıştır.
3.6.4 Su Kaçaklarını Giderme Çalışmaları
•
•
•

Güvenilir bir kaçak tespit cihazı alınmıştır. Kaçak tespit ve yenileme çalışmaları sonunda,
kaçak miktarı % 85 oranında azaltıldı.
Ilıca Deresi Üretim ve Reenjeksiyon Hatları yenilenerek bir kısmı yer üstüne alınmıştır.
Balçova Isı Merkezi komple yenilenerek, Balçova Isı Merkezinden beslenen bölgeler 3 ayrı
zona ayrılmıştır.

3.6.5.Metal Boruların Paslanmaya Karşı Katodik Yöntemle Korunması
•
•

Onarım yapılan yerlerde, magnezyum anot (kurbanlık) koyularak, katodik koruma
uygulamasına başlanmıştır,
Komple yeni yapılan metal boru hatlarında ise redresörlü katodik koruma yöntemi
uygulanmaktadır.

3.6.6. Üretim, Re-enjeksiyon ve Takviye Miktarları
•
•
•

2005 den 2010 yılına kadar olan süreçte;
Re-enjeksiyon % 35 oranlarından % 85 mertebelerine çıkmış bulunmaktadır.
Şehir hatlarındaki kaçak miktarı yaklaşık % 90 azalarak, 2005 yılındaki termal su takviye
miktarı ortalaması 137 m³/saat iken 2010 yılı ortalaması 14 m³/saat e düşürülerek ciddi enerji
kazancı sağlanmıştır.
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Isı Merkezlerine Yapılan Kaçak ( Termal Su) Yıllık Takviye Miktarı
(m3/saat)
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Şekil 7. Takviye Miktarı m³/h Yıl (2005-2010) Grafiği
3.6.7 Sahanın Statik Seviye Durumu
ND-1 gözlem kuyusu baz alınarak 2005 yılında 45 metrelerdeki statik su seviyesi 2011 itibariyle 1
metrelere kadar yükselmiştir.
B-11 gözlem kuyusu baz alınarak 2006 yılında 13 metrelerdeki statik su seviyesi 2011 itibariyle 7
metrelere kadar yükselmiştir.

Şekil 8. ND1 ve B-11 Gözlem Kuyuları Seviyeleri
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3.6.8 Balçova Isı Merkezi Kaçak Durumu

Şekil 9. Balçova Bölgesi Takviye Miktarları
2005-2006 kış döneminde sadece Balçova ısı merkezine bağlı su kaçakları ortalaması 83 m³/saat iken
2010 yılında bu 7 m³/saat civarında kalmıştır. Su kaçakları sorunlu şehir hattı tesisat borularının
değiştirilmesiyle ciddi anlamda azalmıştır.
3.6.9 Reenjeksiyon ve Üretim Oranları
Şekil 10'daki reenjeksiyon oranları 2004 yılında %35 oranında seyrederken 2010 yılında yaklaşık %
80-85 yükselmiştir. Böylelikle sahanın geri beslenmesi ciddi anlamda iyileştirilmiştir. 2005 de ısıtma
kapasitesi yaklaşık 15.000 KE iken 2010 sonunda 25.421 KE e çıkmasına rağmen pik ayların üretim
ortalamasında bir artış olmamıştır. Kuyuların Ocak, Şubat ve Mart ayı toplam tüketim ya da ihtiyaç
duyulan üretim ortalaması son üç senede (2007-2010 arası) 1086 m3/saatler civarında seyretmiştir.
Bu durum, önemli ölçüde su kaçaklarının azaltılmasına bağlı olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 10. Üretim Reenjeksiyon Miktarları ve Oranları.
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3.6.10 Konut Eşdeğeri Başına Düşen Toplam Elektrik Tüketimi
Yıllara Göre Birim Konut Eşdeğeri Başına Düşen Toplam Elektrik Tüketimi
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Şekil 11. Konut Eşdeğeri Başına Düşen Toplam Elektrik Tüketimi
Şekil 11’e bakıldığında sahada yapılan iyileştirmelere ve diğer etkenlere (özellikle su kaçaklarının
azaltılmasına) bağlı olarak konut eşdeğeri başına düşen yıllık toplam elektrik tüketimi % 49 civarında
azalmıştır.
3.6.11. Yıllık Patlak Kazı ve Tamir Miktarı
YILLIK PATLAK KAZI VE TAMİR ADETİ
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Şekil 12. Patlak Kazı ve Tamir Sayılarının Yıllara (2005–2010) Göre Dağılımı
Tesisat patlak kaynaklı kazı ve tamir adedi 2005 yılında toplam 360 adet iken 2010 yılında 70 adete
düşmüştür. Yapılan iyileştirmelerin (özellikle tesisat yenileme çalışmaları) bakım masraflarının
düşmesine ciddi katkısı olmuştur.
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3.6.12. Scada ve Otomasyon Sistemi
Sistemimizde bulunan 41 lokasyonun en önemlilerinden olan 31 adeti Balçova Isı Merkezi Scada dan
(ve gerektiğinden yetki ataması ile dışarıdan) izlenir hale gelmiştir. Sistemde genel olarak 1600
civarında I/O bulunmaktadır ve söz konusu I/O’lar radyo frekansı ile Balçova sahasında gözlem amaçlı
olarak kullanılmaktadır. İstenildiği takdirde de kontrol amaçlı da kullanılabilir. Türkiye de radyo frekansı
teknolojisi ile bu kadar çok veri iletişimi sadece şirketimizde uygulanmaktadır. Sistemde bilgi
teknolojileri ve iletişimi kurumunca ruhsatlandırılmış radyo modem sistemi kullanılmaktadır.
İşletmemizde kullanılan, Modbus ve Canopen Haberleşme protokolleri, PLC’ ler ile Dokunmatik
ekranlar, Scada ile Telemetriler, Telemetriler ile PLC’ ler arası haberleşme ağı kurulan protokollerdir. 5
yıl öncesine kadar işletmede otomasyon ve scada sistemi kurulmamış iken ısı merkezi ve kuyuların
çalıştırılması, kontrolü ve müdahalesi oldukça zordu. Ciddi sıkıntılar mevcut idi. Sisteme yapılan
yatırımlar sonucunda vardiya işletme elemanları ile işletme sorumluları sistemle ilgili pek çok konuda
anında bilgi edinebilmekte, ayrıca her daim sistemin durumu hakkında inceleme ve gözlem imkanına
kavuşmuşlardır. Ayrıca geçmişe ait kayıtlar incelenerek de enerji tüketimleri ve diğer pek çok
konularda çeşitli değerlendirme imkanı da ortaya çıkmıştır. Sonuçta otomasyonun varlığı işletmeye
işletmenin durumuyla ilgili izleme yönünden önemli katkılar ve enerji kazancı sağlamıştır. Bununla
beraber otomasyonun kontrol amacıyla da yakın gelecekte kullanılma planlaması yapılmıştır.
3.7. Sahanın Genel Performansı
3.7.1 Sahanın Üretim Performansı
150 MW yaklaşık fiili gücünde 2.550.000 m² kapalı alan (25.500 KE) ısıtma kapasitesi olan dünyanın
en büyük, jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemlerinden biridir. Halen sahada 2’i sığ, 11’i derin 13
kuyudan üretim yapılmaktadır.
Sistemin tepe yükü, 120°C ortalama üretim sıcaklıkta Ocak aylarında dış hava sıcaklığı 0-1 °C de
iken;
2004-2005 sezonunda sahadan 1050 m³/saat jeotermal su çekilirken pik yüklerde yaklaşık 13.000
konut eşdeğeri ısıtılabilmiştir. (Pik yüklerde Özdilek ve DEÜ Hastanesine enerji verilememiştir.)
2005- 2006 kışında, pik yüklerde 1085 m³/saat jeotermal su ile yaklaşık 15.000 konut eşdeğeri
ısıtılmıştır. (Sorunsuz ısıtma yapıldı.)
2006- 2007 kışında, pik yüklerde 1080 m3/saat jeotermal su ile yaklaşık 16.500 konut eşdeğeri
ısıtılmıştır. (Sorunsuz ısıtma yapıldı.)
2007- 2008 kışında, pik yüklerde 1444 m³/saat jeotermal su ile yaklaşık 19.000 konut eşdeğeri
ısıtılmıştır. (Sorunsuz ısıtma yapıldı.)
2008- 2009 kışında, , pik yüklerde 1550 m³/saat jeotermal su ile yaklaşık 21.000 konut eşdeğeri
ısıtılmıştır. (Sorunsuz ısıtma yapıldı.)
2009- 2010 kışında, , pik yüklerde 1670 m³/saat jeotermal su ile yaklaşık 24.000 konut eşdeğeri
ısıtılmıştır. (Sorunsuz ısıtma yapıldı.)
Son dört yılda pik tüketimde ortalama %25 artış olmaktadır.
Bununla beraber pik yük dışında, kuyuların son üç senenin (2007-2010 arası ) Ocak, Şubat ve Mart
ayı toplam tüketim ya da ihtiyaç duyulan üretim ortalaması 1086 m³/saatler civarında seyretmiştir.
Balçova ve Narlıdere sınırları içinde jeotermal ile ısıtılan alanlar haritada kırmızı taralı olarak
gösterilmiştir.
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Şekil 13. Balçova ve Narlıdere Sınırları İçinde Jeotermal Enerji Kullanan Alanlar.
3.7.2 Sondaj Miktarı
Balçova- Narlıdere’de çalışan 13 üretim ve 6 Reenjeksiyon kuyusu 23 yılda açılmıştır. 23 yılda açılan
Mevcut kuyuların toplam derinliği 17112 m dir. 2006-2008 yıllarında Balçova –Narlıdere’de yapılan
sondaj derinliği 5312 m'dir.
3.7.3 Yeni Delinen Kuyular
2006-2009 yılları arasında açılan 4 Gradyan, 3 Araştırma, 4 Üretim, 2 Reenjeksiyon kuyusu açılmıştır.
BD-11 kuyusu, BD-12 kuyusu, BD-14 kuyusu ve BD-15 Kuyusundan ortalama 12.300 KE ilave ısınma
kapasitesi elde edilmiştir.

4.ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMALAR
4.1.Üretime Yönelik
Kapasite artış miktarına bağlı olarak yer altı bilimsel çalışmaları doğrultusunda yeni üretim kuyu
lokasyonları belirlenerek yeni üretim kuyuları açılması planlanmaktadır.
4.2.Reenjeksiyona Yönelik
Üretim ve Reenjeksiyon kuyularının kapasiteleri göz önüne alınarak İvedi reenjeksiyon kuyusu
açılması planlanmaktadır. BT1, BT2, BT3 Kuyularının ruhsatları alınmış olunup BT1 kuyu açılması
işlemi 2011 bütçesine alınmıştır.
4.3 Gözlem Kuyusu
Gözlem kuyuları hemen hepsi sahanın batı tarafında bulunmaktadır. Sahanın davranışı hakkında
gözlem yapılmasına yönelik BT-6 kuyusunun 2011 den itibaren gözlem kuyusu olarak kullanılması
planlanmıştır.
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4.4.Saha Optimizasyonu
Kaçak miktarlarının minimuma indirilmesi, statik seviyelerin mümkün derece yükseltilmesi
planlanmıştır. Sahada abone sayısına bağlı olarak tüketilmesi gereken enerji miktarlarında her geçen
gün belli bir optimizasyona gidilmektedir. Bununla beraber mevcut kuyuların üretim kapasitesine bağlı
olarak bu yıl içinde aboneliklerde de bir sınırlamaya gidilmesi planlanmıştır.
4.5.Sistem İyileştirmesi
4.5.1 Kalorimetreye dönüş
Tablo 5. 2010 Yılı İtibariyle Kalorimetreli Abone Dağılımı

Kalorimetresiz
Kalorimetreli Abone Abone
7.752

Toplam
sayısı

Abone Kalorimetreli
%

Eski Bölgeler

1.046

8.798

11,9

Teleferik Mahallesi

1.816

1.816

100,0

Onur-F.Çakmak Mah.

4.215

4.215

100,0

Narlıdere-3

834

834

100,0

Toplam

7.911

15.663

50,5

7.752

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu 02 Mayıs 2007 tarihinde yürürlüğe girerek 5 yıl geçiş dönemi
öngörerek süreyi 02 Mayıs 2012 de sonlandırmıştır. Yukarıdaki tabloda 7752 metrekareli abone 02
Mayıs 2012 den itibaren kalorimetre ile ısınmaya başlayacaklardır. Böylelikle önemli miktarda enerji
kazancı elde edilecek ve yeni yatırım yapmadan ek pek çok abonenin ısınması temin edilecektir.
(2009 yılında yıllık 100 m² bir dairenin enerji tüketimi ortalaması 14.500.000 kcal iken kalorimetreli bir
dairenin tüketimi 7.560.000 kcal civarındadır.)
4.5.2 İşletme Verilerinin Gözlem ve Kontrolü

2010-2011 BİRİM ELEKTRİK TÜKETİMİ BAŞINA
ÜRETİLEN ENERJİ HEDEFİ (CER) = 235

Şekil 14. 2010 Yılı İçin Birim Elektrik Tüketimi Başına Üretilen Jeotermal Enerji.
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2010-2011 SEZONU
BİRİM JEOTERMAL SU ÜRETİMİ İÇİN HARCANAN ELEKTRİK ENERJİSİ
(kwh/m3) HEDEFİ=0,30

Şekil 15. 2010 Yılı İçin Birim Jeotermal Su Üretimi İçin Harcanan Elektrik Enerjisi (kwh/m³)
Şekilk14 de 2010 yılı için tüm kuyulardan üretilen toplam su için harcanan kwh elektrik tüketimi başına
üretilen toplam kwh termal enerji miktarı ortalamasını göstermektedir.Şekil15 de ise tüm kuyulardan
üretilen toplam m³ su miktarı için tüm kuyu pompalarının harcadığı toplam kwh elektrik enerjisi
ortalamasını göstermektedir. 2011 yılında tüm kuyuların verimlilik faktörlerinin anlık olarak otomasyon
sisteminde scada da gösterilmesi planlanmaktadır. Bu veriler gözlemlenerek kuyuların işletilmesinde
en verimli yöntem izlenilmesine imkan sağlanılacaktır.
4.5.3 Tesisat Problemleri
2011 yatırım bütçesinde işletme ömrünü doldurmuş çelik boruların ve sorunlu olan CTP boruların
değişimi programa alınmıştır. Boru yenileme projeleri kapsamında 11 km boru değişimi
planlanmaktadır.
4.5.4 Termal Kaçak Miktarının Azaltılması
2011 yılı sonunda yapılacak iyileştirmelerle tüm ısı merkezlerine yapılan yıllık kaçak su termal su
takviye miktarı ortalamasının 5 m3 /saatlere kadar düşürülmesi planlanmıştır.
4.5.5 Kuyubaşı ve Isı Merkezlerinde Kontrol Düzenekleri
Kuyubaşı ve ısı merkezinde belli sıcaklık veya basınç parametrelerine bağlı olarak çalışacak eksik
kontrol vana düzenekleri ile otomatik çalışmaya geçilecektir. Ayrıca uzaktan kontrol ve kumanda ile
ilgili de pilot çalışma başlayacaktır.
4.5.6 Su Yumuşatma Sistemleri İyileştirmesi
Şehir hatlarında kullanılması gereken ve takviye edilecek şartlandırılmış yumuşak suya geçilmeyen
bölgelerde de yumuşatılmış suya geçilecektir
4.6.Abonelikler ile İlgili İyileştirmeler
Web sitemizde sanal pos (webden borç ödeme) uygulamasının çalışmaları tamamlanmış olup, kısa
süre içinde devreye alınması planlanmıştır.
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5.SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
5.1. İşletmeye yönelik
2005 Yılına Göre 2010 Yılı Kıyaslama Yapıldığında
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

2005 yılında kuyuların elektrik tüketimleri sayaçları olmadığından okunamamaktaydı.
Öncelikle 2006 yılında tüm kuyuların elektrik tüketimlerinin belirlenmesi için enerji analizörleri
satın alınarak montajları tamamlanmıştır ve yeni bir ölçme ve izleme sistemi kurulmuştur.
Abone durumu olarak yaklaşık 15.000 konut eşdeğerinden 25.470 konut eşdeğerine çıkarak
ciddi anlamda fiili kapasite artışı sağlanmıştır.
Reenjeksiyon olarak yıl ortalaması olarak %35 lerden %85 lere kadar çıkılmıştır.
Isı merkezlerine yapılan yıllık kaçak su termal su takviye miktarı ortalaması 137 m3/saat
lerden 14 m3/saatlere kadar düşmüştür.
Sadece Balçova ısı merkezi yıllık kaçak su termal su takviye miktarı ortalaması 83 m3/saat
lerden 7 m3/saatlere kadar düşmüştür.
Statik seviyelerde ciddi yükselmeler görülmüştür.
Konut eşeğeri başına düşen yıllık toplam elektrik enerjisi tüketimi 289 kwh/KE den 148
kWh/KE e düşerek elektrik tüketimlerinde ciddi bir kazanç sağlanmıştır.
Arıza patlak sayısı yıllık 360 adetlerden 70 adetlere düşerek arıza bakım ve işçilik harcamaları
önemli miktarlarda azalmıştır.
Abone arızalarına 24 saat içinde müdahale edilmeye başlanmıştır. İç tesisat prolemlerine
ücretli tamir hizmeti sunulmaya başlanmıştır.
Önemli miktarda bir yatırım yapılarak Otomasyon ve scada sistemi kurulmuştur. Sistemin
davranışı hakkında her daim gözlem imkanı ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak işletmede
verimlilik artışı olmuştur.
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Uzmanı ile 2006 yılında sözleşme yapılarak işyerinin çalışma
koşulları ve güvenliği sürekli geliştirildi.
Pek çok ısı merkezinde ve kuyu başlarında belli sıcaklıklara bağlı olarak çalışan kontrol vana
düzenekleri ile lokal otomasyon sistemleri kurulmuştur
Yeni yapılan metal boruların paslanmaya karşı redresörlü katodik koruma sistemi ile
korunmaları sağlanmıştır.
Şehir hatlarında kullanılan ve takviye edilen su için şartlandırılmış yumuşak suya geçilmiş ve
boruların sudan kaynaklanan korozyondan etkilenmesinin önlenmesinde önemli bir adım
atılmıştır.
İzmir Jeotermal Enerji A.Ş ısıtma kapasitesini artırarak 2010 yılı sonu itibariyle çevresel etki
açısından 152.820 aracın atık gazını arıtan bir arıtma tesisi görevini yapmaya başlamıştır.
Bilgi İşlem Departmanında, sistem odası yapılmıştır. Ağ alt yapısı, sunucular, gerek görülen
kullanıcı bilgisayarları yenilenmiştir. Sistemin güvenliğini sağlamak amaçlı gerekli donanım ve
yazılımlar satın alınarak sisteme adapte edilmiştir. Sistemde olmayan yedekleme sistemi
oluşturulmuştur. Müşteri Hizmetleri ve Muhasebe biriminin kullandığı özel yazılım
yenilenmiştir.
Organizasyonda yapılan düzenleme ile, “Personel ve İdari işler” ve “Satın Alma” Birimi
kuruldu.
Müşteri hizmetlerinde, abonelerin, kayıt, sözleşme, sayaç okuma, faturalama, tahsilât, borç,
alacak açma ve kapama işlemlerini daha sağlıklı bir şekilde takip edip, hızlı ve güvenilir bir
şekilde hizmet verebilmek üzere abone kayıt, sayaç okuma ve muhasebe sistemini içeren
bilgisayar yazılımlarımız devreye alınmıştır. Tüm abonelerin cari hesapları ayrıntılı bir şekilde
taranarak borçlular listesi çıkarılmıştır. Çıkarılan listeye göre, abonelerimiz bilgilendirilmiştir.

Bu çalışmalar işletme tesis ömrünü (yeraltı ve yer üstü) ciddi anlamda üst seviyeye çıkarmaya
olanak sağlamıştır. Böylelikle önümüzdeki uzun yıllar ekonomik bir işletme durumunu
koruyacaktır. Bu şekliyle gerçek anlamda sürdürülebilir işletmeye model olabilecek durumdadır.
İşletmemizin teknik ve idari kadroları tarafından alanında gerçekleşen yenilikler takip edilerek
işletmenin daha verimli hale gelmesi sağlanarak sistemin ve rezervuarın ömrü garanti altına
alınmaktadır.
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5.2. Sahaya Yönelik
Bu güne kadar yapılmış olan tüm yerbilimsel çalışmalar ışığında Balçova jeotermal Sahası için;
•
•
•
•
•

Orta entalpili bir jeotermal saha olduğu
Hidrolik anlamda meteorik bir beslenmesi olduğu
Bu doğal beslenmenin öngörülenden daha fazla olduğu ve istikrarlı bir reenjeksiyon
uygulaması ile desteklenmesi halinde basınç ve sıcaklık düşümlerinin kabul edilebilir sınırlar
içerisinde kaldığı kesinlikle söylenebilir.
Sahanın gelişimi ve optimum kapasitesini belirlenebilmesi için hali hazırda şirketimiz
tasarrufunda bulunan (BT1, BT2 ve BT3) üç adet lokasyondan en az ikisinde jeotermal enerji
amaçlı sondaj çalışması yapılması gerekmektedir.
Bunlara ek olarak iskan durumunun ve fiziki şartların elverdiği ölçüde potansiyel lokasyonlar
tespit edilerek, orta ve uzun vade de sistemin akışkan ve reenjeksiyon ihtiyacını karşılayacak
sondajların planlanması gerekmektedir.
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ÖZET
Balıkesir, çevresi ile birlikte jeotermal enerji bakımından ülkemizin zengin illerinden birisidir. İlimizde
bulunan jeotermal bölgesel ısıtma sistemlerinde (JBIS) yapılan araştırmalar, üretilen jeotermal
enerjinin, sistemlerin kurulduğu yıllardan günümüze kadar, sahalardaki basınç düşüşleri, kuyularda
çökelme veya kuyular arası etkileşim gibi nedenlerden dolayı değişmiş olduğunu göstermektedir.
Zaman içerisinde meydana gelebilen bu değişikliklerin net olarak tespit edilebilmesi, bu enerji
kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılması açısından hayati önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, Balıkesir ilinde bulunan Gönen, Bigadiç, Edremit ve Güre JBIS’lerin performans
analizlerine temel teşkil edecek olan debi değerlerinin ultrasonik akış ölçerler ile belirlenmesi
esnasında karşılaşılan ölçüm sorunları incelenmiştir. Bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, örnek ölçüm
uygulamaları ile birlikte sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ultrasonik akış ölçer, Jeotermal enerji, Debi ölçme hataları.

ABSTRACT
Balıkesir is one of the geothermal energy-rich provinces of Turkey. The investigations conducted in
the geothermal district heating systems (GDHS) in Balıkesir show that the amount of geothermal
energy generation has changed in time due to the effects of pressure drops in the geothermal fields,
precipitation in the wells and the interactions of the wells. Therefore, it is crucial to determine all these
effects accurately in order to utilize these sources efficiently.
In this study, the problems experienced in the flow measurements with using ultrasonic flow meters in
Gönen, Bigadiç, Edremit ve Güre GDHSs in Balıkesir was investigated. The suggestions concerning
the solutions was aimed to be presented by means of the sample measurment applications.
Key Words: Ultrasonic flow meter, Geothermal energy, Flow measurement error.

1. GİRİŞ
Ülkemiz gerek yıllık jeotermal enerji tüketimi gerekse jeotermal enerji potansiyeli bakımından
dünyadaki ilk beş ülkeden biridir. Türkiye’de çoğu düşük ve orta entalpili olmak üzere 170 jeotermal
sahanın varlığı tespit edilmiş olup bunların çoğu direkt kullanım için uygundur [1]. Ülkemizde,
jeotermal enerjinin konut ısıtmadaki kullanımı hızla gelişmektedir. Aralık 2008 itibariyle 20 bölgesel
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ısıtma sistemiyle yaklaşık 6 milyon m2 alana karşılık gelen konut ısıtma jeotermal enerji ile
sağlanmaktadır [2].
Türkiye’de jeotermal kaynakların büyük çoğunluğu başta Ege olmak üzere İç Anadolu ve Marmara
bölgesinde toplanmıştır. Balıkesir, çevresi ile birlikte jeotermal enerji bakımından zengin illerimizden
biridir. Ülkemizde, jeotermal enerji ile ilk hacim ısıtma uygulaması bu ilimizde, 1964 yılında Gönen
Park Otelinin ısıtılmasıyla, yine ilk bölgesel ısıtma sistemi uygulaması 1987 yılında Gönen’de 16.2
MWt kapasite ile gerçekleştirilmiştir. İlimizde daha sonra 2004 yılında Edremit ve 2006 yılında Bigadiç
ve Güre JBIS’leri kurularak işletmeye alınmıştır.
Geniş bir yelpazede kullanım olanağı sunan ve ülkemizde önemli bir potansiyel oluşturan jeotermal
enerji kaynağının, var olan diğer enerji kaynakları ile beraber daha fazla kullanılması ve geliştirilmesi
gerekmektedir. Bununla birlikte, başta bölgesel ısıtma sistemleri olmak üzere jeotermal enerji kullanan
sistemlerin performans ve verimlilik analizlerinin yapılması, bu enerji kaynağından azami ölçüde
yararlanabilmek adına büyük önem taşımaktadır.
Özgener v.d. [3] çalışmalarında, enerji ve ekserji analizi temelinde Gönen JBIS’nin performans
değerlendirmesini yapmışlardır. Belirlenen 6 oC referans sıcaklığı için tüm sistemin ekserji kayıpları
hesaplanmış ve akış diyagramları ile gösterilmiştir. Sistemde ekserji kayıpları pompa, eşanjör, boru
hattı ve reenjeksiyon olarak ortaya çıkmaktadır. Sistemin enerji ve ekserji verimleri araştırılarak
sırasıyla % 45.91 ve % 64.04 olarak belirlenmiştir.
Hepbaşlı ve Balta [4] düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların binalarda ısı pompası uygulamaları olarak
kullanımının performans değerlendirmesi üzerine bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada, sistemin
dizaynının yapıldığı, uygulamaya alındığı ve Niğde Üniversitesinde 2005 yılından beri başarılı bir
şekilde kullanımda olduğu ifade edilmiştir. Performans değerlendirmesinde deneysel verileri kullanarak
enerji ve ekserji metodunu uygulamışlardır.
Özgener v.d. [5] Balçova, Salihli ve Gönen JBIS’lerinin kapsamlı bir analizini yapmışlardır. Bu üç
sistemin enerji - ekserji modellerini ve sistem performans analizlerini oluşturmuşlardır. Sistemlerin 4 oC
referans sıcaklığında enerji verimliliği % 39.6 ile % 55.6 arasında, ekserji verimliliği % 45.7 ve % 63
arasında değişmiştir. Yapılan çalışmada, Salihli JBIS’nin üç sistem arasında en yüksek enerji
verimliliğine sahip olduğu, bunu Balçova ve Gönen’in takip ettiği, en yüksek ekserji verimliliğinin ise
Gönen JBIS’de olduğu, bunu Salihli ve Balçova’nın takip ettiği belirlenmiştir.
İlimizde halen faal durumda bulunan JBIS’lerde yapılan araştırmalar, sistemlerin enerji verimlerinin
düşük olduğunu ve jeotermal enerjiden yeterince yararlanılmadığını ortaya koymaktadır. Bununla
birlikte, birçok tesisin projelendirilmesinin geçmiş yıllarda zamanın koşullarına göre yapıldığı, boru
hatlarında zaman içerisinde kabuklaşma ve korozyon oluştuğu, jeotermal ve sıcak su kaçak
miktarlarının arttığı ve sistemlere hat kapasiteleri dikkate alınmadan, bölge sakinlerinden gelen
talepler doğrultusunda sonradan konutların ilave edildiği tespit edilmiştir. Daha da önemlisi, uzun
zamandır kullanılan jeotermal kuyularda debi ve sıcaklık değerlerinin zamanla değiştiği, aynı jeotermal
saha içerisinde daha sonra yeni kuyuların açıldığı ve bu kuyuların eski kuyuların debi değerlerini
etkilediği, ilk ve son verilerin karşılaştırılması neticesinde ortaya çıkarılmıştır. Bölgesel ısıtma
sistemlerinde meydana gelen tüm bu gelişmeler, üretilen jeotermal enerjinin sistemlerin ihtiyaç
duyduğu enerji talebini karşılayamaması sorununu beraberinde getirmiş, bu sorun, Bigadiç JBIS’de
olduğu gibi, bazı tesislerde, ek ısıtma sistemlerinin kurulması ile giderilmeye çalışılmıştır.
Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, ilimizde bulunan JBIS’lerin enerji analizlerinin, gerçek ve
güncel sistem verileri sağlanarak yapılması bu sistemlerin kullanım verimliliğinin artırılmasına önemli
katkılar sağlayacaktır. Söz konusu analizlere temel teşkil edecek verilerin başında JBIS’lerin kritik
noktalarına ait debi, sıcaklık ve basınç değerleri gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda Haziran 2008’de
başlatılan ve halen devam etmekte olan çalışmalarla, Balıkesir’de bulunan JBIS’lerin üretim, dağıtım
ve tüketim hatlarında jeotermal ve normal tesisat sularına ait debi, sıcaklık ve basınç değerleri
ölçülmeye başlanmıştır.
Çalışmalarda, tesislerde kullanılan jeotermal ve sıcak su hatlarında debi ölçümlerinin sürekli olarak
yapılmasının ideal olacağı düşünülmüş, ancak hat sayısının fazlalığı nedeniyle çok sayıda akış ölçer
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gereksinimi ve bunun da maliyetleri aşırı artırması nedeniyle bu yöntem uygun görülmemiştir. Aynı
zamanda ölçümler esnasında üretimin durdurulmaması ve böylece tesislerin hizmetinin aksatılmaması
da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, sistemlere ait debi değerlerinin, tesislerin durdurulmasına
gerek duymayan ultrasonik akış ölçerler yardımıyla ölçülmesi planlanmıştır. Bu yöntemle aynı
zamanda, akış ölçer boru yüzeylerine sabitlendiği için, ölçümlerin borulara hasar verilmeden
yapılacağı ön görülmüştür. Sistemlerde debi değerleri sürekli değişmediği için ultrasonik akış ölçerlerle
belirli zaman aralıklarında ölçümler yapılmıştır.
Bu çalışmada, Balıkesir ilinde bulunan JBIS’lerin performans analizlerine temel teşkil edecek olan debi
değerlerinin ultrasonik akış ölçerler ile ölçümleri esnasında karşılaşılan ölçüm sorunları incelenmiştir.
Çalışmada ayrıca, bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, örnek ölçüm uygulamaları ile birlikte sunulmaya
çalışılmıştır. İlimizde bulunan JBIS’lerin hemen hemen tümünde ortaklaşa görülen bu sorunlar, büyük
ölçüde tesisatlardaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu yetersizliklerin başında, sistemlerde debi
ölçümüne uygun noktaların bulunmaması gelmektedir. Bunun dışında sistemlerde dolaşan jeotermal
akışkanın özelliklerinden kaynaklanan zorluklarla da birçok durumda karşılaşılmıştır.

2. BORULARDA DEBİ VE HIZ ÖLÇÜMÜ
Akışkanların debilerinin belirlenmesi amacı ile yıllar boyunca sayısız cihaz geliştirilmiştir. Akış ölçerler
karmaşıklık, büyüklük, fiyat, doğruluk, çok yönlülük, kapasite, basınç düşüşü ve çalışma ilkeleri
seviyelerine göre geniş bir aralıkta farklılık gösterir [6].
Bazı akış ölçerler debiyi, hacmi bilinen bir ölçüm odacığını doğrudan doğruya ve sürekli olarak
doldurup boşaltmak ve birim zamandaki boşaltma sayısını kaydetmek suretiyle ölçerler. Fakat çoğu
akış ölçer, debiyi dolaylı yoldan ölçmektedir. Bunlar ortalama hız V ’yi veya basınç ve direnç gibi
ortalama hız ile ilgili bir büyüklüğü ölçüp hacimsel debiyi;

ν = V . Ac

(1)

denkleminden hesaplama esasına göre çalışır. Bu nedenle, debinin ölçülmesi çoğunlukla akış hızı
ölçülerek yapılır ve çoğu akış ölçerler bu amaç için kullanılan basit hız ölçerlerdir [6].
Pitot-statik tüpü, basınç farkını ölçerek yerel hızı ölçer ve bunu Bernoulli denklemini kullanarak yapar.
Orifis, venturimetre ve akış lülesi gibi engelli akış ölçerler, borudaki debiyi, akışın daraltılması ve
daralma yerinde hızdaki artıştan kaynaklanan basınçtaki azalmanın ölçülmesi ile bulabilirler. Hacimsel
akış ölçerler, giren akışkanın belirli bir miktarını hapsedip ölçerin çıkış tarafına doğru göndererek ve
yeri değiştirilen akışkanın toplam miktarını belirlemek için dolma-boşalma çevrimlerini sayarak
çalışırlar. Elektromanyetik akış ölçerler, Faraday yasasına göre çalışırlar ve fiyatları ile güç tüketimleri
nispeten çok yüksek ve kullanılabilecekleri uygun akışkan çeşitlerinin kısıtlı olmasından dolayı
kullanımları sınırlıdır. Ultrasonik (veya akustik) akış ölçerler, bir dönüştürücü ile ses dalgaları
oluşturarak ve akış içerisinde bu dalgaların yayılmasını ölçerek çalışırlar. [6].

3. ULTRASONİK AKIŞ ÖLÇERLER
3.1. Avantajları
Ultrasonik akış ölçerlerin avantajları şu şekilde sıralanabilir [6]:
1. Çapı 0.6 cm’den 3 m’nin üzerine kadar değişen boruların dışına ve hatta açık kanala kolayca
ve pratik bir şekilde takılabilir,
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2. Akış ölçer yüzeye sabitlendiği için, çalışmayı durdurmak, boruya delik açmak ve üretimi
durdurmak gerekmez,
3. Akış ölçer akışa müdahale etmediği için basınç düşüşüne neden olmaz,
4. Akışkanla doğrudan temas halinde olmadıkları için paslanma ve tıkanma gibi tehlikeler söz
konusu değildir,
5. Zehirli kimyasal maddelerden çamura ve temiz sıvılara kadar geniş bir aralıkta, kısa süreli ya
da sürekli akış ölçümleri için uygundur,
6. Hareketli parçaları yoktur ve dolayısıyla bu akış ölçerler güvenli ve bakım gerektirmeyen bir
çalışma sağlar,
7. Ön görülen doğrulukları %1-2 civarındadır.
3.2. Dezavantajları ve Ultrasonik Debi Ölçümlerini Etkileyen Faktörler
Ultrasonik akış ölçerlerin, kurulum etkilerine ve diğer hata kaynaklarına karşı duyarlı olmaları bu
cihazların en büyük dezavantajıdır. Kurulum etkileri statik veya dinamik olabilir. Kompresör, pompa ya
da valf gibi akış kaynaklarının yarattığı vuruntulu akışlar dinamik kurulum etkenleridir. Akış ölçerin
monte edildiği borulardaki çap daralmaları, büklümler, boru eklemleri akış profilini etkileyen statik
etkenlerdir. Bu etkileri azaltmak için akış ölçerler genel olarak uzun düz bir borunun ortasına monte
edilir veya akış düzenleyici mekanik aksamlar kullanılır [7]:
Ultrasonik debi ölçüm yönteminde, akışkan içerisindeki hava ya da gaz kalıntıları veya borunun tam
dolu olmaması gibi sorunlar ölçüm hatalarına sebebiyet verir. Bu ölçüm hatalarının önüne geçmek için
ultrasonik akış ölçerlerin aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınarak monte edilmesi gerekir [8]:
1. Hava ya da gaz kalıntıları borunun en üst noktasında toplanacağından cihazın bu noktalara
yerleştirilmesinden her zaman kaçınılmalıdır,
2. Tamamen dolu boru akışı sağlanamayabileceğinden cihazların aşağı eğimli borulara
yerleştirilmesinden kaçınılmalıdır. Bu durum aynı zamanda akış profilinde distorsiyona da
sebep olabilir,
3. Uzun yatay borularda ölçüm yapılmak istendiğinde;
•
•
•

Cihaz mümkünse hafif yukarı meyilli olan boru kısmına yerleştirilmelidir (Şekil 1).
Eğer bu durum mümkün değilse, boru üst kısımlarında hava, gaz ve kabarcık
oluşumunu engelleyecek yeterli akışkan hızının sağlandığından emin olunmalıdır.
Kısmi dolu borularda yapılan ölçümlerde hatalı sonuçlar elde edileceği
unutulmamalıdır.

Şekil 1. Uzun Yatay Borular [8].
4. Pompa Pozisyonu: Kavitasyondan kaçınmak için ultrasonik akış ölçerler kesinlikle pompa
basma tarafına yerleştirilmelidir (Şekil 2).
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Şekil 2. Pompa Pozisyonu [8].
5. Kontrol valfi pozisyonu: Kavitasyondan ve akış profili distorsiyonundan kaçınmak için kontrol
valfi cihazın akış yönüne doğru yerleştirilmelidir (Şekil 3).

Şekil 3. Kontrol Valfi Pozisyonu [8].
Bunların dışında, ultrasonik akış ölçer kontrol ünitesine girilen boru dış çapı, boru cidar kalınlığı, varsa
astar kalınlığı ve boru malzemesi üzerindeki sesin ilerleme hızı gibi bilgilerdeki küçük bir hata,
ölçümlerde büyük sapmalara neden olabilir. Örneğin, 1" ‘lik bir boruda, boru dış çapı değerindeki 1
mm’lik ölçüm hatası, toplam debi değerinde yaklaşık %8’lik bir hataya sebep olabilir. Göz önünde
bulundurulması gereken diğer bir konu da boru çapının boru cidar kalınlığına oranıyla ilgilidir. Bu
oranın çok küçük olması durumunda, ses dalgalarının göreceli olarak daha büyük bir kısmı, akışkan
içerisinde ilerlemek yerine boru cidarına yayılacak ve bu durum ölçüm hatalarına sebep olacaktır. [9].
Ultrasonik akış ölçümünde ayrıca, akışkandaki sıcaklık değişikliklerinin, akışkan içerisinde bulunan
büyük ve küçük partüküllerin hacimsel oranının ve akış profilindeki değişimlerin, ölçümleri olumsuz
yönde etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
3.3. Ölçümlerde Kullanılan Cihazlar
Bu çalışmada debi ölçümlerinde, teknik özellikleri Tablo 1’de verilen geçiş-zamanı (transit-time)
prensibine göre çalışan kenetlenmeli tip 2 adet ultrasonik akış ölçer kullanılmıştır.
Tablo 1. Çalışmalarda Kullanılan Ultrasonik Akış Ölçerin Teknik Özellikleri.
Ölçüm aralığı
Maksimum sapma (referans koşullar altında)
Ölçüm yapılabilecek boru çapı aralığı
Yinelenebilirlik
Proses koşulları

0…20 m/s / 0…66 ft/s
<± 1% of M.V. for DN ≥ 50 mm / 2", v >
0.5 m/s / 1.5 ft/s
<± 3% of M.V. for DN < 50 mm / 2", v >
0.5 m/s / 1.5 ft/s
DN50…DN600 / 2…24"
<± 0.2%
Katı partikül içeriği < 5% (hacimce)
Gaz içeriği < 2% (hacimce)

Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

248 _______

4. ÖLÇÜMLERDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
4.1. Kuyu Başı Tesisatlarının Fiziki Durumlarındaki Yetersizlikler
İlimizde bulunan JBIS’lerin hemen hemen tümünde ortak olarak görülen debi ölçüm sorunları, büyük
ölçüde tesisatlardaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Özellikle jeotermal kuyu debilerinin
ölçülmeye çalışıldığı kuyu başı tesisatlarının birçoğunda, ultrasonik akış ölçerlerin monte edilebileceği
düz boru parçası bulunmamaktadır (Şekil 4,5,6 ve 7).

Şekil 4. Edremit JBIS’de Debi Ölçümü İçin Uygun Olmayan EDJ-4 Kuyu Tesisatı.

Şekil 5. Edremit JBIS EDJ-4 Kuyu Binası Dışında Ölçüme Elverişsiz Boru Parçası.

Şekil 6. Gönen JBIS’de Debi Ölçümlerine Elverişsiz Bir Kuyu Başı Tesisatı.
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Şekil 7. Edremit JBIS’de Debi Ölçümlerine Elverişsiz EDJ-7 Kuyu Tesisatı.
Bazı kuyu başı tesisatlarında ise akış ölçerin monte edilebileceği uygun boru parçaları mevcut olmakla
birlikte, bu parçaların pompa ya da vana gibi akış profilini etkileyen tesisat elemanlarına çok yakın
olması ultrasonik akış ölçümlerini olumsuz yönde etkilemiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Edremit JBIS’de Bulunan EDJ-2 Kuyu Başı Tesisatında Ultrasonik Debi Ölçüm Çalışması.
Bu tür durumların çözümüne ilişkin örnek bir çalışma Bigadiç JBIS’de bulunan HK-6 Nolu kuyu için
verilmiştir. Bigadiç JBIS’yi besleyen 3 kuyudan biri olan düşük sıcaklıklı (58°C) kuyuda, diğer birçok
kuyuda olduğu gibi, karşılaşılan en önemli sorun kuyudan çıkan jeotermal akışkanın, üzerlerinde vana
ve bağlantı parçaları bulunan oldukça kısa ve kıvrımlı borularla ana hatta aktarılıyor olmasıdır. Bu
nedenle kuyu başı tesisatı, DN50’lik boru parçasıyla by-pass edilmek suretiyle debi ölçümü için yeterli
uzunlukta düz boru parçası oluşturulmuştur (Şekil 9).

Şekil 9. Bigadiç JBIS’de Bulunan HK-6 Kuyu Başı Tesisatına Yapılan By-Pass Hattı ve Bu Hat
Üzerinde Ultrasonik Debi Ölçüm Çalışması.
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Bu düzenleme neticesinde ultrasonik akış ölçer ile güçlü sinyal değerleri elde edilerek debi ölçümü
gerçekleştirilmiştir. Frekans konvertörlü kuyu pompası 26, 28 ve 30 Hz frekanslarda çalıştırılarak her
bir çalışma şartında elde edilen debi değerleri kaydedilmiştir.
Kuyu başı tesisatlarının ultrasonik debi ölçümüne izin vermediği bazı durumlarda ise kuyu debileri, ısı
merkezlerinde, tüm kuyu debilerinin birleştiği uygun borular üzerinde ölçülmüştür. Bu çözüme ilişkin
örnek bir çalışma Güre JBIS için verilmiştir. Güre JBIS, Güre-2, Güre-3 ve MTA isimli 3 kuyu
tarafından beslenmekte olup bu kuyulara ait kuyu başı tesisatları debi ölçümü için uygun değildir.
Yapılan çalışmalar neticesinde, sistemi besleyen her bir kuyu ayrı ayrı çalıştırılarak her bir kuyuya ait
debi değeri elde edilmiştir. Bununla birlikte, sistemi besleyen 3 kuyunun aynı anda çalıştırılması
sonucunda elde edilen toplam üretim debisi, tek tek bulunan kuyu debilerinin toplamıyla
karşılaştırılmıştır (Şekil 10).

Şekil 10. Güre JBIS Isı Merkezinde Kuyu Debileri Ölçüm Çalışmaları.
Kuyu başı tesisatlarında karşılaşılan bir diğer sorun, kuyulardan çıkan jeotermal akışkanı ileten
borulardaki büklümler, boru eklemleri veya bu borulardaki çarpıklıklardan kaynaklanmaktadır. Bu tür
durumlarda genellikle çarpık boru parçasının değiştirilmesi yoluna gidilmiştir (Şekil 11).

Şekil 11. Bigadiç JBIS’de Bulunan HK-2 Kuyusunda Debi Ölçümü İçin Belirlenen Düşey Borunun
Önceki (Solda) ve Sonraki (Sağda) Görünümü.
4.2. Jeotermal Akışkan Özelliklerinin Ölçümlere Etkisi
Akışkan sıcaklıklarının nispeten yüksek olduğu kuyularda, Bigadiç JBIS’de bulunan HK-2 (98,7°C) ve
HK-8 (93,9°C) kuyularında olduğu gibi, yaşanan temel sorun, jeotermal akışkanın yüksek oranda
buhar ihtiva etmesidir (Şekil 12). Yüksek sıcaklıktaki bu tür kuyulardaki ultrasonik debi ölçümlerinin,
çift fazlı akıştan dolayı, sağlıklı olmadığı görülmüştür. Bu gibi kuyulardaki debi ölçümlerinin kuyu
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başlarında değil, jeotermal akışkanın içerdiği gaz fazındaki oluşumlardan arındırıldıktan sonraki
noktalarda (örneğin bir gaz seperatöründen geçtikten sonra) yapılması sağlıklı ölçüm sonuçları
doğurmuştur.

Şekil 12. Bigadiç JBIS’de Bulunan HK-8 Kuyusundan Elde Edilen Jeotermal Akışkanda Görülen
Yoğun Buhar.
Yüksek akışkan sıcaklıkları nedeniyle büyük oranlarda gaz fazında oluşum içeren Bigadiç JBIS’de
bulunan HK-2 ve HK-8 nolu kuyulara ait debi değerleri, ultrasonik akış ölçerin gaz seperatöründen
sonraki noktalara yerleştirilmesi ile aşılmaya çalışılmıştır (Şekil 13).

Şekil 13. Bigadiç JBIS’de Gaz Seperatöründen Sonraki Bir Noktada Ultrasonik Debi Ölçüm Çalışması.
Ancak yoğun gaz oluşumu içermeyen bu nokta üzerinde de debi ölçümü gerçekleştirilememiştir.
Yapılan incelemeler sonucunda burada bulunan boru hatlarının iç yüzeylerinde kabuklaşma olduğu,
bunun da ultrasonik akış ölçerin üretmiş olduğu ses dalgalarını etkilediği tespit edilmiştir. Bigadiç JBIS
gaz seperatörü tahliye hattından çıkarılan kabuk parçalarına ait örnekler Şekil 14’de verilmiştir.

Şekil 14 Ana Gaz Separatörü Tahliye Hattından Alınan Kabuk Örnekleri.
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Borulardaki kabuklaşmanın boyutunu ortaya çıkarabilmek için borular üzerinde yüzey sıcaklıkları
ölçülmüştür. Yüzey sıcaklık probu ile HK-2 kuyusu gaz separatörü çıkış hattı üzerinde ve 3 kuyunun
birleşim yeri olan ana gaz separatörü ile Hisarköy-Bigadiç isale hattı başlangıç noktası arasındaki
borularda yapılan ölçümlerde, aynı kesit üzerinde, boruların alt yüzey sıcaklıklarının üst yüzey
sıcaklıklarından 6-10°C daha küçük olduğu görülmüştür. Bu sıcaklık farkı, boruların alt yüzeyinde
meydana gelen kabuklaşmadan kaynaklanmaktadır.
Kabuklaşmanın hangi borularda meydana geldiğini tespit edebilmek için termal görüntülemeden
yararlanılmış ve HK-2 nolu kuyunun iletim borularının tümünde kabuklaşma olduğu tespit edilmiştir
Şekil 15 incelendiğinde, boru alt kısımlarında meydana gelen kabuklaşma nedeniyle bu bölgelerde
boru dış yüzey sıcaklık ortalamasının daha düşük olduğu (85,6°C) görülmektedir. Kabuklaşmanın
bulunmadığı üst kısımlarda ise boru dış yüzey sıcaklık ortalaması 94,7°C olarak ölçülmüştür.

Şekil 15. Bigadiç JBIS’de Gaz Seperatöründen Sonraki Boru Parçasına Ait Termal Görüntü.
Boru içi kabuklaşma belirtilerinin görüldüğü bu bölümdeki debi ölçümleri, boru sistemi üzerinde uygun
görülen bir yere by-pass hattı (DN100) yapılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir (Şekil 16).

Şekil 16. Hisarköy Pompalama İstasyonunun Önceki ve Sonraki (DN100 By-Pass Hattı Montajından
Sonraki) Görünümü.
Burada yapılan çalışmalarda ayrıca, DN100’lük by-pass hattının yanına DN150’lik yeni bir by-pass
hattı oluşturulmuş ve bu hatta monte edilen DN150’lik manyetik akış ölçer ile Bigadiç JBIS’nin üretim
kuyularına ait toplam debi sürekli olarak ölçülmeye başlanmıştır. Manyetik akış ölçerin bağlı olduğu
DN150’lik by-pass hattı, üzerinde ultrasonik akış ölçer ile ölçüm yapılmasına imkan verecek şekilde
düzenlenerek aynı hat üzerinde her iki akış ölçer ile ölçüm yapılabilmesi sağlanmıştır. Böylece her iki
akış ölçere ait ölçüm sonuçları karşılaştırılabilmiştir.
DN150’lik by-pass hattında manyetik ve ultrasonik akış ölçeler ile aynı anda yapılan ölçümlerde,
hattın düşey bölümüne manyetik akış ölçer, yatay bölümüne ise ultrasonik akış ölçer monte edilmiştir
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(Şekil 17). Daha sonra by-pass hattı vanası açılmış ve ana hat vanası kapatılmıştır. Ultrasonik akış
ölçerden %100’e yakın sinyal değerlerinin elde edildiği ölçümlerde, iki akış ölçere ait ölçüm sonuçları
arasında %1-2 arasında fark olduğu görülmüştür (Şekil 18,19).

Şekil 17. By-Pass Hattı Üzerine Yerleştirilen Ultrasonik ve Manyetik Akış Ölçerler.

Şekil 18. Yüksek Ultrasonik Akış Ölçer Sinyali.

Şekil 19. DN150 Hattında Ultrasonik ve Manyetik Akış Ölçerlere Ait Ölçüm Değerleri.

SONUÇ
Çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
•

İlimizde bulunan JBIS’lerin hemen hemen tümünde ortak olarak görülen debi ölçüm sorunları,
büyük ölçüde tesisatlardaki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Özellikle jeotermal kuyu
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debilerinin ölçülmeye çalışıldığı kuyu başı tesisatlarının birçoğunda, ultrasonik akış ölçerlerin
monte edilebileceği düz boru parçası bulunmamaktadır. Bazı durumlarda ise tesisatlarda akış
ölçerin monte edilebileceği uygun boru parçaları mevcut olmakla birlikte, bu parçaların pompa
ya da vana gibi akış profilini etkileyen tesisat elemanlarına çok yakın olduğu görülmüştür. Bu
durum ultrasonik akış ölçümlerini olumsuz yönde etkilemiştir. İçerisinden jeotermal suyun
akmakta olduğu tesisatlarda yaşanan diğer bir ölçüm sorunu da, bazı hatlarda görülen kısmi
dolu boru profilidir. Bu durum ultrasonik dalgaların akışkan içerisinde yayılmasını
engellemekte ve sağlıklı ölçüm alınamamasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte, tam dolu
boru profilinin sağlandığı kapalı devre tesisat borularındaki ultrasonik debi ölçümlerinde,
genellikle sorun yaşanmamıştır.
Jeotermal akışkan içerisindeki gaz oluşumları, ultrasonik debi ölçümlerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Özellikle yüksek sıcaklıklı kuyulardan elde edilen jeotermal akışkanın büyük
oranda buhar ihtiva ettiği görülmüştür. Bu gibi durumlarda buhar jeotermal akışkandan
arındırıldıktan sonra ölçüm yapmak ölçüm doğruluğu açısından önemlidir.
İç yüzeylerinde kabuklaşma bulunan borulardaki debi ölçümlerinde, sağlıklı sonuçlar elde
edilemeyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Yeni kurulacak JBIS’lerde, özellikle kritik yerlerde sürekli debi ölçümü sağlamak üzere akış
ölçerler bulunmalıdır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda tesisatta ultrasonik debi
ölçümlerine izin verecek uygun boru parçalarının bırakılmasına dikkat edilmelidir. Debi
ölçümlerinin yapılamadığı mevcut ısıtma sistemlerinde, debi ölçümüne uygun düzenlemeler
yapılmalıdır.
Ultrasonik debi ölçüm yönteminde üretimin durdurulmasına gerek bulunmamaktadır, ancak
birçok durumda sistemlerin debi ölçümüne uygun hale getirilebilmesi için gerekli olan
düzenlemeler, sistemlerin durdurulmasına ve tesis hizmetlerinin aksamasına sebep
olmaktadır. Gerekli düzenlemelerin yapılması için harcanması gereken zaman, iş gücü ve
maliyetin her zaman göz önünde bulundurulması ve iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
Ultrasonik akış ölçerler kurulum etkilerine ve diğer hata kaynaklarına karşı oldukça
duyarlıdırlar. Hata kaynaklarını minimize etmek ve bu cihazlarla doğru sonuçlar alabilmek için
harcanması gereken çaba, özellikle birçok bakımdan farklı özellikler ihtiva eden jeotermal
akışkanlar ve bu akışkanların kullanıldığı bölgesel ısıtma sistemlerinde daha çok artmaktadır.
Bununla birlikte, ölçüm alınması gereken nokta sayısının fazla olduğu, farklı çaplardaki hatlara
sahip sistemlerde, ultrasonik akış ölçerlerin doğru kullanımı büyük avantajlar sağlamaktadır.
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JEOTERMAL ENERJİ İLE HİDROJEN ÜRETİLMESİ VE
SIVILAŞTIRILMASI
Ceyhun YILMAZ
Mehmet KANOĞLU
Ali BOLATTÜRK

ÖZET
Bu çalışmada, hidrojenin farklı üretim ve sıvılaştırma teknikleri incelenerek jeotermal enerjinin
kullanımına uygun metotlar tespit edilmiş ve jeotermal enerjinin kullanılabileceği uygun modeller
oluşturulmuştur. Modeller oluşturulurken jeotermal enerjinin doğrudan ısısının kullanılması ve/veya
üretilen elektriğin kullanılması gibi farklı alternatifler değerlendirilmiştir. Hidrojen üretim metotları
arasında olan ve jeotermalin kullanımına uygun olan elektroliz ve yüksek sıcaklıkta elektroliz gibi
metotlar öncelikle değerlendirilmiştir. Hidrojen sıvılaştırmasında, jeotermal enerjiden elde edilen
elektriğin sıvılaştırma çevrimlerinde kompresör işini sağlamak için kullanımı ve jeotermal ısının
absorpsiyonlu soğutma sistemi yardımıyla hidrojenin ön soğutmasında kullanımı gibi alternatifler
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hidrojen, jeotermal enerji, hidrojen üretimi, hidrojen sıvılaştırılması.

ABSTRACT
In this study, the models that can be used in hydrogen production and liquefaction by geothermal
energy are investigated and thermodynamic analysis of these models is performed. When structuring
the models, alternatives such as direct use of geothermal heat and/or the use of produced electricity
are considered. Hydrogen production methods suitable for the use of geothermal energy such as
electrolysis and high temperature electrolysis are evaluated. In hydrogen liquefaction, the use of
geothermal electricity in liquefaction cycle and the use of geothermal heat in absorption refrigeration
process for precooling of hydrogen are examined.
Key Words: Hydrogen production, Hydrogen liquefaction, Absorption cooling, Geothermal energy.

1. GİRİŞ
Dünyadaki fosil kökenli yakıt kaynaklarının giderek azalmasının yanı sıra bunların kullanımı ile oluşan
çevre kirliliği ve küresel ısınma son yıllarda enerji üretimi alanındaki çalışmaların yenilenebilir ve temiz
enerji üreten kaynaklar üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Hidrojen, bazılarınca geleceğin
enerji kaynağı olarak görülen ve üzerinde çok sayıda araştırmanın yapıldığı alternatif bir enerji
kaynağıdır. Hidrojen geleneksel anlamda bir enerji kaynağı değildir; daha doğru bir ifadeyle enerji
taşıyıcısıdır. Hidrojenin geleceğin enerjisi olabilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak
üretilmesi, depolanması, taşınması ve kullanılması gibi konulardaki teknik ve ekonomik problemlerin
aşılması gerekmektedir. Hidrojen, hem fosil kaynakları hem de yenilenebilir enerji kaynakları
kullanılarak elde edilebilir. Hidrojen üretiminde kullanılan birçok yöntem vardır. Hem elektrik hem de ısı
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girdisi gerektirebilen bu metotlarda güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının
yanı sıra nükleer enerjinin kullanımı da mümkün görünmektedir. Hidrojen sıkıştırılmış gaz olarak
depolanabileceği ve taşınabileceği gibi sıvılaştırılarak sıvı fazında çok daha küçük bir hacimde
muhafaza edilebilmesi mümkündür. Hidrojen sıvılaştırması yüksek miktarda enerji tüketimi gerektiren
ve ileri soğutma tekniklerinin kullanıldığı bir işlemdir.
Hotza ve Diniz da Costa [1], hidrojen üretimindeki çevreci yöntemler ve yakıt hücrelerinin kullanımı
üzerine geniş literatür çalışması yapmış ve gelecekte hidrojen ekonomisi için en güvenilir üretim
yöntemlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacağını vurgulamışlardır. Sigurvinsson ve ark.
[2] jeotermal enerjinin yüksek sıcaklıkta elektroliz işleminde kullanılabilirliğini araştırmış ve jeotermal
ısının ısı eşanjörleri yardımıyla gerekli ısının bir bölümünü sağladığı bir sistemin termoekonomik
analizini gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla İzlanda’da bulunan jeotermal kaynakların özellikleri ve
fiyatları kullanılmıştır. Sigurvinsson ve ark.[3] jeotermal enerjinin yüksek sıcaklıkta elektroliz işleminde
kullanılmasında çıkış sıcaklığının enerji maliyeti üzerindeki etkisini incelemiş ve ısı eşanjörleriyle ilgili
parametreleri incelemişlerdir. Sonuçlar, İzlanda’daki jeotermal kaynaklar için bu yöntemin gelecek vaat
ettiğini göstermiştir.
Mansilla ve ark.[4] yüksek sıcaklıkta elektroliz işleminde yüksek sıcaklıkta reaktör (nükleer) kullanımı
ile jeotermal enerji kullanımını termoekonomik olarak karşılaştırmış ve jeotermal enerji kullanımının
avantajlarını ortaya koymuşlardır. Isı eşanjörü optimizasyonu genetik algoritma ile yapılmıştır. Moriarty
ve Honnery[5] hidrojen üretiminde güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle, hidroelektrik ve nükleer enerji
kaynaklarının kullanımını genel çerçevede değerlendirmiş ve rüzgar türbinlerinden elde edilecek
elektriğin hidrojen üretiminde kullanımının en uygun metot olduğunu vurgulamışlardır.
Jónsson ve ark.[6] hidrojen üretiminde jeotermal enerjinin kullanılabilirliğini araştırmış ve yüksek
sıcaklıktaki elektroliz işleminin oldukça maliyetli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu çalışmada; 200°C’ lik
bir jeotermal buhar ile yüksek sıcaklık elektrolizi işlemiyle hidrojen üretiminde %19 oranında maliyet
azalması sağlanacağı ortaya konulmuştur. Arnason ve ark.[7] İzlanda’ da hidrojen üretimi için yeni
konseptler üzerine yaptıkları araştırmalarında, elektrolizle hidrojen üretiminin maliyetine etki eden
santralin büyüklüğü, santralin gücü, elektrik fiyatı gibi faktörlerle hesaplamalar yapmışlardır.
Geleneksel teknolojiler kullanılarak yapılan bu hesaplamalarda İzlanda’ daki üretimin Amerika’
dakinden % 9 daha ekonomik olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca çalışmada, jeotermal enerji destekli
hidrojen üretilmesi ve hidrojenin sıvılaştırılması konuları da araştırılmıştır. Jeotermal buhar kullanarak
hidrojenin %19 daha az maliyetle üretilebileceği ileri sürülmüştür.
Syed ve ark.[8] hidrojenin sıvılaştırılması hususunda üç farklı sistemin ekonomik analizini yapmış olup,
hidrojen üretimindeki toplam maliyetin, üretim, sıvılaştırma, depolama ve dağıtım maliyetlerinden
ibaret olduğunu vurgulamışlardır. Hidrojenin sıvılaştırılması konusunda birçok çalışma yapılmıştır.
Sıvılaştırma sistemlerinde kullanılan bazı çevrimler için ikinci yasa analizi, performans ve optimizasyon
ile ilgili çalışmalar yapmışlardır[9]. Friedrich ve Hacker yaptıkları çalışmada Avusturya’ da yenilenebilir
enerji kaynaklarından hidrojen üretim potansiyelini araştırmışlardır[10]. Çalışmalarında daha çok
elektroliz ve biokütle ile hidrojenin üretilmesi ve depolanması üzerinde durmuşlardır. Toplam enerji
ihtiyacının karşılanmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının yerinin giderek arttığını ifade etmişlerdir.
Arnason ve Sigfusson, hidrojenin üretilmesi, depolanması ve kullanılmasında jeotermal enerjinin
uygulanabilirliğini tartışmışlardır. Jeotermal enerjinin bir güç santralinde elde edilen elektrikle elektroliz
işlemine, yüksek sıcaklık elektroliz işlemine veya düşük sıcaklıklı (<120°C) jeotermal enerji kullanılarak
termoelektrik güç (Seebeck etkisi) üretimine destek olacağı vurgulanmıştır. Jónsson ve ark.[11]
yaptıkları çalışmada hidrojen üretiminde jeotermal enerji kullanımını incelemişlerdir. Jeotermal buharın
yüksek sıcaklık elektroliz işleminde kullanılmasıyla hidrojen üretiminde %19 oranında maliyet azalması
sağlanacağı ortaya konmuştur. Ingason vd.[12] İzlanda’ da yenilebilir enerji olarak hidrojen üretiminin
optimizasyonu üzerine bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, hidroelektrik ve jeotermal güç
santrallerinden elde edilen elektrik enerjisini kullanarak suyun elektrolizinden hidrojen üretmenin en
ekonomik yolları araştırılmıştır.
Kanoglu ve ark.[13] jeotermal enerjinin hidrojen sıvılaştırmasında kullanımını araştırmış ve bu amaçla
üç model geliştirerek bu modelleri termodinamik olarak incelemişlerdir. Uygun performans kriterleri
tanımlanarak jeotermal su sıcaklığının ve hidrojen ön soğutma sıcaklığının performans üzerindeki
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etkileri çalışılmıştır. Jeotermal enerjinin kullanımı ile sıvılaştırma için gerekli işin önemli ölçüde
azaltılabildiği ortaya konmuştur. Hand,[14] ele aldıkları modelde besleme suyu sıcaklığını jeotermal
enerji ile arttırarak elektroliz işleminin veriminin ve diğer parametrelerin değişimini incelemiştir.
Hidrojen üretiminin gerçekten çevreci bir proses olması için hem elektrolizde kullanılacak elektrik ve
hem de besleme suyuna gerekli ısı jeotermal enerjiden karşılanmıştır. Elektroliz işleminde besleme
suyunun çeşitli sıcaklık değerleri için optimizasyon yapılmış olup %17 oranında verim artışı
sağlanmıştır.
Bu çalışmada, jeotermal enerji kullanarak hidrojenin üretilmesi ve sıvılaştırılması işlemleri için çeşitli
modeller araştırılacak ve bu modellerin temel termodinamik modelleri oluşturulacaktır. Bu modellerde
jeotermal enerjinin doğrudan ısısının kullanılması ve/veya jeotermal güç santralinde üretilen elektriğin
kullanılması gibi alternatifler değerlendirilecektir. Hidrojenin sıvılaştırılmasında, jeotermal enerjiden
elde edilen elektriğin sıvılaştırma çevrimlerinde kompresör işini sağlamak için kullanımı ve jeotermal
enerjiden sağlanan ısının absorpsiyonlu soğutma sistemi yardımıyla hidrojenin ön soğutmasında
kullanımı gibi alternatifler incelenecektir. Hidrojen üretim metodu olarak elektroliz değerlendirilecektir.

2. HİDROJENİN ELEKTROLİZ İLE ÜRETİMİ
İçinde az miktarda sodyum sülfat olan suyun içinden elektrik akımı geçirilirse elektrotların birinde
hidrojen diğerinde oksijen üretilmiş olur. Bu işleme elektroliz denir ve aşağıdaki kimyasal denklemle
gösterilir:
2H2O ⇒ 2H2 + O2
Sıvı suyun Gibbs oluşma fonksiyonu termofiziksel tablolarda 25 °C’de ve 1 atm basınçta −237,180
kJ/kmol olarak verilmektedir. Bu değer aynı zamanda elektroliz için gerekli minimum işin ifadesidir. 1
kg su için bu değer 13,166 kJ olurken, 1kg hidrojen için bu değer 117,650 kJ yani 32.7 kWh
olmaktadır. Eğer su 25°C’de buhar fazındaysa minimum iş 1 kg hidrojen üretimi için 113,387 kJ yani
31.5 kWh olacaktır.
Elektroliz işleminde kullanılan üç yöntem vardır: alkaline su elektrolizi, katı polimer elektrolizi ve
yüksek sıcaklık buhar elektrolizi (Dutta, 1990)[15]. Alkaline su elektrolizi en yaygın olan yöntemdir
(Şekil 3.1). Elektrolit % 25-35 oranında KOH içeren yaklaşık 80°C’de bir solüsyon, elektrolit olarak
kullanılır. Elektrot reaksiyonları şöyledir:
2H2O + 2e− ⇒ H2 + 2OH−

katot

2OH− ⇒ ½O2 + 2OH− + 2e−

anot

Su elektrolizinde harcanan elektrik miktarı yaklaşık 50 kWh/kg hidrojen’dir. Gelişmiş bir alkaline
elektrolizer kullanarak elektrik tüketimini yaklaşık 43 kWh’e indirmek için çalışmalar devam etmektedir.
Ayrıca bir inorganik membran kullanarak elektrik tüketimini daha da azaltmak için araştırmalar
yapılmaktadır[16].
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Şekil 1. Alkaline Su Elektrolizi[16]
Katı polimer elektrolizi’ nde KOH elektrotu yerine elektrotlar arasında bir katı membran kullanılır. Bu
membran, iyonize hidrojen atomlarını geçirirken elektronları geçirmez. Membran maddesi olarak
nafyon, karbon fiber kağıdı, proton değişim membranı kullanılabilir.
Suyun elektrolizi için, normal basınç ve sıcaklıkta, ideal olarak 1.23 volt yeterlidir. Tepkimenin yavaş
olması ve başka nedenlerle, elektroliz işleminde daha yüksek gerilimlerde kullanılır. Hidrojen üretim
hızı, gerçek akım şiddeti ile orantılı olduğundan, ekonomik nedenlerle yüksek akım yoğunlukları tercih
edilir. Bundan dolayı pratikte suyun ayrıştırılması için hücre başına uygulanan gerilim genelde 2 volt
dolayındadır.
Yüksek sıcaklık buhar elektrolizi’ nde 1000°C sıcaklığında çalışan yitrium (Y2O3) ve zirkonyum oksit
(ZrO2) gibi seramik maddelerden yapılan katı elektrolitler kullanılır. Bu işlemde sıvı su yerine buhar
kullanılır. Toplam enerji ihtiyacı:
ΔH = ΔG + TΔS
formülüyle ifade edilir. Burada ΔG Gibbs enerjisindeki değişim, T sıcaklık, ΔS is entropi farkıdır. ΔG
elektrik olarak sağlanması gereken enerjiyi TΔS ise ısıl enerjiyi ifade eder. Şekil 2’de görüldüğü gibi
ısıl enerji girdisi arttıkça elektrik girdisi azalmaktadır.

Şekil 2. Yüksek Sıcaklık Elektrolizinde Minimum Enerji Girdisinin Sıcaklıkla Değişimi. Taralı Bölge
(Hot Elly) Optimum Çalışma Aralığını Göstermektedir[17].
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3. JEOTERMAL ENERJİYLE HİDROJEN ÜRETİMİ
Jeotermal enerji dünyada farklı alanlarda kullanılabilen, yerkürenin derinliklerindeki magmanın ısısının
kullanımına dayalı yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Bu enerji türü dünyada elektrik üretiminden, balık
üretimine kadar değişebilen geniş bir yelpazede kullanım alanı bulmaktadır. Jeotermal enerji
yeraltındaki sıcak suların kullanılmasıyla elde edilir. Genellikle ısınma ve elektrik üretimi için kullanılır.
Ülkemiz mevcut jeotermal potansiyelin ancak % 6.3’ünü kullanabilmektedir. Jeotermal enerjiye dayalı
modern santrallerde CO2, NOx, SOx salınımının çok düşük düzeyde olması bu kaynağın elektrik
enerjisi üretiminde kullanımını cazip hale getirmektedir. Günümüzde yaklaşık 22 ülkede sürdürülen
jeotermal kaynaklı elektrik enerjisi üretimi yaklaşık 10000 MWe kapasiteye sahiptir.
Jeotermal enerji kaynakları sıcaklıklarına göre;
•
•
•

Düşük sıcaklık ( 90°C’nin altı )
Ortalama sıcaklık ( 90–150°C arası )
Yüksek sıcaklık ( 150°C’den yüksek )

olarak sınıflandırılır.
Yeraltından çıkarılan jeotermal akışkanın haline bağlı olarak elektrik üretmek için farklı çevrimler
kullanılır. Bu çevrimler arasında, kuru buhar santrali, tek veya çift flaşlı buhar santraller, çift akışkanlı
çevrimler ve kombine santraller sayılabilir (Şekil 3-5),[18].

Şekil 3. Tek Flaşlı Jeotermal Güç Santrali
Bu santrallerin bazılarının ısıl verimleri jeotermal su sıcaklıklarına göre % 10–20 arasında
değişmektedir. İkincil akışkan kullanan santrallerde bu değerler daha düşük olmaktadır. Çevre dostu
bu jeotermal enerjiden elde edilecek ısıl enerji veya santrallerden elde edilecek elektrik enerjisi ile
hidrojen üretimi, depolanması ve sıvılaştırılması yapılabilecektir.
Yenilenebilir enerji kaynakları ile hidrojen üretimi içinde jeotermal enerji önemli bir seçenektir. İzlanda
gibi jeotermal enerji kaynaklarının bol olduğu ülkelerde hidrojenin jeotermal enerjiden üretilmesi ve
bunun enerji kaynağı olarak kullanılması önemli bir enerji üretim metodudur. Günümüzde hidrojen
üretimi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.
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Şekil 4. Binary Jeotermal Güç Santrali

Şekil 5. Kombine (Flash-Binary) Jeotermal Güç Santrali
Dünyada jeotermal enerjiden hidrojen üretiminde lider konumda bulunan İzlanda’da ülkenin enerji
üreticisi Landsvirkjun yaptığı çalışmalar sonucunda 4–5 km derinliklerde 500–600°C arasında buhar
elde etmiştir. Bununla birlikte günümüzde hidrojen üretimi için sadece 200–250°C arasında jeotermal
sıcaklık kullanılmaktadır. (Şekil 4.4),[19].
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Şekil 6. Jeotermal Enerjiden Hidrojen Üretimindeki Kullanılan Temel Yöntemler
Şekil 6’da görüldüğü gibi, jeotermal enerji kullanılarak farklı yöntemlerle hidrojen üretimi
gerçekleştirilebilir. Jeotermal enerji kullanarak hidrojen üretim yöntemleri hala araştırma ve geliştirme
aşamasında olup hidrojen ekonomisine geçişte önemli bir adımdır. Bu yöntemler aşağıdaki şekildedir:
(a) Hidrojenin doğrudan jeotermal buhardan elde edilmesi
Dünya üzerindeki birçok bölgede jeotermal buhar atmosfere çıkarken hidrojende çıkarmaktadır. Bu
atmosfere çıkan hidrojen bir takım tekniklerle tekrar geri kazanılabilir. Bu jeotermalle gelen
hidrojenden yaralanmak için gazlardan temizlenmesi gerekmektedir (Şekil 3)
(b) Jeotermal ısıl enerji kullanılarak hidrojen üretimi
Jeotermal enerji, elektrik ve ısı olarak iki farklı enerji şeklinde değerlendirilebilir. Bu ısı ve elektrik
şeklindeki enerji termokimyasal sistemlerle, hibrit sistemlerle veya elektroliz işlemleriyle hidrojenin
üretilmesinde kullanılabilir. Isıl enerjiyle hidrojen üretiminde 500-950°C gibi yüksek sıcaklıklara ihtiyaç
vardır.

Şekil 7. Doğrudan Hidrojen Üretimin Basitleştirilmiş Bir Şeması
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(c) Elektroliz yöntemiyle hidrojen üretimi
Bu yöntem ile jeotermal ısıl enerji öncelikle santralde mekanik enerjiye daha sonra elektrik enerjisine
çevrilir. Santralden elde edilen elektrikle elektroliz işlemiyle su, hidrojen ve oksijene ayrılır. Düşük ve
orta sıcaklıktaki jeotermal kaynaklar flaş türbinler için uygun olmayabilir.

4. HİDROJENİN SIVILAŞTIRILMASI
Hidrojenin depolanması ve taşınması için kullanılan bir yöntem önce sıvılaştırıp sonra süper yalıtılmış
depolarda saklanmasıdır. Hidrojen sıvılaştırılarak yoğunluğu yaklaşık 600 kat arttırılır. Hidrojen
sıvılaştırma işleminde geleneksel olmayan ileri soğutma sistemleri kullanılır. Bu amaçla kullanılan
çevrimlerden biri ön soğutmalı Linde-Hampson çevrimidir (Şekil 8). Bu çevrimde ilave edilen gaz
yoğuşmayan gazla birleştirilerek karışım 1 halinden 2 haline sıkıştırılır. Sıkışma sırasında gazdan ısı
atılır. Yüksek basınçtaki gaz bir ısı değiştiricisinde (I) hal 3’e soğutulur. Bu gaz iki nitrojen banyosu (II
ve IV) ve iki rejeneratif ısı değiştiricisi (III ve V) ile daha fazla soğutulur. Daha sonra hal 8’e
genleştirilerek doymuş sıvı-buhar karışımı elde edilir. Sıvı istenen ürün olarak alınırken buhar çevrimin
alt yarısından çevrime geri döndürülür. Bu gaz çevrime alınan gazla birleştirilerek çevrim tamamlanır
ve tekrarlanır. Hidrojen sıvı olarak yaklaşık -253°C’de elde edilir[20].
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Şekil 8. Ön Soğutmalı Linde-Hampson Çevrimi.

5. JEOTERMAL HİDROJEN ÜRETİMİ VE SIVILAŞTIRMASI MODELLERİ
Gerek bu makalenin yazarlarının yaptıkları çalışma ve araştırmalar; gerekse literatürde yapılan
çalışmalardan esinlenerek jeotermal enerji kullanarak hidrojenin üretimi ve sıvılaştırılması konusunda
7 farklı model geliştirilmiştir. Modellerde jeotermal kaynaktan sağlanan ısının doğrudan kullanımı ve
güç santralinde üretilen elektriğin kullanımı gibi alternatifler değerlendirilirken hidrojen üretimi için
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elektroliz ve yüksek sıcaklıkta buhar elektrolizi yöntemleri göz önüne alınmıştır. Sıvılaştırma işleminde
absorpsiyonlu soğutma ile hidrojen gazının sıvılaştırma öncesi soğutularak sıvılaştırma için gerekli işin
azaltılması ve absorpsiyonlu soğutma için gerekli ısı enerjisinin jeotermal enerji ile karşılanması
hedeflenmektedir. İncelenen modeller aşağıdaki gibi listelenebilir:
Model 1: Jeotermal güç santralinde üretilen elektrik, elektroliz yöntemiyle hidrojen üretiminde
kullanılıyor (Şekil 9).
Model 2: Jeotermal güç santralinde üretilen elektrik elektroliz yöntemiyle hidrojen üretiminde
kullanılırken santrali terk eden jeotermal su, elektrolizöre giden suyun ön ısıtmasında kullanılıyor (Şekil
10).
Model 3: Jeotermal enerji, yüksek sıcaklıkta elektroliz için gerekli olan buharın ön ısıtmasında
kullanılıyor (Şekil 11).
Model 4: Jeotermal güç santralinde üretilen elektrik hidrojenin sıvılaştırılmasında kullanılıyor (Şekil
12).
Model 5: Jeotermal enerjinin ısısı absorpsiyonlu bir soğutma sisteminde kullanılıyor ve hidrojen gazı
soğutuluyor. Soğutulan gaz elektrik tüketen bir sıvılaştırma çevriminde sıvı hale dönüştürülüyor (Şekil
13).
Model 6: Jeotermal enerji önce absorpsiyonlu sisteme ısı sağlayarak hidrojeni soğutuyor ve sonra bir
güç santralinde elde edilen elektrik sıvılaştırma çevriminde kullanılıyor (Şekil 14).
Model 7: Jeotermal güç santralinde üretilen elektriğin bir kısmıyla elektroliz gerçekleştirilirken diğer
kısmıyla üretilen hidrojenin sıvılaştırılması için gerekli iş sağlanıyor (Şekil 15).
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santrali

İş

Elektroliz

H2

O2

Şekil 9. Model 1: Jeotermal Güç Santralinde Üretilen Elektrik, Elektroliz Yöntemiyle Hidrojen
Üretiminde Kullanılıyor.
Jeotermal
su
Jeotermal
güç
santrali

H2
İş

O2

Elektroliz
Isıtılmış
su
Isı değiştirici
Su

Şekil 10. Model 2: Jeotermal Güç Santralinde Üretilen Elektrik Elektroliz Yöntemiyle Hidrojen
Üretiminde Kullanılırken Santrali Terk Eden Jeotermal Su, Elektrolizöre Giden Suyun Ön Isıtmasında
Kullanılıyor.
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İş
H2
Yüksek
sıcaklık
elektrolizi

O2

Şekil 11. Model 3: Jeotermal Enerji, Yüksek Sıcaklıkta Elektroliz İçin Gerekli Olan Buharın Ön
Isıtmasında Kullanılıyor.
Jeotermal
su
Jeotermal
güç
santrali

Gaz
İş

Sıvılaştırma
çevrimi
Sıvı

Şekil 12. Model 4: Jeotermal Güç Santralinde Üretilen Elektrik Hidrojenin Sıvılaştırılmasında
Kullanılıyor.
İş

Jeotermal
su
Gaz

Absorpsiyonlu
soğutma
çevrimi

Soğuk
gaz Sıvılaştırma
çevrimi

Sıvı

Şekil 13. Model 5: Jeotermal Enerjinin Isısı Absorpsiyonlu Bir Soğutma Sisteminde Kullanılıyor ve
Hidrojen Gazı Soğutuluyor. Soğutulan Gaz Elektrik Tüketen Bir Sıvılaştırma Çevriminde Sıvı Hale
Dönüştürülüyor.
Jeotermal
su
Gaz

Absorpsiyonlu
soğutma
çevrimi

Soğuk
gaz

Sıvılaştırma
çevrimi

Sıvı

İş
Jeotermal
güç
santrali
Şekil 14. Model 6: Jeotermal Enerji Önce Absorpsiyonlu Sisteme Isı Sağlayarak Hidrojeni Soğutuyor
ve Sonra Bir Güç Santralinde Elde Edilen Elektrik Sıvılaştırma Çevriminde Kullanılıyor.
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Su

İş

Elektroliz

H2

O2

Sıvılaştırma
Sıvı H2
Şekil 15. Model 7: Jeotermal Güç Santralinde Üretilen Elektriğin Bir Kısmıyla Elektroliz
Gerçekleştirilirken Diğer Kısmıyla Üretilen Hidrojenin Sıvılaştırılması İçin Gerekli İş Sağlanıyor.

7. MODELLERİN TERMODİNAMİK ANALİZİ
Yukarıda açıklanan modellerin termodinamik analizini gerçekleştirmek için birinci ve ikinci yasa
analizlerinin temel formülasyonuna ihtiyaç vardır. Gerekli denklemler bu bölümde verilmiştir. Jeotermal
santraller, hidrojen üretim ve sıvılaştırma sistemleri sürekli akışlı zamana bağlı olmayan proseslerden
oluşur. Isı girişi ve güç çıkışı olan sürekli akışlı bir açık sistem için kütle, enerji, entropi ve ekserji
denklemleri sırasıyla aşağıdaki gibi yazılabilir:

m 1 = m 2

(1)

m 1h1 + Q in = m 2 h2 + W out

(2)

Q in
+ m 1 s1 + S gen = m 2 s 2
Ts

(3)

⎛ T ⎞
Q in ⎜⎜1 − 0 ⎟⎟ + m 1ex1 = m ex2 + W out + E xdest
⎝ Ts ⎠

(4)

Akan bir akışkanın özgül ekserji ifadesi aşağıdaki gibidir:

ex = h − h0 − T0 ( s − s0 )

(5)

 kütle debisini, h entalpiyi, s entropiyi, T0 ölü hal sıcaklığını, TS kaynak sıcaklığını,
Bu denklemlerde m

Q ısı transferini, W gücü ve E x dest ekserji yıkımını ifade etmektedir. Bir jeotermal güç santralinin ısıl

verimi elde edilen net işin jeotermal suyun birim kütlesinin enerjisine oranı olarak tanımlanabilir:

η th =

wnet,out
e geo

(6)
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Burada giren enerji, jeotermal akışkanın entalpisi ile ölü hal şartlarındaki entalpinin farkı olarak ifade
edilebilir:

ein = hgeo − h0

(7)

Kaynağın enerjisi sıcaklığa ve buhar oranına bağlıdır. Santralin ikinci yasa verimi gerçek net işin
jeotermal akışkanın ekserjisine oranı olarak tanımlanır:

η II =

wnet,out
ex geo

(8)

Bu ekserji aynı zamanda verilen jeotermal kaynaktan elde edilebilecek maksimum işin ifadesidir:

ex geo = wmax = hgeo − h0 − T0 ( s geo − s 0 )

(9)

Jeotermal akışkan sıvı fazda olduğu için aşağıdaki denklem yazılabilir:

⎛ Tgeo ⎞
⎟⎟
exin = wmax = c p (Tgeo − T0 ) − T0 c p ln⎜⎜
⎝ T0 ⎠

(10)

Burada Tgeo jeotermal akışkan sıcaklığını ve cp özgül ısıyı göstermektedir. Jeotermal santraller düşük
sıcaklıkta kaynakları kullandıkları ve maksimum iş kapasiteleri sınırlı olduğu için ısıl verimleri genellikle
%10’ un altındadır. Bu yüzden ikinci yasa verimi ile daha anlamlı karşılaştırmalar yapılması
mümkündür.
Elektroliz işleminin verimi, elektroliz işlemi için gerekli minimum işin harcanan gerçek işe oranı olarak
tanımlanabilir:

η elektroliz =

wmin
wact

(11)

Bir absorpsiyonlu soğutma sisteminin etkenlik katsayısının alabileceği maksimum değer

⎛
T ⎞⎛ TL
COPrev = ⎜1 − 0 ⎟⎜⎜
⎜ T ⎟ T −T
geo ⎠⎝ 0
L
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

(12)

eşitliğiyle bulunur. Burada, TL soğutulan alanın sıcaklığıdır. Absorpsiyonlu soğutma sisteminin etkenlik
katsayısı (COP) giren ısının soğutma yüküne oranı olarak bulunur:

COPARS =

qL
q gen

(13)

Bu denklemde qL soğutma yükü, qgen ısıtıcıda transfer edilen ısı miktarıdır. Sistemin ikinci yasa verimi
gerçek COP’nin maksimum COP’ye oranı olarak ifade edilir.

η II =

COPARS
COPrev

(14)

COP değeri birden büyük değerler alabilir ama ikinci yasa verimi % 100’ü geçemez. Birim kütlede bir
gazın sıvılaştırılması için harcanması gereken minimum iş,
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(15)

denklemiyle bulunur. Burada 1 gaz halini 2 ise sıvı halini ifade eder. Birim kütlede hidrojen gazının
sıvılaştırılması için gerekli minimum işin gerçek iş tüketimine oranı sıvılaştırmanın verimini ifade eder:

η liq =

wrev,in,liq
wact,in,liq

(16)

Jeotermal bir kaynaktan elde edilen elektriğin sıvılaştırma için kullanılması durumunda bir performans
parametresi olarak y tanımlanabilir:

y=

wout,geo
win,liq

(17)

Burada y parametresi kullanılan 1 kg jeotermal suyun sıvılaştırabileceği gaz kütlesini ifade etmektedir.
Jeotermal ısının absorpsiyonlu soğutma sisteminde kullanılması durumunda bir z parametresi
tanımlanabilir:

z=

m gas
m geo

(18)

Burada z parametresi kullanılan 1 kg jeotermal suyun soğutabileceği gaz kütlesini ifade etmektedir.

8. MODELLERİN TERMODİNAMİK ANALİZ SONUÇLARI
8.1. Modellerin İdeal (Tersinir) Analiz Sonuçları
Model 1: Model 1 için, elimizde 200°C sıcaklığında sıvı bir jeotermal kaynak olduğunu varsayalım. Ölü
hal sıcaklığını 25°C alırsak, jeotermal akışkanın maksimum iş potansiyeli denklem 2.1’den 157.9 kJ/kg
olarak bulunur. Denklem 2.12’den H2’nin elektrolizi için gerekli minimum iş birim kütle başına 117,649
kJ/kg olarak bulunur. Jeotermal santralden elde edilen maksimum iş (157.9 kJ/kg) bu elektroliz işine
oranlandığında 1 kg jeotermal su ile elde edebilecek hidrojen miktarı 0.001343 kg H2/kg jeotermal su
olarak bulunur. Bir başka ifadeyle 1kg hidrojen üretimi için 745 kg jeotermal akışkanın kullanılması
gerekir.
Model 2: Bu modelde ideal şartlarda jeotermal güç santralinden elde ettiğimiz maksimum işte bir
değişme olmamaktadır. Model 1’den farklı olarak, bu modelde, santralden çıkan su elektroliz öncesi
suyun ön ısıtmasında kullanılmaktadır. Jeotermal akışkanın santrale 200°C’de girip 95°C’de çıktığını
ve suyu elektroliz öncesi 25°C’den 85°C’ye ısıttığını kabul ediyoruz. Bu modelde kullanılan düşük
sıcaklıktaki elektroliz yöntemi, 50–85°C arasındaki sıcaklıklarda geçerlidir. Elektroliz işlemi için gerekli
Gibbs serbest enerjisini sıvı haldeki su (H2O) için 230.5 kJ/mol olarak hesaplarız. Denklem 2.12’yi
kullanarak birim kütlede hidrojen üretimi için gerekli minimum elektroliz işini 111,421 kJ/kg hidrojen
olarak buluruz. Jeotermal kaynaktan elde edilen net işi elektroliz için gerekli minimum işe oranlarsak
0.001418 kg H2/kg jeotermal su değerini buluruz. Diğer bir ifadeyle, model 2 için ideal şartlarda 1 kg
hidrojen üretebilmek için 705 kg jeotermal suyun kullanılması gerekir.
Model 3: Bu modelde yüksek sıcaklıkta buhar elektrolizi metodu kullanılmaktadır. Bu metot bilinen
metotlar içinde en yüksek verime sahip elektroliz metodu olarak bilinmektedir. Kullanılan elektroliz
suyu 800–1000°C sıcaklıkları arasındadır. Bu modelde elektrolize tabi tutulacak su öncelikle jeotermal
akışkan ile 200°C’de buhar haline getirilmektedir. Daha sonra bu buhar, elektroliz içerisinde üretilen ısı
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kullanılarak yaklaşık 900°C’ye ısıtılmaktadır. Denklem 1’den jeotermal kaynaktan elde edilen
maksimum iş 157.9 kJ/kg olarak bulunmuştu. Denklem 11’den ∆G(T)=166.7 kJ/mol H2O olarak
bulunur. Suyun yüksek sıcaklıktaki buhar elektrolizi için bulunan Gibbs enerjisini 1 kmol hidrojenin
molar kütlesine (2.016 kg H2) oranladığımızda hidrojen için gerekli olan minimum elektroliz işini
denklem 2.12’den 82,672 kJ/kg H2 olarak buluruz. Bu modelde jeotermal santralden elde edilen
maksimum işi elektroliz için gerekli olan minimum elektroliz işine oranlayarak 0.001911kg H2/kg
jeotermal su değerini buluruz. Başka bir ifadeyle 1 kg hidrojeni ideal şartlarda üretebilmek için 524 kg
jeotermal su gerekmektedir.
Model 4: Jeotermal kaynağın sıcaklığı 200°C ve ölü hal sıcaklığı 25°C alındığında jeotermal
santralden elde edilen maksimum özgül iş denklem 2.1’den 157.9 kJ/kg olarak bulunur. Gazın giriş
durumunu ölü hal olarak alıp (25°C, 1 atm) doymuş sıvı olarak çıktığı varsayılmıştır. Hidrojenin
sıvılaştırılması için gerekli tersinir iş denklem 2.21’den 11,963 kJ/kg olarak hesaplanır. Denklem 2.22
ile 200°C’de 1 kg jeotermal suyla sıvılaştırılabilen hidrojen miktarı, y = (157.9 kj/kg jeotermal
su)/(11,963 kJ/kg hidrojen gazı) = 0.01319 kg hidrojen/kg jeotermal su olarak hesaplanır.
Model 5: Bu modelde jeotermal enerji, ideal absorpsiyonlu soğutma sistemi (ARS) ile sıvılaştırmadan
önce gazın ön soğutmasında enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Ts=200°C, T0= 25°C ve TL= -20°C için
ideal soğutma sisteminin performans katsayısı denklem 20’yi kullanarak COP=2.08 olarak bulunur.
Jeotermal suyun jeneratörden çıkış sıcaklığını 95°C olarak alırsak, jeneratördeki ısı transferi qqen=
447.5 kJ/kg olarak bulunur. Sonra denklem 20 kullanılarak gazdan alınan özgül ısı qL, 1= 931 kJ/kg
gaz olarak bulunur. Hidrojenden alınan ısıyla, hidrojen 25°C ve 1 atmosfer durumundan -20°C ve 1
atmosfer durumuna gelir ve buradan qL, 2=639.1 kJ/kg H2 olarak bulunur.
Yukarıdaki ifadelere göre alınan ısıların oranını ifade eden bir z parametresi,

z=

q L ,1
qL,2

(ARS’de soğutulan gaz kütlesi/kullanılan jeotermal su kütlesi)

(2.32)

şeklinde tanımlanabilir. Buradaki z parametresi absorpsiyonlu soğutma sistemine giren birim kütle
jeotermal suyla, absorpsiyonlu soğutma sisteminde soğutulabilen gaz kütlesini ifade eder. Yukarıdaki
denklem 2.32’ den z = 1.457 (=931/639.1) olarak bulunur. Böylece, 200°C’deki 1 kg jeotermal suyla
1.457 kg hidrojeni, 25°C’den -20°C’ye soğutabileceğimiz görülür.
Model 6: Bu modelde 200°C’deki jeotermal su ideal absorpsiyonlu soğutma sisteminde gazın
sıvılaştırmadan evvel ön soğutmasında kullanılmaktadır. Jeotermal su ARS’den 150°C’de ayrılarak
jeotermal santrale iş üretimi için girmektedir. Hidrojen gazının soğutulduğu sıcaklık -20°C’dir. Bu
bilgilere dayanarak absorpsiyonlu sistemde z = 0.7139 kg gazın, 1 kg jeotermal suyla 25°C’den 20°C’ye kadar soğutulabildiğini görürüz. Jeotermal santralde elde edilen net ideal işi 86.7 kJ/kg olarak
ve hidrojen için gerekli ideal sıvılaştırma işini de 11918 kJ/kg olarak buluruz. Bu sıvılaştırma işlemine
göre y = 0.00727 olarak bulunur. Bir başka ifadeyle 1 kg jeotermal suyla 7.227 gram hidrojen
sıvılaştırılabilir.
Model 7: Basit alkalin elektroliz işlemiyle 1 kg hidrojenin üretilmesi için gerekli minimum elektroliz işi
117,650 kJ/kg H2 olarak bulunmuştu. Sıvılaştırma için gerekli minimum iş ise 11,965 kJ/kg H2 olarak
elde edildi. Bu modelde santralden elde edilen iş hem elektroliz hem de sıvılaştırmada kullanılacağı
için yukarıdaki minimum iş miktarları oranlandığında elektroliz için gereken işin sıvılaştırmanın 9.83
katı olduğu hesaplanır. Yani üretilen işin % 90.8’i elektroliz için, % 9.2’si de sıvılaştırma için
kullanılmalıdır. Jeotermal santralden elde edilen maksimum işi ve elektroliz için gerekli olan minimum
işe oranladığımızda 1 kg hidrojen üretilebilmesi için gereken jeotermal su miktarını model 7’de ideal
şartlar için bulmuş oluruz. Üretilen hidrojen miktarı 0.001219 kg H2/kg jeotermal su olarak bulunur.
Diğer bir ifadeyle, model 7’de 1 kg hidrojen üretebilmek için 820 kg jeotermal su gerekmektedir.
Gerçekte ideal değerlerin elde edilmesi mümkün değildir. Gerçek termodinamik analizlerde
tersinmezlikler dikkate alınmak zorundadır. İdeal olmayan şartlardaki termodinamik analiz sonuçları
aşağıya çıkarılmıştır.
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8.2. Modellerin İdeal Olmayan (Tersinmez) Analiz Sonuçları
Model 1: İdeal olmayan, gerçek şartlarda analiz yapıldığında jeotermal santralden elde edilen net iş
denklem 2.4’ten 57.75 kJ/kg olarak bulunur. Elektroliz verimi denklem 2.15’ten % 75 olarak bulunur.
Hidrojenin elektrolizi için gerekli gerçek iş denklem 2.17’den 156,865 kJ/kg hidrojen olarak bulunur.
Jeotermal sudan üretilebilen hidrojen miktarı denklem 2.18’den 0.0003682 kg H2/kg jeotermal su
olarak bulunur. Bir başka ifadeyle 1 kg hidrojeni tersinmez şartlarda elde edebilmek için 2716 kg
jeotermal su gerekmektedir.
Model 2: Bu modelde elektroliz verimi denklem 2.15’ten % 78 olarak bulunur. Hidrojenin elektrolizi için
gerekli gerçek iş denklem 2.17’den 142,880 kJ/kg H2 olarak bulunur. Jeotermal sudan üretilebilen
hidrojen miktarı denklem 2.18’den 0.0004043 kg H2/kg jeotermal su olarak buluruz. Bir başka ifadeyle
gerçek şartlarda 1 kg hidrojen üretebilmek için 2473 kg jeotermal su gerekmektedir.
Model 3: Bu modelde elektroliz verimi denklem 2.15’ten % 90 olarak bulunur. Hidrojenin elektrolizi için
gerekli minimum gerçek iş denklem 2.17’den 84,723 kJ/kg hidrojen olarak bulunur. Üretebileceğimiz
hidrojen miktarını ideal olmayan şartlarda model 3 için denklem 2.18’den 0.0006816 kg H2/kg
jeotermal su olarak buluruz. Bir başka ifadeyle gerçek şartlarda 1 kg hidrojen elde edebilmek için 1467
kg jeotermal su kullanmak gerekmektedir.
Model 4: Bu modelde jeotermal kaynaktan üretilen işle, sıvılaştırılma çevriminde hidrojen gazı
sıvılaştırılıyor. Net jeotermal gerçek işi 57.75 kJ/kg olarak bulunur. 1 kg hidrojenin sıvılaştırılması için
gerekli gerçek iş 70,379 kJ/kg hidrojen olarak bulunur. Bu sistemde sıvılaştırılabilecek hidrojen gazı
miktarı ise, 0.0008206 kg H2/kg jeotermal su olarak hesaplanır. Yani, 1 kg hidrojeni bu yöntemle
sıvılaştırabilmek için 1219 kg jeotermal akışkan gerekmektedir.
Model 5: Jeotermal kaynak enerjisi, hidrojenin sıvılaştırılmasından önce ASR sistemiyle ön soğutma
yapmakta kullanılıyor. Bu sayede birim hidrojenin sıvılaştırılması için gerekli maksimum işte bir azalma
gerçekleşmektedir. Hesaplamalar yapıldığında gerçekte, -20°C’ye soğutulmuş hidrojen gazının bu
sistemle sıvılaştırılması için gerekli iş miktarı 58,594 kJ/kg hidrojen olarak bulunur. ASR sisteminin
gerçek etkinlik katsayısı ise, 0.52 olarak bulunur. Soğutulabilen hidrojen gazı miktarı ise, 0.07058 kg
H2/kg jeotermal su olarak bulunur. Yani, 25°C’de 1 kg hidrojeni, bu sistemle sıvılaştırma öncesi 20°C’ye soğutmak için gerçekte 14.17 kg jeotermal akışkan gerekmektedir.
Model 6: Jeotermal enerji önce ASR sisteminde ön soğutmada, daha sonra sıvılaştırma çevriminde iş
olarak kullanılmaktadır. Yani, gerçekte bu sistemde jeotermal akışkan üretilebilen iş 49.25 kJ/kg olarak
bulunur. Sıvılaştırma işlemi için gerekli iş ise, 57,999 kJ/kg hidrojen olarak bulunur. Birim kütle
soğutulabilen hidrojen miktarı 0.03469 kg H2/kg jeotermal su olarak hesaplanır. Sıvılaştırılabilen birim
kütle hidrojen gazı miktarı ise, 0.0008491 kg H2/kg jeotermal su olarak bulunur. Yani, 1 kg hidrojen
soğutulup sıvılaştırılması için bu sistemde, 1178 kg jeotermal akışkan gerekmektedir.
Model 7: Minimum elektroliz entalpi değeri 25°C ve 1 atmosfer basınç altında 285,830 kJ/kmol olarak
bulunmuştu. Gibbs serbest oluşum değeri ise 237,180 kJ/kmol olarak bulunmuştu. Bu değerlerden
elektroliz verimliliği denklem 2.15’ten 0.75 olarak bulunur. Bu değeri kullanarak ideal olmayan
şartlarda minimum elektroliz işini denklem 2.17’den bulabiliriz. Buradan ideal olmayan şartlardaki
minimum elektroliz işini hidrojen için 156,865 kj/kg olarak hesaplarız. Sıvılaşrırma için gerekli olan iş
ise,70,379 kJ/kg hidrojen olarak hesaplanmıştı. Dolayısıyla bu sistemde jeotermal kaynaktan üretilen
işin bir kısmı üretimde ve diğer kısmı da sıvılaştırma da kullanılacaktır.
Üretebileceğimiz ve sıvılaştırabileceğimiz hidrojen miktarını bulmak için jeotermal santral güç çıktısını
elektroliz için gerekli işe bölersek 0.0002541 kg H2/kg jeotermal su değeri elde edilir. Sıvılaştırılan
hidrojen miktarı da 0.0002541 kg H2/kg jeotermal olarak bulunur. Diğer bir ifadeyle 1 kg hidrojeni
gerçekte bu sistemle üretebilmek ve sıvılaştırmak için 3935 kg jeotermal su gerekmektedir.
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8.3. Modellerin Termodinamik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Proje kapsamında jeotermal enerji destekli hidrojen üretimini ve sıvılaştırılmasını içeren 7 ayrı model
ideal ve ideal olmayan şartlarda termodinamik analizleri yapılmıştır. Modeller ile ilgili parametrik
çalışma grafikleri incelendiğinde termodinamik performans parametrelerinin jeotermal kaynak sıcaklığı
arttıkça olumlu yönde değiştiği görülmektedir (Şekil 15-16). Bir başka ifadeyle jeotermal kaynak
sıcaklığı arttıkça aynı miktarda jeotermal su ile daha fazla hidrojen üretilebilmekte ve
sıvılaştırılabilmektedir. Ayrıca, bu değişim trendinin ideal ve gerçek çalışma şartları analizine göre
değişiklik göstermediği gözlenmiştir. Gerçekçi jeotermal santral ve sıvılaştırma çevrim verileri
kullanıldığında, gerçek sistemin ikinci-yasa verimi % 20’lerin biraz altında seyretmektedir. Bu değer de
gerçek sistemlerin performansını arttırmak için % 80’lik bir potansiyel olduğu anlamına gelmektedir.
4
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Şekil 15. Hidrojen Üretim Modellerinin İdeal Şartlarda Kg Jeotermal Su Başına Üretilebilen Gram
Hidrojen Miktarları.
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Şekil 16. Hidrojen Üretim Modellerinin İdeal Olmayan Şartlarda Kg Jeotermal Su Başına Üretilebilen
Gram Hidrojen Miktarları.
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Şekil 17. Hidrojen Sıvılaştırma Modellerinin İdeal Olmayan Şartlarda 1 Kg Jeotermal Suyla
Sıvılaştırılabilen Hidrojen Miktarları.
Hidrojen gazı sıvılaştırma öncesi absorpsiyonlu soğutma sisteminde ön bir soğutmaya tabi tutulduğu
için sıvılaştırmada harcanan iş miktarı düşmektedir. Daha düşük sıcaklığa bir ön soğutmada, iş
düşüşünün daha fazla olduğu gözlenir (Şekil17). Şekilde görüleceği gibi ön soğutma sıcaklığı -20°C
iken sıvılaştırma için gerekli işteki azalma ideal şartlarda % 0.45 civarında iken, ideal olmayan
durumda % 17 civarında olmaktadır.
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(b)
28
Model 5 gerçekte sıvılaştırma işindeki azalma
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Şekil 18. Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi Sogutulan Hidrojen Gazının Sıvılaştırılması İçin Gerekli İş
Miktarındaki Azalmanın Sıcaklıkla Değişimi. (a) İdeal, (b) İdeal Olmayan Şartlarda
Model 5’ teki absorpsiyonlu soğutma sisteminde sıvılaştırılan gaz kütlesinin birim kütle jeotermal suya
oranı (z parametresi), gaz soğutucusunun sıcaklığının bir fonksiyonu olarak hem ideal hem de ideal
olmayan şartlar için Şekil 19 ve 20’de görülmektedir. Artan soğutucu sıcaklığıyla z parametresi
hiperbolik olarak artmaktadır.
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Şekil 19. Jeotermal Suyla Absorpsiyonlu Soğutma İşleminde, Sıcaklığın Değişimine Göre Soğutulan
Hidrojen Miktarının İdeal Şartlardaki Değişimi.
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Şekil 20. Jeotermal Suyla Absorpsiyonlu Soğutma İşleminde, Sıcaklığın Değişimine Göre Soğutulan
Hidrojen Miktarının İdeal Olmayan Şartlardaki Değişimi.
Tablo 1’de özetlenen sonuçlar incelendiğinde modellerin performanslarının birbirine yakın olduğu ve
her üç modelin de termodinamik açıdan uygulanabilir olduğu görülmektedir. İdeal şartlarda elde edilen
sonuçlar ışığında Model 2’de uygulanan ön ısıtmayla elektroliz için gerekli işin yaklaşık % 5
azaltılabildiği hesaplanmıştır. Model 3’te uygulanan yüksek sıcaklıkta buhar elektrolizi işleminde elde
edilen tasarrufun % 30’a ulaştığı görülmektedir. Gerek Model 2 gerekse Model 3’teki sistemin daha
karmaşık olması nedeniyle ekonomik analizde bu modellerin ilk yatırım maliyetlerinin daha fazla
olması beklenmelidir. İdeal olmayan şartlarda elde edilen sonuçlarda hesaplanan verimlerin her
modelde farklı olması nedeniyle Model 2 ve Model 3’ün sağladığı avantajlar ortaya çıkmamıştır. Bu
bağlamda ideal şartlarda yapılan analiz sonuçlarının termodinamik açıdan yol gösterici olduğu
düşünülmektedir.
Tablo 2.de özetlenen sonuçlar incelendiğinde Model 5’in Model 4 ve Model 6 ile doğrudan
karşılaştırılmasının mümkün olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni Model 5’te jeotermal enerjinin
tamamen gazın ön soğutması için kullanılmasıdır. Model 6’da elektroliz için gerekli olan iş Model 4’e
göre önemli ölçüde artmaktadır. Çünkü jeotermal ısının bir kısmı absorpsiyonlu sistemde gazın ön
soğutması için kullanılmaktadır. Termodinamik açıdan Model 4’ün Model 6’ya göre daha iyi
performans gösterdiği söylenebilir. Model 5’te uygulanan absorpsiyonlu soğutmanın ise cazip bir
alternatif oluşturabileceği anlaşılmaktadır.
Model 7’de önerilen sistemle jeotermal gücün hem hidrojen üretimi hem de hidrojen sıvılaştırması için
kullanımı ile ilgili termodinamik performans sonuçları üretilen gücün % 90’ını üretimde kullanılırken %
10’u ile sıvılaştırmanın yapılabileceğini ortaya koymuştur. Bu modelin hidrojen üretimi ve
sıvılaştırmasına imkan veren komple bir santral fikrini hayata geçirmek için son derece elverişli olduğu
düşünülmektedir.
Bütün sonuçlar beraber değerlendirildiğinde jeotermal enerjinin hidrojen üretimi ve sıvılaştırmasında
kullanımı için farklı modellerin termodinamik açıdan başarıyla uygulanabileceği görülmektedir.
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Tablo 1. Üretim Modellerinin Termodinamik Analiz Sonuçları
1 kg jeotermal sudan üretilebilen
hidrojen miktarı
(kg hidrojen/kg jeotermal su)

1 kg hidrojen üretmek için gerekli
jeotermal su miktarı
(kg jeotermal su/kg hidrojen)

İdeal
Şartlarda

İdeal Olmayan
Şartlarda

İdeal Şartlarda

İdeal Olmayan
Şartlarda

Model 1

0.001343

0.0003682

745

2716

Model 2

0.001418

0.0004043

705

2473

Model 3

0.001911

0.0006818

524

1467

Model 7

0.001219

0.0002541

820

3935

Model

Tablo 2.Sıvılaştırma Modellerinin Termodinamik Analiz Sonuçları

İdeal

İdeal
Olmayan

1kg hidrojeni
sıvılaştırmak için
gerekli olan jeotermal
su miktarı
(kg jeotermal su/kg sıvı
hidrojen)
İdeal
İdeal
Olmayan

Model 4

0.01319

0.0008206

75.82

Model 5

-

-

Model 6

0.01193

Model 7

0.001219

Model

1 kg jeotermal suyla
sıvılaştırılabilen hidrojen
miktarı
(kg sıvı hidrojen/kg
jeotermal su)

1kg jeotermal suyla
soğutulabilen hidrojen
miktarı
(kg hidrojen/kg jeotermal
su)
İdeal

İdeal
Olmayan

1219

-

-

-

-

1.457

0.07058

0.0008491

83.81

1178

0.1430

0.03469

0.0002541

820

3935

-

-
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ÖZET
Jeotermal enerji alanında araştırma, geliştirme faaliyetleri ile mevcut jeotermal enerji uygulamalarının
topluma tanıtılması çalışmalarını yürüten Jeotermal Araştırma Merkezleri ABD ve Avrupa’da 1970’li
yıllardan bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de 1935 yılında Enstitü adıyla yerbilimleri
alanında bilimsel araştırma ve uygulama yapmak üzere kurulan MTA, yerbilimleri alanında Türkiye’nin
ilk ve en önemli araştırma kurumu olmuştur. Jeotermal enerji ile ilgili ilk çalışmalar MTA tarafından
1960’lı yıllarda başlatılmıştır. Yaklaşık 50 yıllık süreçte geliştirilen sahalar, çeşitli uygulamalar, yasal
düzenlemelerle bugün jeotermal enerji kaynaklarına yoğun bir ilgi gösterilmektedir. Bu süreçte
ülkemizde bazı üniversitelerin bünyesinde “Araştırma Merkezleri” oluşturulmaya başlanmış, fakat
Amerika ve Avrupa’daki benzerlerine yakın performans gösterememişlerdir. Ülkemizde birçok kurum
ve özel kuruluş bu Araştırma Merkezleri hakkında bilgi sahibi değildir ve karşılaştıkları sorunlarını
çözmekte zorlanmaktadırlar. Bu çalışma kapsamında Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Araştırma
Merkezlerinin özellikleri, bilimsel araştırmaları, kamu ve özel sektör ilişkileri, araştırmalara
getirebilecekleri yenilikler ile ilgili bilgiler irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, Jeotermal Merkezler, Araştırma

ABSTRACT
Many Geothermal Energy research center have been working about application, research and
improve geothermal system in USA and Europe since 1970. Mineral Research & Exploration General
Directorate (MTA), established in 1935 with the aim of conducting scientific and technological research
on earth science, is a universally well known and leading organization in Turkey. The first geothermal
energy research was started by MTA in 1960. Many studies have been done about improved
geothermal field, different application, and legal regulation for geothermal energy for approximately
fifty years. For these reasons, some university have established research center in Turkey, but these
centers have not almost same performance as in USA and Europe. Many private and governmental
organizations have not got enough information about these Research Center and these organizations
come across many engineering problems. In this study, properties of Geothermal Energy Center, its
Scientifics research, its relation between private and government organization will be discussed.
Key Words: Geothermal energy, Geothermal centers, Research

1. GİRİŞ
Enerji, günümüzde tüm dünya ülkelerinin en başta gelen sorunları arasındadır. Bunun en önemli
nedenleri nüfus artışı, sanayileşme ve yaşam standartlarının yükselmesi olarak gösterilmektedir. Tüm
dünyada hızlı bir artış gösteren enerji gereksiniminin büyük bir kısmı, bir süre daha fosil yakıtlar ve
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hidrolik enerji ile karşılanabilecektir. Fosil yakıtların kısa bir dönemde tükenmesi ve bir süre sonra
bunların yerini yeni enerji kaynaklarının alması beklenmektedir. Son yıllarda bütün ülkeler yeni enerji
kaynaklarının geliştirilmesine özen göstermektedir. Bu enerjilerden en önemlisi ise yenilenebilir enerji
kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında jeotermal enerji günümüzde ve yakın gelecekte
ülkelerin en önemli enerji kaynağı konumuna gelecektir. Jeotermal enerji yerkabuğunun çeşitli
derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal
enerji, jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan
faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz,
güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür. Jeotermal enerjinin termal amaçlı olarak
kullanımı ilk çağlardan beri bilinmektedir ancak enerji kaynağı olarak kullanımı ilk defa 1904 yılında
İtalya’da Larderello kuru buhar jeotermal sahasında küçük çaplı bir elektrik santralinin kurulması ile
başlamıştır [1]. Son yıllarda jeotermal enerji ile ilgili çalışmalar yoğunluk kazanmıştır. 2010 yılında
dünyada jeotermal enerji kullanımı 438,071 TJ/yıl (121,696 GWh/yıl) ulaşmıştır [2]. Jeotermal enerji
birçok sektör de kullanılmaktadır. Jeotermal enerjinin kullanım dağılımına göre; % 49.0 ısı pompası, %
24.9 banyo ve yüzme, % 14.4 ısıtmacılık (%85’ i merkezi ısıtma), %5.3 seracılık ve açık zemin
ısıtmacılığı, % 2.7 endüstriyel proses ısıtması, % 2.6 su ürünleri yetiştirme havuzu ısıtması, % 0.4
tarımsal kurutma, % 0.5 kar eritme ve soğutma, % 0.2 diğer kullanımları kapsamaktadır [2, 3].
Türkiye önemli bir jeotermal potansiyeli olan Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerindedir. Türkiye,
jeotermal sistemlerin oluşumunu sağlayan unsurların yaygın olması sonucu jeotermal enerji
potansiyeli açısından dünyadaki zengin ülkeler arasında bulunmaktadır. Türkiye’de ilk jeotermal
aramalar 1960’lı yıllarda MTA tarafından başlatılmıştır. Bu aramalar sonunda MTA tarafından 185
jeotermal alan keşfedilmiştir. Türkiye’de 1500 dolayında sıcak ve mineralli su kaynağı ve kuyu
mevcuttur (Şekil 1). Elektrik üretimi için 2010 yılında toplam kurulu güç 100 MWe tır [4]. Türkiye’de
kaynak ve kuyulardan elde edilen termal su kapasitesi 4078MWt tır. Jeotermal uygulamalarda en
önemli gelişme doğrudan ısı kullanımı olarak 201.000 konut, termal tesis karşılığı ısıtma ve yaklaşık
2.300.000 m2 sera ısıtması düzeyine ulaşılmış olmasıdır [3, 5].

Şekil 1. Türkiye’de Genç Tektonik Hatlar ile Sıcak Ve Mineralli Su Kaynaklarının Dağılımı [6]

Jeotermaldeki hızlı gelişme ile birlikte karbondioksit, kabuklaşma, korozyon gibi birçok sorun ortaya
çıkmıştır. Hem jeotermal kaynakların sürdürülebilirliği hem de bu sorunların çözülebilmesi için ciddi
anlamda Ar-Ge gerekmektedir. Bu çalışmalar, bu konu da gelişmiş merkezler bünyesinde
irdelendiğinde söz konusu jeotermal kaynakların sürdürülebilirliğini artırdığı gibi yatırımcının da önünü
açacaktır. Bu çalışma kapsamında ülkemizde ve gelişmiş olan bazı ülkelerde bu konu ile ilgili çalışan
merkezler hakkında bilgi sunulmuştur.
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2. TÜRKİYE’DE JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Tablo 1. Türkiye Yenilenebilir Enerjiler ile İlgili Merkezler
ÜNİVERSİTELER
Adnan Menderes Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kocaeli Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi

MERKEZ ADI
Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Su Kaynakları Geliştirme Araştırma ve Uygulama
Merkezi
Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları
Uyg. ve Araş. Merkezi
Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(YEBİM)

KURULUŞ
YILI
2007
2006
2009
2009
Faaliyette
değil

Gönen Jeotermal Enstitüsü
Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim
Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enerji Kaynakları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (ÇEKAM)
Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(JENARUM)
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Temiz Enerji araştırma ve Uygulama Merkezi
(TEMENAR)
Yeni ve Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (YETAM)
Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi
(HÜGEM)
Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Yer Bilimleri ve Yeraltı Kaynakları Uygulama
Araştırma Merkezi
Enerji Bilimleri ve Teknoloji Uygulama Araştırma
Merkezi
Enerji Enstitüsü
Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
(JEOMER)
Yer ve Uzay Bilimleri Merkezi (YUBAM)
Temiz Enerji Kaynakları Araştırma ve Geliştirme
Merkezi (MÜTEK-ARGE)
Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma ve
Uygulama Merkezi (YEKARUM)
Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral
Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi

2007
2007
1998
1978
2005
1993

2009

2003
2005
1996
2006
2002
2002
2001

Ülkemizde jeotermal ile ilgili araştırmalar 1935–2000 yıllar arasında Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü (MTA) tarafından sürmüştür. Ancak, ülkemizdeki enerji açığının büyümesi ve jeotermal ile
ilgili düzenlemeler sonucu bu kaynakların hem araştırılması hem de geliştirilmesi yönünde hem kamu
hem de özel sektörler tarafından çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak ülkemizde birçok
üniversite yenilenebilir enerjinin araştırılması amacıyla bünyelerinde araştırma birimleri kurmuşlardır.
Türkiye’de 154 üniversite (102 Devlet Üniversitesi ve 52 vakıf Üniversitesi) bulunmaktadır. Bu
üniversiteler arasında sadece 19 üniversitede yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili merkezler
bulunmaktadır (Tablo 1).
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Bu merkezlerin çoğu Yenilenebilir Enerji, Su kaynakları, Yer Bilimleri ve Çevre gibi isimlerle karşımıza
çıkmaktadır. Jeotermal enerji adını taşıyan ve bu konuda çalışan ülkemizde sadece beş adet merkez
bulunmaktadır. Ancak bu merkezlerden üç tanesi (IYTE, DEU, Süleyman Demirel) aktif olarak
çalışmaktadır. Bu merkezlerde, jeolojik, jeofizik, jeokimyasal, rezervuar, enerji verimliliği, tasarım,
eğitim gibi alanlarda çalışmalar sınırlı düzeyde sürmektedir. Bu merkezler içerisinde İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü’nde bulunan, Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (JEOMER)’nin
altyapısı alçısından diğer merkezlere göre biraz daha gelişmiştir. Ülkemizde, kuyu içi sıcaklık ve
basıncı ölçümleri, kayaçların ısı iletimi gibi çalışmalar bu merkez bünyesinde sağlanmaktadır. İTÜ,
ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi’nde jeotermal araştırmalar ile ilgili merkez olmamasına rağmen,
bünyelerindeki Jeoloji ve Petrol Mühendisliği bölümlerinde jeotermal enerji çalışılmaktadır.

2. DÜNYADA JEOTERMAL ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Fosil yakıt kullanımının neden olduğu en önemli sorun ise hava kirliliği ve sera etkisini oluşturan
karbondioksit yayınımı ile küresel ısınmadır. Kyoto protokolü (1997) ile tüm ülkelerin karbondioksit
yayınımını azaltıcı yönde tedbir almaları kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, dünyadaki bazı ülkeler enerji
gereksinimlerini belirledikleri oranda yenilenebilir enerjilerden sağlanmasını zorunlu kılmışlardır.
Bunun bir sonucu olarak dünya da bu konuda çeşitli organizasyonlar ve merkezler kurulmuştur.
Bunlardan The International Geothermal Association (IGA), 1988’de, tüm dünyada jeotermal ile ilgili
çalışmaları irdelemek ve geliştirmek için kurulmuş bilimsel, eğimsel ve kültürel bir organizasyondur. 65
ülkede 5000’den fazla üyesi bulunmaktadır [7]. IGA, The Geothermal Education Office (GEO),
Geothermal Energy Association, Geothermal Resources Council ve GEO-HEAT CENTER gibi
dünyadaki organizasyonlar jeotermal sektörün gelişmesine yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. Bu
kurumların bünyelerinde de bir dizi eğitim çalışmaları sürmektedir.
Bu organizasyonlar dışında, birçok ülkede jeotermal enerji ile ilgili merkezler kurulmuştur. Özellikle
Amerika ve Avrupa’daki merkezler aktif olarak hem eğitim hem de araştırma çalışmaları yapmaktadır.
Örneğin, Nevada Üniversitesinde bulunan The Great Basin Center for Geothermal Energy özel ve
kamu sektörü ile ilgili jeoloji, jeokimya, jeofizik, uzaktan algılama, sismoloji gibi konularda yoğun
projeler sürdürmektedir. Ayrıca, Almanya’da Bochum Univeristy of Applied Sciences, RWTH Aachen
University, Gelsenkirchen University of Applied Sciences, University of Applied Sciences
Ostwestfalen-Lippe destekleri ile kurulan Uluslararası Jeotermal Merkezi birçok konuda eğitim
çalışmaları sürdürdüğü gibi birçok uluslararası proje çalışmaları da yapmaktadır. Romanya’da Oradea
Üniversitesi Milli Jeotermal Araştırma Merkezi, eğitim bakanlığının emri ile kurulmuştur. Bu
merkezinde altyapısı son derece iyidir. Bu merkez bünyesinde bir jeotermal santral, yüksek basınçlı
test laboratuarı, bilgisayar benzetim laboratuarı, güç santrali ve direkt kullanım için SKADA sistemi
kontrol odası bulunmaktadır. İtalya’da bulunan, The Centre of Excellence for Geothermal Energy
Larderello (CEGL) merkezi, jeotermik araştırmaları desteklemeyi, uluslararası araştırıcılar arasında
birleşme için fırsatları geliştirmeyi ve jeotermal kaynakların tanımı, sınıflandırması ve kullanımını
ilerletmek için gelişmiş teknolojiler ve uluslararası bir ağ yaratmayı amaçlamaktadır. Jeotermal ile ilgili
diğer ülkelerde de üniversiteler bünyelerinde çeşitli merkezler bulunmaktadır.

SONUÇ
Hem dünya’da enerji gereksinimine katkı konması hem de küresel ısınmanın minimize edilmesi için
yenilenebilir enerji kaynakları son derece önemlidir ve günümüzün en önemli tematik ve araştırma
konuları arasındadır. Bu nedenle, aktif zonlar üzerinde yer alan ülkelerde özellikle jeotermal ile ilgili
çalışmalar son dönemlerde artmıştır. Jeotermal Enerji ile ilgili araştırmaların artırılması, özendirilmesi
ve yapılan çalışmaların sunulması amacıyla beş yılda bir Dünya Jeotermal Enerji Kongreleri
düzenlenmektedir. Bu kongrede eğitime ve araştırmaya önemli oranda yer verilmektedir. Jeotermal
enerji ile ilgili bu artışın bir sonucu olarak birçok ülke jeotermal sistemlerini geliştirmek,
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sürdürülebilirliğini artırmak için araştırma merkezleri kurmuştur. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasında
bulunan merkezlerin bünyesinde çok sayıda bilim insanı çalışmaktadır. Bu merkezlerin bünyelerinde
yerbilimleri, temel bilimler ve mühendislik bilimleri uzmanlık alanlarına sahip bilim insanları
çalışmaktadır ve kadroları ise bu merkezler bünyesinde bulunmaktadır. Yurtdışındaki merkezler
ülkemizdeki Enstitüler gibi çalışmaktadır. Ülkemizdeki üniversitelerde bulunan merkezlerde yasalar
gereği bünyesinde kadrolu öğretim üyeleri alamamaktadır. Bu nedenle, ülkemizdeki çalışmalar
gönüllük esasına dayanmaktadır. Ayrıca, özel ve kamu sektörü ile ilgili bu konudaki ortak çalışmalar
son derece azdır. Jeotermal kaynakların sürdürülebilirliği için jeotermal merkezler son derece
önemlidir. Jeotermal enerji merkezleri, jeotermal uzmanlar topluluğu içinde, bilimsel ve teknik veri ve
bilgiyi derlemek, yayımlamak ve yaymak vasıtasıyla, jeotermal kaynakları araştırma, geliştirme ve
yararlarını teşvik etmeyi amaçlamaktadırlar. Bu merkezlerin diğer bir amacı ise veri ve teknik bilginin
toplanması, paylaşılması, ulusal ve uluslararası projeler yaygınlaştırılmasını hedeflemektedirler. Bu
nedenle, bu merkezlerin geliştirilmesi, bu merkezler bünyesinde kadrolu elemanların sağlanması, özel
sektörün araştırmaları için bu merkezden destek alması ülkemizde jeotermal enerji kaynaklarının
sürdürülebilirliği için son derece önemlidir.
Ülkemizde, jeotermal şirketlerin ve yatırımların sayısı hızlı bir şekilde artmaktadır, bu konudaki
araştırmalar ise yoğunlaşmaktadır. Ancak özel sektör ve üniversiteler arasında bu konu hakkında
çalışmalar son derece yetersizdir. Ülkemizde, özel sektör araştırma merkezlerin önemini ve altyapısı
konusunda bilgi sahip değillerdir. Üniversiteler ise bu merkezler bünyesinde yaptığı çalışmaları
yeterine tanıtamamışlardır. Bölge kalkınma ajanları ülkemizin kaynaklarının geliştirtmesine yönelik
çeşitli konularda önemli oranda destekler vererek bu tür merkezlerin altyapısını geliştirmeye yönelik
kaynak sağlamaktadır. Ülkemizde jeotermal ile ilgili yapılan bütün çalışmaların izlenmesi, verilerinin
düzenli olarak depolanması ve geleceğe yönelik stratejilerin geliştirmesi amacıyla mutlaka hem
merkezlerin alt yapısının uluslararası bir seviyeye çıkarılması hem de bu konu ile ilgili çalışan özel ve
kamu sektörünün sorunlarına yönelik ortak çalışma yürütmesi zorunludur.
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JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALLERİ PROJE YÖNETİMİ
Niyazi AKSOY
Mehmet ŞİŞMAN

ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye'de geçerli yasal mevzuat çerçevesinde jeotermal sahalarda gerçekleştirilen
jeotermal kaynaklı elektrik üretim projelerinin geliştirilmesi ve saha yönetimi tartışılmaktadır. Amacımız
proje yöneticileri için bir rehber oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal enerji, proje yönetimi.

ABSTRACT
In this study, electricity production from geothermal sources, development of geothermal fields and
field management, in terms of current legal framework in Turkey are discussed. Our goal is to create a
guide for project managers.
Key Words: Geothermal energy, project management.

1. GİRİŞ
Türkiye'de jeotermal kaynakların işletilmesi 5686 sayılı[1] yasa ile düzenlenmiştir. Türkiye'nin jeotermal
potansiyelini kestirmek için yapılan en yeni çalışmada[2] doğrudan kullanım için 35.000 – 45.000 MWt;
elektrik üretimi için 1200–1800 MWe değerleri hesaplanmıştır. Elektrik üretim projelerindeki başarılar
ve teşvikler sonucu kurulu güç 94.2MWe, inşaatı ve planlaması devam eden 257.4 MWe ile birlikte,
jeotermal kaynaklı elektrik üretim kurulu gücünün 2014 yılı sonuna kadar 351.6 MWe'a ulaşması
beklenmektedir. Jeotermal kaynaklı sera büyüklüğü 5.000 dönüme yaklaşmakta, bölgesel ısıtmalarda
ise durgunluk devam etmekte olup 60.000 KE kapasite bulunmaktadır.
Jeotermal kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, yasal alt yapının yatırımları teşvik
etmesi, kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayan, çevre duyarlılıklarını göz ardı etmeyen başarılı
projelerin sayısı çoğalmalıdır. Bu çalışmada, jeotermal kaynaklı elektrik üretim projelerindeki
deneyimlerimiz paylaşılmış ve mevzuat tartışılmıştır.

2. KAYNAK EDİNME VE YÜKÜMLÜLÜKLER
2.1 Saha Ruhsat Sahibi Olma
Türkiye'de jeotermal sahalardaki faaliyetler, 3.6.2007 tarihli "5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanunu" ile düzenlenmiştir [1]. Jeotermal sahaların ruhsat işleri ve denetimleri üç kamu
Jeotermal Enerji Semineri

X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 13/16 NİSAN 2011/İZMİR

_______________________

292 _______

kurumuna paylaştırılmıştır. Bunlar: İdare (İl Özel İdareleri), Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM),
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA). Yasaya [1] göre MİGEM'in görevi ruhsatlara ilişkin
sicillerin tutulmasıdır. Esas sorumluluk İdare'lerde olmak üzere, genellikle İdare'nin talebi üzerine
MTA'da denetim görevi yüklenmektedir. Özel ve tüzel kişiler jeotermal sahalarda ruhsat sahibi
olabilmekte, ruhsatlar devredilebilmektedir. Arama ruhsatlarının süresi üç yıl olup, ruhsat sahibinin
talebi üzerine bir yıl uzatılabilmektedir.. İşletme ruhsatlarının süresi 30 yıldır. Ruhsat sahibinin talebi
üzerine 10'ar yıllık süre uzatımı yapılabilmektedir. Arama ruhsatı için 1/25.000 ölçekli harita
koordinatları ile istenilen alanın belirtilmesi ve arama projesi ile İdareye başvurulması yeterlidir.
Yasaya göre İdare başvuruyu MİGEM'e gönderir. MİGEM başvuru yapılan alanın bir başka ruhsatla
çakışıp-çakışmadığını inceler, çakışıyor ise çakışmayan kısımlarını belirterek, "ruhsat verilebileceğini"
İdareye bildirir. Daha sonra İdare arama ruhsatını verir. Yatırımcının jeotermal alanlarda faaliyet
gösterebilmesi için yukarıda çizilen çerçevede arama veya işletme ruhsatına sahip olması zorunludur.
2.2 Ruhsat Yükümlülükleri
Yasaya göre, arama ruhsatı sahipleri en fazla dört yıl içerisinde, jeotermal kaynağı bulmak ve
işletilebilir hale getirmek zorundadır. Arama ruhsat süresinin sonunda, işletme ruhsatı alınamamış ise
ruhsat düşmekte ve idare bu alanları yeniden ihale ile devredebilmektedir. Arama ve işletme ruhsat
dönemlerinde, ruhsat sahibi, teminat ve harçları ödemeli ve yıllık faaliyet raporları vermelidir.
Kurulacak tesis işletmeye alınmadan önce Kaynak Koruma Alanı Etüt'ü yaptırılıp, İdare üzerinden
MTA'nın "onay" vermesi gerekmektedir. Yasaya göre kaynak koruma alanı etüdü olmayan işletmelere
faaliyet izni verilmemektedir. Diğer yandan sondaj çalışmaları ve projenin gerçekleştirileceği alan için
ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) raporu alınması ve bu raporda belirtilen önlemlerin uygulanması
zorunludur.
2.3 Mülkiyet Hakları
Jeotermal faaliyetlerin yürütülmesi için gereken arazilerde faaliyet gösterilmesi için mülk sahipleri ile
ruhsat sahiplerinin öncelikle karşılıklı anlaşmaları arzu edilmiş, gereken hallerde kamulaştırma
yapılmasına olanak sağlanmıştır. Kamulaştırma için öncelikle "Kamu Yararı Kararı" alınması
gerekmektedir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Yasası [1] ve Elektrik Piyasası Kanunu
[3], yatırımcılara ihtiyaç duydukları arazilerin kamulaştırılmasını sağlayabilmektedir. Kuyu yerleri, boru
hatları güzergahı için kamulaştırma gerekmesi halinde, işlemler Jeotermal Kaynaklar ve Doğal
Mineralli Sular Kanununa göre yapılmaktadır. Yatırımcının bu durumda İdare'ye başvurması ve kamu
yararı kararı aldırması gerekir, kamulaştırma işlemleri yine İdare tarafından yürütülmektedir. Santral,
trafo ve elektrik iletim hatları için kamulaştırma Elektrik Piyasası Kanununa uyarınca EPDK tarafından
yapılmaktadır. Yatırımcı talebini EPDK'ya iletmekte, talebin kabulü aynı zamanda kamu yararı kararı
olarak değerlendirilmekte ve kamulaştırma işlemleri EPDK tarafından yürütülmektedir. Her iki durumda
da kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma Kanuna [4] göre yapılmaktadır.
Orman ve Hazinenin özel mülkiyetinde ya da Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan her türlü
taşınmaz, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ilişkin projeler için Çevre ve Orman
Bakanlığı veya Maliye Bakanlığı tarafından yatırımcıya tahsis edilebilmekte, izin ve kira bedellerinde
yatırım dönemi boyunca %50 indirim uygulanmakta, orman arazilerinde ORKÖY ve Ağaçlandırma
Özel Ödenek Gelirleri alınmamaktadır [5]. Yasalar, İmar alanları içerisinde yenilenebilir enerji
kaynaklarını ve yatırımcısını koruyan düzenlemeler de içermektedir. Buna göre; Kamu ve Hazine
arazileri üzerinde Yenilenebilir enerji kaynaklarının kaynakların kullanımını ve verimliliğini etkileyici
imar planları düzenlenemez (5346/4)[5]. Jeotermal kaynakların korunması için imar planlarının
yeniden düzenlenmesi gerekir (5686/14-2)[1]. Arazinin kullanımı çerçevesinde, Belediyeler, Kültür ve
Tabiat Varlıları Koruma Kurulları, DSİ, Karayolları, Demiryolları, Tarım ve Çevre İl/İlçe Müdürlükleri ile
ilişkiler yürütülmektedir.
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3. ELEKRİK ÜRETİM LİSANSI
İlgili mevzuata göre göre İdare, elektrik üretim amaçlı işletme ruhsatı alan ruhsat sahibini 15 gün
içinde EPDK'ya bildirmek, ruhsat sahibi de 3 ay içerisinde elektrik üretim lisansı için başvuru yapmak
zorundadır[2]. Ruhsat sahibi lisans müracatında "kurulu güç" belirtilmelidir. Kurulu güç, jeneratörün
üretebileceği güçten veya santral imalatçısının garanti ettiği, en küçük, en yüksek veya ortalama
güçten çok farklı bir değer olabilir. ETBK'nın yönetmeliğindeki tanımı. Kurulu güç (üretim tesislerinde):
Elektrik üreten generatörü tahrik eden makinaların kW cinsinden gücünün, ünite sayısı ile
çarpılmasından elde edilen toplam gücü" şeklindedir (Madde 4/ğğ)[6]. Jeotermal santraller için
türbinlerin kW cinsinden toplam değerleridir. Kurulu gücün lisansta belirtilen değerden farklı olması
durumunda ETKB kabul işlemlerini yapmadığı için, üretim izni verilmemektedir. Sadece, lisansta
belirtilen değerin %3 eksiğine kadar kabul işlemleri devam edebilmekte fakat geçici kabulden önce
lisans tadilatı zorunlu kılınmaktadır.

4. TEŞVİKLER
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda yer alan teşvik düzenlemesi aşağıdaki
gibidir.
"Madde 12/8 Jeotermal kaynak dağıtımı ve üretimini yapan şirketler sanayi kuruluşu ve atık arıtma
kuruluşu olarak değerlendirilirler. Bu değerlendirilmeye göre başta elektrik tarifeleri olmak üzere sanayi
kuruluşları ve atık arıtma kuruluşlarına tanınan tüm teşvik ve haklardan yararlanırlar."
Ancak elektrik üretimini hedefleyen yatırımcılar için başka bir olanak bulunmaktadır: Yatırımcı,
EPDK'dan elektrik üretim lisansını aldıktan sonra, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanuna [8] göre
"KDV ve Gümrük Vergisi İstisnası, Yatırım Yeri Tahsisi" ve yatırımların özel olarak teşvik edildiği
bölgelerde ek olarak "SSK Primi ve Faiz Desteği" sağlayabilmektedir. Elektrik Üretim Lisansına sahip
olan yatırımcı, Hazineye başvurarak "Teşvik Belgesi"ni alması gerekir.
2011 yılında çıkartılan "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı
Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"[9] ile jeotermal enerjiden üretilen
elektrik için 10 yıl süre ile 10.5 ABD Doları cent /kWh lik bir fiyat ve alım garantisi devlet tarafından
verilmiştir. Bu destek ve garanti edilen alım fiyatı sayesinde jeotermal kaynaklı elektrik üretim
projelerinin finansmanı daha da kolaylaşmıştır. Yine bu kanunla jeotermal santrallerde kullanılan
türbin, jeneratör, güç elektroniği, vakum pompaları veya kompresörlerin yerli üretim olması durumunda
ilave olarak 0.7–1.7 $cent/kWh daha teşvik uygulaması yapılmaktadır.

5. KAYNAK GELİŞTİRME
5.1 Jeoloji ve Jeofizik Çalışmalar
Sınırları belirlenen jeotermal sahaların kavramsal modellerini oluşturabilmek için bölgesel ve ruhsatlı
alana ilişkin jeolojik harita ve kesitlerin hazırlanması ve olası kuyu yerlerinin, derinliklerinin belirlenmesi
için jeofizik ve jeokimyasal yöntemlerden yararlanılır. Arama programını hazırlayan jeolog jeofizik
(elektrik rezistivite, CSAMT, AMT, MT) ve jeokimya (su ve kayaç kimyası) yöntemleri gereksinimine
göre programlar ve yürütülmesini kontrol eder. Bu çalışmaların sonunda, uygun verilerin ortaya
çıkması durumunda olası kuyu yeri, derinliği ve olası kuyu logu belirlenerek sondajlı arama aşamasına
geçilir.
5.2 Sondaj Çalışmaları
Sondaj mühendisi olası kuyu logu, derinlik ve sıcaklığın koruma borularına ve sirkülasyon sıvılarına
etkisni dikkate alan bir sondaj programı hazırlar. Programda belirtilen sondaj malzemeleri (vanalar,
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koruma boruları, boru aksesuarları, yüzdürme ekipmaları, matkaplar ve kimyasal maddeler) teslim
süreleri dikkate alınarak satın alınmalı ve belirlenen kuyuyu delebilecek makina ve donanıma sahip bir
sondaj yüklenicisi ile anlaşma yapılmalıdır. Arama ve Geliştirme aşaması için, özellikle 1000 m ve
daha derin sahip sondaj çalışmalarını yürütecek sondaj makinası ve firma sayısı son derece sınırlıdır.
Kuyu maliyetleri 700 – 1000 $/m arasında değişmektedir. Sondaj çalışmalarını yürütebilmek için uygun
sondaj makinesinin temini 5-8 ay; kuyubaşı ekipmanı için 3-10 ay; koruma boruları için 1-4 ay; matkap,
yüzdürme ekipmanları ve koruma borusu aksesuarları için 1-3 ay arasında değişen temin süreleri
proje yöneticileri tarafından dikkate alınmalıdır. Sondaj çalışmalarında kullanılacak malzemeler,
planlanan kuyuların derinlik, sıcaklık ve basıncı dikkate alınarak, kuyuda karşılaşılabilecek yükleri
emniyetli bir şekilde karşılayacak şekilde API standartlarına uygun olarak seçilmelidir.
Sondaj çalışmaları günlük kira bedeli ve kuyu için gereken tüm demirbaş ve tüm sarf malzemelerinin
ruhsat sahibi tarafından karşılandığı anlaşmalarla yapılabildiği gibi, anahtar teslimi olarak da
yapılabilmektedir. 1500 m derinliğe kadar kuyular 20–25 gün; 2500 m derinliğe kadar kuyular 45–50
gün sürelerde delinebilmektedir. Sondaj çalışmalarının yürütülebilmesi için 5–6 dönüm büyüklüğünde
bir alan gereklidir. Alanın düzeltilmesi, ulaşım yollarının yapımı, lokasyonda kullanılacak suyun
sağlanması ve atıkların uygun şekilde yönetimi ruhsat sahibinin sorumluluğundadır.

6. SANTRAL TASARIMI
Elektrik fiyatlarının yükselmesi, teşvikler ve teknolojik gelişmeler, jeotermal kaynak için sıcaklık
sınırının 110-120oC sınırına kadar çekmiştir. Atmosferik sıcaklığın daha düşük olduğu bölgelerde,
daha düşük sıcaklıklı kaynaklardan da elektrik üretimi mümkün olabilmektedir. Kaynak sıcaklığı santral
türünü belirlemektedir. Orta entalpili olarak tanımlayabileceğimiz 110-190oC arasındaki sıcaklığa sahip
kaynaklar için çift çevrimli santraller uygun iken, yüksek entalpili kaynaklar için buhar türbinleri veya
bileşik tip santral çevrimleri uygun olabilmektedir. 190-220oC arası tek buharlaştırmalı santraller, daha
yüksek sıcaklıklar için çift veya üç buharlaştırmalı santraller veya "tek buharlaştırmalı + çift çevrim"
santrallerden oluşan bileşik çevrim santralleri uygun seçim olarak görünmektedir. Buhar santrelleri, çift
çevrimli santrellere göre daha yüksek verime sahip olmalarına karşın NCG'yi uzaklaştırmak için
harcanan enerji nedeniyle, bazı koşullarda çift çevrimli santraller daha uygun olabilir. Ruhsat sahibinin
kaynağın özelliklerine uygun bir santral tipi seçmesi gerekir. Santrallearin sipariş edildikten teslimine
kadar geçen süre 16–36 ay arasında değişmekte, montajları 6–12 ay sürebilmektedir.
Jeotermal santrallerin tasarlanabilmesi için aşağıdaki çalışmaların tamamlanmış ve güvenilir verilerin
üretilmiş olması gerekir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üretim ve reenjeksiyon kuyularının akış performans ilişkisi
Üretim kuyularının ortalama üretim entalpileri
Santral çıkış sıcaklığının alt limiti
Kondanse olmayan gaz (NCG) miktarı
Kabuklaşma-korozyon, üretim ve enjeksiyon sırasında jeotermal suların kimyasal özellikleri
Kuyuların, santral yerinin ve boru hatlarının geçeceği güzergahın koordinat ve kotları
Bölgenin uzun dönem ortalama sıcaklık, nem
Hakim rüzgar yönü ve maksimum rüzgar hızı
Acil durum deşarj hattı veya toplama havuzunun yeri
Enerji bağlantı noktasının yeri, bağlantı gücü
Depremsellik ve zemin parametreleri
Çevresel duyarlılıklar (gürültü, deşarj sıcaklığı, emisyon sınır değerleri)

Akış performans ilişkisi, jeotermal kuyularda kuyubaşı basıncı ve üretim /enjeksiyon debisi arasındaki
ilişkinin çıkartılmasıdır. Kuyular kendiliğinden üretim yapabildiği gibi, pompa ile de üretim yapabilir.
Buhar türbinleri veya çift çevrimli santrallerde akışkanın belirli bir basınçta türbine veya eşanjörlere
ulaşması gerekir. Bu değer, kuyubaşı basıncını ve üretim miktarını belirleyen bir değerdir. Ortalama
akış entalpisi santral tasarımında bilinmesi gereken bir başka faktördür. Uç basınç yöntemi ve dinamik
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sıcaklık ölçümleri ile ortalama akış entalpisi ve kuyu akış performansı belirlenebilir. Kondense olmayan
gazlar buhar türbinleri ve çift çevrimli santrallerin verimleri üzerinde negatif etki yapmaktadır. Çift
çevrimli santrallerde eşanjörlerin buhar bölümünden geçen NCG'ler, ikinci devreye iletilen enerjiyi
azaltır. Buhar türbinlerinde NCG'nin türbin çıkışından uzaklaştırılması için kompresör ve ejektörlerin;
çift çevrimli santraller için eşanjör boyutlarını belirlemek ve tasarım için NCG miktarının oldukça
hassas şekilde bilinmesi gerekir. Mini gaz seperatörleri ve dinamik basınç profilleri kullanılarak NCG
miktarları belirlenebilir.
Jeotermal akışkanların kimyasal özellikleri ve korozyon yapabilme eğilimleri malzeme seçimi üzerine
etkili olmaktadır. Örneklemeler atmosfer koşullarında yapıldıklarından, uçucu bileşiklerin büyük bir
kısmı sıvı fazdan ayrılmakta ve akışkanın kimyasal komposizyonu önemli ölçüde değişmektedir.
Örneğin hafif asidik (pH 4-5) olan jeotermal sular, atmosfer koşullarında örneklendiğinde hafif bazik
(pH 8-9) olarak görülmektedir. Kuyu içinden başlanarak, reenjeksiyona kadar akışkanın geçeceği tüm
yollar üzerindeki sıcaklık-basınç ve seperasyon koşulları altında, üretilen suların korozyon ve
kabuklaşma koşulları dikkate alınmalıdır. AquaChem[10] ve PhrequC[11] gibi programlar kullanılarak,
kuyubaşında atmosfer koşullarında örneklenen suyun kimyasal komposizyonundan hareketle suyun
hareket ettiği bütün yol boyunca (üretim kuyusu, boru hatları, eşanjörler, seperatörler, reenjeksiyon
kuyusu, rezervuar) akışkanın özellikleri, kimyasal komposizyonu ve kabuklaşma eğilimlerini tahmin
edilmesine olanak sağlar.
Uzun yıllar tüm dünyada jeotermal enerji önündeki en büyük engeli oluşturan kabuklaşma sorunu
günümüzde büyük ölçüde çözümlenmiştir[12]. Artık genellikle, uygun inhibitörün bulunmasından
ziyade, miktar ve maliyet optimizasyonu önem kazanmaktadır. Santralin devreye alınmasından önce,
uygun inhibitörün bulunması ve kullanım oranlarının belirlenmesi, karşılaşılabilecek sorunların
önceden belirlenmesi zamanı uygun kullanmak açısından zorunludur. Santral devreye alındıktan
sonra, bu çalışmaları yapmak zaman ve üretim kaybına neden olur, üretim donanımlarının kirlenmesi
ve yıpranmaları ile karşılaşılabilir. Uygun inhibitör ve dozajı saptayabilmek için, sahayı temsil
edebilecek bir kuyu seçilerek, uygun derinliğe indirilmiş bir inhibitör boru düzeneği kullanılarak testler
yapılmalıdır. Test sırasında dozaj miktarı, kuyu üretim miktarı, kuyubaşı basınç ve sıcaklığı ölçülmeli
santral çalışma koşullarını kapsayan aralıklarda test yapılmalıdır. Su analizleri kuyubaşında
yapılmalıdır, korozyon ve kabuklaşma kuponları inhibitörün çalışması hakkında görsel bilgiler sağlar.
Reenjeksiyon, saha yönetiminde en önemli unsurudur. Projenin başlangıcında oluşturulan kavramsal
modele uygun yerlerde ve derinlikte seçilen reenjeksiyon kuyularında, önceden enjeksiyon testleri
yapılarak kuyubaşı basınç-debi ilişkileri çıkarılmalıdır. Basılacak suların kabuklaşma yaratıpyaratamayacağı, dolaysı ile reenjeksiyon koşullarından kaynaklanan inhibitör kullanımına gerek olupolmayacağı belirlenmek zorunludur. Eğer reenjeksiyon için inhibitör kullanılacaksa, dozajlama yerleri
saptanmalıdır. Geçirgenliğin düşük olması durumunda, yüksek kuyubaşı basınçlarında reenjeksiyon
yapılması gerekeceğinden, enerji iç tüketimi artacak santralin toplam verimliliği azalacaktır.
Türbin verimleri, türbin giriş ve çıkış basıncı arasındaki farkla orantılı olduğundan, daha çok güç elde
edebilmek için buhar ya da çift çevrimli santraller türbin çıkışındaki basıncı düşürmek gerekir. Bu
nedenle türbin çıkışında buharın ya da gazın soğutulması gerekir. Bu iş için kondenserler kullanılır.
Kondenserler ısı alış-verişini atmosfer ile yaptıklarından, hava sıcaklı, nem ve rüzgar kondenserlerin
verimini etkiler. Göreceli olarak daha düşük sıcaklık, daha düşük nem ve daha yüksek hızlara sahip
rüzgarlı ortamlarda, santral üretimleri daha da artar. Su soğutmalı sistemler için, soğutma suyunun
temin edilebilirliği, maliyeti, ortalama atmosferik koşullar dikkate alınmalıdır. Bazen her iki soğutma
sistemi birlikte kullanılabilir.

7. İNŞAAT İŞLERİ
Sahada yapılan sondajlar neticesinde, belirlenen üretim ve re-enjeksiyon kuyularının konumlarına
göre santral yeri belirlenmelidir. Boru güzergahları ve santral, alanın 1/1000 ölçekli topoğrafik
haritasına işlenmelidir. Birkaç seçenekli güzergah belirlemesi yapılarak fayda-maliyet analizi ile karar
verilmelidir. Bu aşamada topoğrafya, mülkiyet sahipleri ile ilişkiler, çevre, imar planları, doğal ve tarihi
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koruma alanları, kamu arazilerinin konumu dikkate alınmalıdır. Üretim ve reenjeksiyon hatlarında
topoğrafyanın sağlayacağı basınç avantajları, santral yeri seçiminde uzun dönem işletme maliyetini
düşürebilir. Mümkünse, üretim kuyularının taşıma hattında fazla basınç kaybına neden olmadan
santrale iletilmesine olanak sağlamalı ve reenjeksiyon kuyularının ise geri suyun basılmasında pozitif
basınçtan yararlanabilecek şekilde santral sahasından daha düşük kotta olması tercih edilmelidir.
Santral montajı, boru hatları, yollar, enerji nakil hatları da dahil kuyular delindikten sonra üretime kadar
yapılması gereken çalışmalar 30–40 ay arasında değişebilir.
Belirlenen santral sahası belediye mücavir alan içinde olması halinde bağlı olduğu Belediye, mücavir
alan dışında ise bağlı olduğu ilin İl Özel İdaresine müracaat edilmelidir. İmara açık olmayan yerlerde,
mevzi imar çalışması yapılması gerekir. Bu işleme başlamadan önce, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım
Müdürlüğü, İl Müze Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları Müdürlüğü, İl Çevre ve Orman
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), İlçe Jandarma Komutanlığından ön izin alınır. İmara
konu saha ile ilgili yapılan harita çalışması, imara esas zemin etüd çalışması ve imar planı ile birlikte
imar için başvuru yapılır.
Santral inşasına esas mimari projeler, santrale ait soğutma kuleleri, jeneratör ve türbin ağırlıklarına ve
zemin etüd parametrelerine göre statik projelerin hazırlanması ile birlikte, yapının mimarlık
hizmetlerine esas olan sınıfı ile inşaat ruhsatı alınır. Elektrik üretim lisansı almak için enerji iletim
hattını ve bağlantı noktasını gösteren tek hat şemasıyla EPDK' ya başvuru yapılır. Bağlantı noktası
santral kurulu gücüne bağlı olarak ki 10 MW altında ise elektrik dağıtım merkezlerine bağlanılacağı
gibi, trafo merkezlerini de bağlanılabilir. Santral 10 MW üstünde ise trafo merkezlerine bağlanmak
zorunludur. Santral sahası ve enerji bağlantı noktası belirlendikten sonra, elektrik projeleri hazırlanır.
Enerji nakil hattı güzergahında mülk sahipleri ile irtifak hakkı kurulması için anlaşma sağlanamaz ise
EPDK ya başvuru yapılarak kamulaştırma ve irtifak hakkı talebinde bulunulur. Santralin test deneme
çalışmaları ile birlikte, santral ile ilgili tüm projeler, inşaat, mekanik, mimari, zemin etüd,elektrik
projeleri kesin kabul için ETKB' ya başvuru yapılır.

8. SAHA YÖNETİMİ
Jeotermal sahalarda sürdürülebilir bir işletme, üretim kapasitesini optimize edilmesi saha yönetiminin
temel felsefesidir. Projenin başarısını, saha yönetimindeki başarı belirler. Sahada kurulu işletmenin
gereksinim duyduğu enerji, projenin başında ve uzun dönemde sağlanabilmelidir. Sahadaki üretim ve
reenjeksiyon faaliyetlerinin, kaynağa etkileri bilinmelidir. Başlangıçtan itibaren sahanın sıcaklığı,
rezervuar basıncı, su kimyasını düzenli olarak ölçüp, kayıt edecek bir izleme programı yapılmalı,
ölçme ve analiz standartları belirlenmeli, kalibre edilmiş cihazlar kullanılmalıdır. İşletmeye
başlanmadan önceki değerler doğal durumu temsil eden, referans noktaları olacağı için özellikle ve
dikkatlice kayıt altına alınmalıdır.
Üretim kuyularında yılda iki kez, statik, dinamik sıcaklık-basınç, basınç yükselim ve azalım testleri
yapılmasında ve öncekilerle karşılaştırılmalıdır. Bu tip ölçmelerin yanısıra, sahayı temsil edebilecek
gözlem kuyularında sürekli rezervuar basıncı ve sıcaklığını ölçen aletlerin kullanılması ve projenin
başından itibaren rezervuar modellerinin kurulup, çalıştırılmasında fayda vardır. Reenjeksiyonun
sahaya etkilerini izlemek için tracer testler ve sismik izlemelerden yararlanılabilir. Sahanın
davranışının modellenmesi, model ve gözlem değerlerinin karşılaştırılarak, modelin güncellenmesi
sahanın davranışının daha doğru kestirilmesine yardımcı olur.

TARTIŞMA
Yasada[1] belirtilen teşvikler oldukça yetersizdir. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu
yatırımcılara arama aşamasında yeterli teşvikleri sağlamamaktadır. Yatırımcılar, bir an evvel elektrik
üretim lisans sahibi olup, lisansın sağladığı teşviklere kavuşmak zorunda kalmaktadır. Diğer yandan
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jeotermal yasa, ruhsat sahiplerini 3+1 yıl içerisinde işletme ruhsatına sahip olmaya zorlamaktadır. Aksi
halde ruhsat düşmektedir. İlgili yönetmelik [7] ruhsat sahiplerini, kısıtlı bir sürede elektrik üretim lisansı
almak durumunda bırakmaktadır. MTA'nın ihale yolu ile devrettiği jeotermal sahalarda da, hak
sahipleri 3 ay içinde lisans başvurusu yapmak durumunda kalmışlardır. Oysa bu sahaların hiç birinde,
ihalelerin yapıldığı tarih itibari ile lisansa konu olacak duyarlılık ve kesinlikte bir santral gücü belirtme
olanağı yoktur. Bu nedenle yatırımcılar, tahmini bir değerle lisans başvurusu yapmakta, daha sonra,
santrallerin devreye alınması aşamasında lisans değişikliği yoluna gitmektedir. Bu uygulama bir yığın
zaman kaybına neden olmakta resmi makamlar ve yatırımcılar gereksiz yere meşgul edilmektedir.
Yasanın, arama aşamasını teşvikten uzak olması ve teşviklerin çoğunlukla üretim aşamasında
yapılması yatırımcıları yeterince özendirmemektedir. Böyle olunca, yatırımcılar yeni sahalarda arama
yapmak yerine keşfedilmiş sahalara sahip olmak için, oldukça yüksek bedel ödemektedirler. Arama
aşaması genellikle yatırımcının öz sermayesi ile, yürütmek zorunda kaldığı projenin finansmanı için
maddi olanakların çok kısıtlı olduğu bir dönemdir. Belirsizliklerle karşı karşıya olan yatırımcının arama
aşamasında teşvik edilmesi bir yana, pahalı arama maliyetinin riski ve yanı sıra kullanılan malzeme ve
yakıt üzerindeki ağır vergiler yatırımcıların cesaretini kırmaktadır. Arama aşaması için Dünya Bankası
tarafından sağlanan, Türkiye Kalkınma Bankası tarafından kullandırılan düşük faizli krediler
kullanılabilmektedir. Ayrıca, Dünya Bankası'nın arama aşamasındaki riskleri paylaşan ve sigorta eden
bir fonu bulunmaktadır. Ancak bu fonun destek sağlama ve hibe koşulları yatırımcı için kabul
edilemeyecek derecede ağır koşullara bağlı olduğundan henüz kullanılamamıştır.
İdarelerde jeotermal konusuna ve mevzuata hakim uzmanlar bulunmadığı gibi, uygulama birlikteliği de
yoktur. İdareler arasında ilgili yasa ve yönetmelilikler çok farklı, birbirine zıt olabilmektedir.
Bir başka sıkıntı ÇED konusunda yaşanmaktadır. Jeotermal saha arama ve geliştirme çalışmaları
dinamik işleyen projelerdir. Belirli kavram ve düşünceye göre oluşturulan proje delinen her kuyu ile
yer, şekil ve boyut değiştirebilmektedir. Arama sondaj çalışmaları toplam 10.000 m 'ye kadar ÇED'den
muaftır. Sondaj miktarının toplamda 10.000 m'yi aşması durumunda "ÇED Gerekli Değildir" belgesi
gerekmektedir. Kuyular ve santral yeri için alınan ÇED'lerde, çalışma yerinin belirtilmesi zorunludur.
Kuyu veya santral yeri değiştikçe (ki proje sırasında sık sık olmaktadır) yeniden ÇED çalışması
yapılmaktadır. Bunların yerine yapılması gereken, saha araştırma ve saha geliştirme safhasında
ruhsat bazında ÇED yapılması ve bu zaman zarfında açılacak her kuyu için yapılaması gerekenlerin
belirlenmesi daha akılcı olacaktır. Sınırlı da olsa, teşvikten yararlanabilmek adına alınan Elektrik
Üretim Lisansları için gerekli olan CED gerekli değildir belgesi alabilmek için geçici projeler
geliştirilmekte ve buna bağlı olarak gereksiz iş yükü artırılmaktadır. Kuyular için yapılan her ÇED
başvurusunda delinecek kuyuların derinliğinin yanı sıra önceden tahmin verilmesi çok zor olan bilgiler
(sıcaklık, debi, basınç) değerleri de istenmektedir.
Sondaj ve test çalışmaları planlanmasında, makina ve ekipmanın temin süreleri dikkate alınmalıdır.
Temin süreleri ve sondaj süreleri dikkate alındığında, özellikle derin kuyuların delinmesi gereken
sahalarda 3 yıllık arama ruhsat süresi çok kısadır. Önümüzdeki yıllarda işletme ruhsatı alamayan, bir
çok ruhsatın düşeceği beklenmektedir. Keşfi yapılan bir sahada enerji üretimine geçilebilmesi için
gereken en az süre 40-60 ay arasında değişmekte olup, fizibilite çalışmalarında dikkate alınması
gerekir.
Santral tasarımında kaynağının fiziksel ve kimyasal özellikleri yanı sıra, çevrim tipi, kuyu
performansları, topoğrafya, atmosfere ait koşullar net üretimi etkileyebilmektedir. Sahanın optimum
kullanımı ve güvenilir bir şekilde geliştirilebilmesi için sahada sürekli ve periyodik ölçme ve gözlemler
yapılmalı, sahanın davranışı modellenerek takip edilmelidir.
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ÖZET
İngilizcesi “unitization” olan birimleştirme, XIX. Yüzyıl sonlarından beri ABD’de aynı petrol ve/veya gaz
sahası üzerindeki ruhsatların sahipleri arasında çıkan rezerv ve üretim payı üleşim anlaşmazlıklarını
engellemek üzere önerilmiş olup, kısaca “bir petrol ve/veya gaz rezervuarı üzerindeki birden fazla
ruhsat sahasını, denetimsiz rekabete dayalı doğal kaynak yitimini en aza indirgemek, ruhsat sahipleri
arasında yapılan bir akitle bir birimde bütünleştirmek ve birim boyunca yapılan saha işlemlerini ruhsat
sahiplerinin güncel gereksinimlerini gözeterek gerçekleştirme süreci” olarak tanımlanır. Birimleştirme,
XX. Yüzyılın son çeyreğinde ABD’de jeotermal sahaların etkin işletimine de uyarlanmaya başlanmıştır.
Türkiye’de jeotermal saha işletme ruhsatları Jeotermal Enerji Yasası uyarınca MTA tarafından ihale ile
özel şirketlere satılarak özelleştirilmektedir. Bu yasa ile her bir ruhsat yeraltındaki bir jeotermal sistemi
kapsayacak biçimde değil, birden fazla ruhsat yeryüzünde keyfî belirlenmiş sınırları ile yeraltındaki bir
rezervi sanal olarak bölme varsayımı ile ihale edilmektedir. Böyle ortak bir rezervuar üzerinde ruhsat
sahibi şirketler arasındaki rezervuar ve üretim payı üleşim anlaşmazlıkları bir çok yargı davasına konu
iken, yeni arama ve işletme ruhsatları halâ verilmektedir. Bu çalışmada ABD’deki rezerv ve üretim
üleşimi anlaşmazlıklarının gelişimi özetlenmekte, birimleştirme sürecinin öğeleri ile uygulama adımları
verilmekte ve Türkiye’de jeotermal saha işletmeciliğine uyarlanabilme olasılığı üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: jeotermal, petrol ve gaz, ruhsat alanları, tarihçe, birimleştirme, yasalar.

ABSTRACT
The unitization concept was proposed to obviate the reserve and production sharing disagreements
between the holders of leases over the same oil and/or gas fields in the USA, since the late XIXth
Century. Unitization can be briefly described as “a process by which any number of lease ownerships
over an oil and/or gas reservoir are consolidated by an agreement among the lease holders to avoid
their unrestrained competition and to minimize the resulting wasting of natural resources while
conducting the unit wide field operations by considering the current needs of lease holders.” In the last
quarter of the XXth Century, unitization has been adopted to the geothermal fields in the USA for
efficient field management. According to the Geothermal Energy Law, the geothermal field operation
licences in Turkey are sold to private companies by tender bidding by MTA and, thus, are priviatized.
Due to this very law multiple leases are tendered with the presumption of virtual partitioning a
subsurface reserve by the arbitrarily determined surface lease boundaries, instead of tender bidding
each lease to cover the underlying geothermal system entirely. Unfortunately, new exploration and
production leases are still being tendered, even though, resolutions are sought in several legal cases
for the disagreements between the lease holders, over the same reservoir, on proration of reserve and
production dividends. In this study, the development of reserve and production sharing disagreements
experienced in the USA is summarized, the phases and application steps of unitization is introduced,
and the possible adoptation of unitization on geothermal field management in Turkey is emphasized.
Key Words: geothermal, oil and gas, lease licenses, history, unitization, laws.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda Türkiye’de jeotermal kaynak yönetimi ve saha işletmesi giderek artan bir ilgi görmektedir.
Bu kapsamda gerek duyulan teknik bilgi ve deneyim, petrol ve doğal gaz arama ve işletme sektörünün
ana unsurları olan petrol ve doğal gaz mühendisliği, jeoloji ve jeofizik disiplinlerinden sağlanmaktadır.
Buna karşılık, jeotermal ruhsat sahaların yönetimi ve işletimine ek olarak kuyu delme ve canlandırma,
üretim ve geri basma (enjeksiyon) gibi saha işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemeler ilgili
hukuk yasaları ile sağlanabilir. Tüm bu işlemlerin sahiplenme, mülkiyet ve kullanım hakları kapsamına
giren kesimi Medenî Kanun ile düzenlenirken arama, üretim ve işletme faaliyetleri ile bunlara altyapı
sağlayan ruhsat alımı, Haziran 2007’de yürürlüğe giren Jeotermal Enerji Yasası ile düzenlenmektedir.
Jeotermal Enerji Yasası’na göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) jeotermal enerji
erkesi {potansiyeli} olasılığı görülen alanlarda jeolojik, jeofizik ve sondaj çalışmaları yaparak arama
gerçekleştirir; yeterli jeotermal kaynak bulguları elde ettiği kuyu(lar) ve bunları içeren sahayı bir şirkete
ihale yoluyla satar ve ruhsat verir; söz konusu jeotermal enerji kaynağı yararlanılmak üzere böylece
özel sektöre devredilerek özelleştirilir. Bu uygulama aynı jeotermal kaynaktan üretim yapmayan
kuyulara sahip ve ayrık jeotermal kaynaklar üzerinde birbirinden yeterince uzakta konuşlanmış ruhsat
alanları için her hangi bir sorun yaratmamaktadır. Ne var ki, yeraltında akışkan madde veya akışkan
enerji kaynağı içeren kayaç yapıları, daha genel bir deyişle jeolojik yapılar, yerüstünde coğrafik ve
jeomorfolojik yapılara uygun bir uzanım sergilemeyebilecekleri gibi, yerüstünde insanın keyfî çizdiği
ruhsat sınırları içine denk düşecek kadar bir yayılım gösterme kolaylığı sağlamayabilirler. Daha da
ötesi, bu tür kayaç yapıları, içinde bulundukları yörenin jeolojik oluşumu gereği, çoğu kez yatay
ve/veya düşey doğrultuda birbirine yakın veya komşu akışkan madde veya akışkan enerji kaynakları
barındırabilirler. Böyle durumlarda, bir kaynak akışkan birikimi (rezervuar) içeren kayaç yapısının
birbirine yakın veya komşu ruhsat alanları altına uzanması ve dolayısıyla bu ruhsatların sahibi olan
şirketlerin aynı rezervuardan üretim hedeflemesi söz konusu olur. Bu koşullar altında Jeotermal Enerji
Yasası’nın öngördüğü uygulama, ruhsat sahibi şirketler arasında rezervuar payı ve üretim üleşimi
anlaşmazlıkları doğuran bir soruna dönüşmektedir. Günümüzde karşılaşılan bu tür anlaşmazlıkların
bazıları, içinden çıkılması zor veya belki de asla hakça bir çözüme ulaşmayacak, karmaşık mahkeme
davalarına dönüşmüş durumdadır. Yargı süreci halen devam eden bir çok dava henüz bir çözüme
ulaşmamışken, yeraltında uzanan jeotermal sistemi yeryüzünde keyfî ve sanal sınırlar ile birbirinden
ayırmak üzere bölen yeni arama ve üretim ruhsatları halâ verilmektedir.
Türkiye’de yeraltı enerji kaynaklarının ilgili bir kamu kurumu tarafından üretilmesi ve değerlendirilmesi
politikası terk edilip, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere kapitalist batı ülkelerindeki
uygulamalar yeterince incelenmeden örnek alınınca ve gerekli yasal altyapı oluşturulmadan bu enerji
kaynaklarının özelleştirilip, ruhsat verilen özel şirketlerce işletilmesi politikası benimsenince, anılan
anlaşmazlıklar ortamı doğmuştur. Oysa 1800’lerin son çeyreğinde ABD’de doğan petrol ve doğal gaz
endüstrisi yıllarca benzeri sorunları yaşamıştır. Farklı çıkar çelişkisi durumlarının ele alındığı, sayısı
belirsiz pek çok mahkeme davasında, hukukçular bu tür anlaşmazlıklara çözüm getirebilmek için
bazen karşı karşıya gelerek ve bazen da işbirliği içinde petrol ve doğal gaz mühendisleri, jeologlar ve
jeofizikçiler ile birlikte anlaşmazlıklara son verecek çözümler aramaya çalışmışlardır. Sonuçta ise, bu
yazıya tema “Birimleştirme” sürecini bir çözüm yöntemi olarak öne sürmüşlerdir.
O nedenle, ABD’de birimleştirme girişiminde bulunan taraflar arasında mahkemelere taşınmış pek çok
anlaşmazlığın çözümü için hukuksal ve teknik çalışmalar halen sürmektedir. Yeraltından petrol ve gaz
üretiminin birimleştirme ilkeleri kapsamında yapılmış antlaşma kurallarına uygun olarak, en ekonomik
biçimde ve rezervlerin ziyan edilmeden sürdürülmesi için, rezerv kayacına delinmiş kuyularda çeşitli
işlemler yapılması bir zorunluluk haline gelebilmektedir. Ayrıca, gelişen teknoloji ile birlikte bu kuyu
işlemlerinin uygulama metodolojisinde ve yeni delinen kuyuların geometrik biçim ve tasarımlarında
yeni çeşitlilikler ortaya çıkmaktadır. Böylece gelişim gösteren kuyu işlemleri, birimleştirmeye giden
ruhsat sahipleri arasında öngörülemeyen yeni çıkar çelişkileri ve anlaşmazlıklar doğurabilmektedir ki
bu da birimleştirmeyi devingen ve günün koşullarına uyarlanması gerekli bir sürece dönüştürmektedir.
Buna rağmen, günümüzde, özellikle ABD’de birimleştirme işlemi jeotermal sahaların ve hatta yeraltı su
havzalarının korunması, üretilebilmelerinin olası en etkin ve ekonomik biçimde sürdürülebilmesi için en
uygun yöntem olarak dikkate alınmakta olup, federal hükümet ve eyalet hükümetleri birimleştirmenin
bu alanlarda da uygulanması için yeni kurallar koymakta, var olan yasaları buna uyarlamaktadırlar.
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Yukarıdaki değinilerden anlaşılmalıdır ki, “Birimleştirme” tek bir bildiri ile ve o bildirinin sunum süresi
gibi zaman sınırlı bir görüşme içinde kapsanamayacak kadar geniş ve ayrıntıları olan bir temadır.
Kısıtlı yazım alanı ve görüşme süresi içinde, “Birimleştirme” temasının her biri birer evre olan yasal,
teknik ve ekonomik üç öğesinden ancak seçilen bir tanesi ele alınabilir, bu öğe farklı boyutlarıyla
ancak belirli bir ayrıntıya kadar açılıp irdelenebilir. Dolayısıyla, bu yazıda amaçlanan, birimleştirme
sürecinin her evresinin ayrıntısına girmek değil, günümüzde Türkiye’de jeotermal ruhsat alımı, kaynak
yönetimi ve saha işletmesine ilişkin sorunların mahkeme davalarına dönüşmelerini önlemek amacıyla,
bu sorunları ortadan kaldıracak bir seçenek olarak birimleştirme işlemini tanıtmaktır. Bir diğer amaç
da, petrol ve doğal gaz endüstrisinin ABD’de yaşadığı benzeri sorunların yasal ve teknik kökenlerini,
bu sorunların geçmişten beri gelişimleri ile aşılmaları için atılan adımları özetleyerek, ilgili kurumlar ve
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişileri birimleştirme kavramı ve ilkeleri üzerine düşündürmektir.

2. REZERV VE ÜRETİM ÜLEŞİMİ ÇATIŞMALARININ KISA GEÇMİŞİ
Her ne kadar güncel anlamda ticarî amaçlı petrol kuyusu dünyada ilk kez 1857 yılında Romanya’da
Bükreş’in kuzeyinde Bend’de delinmiş ve Kuzey Amerika kıtasında ilk olarak 1858 yılında Kanada’nın
Ontario bölgesinde Oil Springs’te James Miller Williams tarafından delinmiş ise de, buralarda başkaları
benzer girişimlerde bulunmadıklarından olsa gerek, yeraltından petrol ve gaz çıkartmanın kurallara
bağlanması gibi bir düşünce ve gereksinim doğmamıştır. ABD’deki ticarî amaçlı ilk petrol kuyusu 1859
yılında Albay Drake tarafından Pennsylvania’nın Titusville kentinde delinince, birdenbire birçok kişi bu
kuyunun yakın cıvarında kuyular delip, yeraltından kendine pay çıkarmak için petrol üretme çılgınlığına
kapılmıştır. Sonra bu çılgınlık diğer eyaletlere de sıçramıştır. Her bir mülkiyet (ruhsat) alanında üretim
yapan bir kuyunun üretim debisinin komşu mülkiyet alanında delinen bir kuyunun üretime geçmesi ile
düştüğünü gören üretici, derhal komşu alan sınırına yakın bir yerde “denge kuyusu” {offset well} [1]
olarak anılan ikinci bir kuyu delmiş ve bu kuyuyu üretime koyarak kendi alanı altındaki petrolü sağan
komşu alandaki kuyuyu kurutmak amacıyla komşu alan altındaki petrolü sağmaya girişmiştir. Bu tür
pek çok kuyu delinip üretime konulduğunda, aslında aynı rezervuardan üretim yapan bu kuyuların
hepsinin birden petrol üretimi düşmüş, böylece ilk rezerv ve üretim üleşimi çatışmaları başlamıştır.
Petrol ve doğal gaz endüstrisinin bu erken yıllarında, petrol ve doğal gaz birbirinden ayrı ve farklı
maddeler olarak tanımlanmış, yeraltı petrol birikimlerinin genellikle gaz birikimleri ile bir tür bağlantısı
olduğuna inanılmış, fakat kimse her hangi bir pazarı bulunmayan gazı istememişti. Deneme-yanılma
yöntemi ile delinmekte olan kuyulardan gaz çıkarsa, hemen “kuru kuyu” olarak nitelenip terkedilmiş ve
gaza ilişik olabilecek bir petrol rezervine rastlanılacağı inancı ile delme işlemleri bu kuyular cıvarında
sürdürülmüştü. 1860–1865 yıllarında gazın yeraltında iken petrol içinde çözünmüş olabileceği kuramı
ortaya atılmıştı [2]; eğer petrol üretilecek ise, petrol içinde çözünmüş gazın da üretilmesi kaçınılmazdı.
Her kuyu zamanla değişen miktar ve özeliklerde hem petrol hem de gaz ürettiğinden, bir kuyunun ne
zaman petrol kuyusu ve ne zaman gaz kuyusu olarak kabul edileceği sorusu ortaya çıkmıştı [3]. XIX.
Yüzyıl sonlarına doğru gaz üreten sahalara yakın kentlerde sokak aydınlatmasında gaz kullanılmaya
başlanıp, rezervuar basıncını sağlayanın gaz olduğu anlaşılınca, hem petrol hem de gaz kuyularından
üretilen gazların doğrudan veya yakılarak atmosfere verilmesi gazın ziyan edilmesi olarak nitelenmişti.
Petrol üretmek için de kaçınılmaz olan gazın ziyan edilmesi, yeraltı kaynaklarının toplum çıkarları için
korunması kuralına karşı geldiğinden dolayı yasaklanmıştı [4]. Üretilen gaz için pazar bulunmayan
bölgelerdeki üreticiler ise, tek bir gaz kuyusunu ürettikleri gaz içindeki sıvıyı (hafif petrolü) almak için
üretime koyamadıklarından, iki ayrı kuyu delmekte ve birinden üretilen gazın içerdiği sıvıyı alıp, geriye
kalan kuru gazı diğer kuyudan rezervuara geri basılmaktaydılar. Bu yöntemle hiç gaz kaybı olmadığı
gibi, sıvı (hafif petrol) kurtarımı yapılabilmekte ve yeraltına geri dönen kuru gaz rezervuar basıncının
düşmesini de geciktirmekteydi.
Çevrimleme {cycling} adı verilen bu yöntemde, ikinci kuyudan rezervuara geri pompalanan kuru gaz
kuyunun dibinden her yöne doğru yayılıp önündeki ıslak (yani hafif petrol içeren) gazı süpürerek
ötelediğinden, çevrede ıslak gaz üretimi yüksek ve aynı rezervuardan üretim yapan kuyuların altındaki
ıslak gaz da süpürülüp ötelenmiş ve bu kuyular yayılan kuru gazın işgaline uğrayarak kurumuştu.
Böylece, aynı rezervuardan üretim yapan kuyu sahiplerinin arasını açılmış, aralarındaki komşuluk ve
iyi niyet antlaşması çatışmaya dönüşmüştü. Kendi üretim payını korumak için, her üretici ruhsat alanı
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sınırında ve saldırgan komşunun üretim kuyusuna yakın deldiği bir denge kuyusuna {offset well} kuru
gaz basarak çevrimleme projesi başlatmış, saldırganın ıslak gaz üretim kuyusunu kurutmuştu. Ama,
komşu üreticilerin bu çevrimleme projelerinin uzun dönemde hiç kârlı olmadığı anlaşılmıştı [3].
Gaz sahalarının pek çoğu başlangıçta “gaz sahası” olarak üretime geçmişse de, yeraltında aynı kayaç
içindeki gaz birikiminin altında, içinde çözünmüş gaz içeren petrol rezervi bulunabilmekteydi. Yani bir
gaz sahası gerçekte bir gaz sahası değil, petrol rezervi üzerinde yer alan bir gaz başlığından üretim
yapan bir saha olabilmekteydi. Çoğu kez, böyle bir rezervuarda petrolün altında da su bulunmaktaydı.
Dolayısı ile gaz başlığı üzerine denk gelen bir ruhsat alanında delinen kuyular gaz üretirken, petrollü
kesime denk gelen bir ruhsat sahasında delinen kuyular petrol üretmekteydi. Gaz üretimi rezervuar
basıncını düşürdüğü için petrol kuyularının üretimi de düşüyordu. Bu durumda petrollü alan üzerindeki
ruhsatın sahibi ile gaz başlığı üzerindeki ruhsatın sahibi arasında çatışma çıkmaktaydı. Eğer bir de
rezervuar kayacında petrol altında su akiferi var ise, gaz ve petrol üretimi sürdükçe düşen rezervuar
basıncını dengelemek üzere akiferden su girişi oluyor ve rezervuar giren su yükselerek petrol üreten
kuyuları suya boğuyordu. Bu kuyular cıvarındaki petrol alttan yükselen su tarafından yukarı doğru
ötelendiği için, önceleri gaz üreten kuyular bu kez petrol üretmeye başlıyordu. Bu olay anlaşılana dek,
başlangıçta kuyularından petrol üreten ruhsat sahibi su basmış kuyularının altındaki petrolün gaz
üreten ruhsat sahibi tarafından çalındığına inandığı için daha farklı bir çıkar çatışması çıkmıştı [4].
Gazın fazla gelir getirmediği dönemde gaz üretimi düştüğü için terkedilen kuyular, gereksiz masraf
olarak görülen belirli teknikler ile tıkanıp kapatılmadıklarından veya ağızları açık bırakıldığından sürekli
atmosfere gaz kaçırıyorlardı. Gazını kaybeden rezervuarın basıncı düşüyor ve bu da petrol üreten
ruhsatların sahipleri ile terkedilmiş kuyuların bulunduğu ruhsat sahipleri arasında farklı anlaşmazlıklara
yol açıyordu. Bu nedenle yeraltı kaynaklarını ve özellikle de gazı toplum çıkarı için koruma kuralı
gereği, kuyu terk etme ve kapatma kuralları getirilmişti. West Virginia eyaletinde Atkinson adlı kişi ile
Virginia Oil & Gas Şirketi arasındaki dava bu duruma bir örnektir [4].
Kuyu içi işlemleri ile ilgili teknoloji geliştikçe başka çatışma konuları çıkmıştı. Petrol veya gaz üreten bir
kuyunun rezervuardan üretim yapan kesimi cıvarında rezervuar kayacı yeterli geçirgenliğe sahip
değilse ve üretim bu nedenle düşükse, ruhsat sahibi bu kuyuya yüksek basınçla su basıp rezervuar
kayacı içinde çatlaklar yaratıyor ve kuyudan uzaklara kadar ilerleyen bu çatlaklardan kuyu dibine
petrol ve gaz akışı sağlıyordu. Aynı rezervuardan üretim yapan kuyulara sahip komşu ruhsatın sahibi
“Hidrolik çatlatma” diye anılan bu işlemi fark edince, hem kendi kuyuları altındaki petrol veya gazın
çalındığı ve hem de komşu ruhsat sahibinin yarattığı çatlağın kendi ruhsat alanına izinsiz girerek sınır
ihlâli yaptığını iddia ediyor, bu da iki ruhsat sahibi arasında anlaşmazlığa yol açıyordu. Buna iyi bir
örnek, Texas eyaletinde Geo Viking Inc. Şirketi ile Tex-Lee Operating Şirketi arasındaki davadır [4]
Benzer çatışma, üretim artışı sağlamak için kuyu dibinde kayaca asitleme yapıldığında da çıkıyordu.
Bu da aynı rezervuardan üretim yapan ruhsat sahiplerinin kuyularında hidrolik çatlatma ve asitleme
gibi canlandırma işlemlerini düzenleyen yeni kurallar getirilmesine neden olmuştu.
Eğimli ve yatay kuyu delme teknolojisi geliştirildikten sonra, bir ruhsat alanından delinen kuyuların bir
diğer ruhsat alanı altına girmesi ve oradan petrol ve gaz sağımı yapması fırsatı doğmuştu. Yasalarda
“Kötü niyet” olarak algılanan bu tür uygulamalarda yatay veya eğimli kuyu sahibi komşu ruhsat alanı
sahibi tarafından kendi ruhsat alanı altındaki rezervi ele geçirmeye çalışmakla ve de kuyunun kendi
ruhsat alanı sınırlarını geçtiği için işgal ile suçlamaktaydı. Bu duruma bir örnek, Oklahoma eyaletinde
Edwards ve Lachman adlı ruhsat sahileri arasındaki davadır [4].
Bir diğer ve ilginç çıkar çatışması, bir ruhsat sahibinin kendi ruhsat alanı içinde petrol ve gaz aramak
için komşu ruhsat alanlarına girerek veya girmeden, petrol ve gaz içermesi olası yeraltı yapısını ortaya
çıkartmak için sismik ölçümler yaptırması üzerine çıkmıştır. Komşu ruhsat sahibi kendi ruhsat alanı
altındaki yer ve kayaç yapısı ile ilgili verilerin kendi bilgisi ve izni olmadan çalındığını iddia etmiştir. Bu
konuda Texas eyaletinde Kennedy adlı arazi sahibi ile sismik ölçümleri yapan General Geophysics
Şirketi arasındaki mahkeme davasında, sismik ölçüm araçlarının komşu araziye girip sınır ihlalî yapıp
yapmadıkları ve sismik dalga titreşimlerinin komşu araziye zarar verip vermediği söz konusu edilmiş,
ayrıca geleneksel iki boyutlu (2D) ve daha güncel üç boyutlu (3D) sismik ölçüm uygulamalarının olası
etkileri dahi karşılaştırılmak ve tartışılmak zorunda kalınmıştır [4].
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ABD’de özellikle aynı petrol ve/veya (doğal) gaz rezervuarı yayılım alanı üzerinde bulunan ruhsatların
sahipleri arasında rezerv ve üretim payı üleşimleri ile ilgili anlaşmazlıklar burada belirtilenler ile sınırlı
kalmayıp, bunlar dışındaki pek çok farklı konuda sayısız mahkeme davalarına yol açmıştır ve halâ da
açmaktadır. Bu tür mülkiyet hakları ve üleşim anlaşmazlıklarının doğmasını önlemek için bazı yöntem
ve kurallar getirilmeye çalışılmıştır. ABD’de petrol ve gaz sahaları işletim uygulamalarının geçmişine
bakıldığında, ortak bir rezervuardan üretim yapmak için uygulanan ve birinden diğerine geçişin hem
zaman hem de yöre olarak aşamalı olduğu dört ayrı mülkiyet hakları yöntemi görülür. Ortaya çıkış
süreci aşağıdaki gibi sıralanabilecek bu yöntemlerden ilk ikisi ABD üretim ve saha işletmesinin erken
dönemini betimlerken, son ikisi ve özellikle de sonuncusu daha güncel dönemi betimlemektedir [5].
1.
2.
3.
4.

Üretim anarşisi
Korumacı düzenleme
Birleştirici satın alma
Birimleştirme

Üretim anarşisi, bağımsız komşu üreticilerin kendi ruhsat alanları altındaki rezervuar parçasını hiç bir
üretim plânlaması ve düzenlemesi olmadan, neredeyse denetimsiz bir rekabet içinde ve sahiplenme
kuralı {the rule of capture} kapsamında istediği gibi üreterek sömürmesidir. [Not: burada “sömürme”
terimi, yaygın algılandığı gibi olumsuz anlamda değil, bir yerden bir şey alındıktan sonra alınan yerine
eşdeğer bir başka şey koymamak olarak tanımlanan gerçek anlamındadır.] Yeraltındaki rezervuar ile
bundan akışkan çıkartmaya ilişkin bilgi ve teknolojinin çok sınırlı, petrol ve ürünlerine olan talebin çok
yüksek, vergilerin çok düşük, kuyuların çok sığ ve üretim maliyetinin çok düşük olduğu bu dönemde,
talebi karşılayamayan petrol arzı ile kolay para kazanma hırsına bürünmüş üreticilerin pek azı petrol
ve gaz rezervlerinin aşırı sayıda kuyularla rastgele üretilmesi, çıkan gazların havaya verilmesi, ilkel
biçimde inşaa edilmiş yüzey tesislerindeki sızıntı ve yangınlarla ziyan edilmemesi ve bu yönde (nasıl
yapılacağı belirsiz) eşgüdümlü bir üretim plânlaması üzerine kafa yormuştu [5,6]. Öyle ki, 1910 yılında
ana petrol üretici bir eyalet olan Kaliforniya’da, yıllık toplam üretimin % 11 kadarı yüzey tesislerindeki
yangınlarda yitirilmiş iken, 1914 yılında ABD’deki fazladan delinmiş kuyuların toplam maliyeti aynı
yılda ABD üretilmiş toplam petrolün parasal değerinin yaklaşık bir çeyreğine eşit olmuştu [5].
Rezervleri ziyan etmenin yanlışlığının 1920’li yıllarda farkedilmesi, bunların korunması ve en ekonomik
yoldan üretilmeleri için rezervuarın doğal mekanizmasını ve petrolün etkin kurtarımını anlamak için
yapılan araştırmaları canlandırmıştı. İlk petrol mühendisliği ünvanı 1915’te Pittsburgh Üniversitesi’nde
verildiğinde, fazlalık kuyuların hidrodinamik rezervuar sistemine olan etkileri teknik olarak açıklanmıştı.
Böylece eyalet hükümetleri, Indiana eyaletinde daha 1893’te yasal karara bağlanmış olan, “Korumacı
düzenleme” uygulamasına gecikme ile de olsa başladılar [5]. Bu düzenleme ile üreticilerin anarşik
girişimlerini yasaklayan, her ruhsatta delinecek kuyu sayısını her bir kuyu için sabit bir sağım (drenaj)
alanı ile sınırlandıran, petrol taban fiyatını kararlı kılarak karşılıklı üretici haklarını korumak üzere her
üreticinin ancak belirli bir oranda üretim yapmasına izin veren paylaşım kuralları konulmuştu [5].
Teksas eyaletinde eğitimli elemanları olup kurallı iş yapabilen tek kurum Demiryolu Komisyonu {Texas
Railroad Commission} olduğundan, düzenleme kurallarının bu komisyonca konulması ve denetlenerek
uygulanması benimsenmişti Komisyonun koyduğu ilk ve basit paylaşım kuralı, aşırı petrol arzını
önlemek için yalnızca gündüz saatlerinde üretime izin vermek olmuştu [7]. Korumacı düzenleme tüm
eyaletlerde bazı üreticilerin desteğini alırken, ruhsat sahası değerlerinin etkilenmesi ve düzenlemeye
politika karışmasından yakınan diğer üreticiler tarafından reddedilmişti [5]. Düzenleyici kurallar asla
kaldırılmadı, ama zaman içinde eyalet hükümetlerinin ve federal hükümetin bir çok kurumunun bu işe
el atmasıyla birlikte petrol ve gaz endüstrisi çok sıkı bir denetim altına alındı. Federal Güç Komisyonu
{Federal Power Commission} doğal gaz fiyatını kontrol ederken, Eyaletler Arası Ticaret Komisyonu
{Interstate Commerce Commission} taşımacılığı denetime aldı. Federal Enerji Düzenleme Komisyonu
{Federal Energy Regulatory Commission}, Federal Enerji Başkanlığı {Federal Energy Administration},
Enerji Bakanlığı {Department of Energy} gibi federal kurumlar ile, Eyaletler Arası Petrol Sözleşme
Komisyonu {Interstate Oil Compact Commission} ve Teksas Demiryolu Komisyonu {Texas Railroad
Commission} gibi daha bir çok eyalet kurumu petrol ve gaz üretimini düzenleyici kurallar getirdiler. İç
Gelirler Servisi {Internal Revenue Service} hemen işe karışarak vergi düzenlemesini ele aldı [7].
Rezervuar ve üretime ilişkin bilimsel ve mühendislik bilgi birikimi arttıkça, aynı ortak rezervuar üzerinde
ruhsata sahip üreticiler kendi aralarında görüşerek, rezervuarı bir “ortak havuz” {common pool} olarak
karşılıklı iyi niyet veya yasal antlaşmalar ile işletmek, hem delinen toplam kuyu sayısını ve masrafı
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azaltıp hem de üretimi en uygun düzeyde tutarak paylaşmak için işbirliğine gitmeyi düşünmüşlerdi. Ne
var ki, insan tabiatı ile baş etmenin tabiat ana ile başetmekten daha zor olduğu gerçeği, çıkar hırsının
iyi niyet antlaşmalarını ve resmî işlem masraflarının yüksekliği de yasal antlaşmaları geçersiz kıldığı
bir ortam doğurmuştu. Bu durumda maddî gücü fazla olan bazı ruhsat sahipleri, rezervuar üzerindeki
diğer ruhsat sahalarını ve bunlar üzerindeki malları satın alarak ele geçirmeye ve rezervuarı kendisine
ait tek bir havuz gibi işletmeye girişmişlerdi. Fakat ortak bir rezervuardan üretim yapıp da çok büyük
maddî güce sahip pek az ruhsat sahibi olduğundan, bu tür girişimler pek yaygınlık kazanamamıştı [5].
Bir rezervuardan ortak üretim yapmanın bu zorluklarının ancak “birimleştirme” ile aşılabileceği yaygın
kabul görmüşse de, kimse bunun nasıl yapılabileceği hakkında tam bir bilgi ve görüşe sahip değildi.

3. BİRİMLEŞTİRME ÖNCESİ VE SONRASINDA SAHİPLENME KURALI
Birimleştirme düşüncesi ortaya çıkana kadar, ABD’de petrol ve doğal gaz anlaşmazlıklarını karşılıklı
haklar ve mülkiyetler kapsamında çözüme ulaştırmak için elde bulunan tek yasa, “Sahiplenme kuralı”
{The rule of capture} olarak ortaya çıkmaktadır. Antik Roma’da sahipsiz ve devingen bir mülkü kendi
sahiplik alanı içinde ele geçiren kimse onun yeni sahibi olur {occupatio} doktrininden türemiş [8] ve
dünyadaki hemen tüm medenî kanunlara uyarlanmış olan bu kural, “denge kuyuları”na {offset wells}
izin vererek aşırı sayıda kuyu delinmesine ve rezerv ziyanına, sonra da petrol ve gaz üretimi koruma
düzenlemelerinin doğmasına da yol açmış, uzun yıllar petrol ve gaz üretimi ve rezervuar işletimine
ilişkin karşılıklı haklar {correlative rights} davalarının çözümüne temel oluşturmuştur [4,5,8,9].
1899 yılında ABD’de Pennsylvania Yargıtayı’nın, Westmorland ve Cambria Doğal Gaz Şirketi ile De
Witt adlı kişi arasındaki ünlü ve tarihsel öneme sahip mülkiyet davasını karara bağlarken, “...aynı vahşi
hayvanlar {ferae naturae} gibi hidrokarbonlar da diğer sabit {situs} minerallerden farklı olarak, sahibinin
denetim alanında bulundukları sürece onun mülkü olmalarına ve sahibin arzusuna karşı kaçma erki ve
eğilimine sahiptirler; fakat göçerek başka alanlara girer ve o alanların sahiplerinin denetimine girerler
ise, bir önceki sahibin ünvanı ortadan kalkar. Bu nedenle araziye sahip olmak hidrokarbonlara da
sahip olmayı gerektirmez. Eğer bir kişi kendi arazisinde bir kuyu delerek genel bir birikime erişirse ve
komşu alanların hidrokarbonlarını bu kuyudan elde ederse, o petrol ve gazın sahipliği onları üreten her
kim ise ona geçer...” diyerek “Sahiplenme kuralı”nın petrol ve doğal gaz anlaşmazlıklarında temel yasa
olmasına önderlik etmiştir [8]. Bugün de, her ABD eyaletindeki petrol ve gaz koruma düzenlemesi
sisteminin özünü oluşturan ve gerektikçe halâ uygulanan bu kural [9], 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu
767. Maddesinde “Sahipsiz şeyler” başlığı altında uyarlanmış olup, “Sahipsiz bir taşınırı malik olmak
iradesiyle zilyetliğine geçiren kimse, onun malîki olur” diyerek ifade edilmektedir. Sahiplenme kuralı
altında mülkiyet hakları davalarını yaşayarak gelişen petrol ve doğal gaz endüstrisi, XX. Yüzyıl
başından itibaren, birimleştirme kavramının en ilkel hali ile tanışmıştır.

4. BİRİMLEŞTİRME SÜRECİ VE EVRİMİ
İngilizce’de “unitization” olarak anılan birimleştirme, yeraltında yatayda ya da düşeyde birbirine komşu
olan bir veya daha fazla var veya erke (potansiyel) petrol ve/veya gaz rezervuarının tümü ya da bir
parçası üzerinde bulunan birden fazla ruhsat sahasını, denetimsiz üretim rekabetini engellemek, bu
rekabetin yol açacağı rezerv ve üretim yitimi ile rezervi de içeren tüm doğal kaynaklara verilen zararı
olası en düşük düzeye indirgemek için, ruhsat sahipleri arasında yapılacak bir antlaşma ile bir birim
halinde bütünleştirip, ruhsat sahiplerinin güncel gereksinimlerine yanıt verecek arama ve üretim
işlemlerini (operasyonları) birim kapsamında gerçekleştirme süreci ve yöntemi olarak tanımlanabilir.
Birimleştirme düşüncesi, ortak bir rezervuardan üretim yapmanın zorluklarını daha 1893’te görebilen
Henry L. Doherty adlı petrolcünün 1931 Kasım ayında Amerikan Petrol Enstitüsü’nün {API – American
Petroleum Institute} Şikago’daki yıllık toplantısında yaptığı tarihsel konuşma merkez olmak üzere
gelişmiştir. Doherty “birim işlemleri” {unit operations} olarak andığı düşüncesinin tek çözüm olduğunu,
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bunun geliştirilmesi gerektiğini, uygulanması için yasalar çıkartılması ve birimsel işlemlerin zorunlu
kılınması gerektiğini kavgacı üslupla da olsa diğerlerine kabul ettirmek için uğraş vermiştir [6].
Petrol ve gaz endüstrisi, 1920’lerin sonlarında yeraltı rezervlerinin korunması ve etkin üretimine ilişkin
olarak başlayan bilinçlenme ile birlikte, iki temel sorunla karşı karşıya kalmıştır. Birinci sorun, petrol ve
gaz sahası geliştirme ve etkin üretimi artırmak veya rezervuardan petrol ve gaz kurtarımını artırmak ve
bu sırada yapılması kaçınılmaz işlemlerin (operasyon) maliyetini düşürmek için nelerin yapılacağıdır.
İkinci sorun ise, yeni bulunan rezervuarların gelişigüzel üretimine bağlı aşırı ve verimsiz üretimi, ziyanı,
pazar ve fiyatlardaki ahlâki çöküntülere bağlı düzensizlikleri önlemek için nelerin yapılacağıdır. Her iki
sorunun da çözümü, gelişimi dört dönemde incelenebilecek “birimleştirme” olarak öngörülmüştür [10].
1.
2.
3.
4.

Düzenli İnceleme Dönemi (1927–1931)
Devlet Düzenlemesi Dönemi (1931–1943)
II. Dünya Savaşı Dönemi (1943–1946)
Güncel Dönem (1946’dan sonra)

4.1. Düzenli İnceleme Dönemi (1927–1931)
Bu dönemde çeşitli kurumlar ve kuruluşlar tarafından rezervlerin korunması ile petrol ve gaz üretiminin
en etkin biçimde gerçekleştirilmesi konusunda pek çok çalışma yapılmış, raporlar yazılmış, önerilerde
bulunulmuş ve sonuçta birimsel işlemlerin üstünlüğü genellikle kabul görmüştür. İlk çalışmalardan biri,
Amerikan Maden ve Metalurji Mühendisleri Enstitüsü Petrol Bölümü {Petroleum Division of AIME American Institute of Mining and Metallurgical Engineers} tarafından diğer ülkelerde petrol ve gazın
nasıl üretildiği ve rezervuarların nasıl işletildiğinin ayrıntılı ve istatistiksel verilerle araştırılması olmuştur
[6,11]. Bu çalışmada ABD’nin Mississippi eyaleti doğusunda kalan eyaletler ile Avrupa, Asya ve Afrika
kıtalarında 23 ülkedeki petrol ve gaz saha işletmeleri incelenmiş, bu ülkelerin 1928 yılı petrol üretimleri
toplamının aynı yıl ABD’deki üretimin % 55’i kadar olduğu, Venezuela’da Marakaibo gölündeki sahalar
dışında tüm ülkelerdeki sahaların bir özel veya devlet şirketi tarafından işletildiği, böylece her hangi bir
üretim rekabeti söz konusu olmadığından pazarın talebi kadar üretim yapıldığı ve dolayısıyla ancak
bunu sağlayacak sayıda kuyu delindiğinden rezervlerin ziyan edilmediği, korunduğu belirtilmiştir. Bu
uygulamanın en doğru yaklaşım olduğu anlaşılmasına rağmen, ABD’de saha ruhsatlarının bireyler ve
firmalara ait olması nedeniyle, rezervlerin birim işlemleri {unit operations} ile değerlendirilmesinin daha
uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
İnceleme çalışmaları sırasında, birimleştirmenin farklı petrol ve gaz sahalarındaki çeşitlenmelere göre
uyarlanması gerektiğinin farkına varılmış, bu nedenle AIME Birim İşlemleri Komisyonu hem geliştirilen
hem de henüz geliştirilmemiş petrol ve gaz birikimlerini (rezervuarlarını) dört öbeğe ayırmıştır [12].
1.
2.
3.
4.

Tam birim rezervuarı {full unit pool}
Birimsi rezervuarı {near-unit pool}
Paydaşçı rezervuarı {cooperative pool}
Rekabetçi rezervuarı {competitive pool}

4.1.1. Tam Birim Rezervuarı {Full Unit Pool}
Tam birim, bir rezervuar üzerindeki ruhsatların sınırları tümüyle gözardı edilip, rezervuarın doğal itişim
mekanizmalarından doruk düzeyde yararlanmak üzere tüm rezervuarın ve sahanın geliştirilmesinin ve
saha işlemlerinin tek bir yönetim tarafından gerçekleştirildiği; hem işlem hem de ruhsat giderlerini hak
sahiplerince oluşturulan paydaşlar ortaklığının üstlendiği bir düzenlemedir [6,12]. Geçerli yasalara ve
ekonomik sisteme bağlı olarak, paydaşlar ortaklığı rezervuarı ve sahayı geliştiren ve işleten yönetimin
bir parçası olabilir. Tam birim rezervuarın her yönüyle denetimi bakımından olduğu kadar, ekonomik
işletme bakımından da en yeğlenen birimleştirmedir.
4.1.2. Birimsi Rezervuarı {Near-Unit Pool}
Birimsi, bir ölçüde rezervuardaki akışkan dağılımından etkilenerek belirlenmiş yüzey ruhsat sınırlarına
göre, rezervuarın ve sahanın tümüyle veya parçasal olarak geliştirilmesinin ve saha işlemlerinin tek bir
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yönetim tarafından gerçekleştirildiği; işlem giderlerinin ortak fakat ruhsat giderlerinin hak sahiplerince
oluşturulan birden fazla paydaşlar ortaklığı tarafından üstlenildiği bir düzenlemedir [6,12]. Tam birim
kadar yeğlenebilir olmasa da, rekabetçi saha işletmesine göre çok daha doyurucu ve başarılı sonuçlar
veren birimsi birimleştirme, genelde ruhsat haklarını bütünleştirme güçlüğü olan durumlarda geçerlidir.
Belki “Paydaş Birimsi” olarak anılabilecek diğer birimleştirme yöntemi, birimsi birimleştirmede olduğu
gibi işlem giderlerinin ortak, ruhsat giderlerinin ise hak sahiplerinin birden fazla paydaşlar ortaklığı
tarafından üstelenildiği, her ruhsatın ayrı işletmeci tarafından işletildiği ve ortak bir havuzda toplanan
üretimin özkaynakların dağılımına göre üleştirilmesinde hem fikir olunan bir düzenlemedir [6].
4.1.3. Paydaşçı Rezervuarı {Cooperative Pool}
Paydaşçı yöntem, ruhsat ve/veya mülkiyet hakkı sahipleri tarafından rezervuarın geliştirilmesinin ve
üretim plânlamasının ana hatlarına karar vermesi için belirlenen bir komite veya yetki (otorite) denetimi
altında, sorumluluk ve yetki kısıtları yüzeydeki ruhsatların sınırları ile belirlenmiş bir veya daha fazla
yönetimin rezervuarı ve sahayı geliştirip, saha işlemlerini gerçekleştirildiği bir düzenlemedir [12]. Belirli
bir ölçüye kadar paydaş birimsi türü birimleştirmeye benzerse de, paydaşçı uygulamada tüm işletme
ve ruhsat giderleri ayrık olarak ruhsat ve/veya mülkiyet hakkı sahiplerine aittir.
4.1.4. Rekabetçi Rezervuarı {Competitive Pool}
Rekabetçi, sorumluluk ve yetki kısıtları yüzeydeki ruhsatların sınırları ile belirlenmiş bir veya daha
fazla yönetimin, yasaların ve endüstrinin yaygın kabul görmüş uygulama yöntemleri dışında her hangi
bir üst yetkili denetimi altında bulunmadan, bir rezervuarı ve sahayı geliştirdikleri ve saha işlemlerini
gerçekleştirdikleri bir düzenlemedir [12]. ABD rezervuarları uzun süre bu düzenleme ile işletilmiştir.
4.2. Devlet Düzenlemesi Dönemi (1931–1943)
Düzenli inceleme dönemimin bir uzantısı olarak görünen bu dönem, kamusal alanlara göre zorunlu
birim işlemlerini {unit operations} de içeren federal denetime ek olarak eyaletlerin korumacı düzenleme
yönetmeliklerinin özel mülkiyet alanlarındaki üretim üzerinde çok kapsamlı düzenlemeler yapılması ile
kendini göstermiştir [10].
4.3. II. Dünya Savaşı Dönemi (1943–1946)
II. Dünya Savaşı koşullarının kısıtlamaları altında geçen bu dönemde, ABD “Savaşta Petrol Bakanlığı”
{PAW - Petroleum Administration for War} petrol ve gaz sahalarının sömürülmesi ve üretim işlemleri
üzerinde dikkate değer bir federal denetim gerçekleştirmiştir [10]. Savaş süresince küçük sahalarda
delinen kuyular için çelik sağlanmasını reddeden PAW, savaşta gerek duyulan yoğuşuk (hafif petrol)
sıvıların üretimini artırmak için büyük gaz sahası işletmecilerine gaz çevrimleme projeleri başlatmaları
ve bunun için bir çok yeni kuyular delmelerini sağlamak üzere baskı yapmıştır [13].
4.4. Güncel Dönem (1946’dan Sonra)
Savaş sonrasında, yüzlerce kuyu delinmiş bu sahalardan üretilip içerdiği yoğuşuk alındıktan sonra geri
kalan gazın atmosfere yakılmasını, Federal Güç Komisyonu (korumacı düzenleme kuralı gereği) doğal
kaynakların ziyan edilmesi diye niteleyerek engellemiştir. Bu gaz sahalarının işletenler ya kuyularını
kapatmak, ya da üretecekleri gaza bir pazar bulana kadar oldukça masraflı gaz çevrimleme projelerine
devam etme ikilemi arasında bırakılmıştır. Kapatıldığı için sıfır kâr üreten kuyuların sahibi olan bir çok
işletmeci arasında özellikle bağımsız işletmeciler bu zorlamayı “kuvvet kullanarak ikna”, “özgürlüklerin
engellenmesi”, “tiranlık”, “ahlâksızlık”, “bulanık mantıklı solculuk”, vs gibi iddialarla protesto etmişlerdir.
Bunlardan aynı ortak rezervuardan üretim hedefleyen komşu ruhsatlardaki işletmeciler “gönüllü” olarak
kendi aralarında paydaşçı antlaşmalar yapmışlar ve alaycı bir deyişle “Hoşgörülü birimleştirme” diye
anılan birimleştirme uygulamasını keşfetmişlerdir [13].
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Gaz çevrimleme yanında su basarak rezervuarı yine basınçlandırma ve rezervuar basıncını koruma,
petrol rezervuarlarında basılan (enjekte edilen) su ile süpürme yaparak rezervuardan petrol kurtarımını
artırma, vb tekniklerin iyice geliştirildiği bu dönem, birim işlemlerine büyük gereksinimin doğması ile
öne çıkmaktadır. Çünki, yukarıda anılan ve diğer tüm gelişmiş tekniklerin yeterli üretim sağlamak,
ruhsat sahipleri ile işletmecilerin kendi aralarındaki mülkiyet haklarını {property rights} ve karşılıklı
hakları {correlative rights} korumak üzere etkin bir biçimde uygulanabilmesi için, rezervuarın boylu
boyunca denetim altında tutulmasını gerektirmekte, bu da işletmeciler arasında eşgüdümlü (koordineli)
bir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Ekonomik açıdan bakıldığında da, rezervuarın ekonomik ömrü
boyunca geleneksel ve/veya gelişmiş tekniklerin her hangi bir anda olası doruk üretime erişmek üzere
en etkin biçimde uygulanabilmesi, gerek kuyular içi donanımlar ve işlemler gerekse yüzey tesislerinin
kurulması için büyük yatırımlar yapılmasını gerektirebilmektedir. Bu noktada unutulmamalıdır ki, hem
yatırım ekonomisini ve hem de buna altyapı sağlayan ürün arzını (pazar talebine göre üretim düzeyini)
belirleyen en önemli unsurların başında güncel petrol ve gaz fiyatları ile bunların proje süresince
kesinlikle öngörülemeyecek salınımları gelmektedir. Bu durumda, büyük projelerin yatırımlarda risk ve
yatırım maliyetinin dağıtılması için diğer işletmecilerle işbirliğine, veya birimleştirmeye, gidilmesi de en
yarar sağlayıcı uygulama olarak ortaya çıkmaktadır.
Buraya kadar anlatılanlardan özütlenebileceği gibi, 1940’ların sonları ve 1950’lerin başları ABD’sinde
birimleştirme gittikçe daha gözde bir seçenek olarak algılanmaya başlamıştır. Bu olgunun ardındaki
gerçek ise, artık yeni ve büyük rezerv keşiflerinin giderek yok olması ve endüstrinin olgunlaşmış eski
sahalarda, gazının üretilmesiyle enerjisini belirli ölçüde yitirmiş rezervuara su veya gaz basarak, diğer
bir deyişle ikincil kurtarım yöntemleri uygulayarak, petrol kurtarımını artırma yoluna gitmesidir. İkincil
yöntemlerde sahadaki belirli bazı üretim kuyularının basma (enjeksiyon) kuyusuna dönüşümü, üretici
niteliği olmadığı için para kazandırmayan ama olmazsa olmaz yeni basma kuyularının delinmesi ve
bunları besleyen yeni yüzey tesisleri kurulması kaçınılmazdır. Bu uygulamada gelirleri düşerken yeni
harcamalarla karşılaşan bağımsız ruhsat sahipleri, kendi özkaynakları ile gerçekleştirmeleri olasılığı
bulunmayan ve ancak tüm saha boyunca uygulandığı takdirde gelir getirebilecek ikincil kurtarım
yöntemlerinden faydalanmak için ruhsatlarını birimleştirme yoluna gitmişlerdir [5].
1956 yılı sonunda yazılan bir rapora göre, aynı yıl ABD’de 400’den fazla birimin birincil (yalnızca
rezervuarın doğal itişim mekanizmaları ile) üretim yaparken normal rekabetçi üretim işlemleri dışında
kalan çeşitli üretim çalışmalarına katıldıkları bildirilmiş, bu birimlerin rekabetçi üretimle elde edebilecek
toplam üretimden 5 milyar varil daha fazla petrol üretecekleri kestirilmiştir. Raporun yayınlanmasından
sonra en az 50 birim daha oluşturulmuştur. ABD’de 1959 Mayıs’ında yaklaşık 100 birimin kurulduğu
saptanmış, aynı yılın sonuna kadar tüm ülkede toplam en az 500 birimin var olacağı ve bunların
geleneksel rekabetçi üretime göre fazladan 6 milyar varil kadar petrol üretecekleri öngörülmüştür [10].
Bu birimlerde fazladan üretime ek olarak ruhsat alanlarındaki yüzey tesislerin bütünleştirilmesi, yatırım
ve işletme harcamalarında azalma, gazların atmosfere yakılmasının önlenmesi, ruhsat alanlarında ilk
işlemden geçirilen üretimi satışa gönderen akış hatlarının otomasyonu vs gibi olanaklar ile somut ve
soyut diğer bir çok ekonomik yarar elde edilmiştir.
XX. Yüzyılın en büyük ve belki de en ilginç birimleştirme girişimlerinden bir tanesi, Kuzey Amerika
kıtasında keşfedilmiş en büyük petrol ve gaz sahası olan Alaska’daki Prudhoe Körfezi {Prudhoe Bay}
sahasında gerçekleştirilmiştir [5]. 1968 yılında keşfedilen sahanın yerleşim yerlerinden çok uzakta ve
ulaşım olanaklarından yoksun olması, rezervuardaki dev gaz rezervinin ticarî satış için geliştirilmesinin
mi yoksa rezervuar petrolünün üretimine yardımcı olacak basıncı sağlamak üzere yeraltında rezervuar
içinde bırakılmasının mı daha doğru olacağı tartışmasını doğurmuştur. Gaz rezervinin çeşitli ruhsatlar
altında dengeli bir dağılım sergilememesi ve bu nedenle çok spekülatif değeri olması nedeni ile, ruhsat
sahipleri her birine rezervuardaki birikimden eşit paylar verecek pazarlık kurallarını bulmak üzere 8 yıl
umutsuzca tartışmışlardır. Rezervuarın petrollü kesimini kapsayan ruhsatlarda ana pay sahibi olan BP
{British Petroleum Company}, kendi ruhsatları altındaki petrole karşılık riskli gaz rezervinden verilecek
hiç bir payı kabul etmemiştir. Nihayet 1977 yılında, sahanın petrol ve gaz başlığı olarak katılımcı
bölünmesine ve her ruhsat sahibine bu bölümlerden değişken paylar verilmesine göre antlaşma
koşullarına karar verilmiş, BP petrollü kesimden % 51 ve gaz başlığı kesiminden % 14 pay almıştı.
Rezervuarın gaz başlığı alanı üzerindeki ruhsatlarda ana pay sahipleri olan ARCO {Atlantic Richfield
Company} ve EXXON şirketleri, BP’nin antlaşmasından kendi paylarına bir dizi saha işlemi ve diğer bir
çok şey ile birlikte rezervuardan gaz satışının zamanlaması yetkisini aldılar. Böylece, Alaska Petrol ve
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Gaz Koruma Komisyonu {AOGCC - Alaska Oil and Gas Conservation Commission} ile ruhsat sahipleri
sahanın birimleştirilmiş olduğunu ilân ettiler. Ancak, 1977 yılından sonra, ne petrol ne de gaz fiyatları
tarafların öngördüğü biçimde davrandı; fiyat savrulmalarının getirdiği ekonomik baskılar tarafların rakip
çıkarları arasında başlangıçta var olan dengeyi bozuldu. Çünkü rezervuarın bölünmüş petrol ve gaz
kesimleri ayrık biçimde değerlendirilmemişti ve saha yalnızca isim olarak birimleştirilmişti. Gaz başlığı
sahipleri gaz başlığı kârlarının ve petrollü kesim sahipleri de petrollü kesim kârlarının bakiye talipleri
olsalar da, tarafların hiçbirisi tüm birimden gelen kârlardaki sabit payları için bakiye taleb etmemişti.
Aynı sahada iki rekabetçi katılım alanı yaratılması rezervin geliştirilmesine ilişkin çıkar çatışmalarını,
fırsatçı davranışları, tahkimi ve hukuksal davaları doğurdu.
Köken (orijinal) birim işletme antlaşması 1980’ler ve 1990’larda en az yedi kez dikkate değer düzeyde
düzeltmeye uğradı ve her anlaşmazlık bağımsız birer parça olarak çözümlendi. Anlaşmazlıkların çoğu
üretilen gazın dağıtımı ve katılım alanları arasında maliyetlerin paylaşımına ilişkindi. Örneğin, ARCO
ve EXXON petrolle birlikte üretilen gazların işlenmesi ile gazdan ayrıştırılan tüm DGS’lerin (doğal gaz
sıvılarının {NGL – natural gas liquids}) üretilen ham petrollere karıştırılması ve Trans-Alaska boru hattı
ile taşınarak satışa sunulması tararftarıydılar. BP ise DGS’lerin rezervuara geri basılması ve kalan
petrolle özdeşleşerek {miscibility} petrol kurtarımını artırması taraftarıydı. Aslında, bu dev rezervuarın
petrol üretimi 1988 yılında düşüşe geçmişti; nedeni ise petrol birikiminin üretilerek fiziksel boşaltılması
değil, saha olgunlaştıkça (yaşlandıkça) petrolle birlikte giderek daha fazla üretilen gazı işleyecek ek
tesislerin kurulması için hangi tarafın harcama yapacağına ilişkin bir antlaşma olmamasıydı [14].
“Birimleştirilmiş” bu sahanın yönetimine ilişkin anlaşmazlıklar biribiri ardı sıra AOGCC, Alaska Kamu
Hizmetleri Komisyonu {APUC – Alaska Public Utility Commission} ve Alaska Yargıtayı gibi eyalet
yetkililerinin önüne geldi. Birim işlemleri antlaşmasında yapılan bir dizi düzeltmeye ve her düzeltmede
hisselerin ve çıkarların yeniden dengelenmesine karşılık, anlaşmazlıklar devam etti. Son olarak 1995
yılında AOGCC, sorunun altında yatan nedenleri, petrol ve gaz başlığının bölünmesinin zarar verici ve
geciktirici etkilerini, eğer gerekli olursa Alaska Eyaleti tarafından zorunlu birimleştirme de dahil olmak
üzere sorunu giderici olası düzeltme yollarını ortaya koymak üzere halka açık duruşmaları başlattı.
Ruhsat sahipleri zorunlu birimleştirme güdümüne şiddetle karşı çıktılar ve sonunda eyalet savcısından
AOGCC’nin sahanın 1977’deki birimleştirilmesini zaten tanımış olması nedeniyle yeniden birimleştirme
talebinin reddedilmesi doğrultusunda karar çıkartmayı başardılar. Dolayısı ile, ekonomik çatışmalara
zemin hazırlayan saha bölünmüşlüğü yasal olarak sorunla ilişkisiz bulundu. Ama, ruhsat sahipleri
kendilerinin çakışan talepleri ve tomarla mülkiyet hakkı çatışmaları ile başa çıkabilmek üzere sahayı
daha etkin biçimde birimleştirmeye gerek duymaktadıydılar. Bu yolu seri halde süregelen düzenleyici
dosyalamalar ve yasal davalardan daha düşük maliyetli ve daha sağlam gördüler. BP 1999 yılında
ARCO firmasını tümüyle satın aldı ve ARCO’nun Purdhoe Körfezi sahasındaki hisselerine talip oldu.
Ancak Federal Ticaret Komisyonu {Federal Trade Commission} bu işlemi anti-tröst esaslara göre,
geçici de olsa, durdurdu. Fakat bu kez daha kapsamlı bir seçenek çıktı ve Phillips Petrol Şirketi 2000
yılında ARCO’nun Purdhoe Körfezi sahasındaki paylarını satın aldı. Son ruhsat sahipleri arasında
yeniden yapılan pay ve mülk takasları sonucunda sahanın petrol ve gaz başlığı kesimlerinin bölünmesi
ortadan kaldırıldı; her ruhsat sahibine tüm sahadaki yatırım, işletme ve üretim işlemlerinden sabit pay
verildi. Prudhoe Körfezi sahası bu girişimle birlikte ortak bir sahanın dışsal (ruhsatlarla ayrık) her türlü
mülkünün bir havuzda içselleştirilmesi (bütünleştirilmesi) ile birimleştirilmiş oldu [5].
Halâ “birim işlemleri” {unit operations} adıyla da anılan birimleştirmenin dört gelişim döneminde,
birimleştirmeye ve yararlarına gerek duyulduğuna ilişkin fikir birliğinin kolayca oluştuğu görülmektedir.
Püf noktası ise birimleştirme yönteminin ne olacağında yatmaktadır. Diğer bir deyişle, birimleştirme
yasaların zorlamasıyla mı yapılmalıdır, yoksa serbest girişimcilik ilkeleri altında özgürlüğün kullanımı
doğrultusunda gönüllü olarak mı gerçekleştirilmelidir? Baştan beri birimleştirmenin federal hükümetin
sıkı denetimi altında yapılmasını düşünen güçlü destekleyicileri ve yandaşları olmuştur. Buna karşılık
bazıları eyaletlerin sıkı denetimi altında birimleştirme yapılmasını öngörürken, kuşkusuz diğer bazıları
her türlü denetime tümüyle karşı tutum takınmıştır [10].
Birimleştirme karşıtlarının en sık öne sürdükleri savlar beş öbekte toplanabilir: birimleştirme 1) yasa
dışı bir tekel yaratma olup anti-tröst yasalarını çiğnemektedir, 2) bireylerin mülklerini kendi iradeleri ile
kullanmalarını kısıtlamaktadır 3) küçük işletmecileri iflâsa zorlamaktadır, 4) girişimi boğup gelişmesini
engelleyerek ilerlemeyi ve kalkınmayı dumura uğratmaktadır, 5) aşırı düzeyde muhasebe ve bürokrasi
işi ve bunların gerçekleştirilmesi için fahiş masraflara yol açmaktadır. Tüm bu savların yersiz oldukları,
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bireylerin eski alışkanlıklarından ayrılma korkusundan ve bir işi farklı kişilerle hep birlikte bir kerede ve
aynı anda uyumlu bir düzenleme (orkestrasyon) içinde yapma çekinserliklerinden kaynaklandığı kısa
zamanda anlaşılmıştır. [6,15]. Birimleştirmenin endüstriye hızla uyarlanabilmesinin ekonomik baskılar
ile bireylerin konunun ayrıntıları hakkında eğitilmeleri sürecinin etkinliğine bağlı olacağı öngörülmüştür.

5. BİRİMLEŞTİRME TÜRLERİ
Güncel olarak ABD’de petrol, gaz ve jeotermal akışkan üretimi yapılan tüm eyaletlerde birimleştirme
süreci 1) gönüllü {voluntary} veya 2) zorunlu {compulsory} birimleştirme olarak uygulanabilmektedir.
Gönüllü birimleştirme bu eyaletlerin tümünde uygulanırken, zorunlu birimleştirme yalnızca 33 eyalette
uygulanmakta olup, bir tek Teksas eyaletinde zorunlu birimleştirme yoktur. [5,16]. Bazı eyaletlerde ise
zorunlu birimleştirme koşullu olarak uygulanmaktadır. Örneğin, Oklahoma eyaletinde ruhsatların en az
% 63’ü birimleştirildiğinde, geri kalan ruhsatlar bu birime katılmak zorunda bırakılmaktadır [5]. Bu iki
birimleştirme de sahanın ömrünün ileri aşamalarında başlatılmamalıdır. Aksi halde, o güne kadar
rekabet hırsı içinde yapılan geliştirme verimsiz saha işlemlerine, rezervuarın aşırı geliştirilmesine, hak
sahiplerinin daha büyük saha payı ve daha fazla üretim payı talepleri ile görüşme masasına oturarak
(belki de umutsuz) antlaşma zemini aramalarına yol açabilir.
Bu aşamada öncelikle ABD’de karşılaşılan bir kavram ve algılama karmaşasına değinmek gerekir.
ABD’de yasal sonuçları temelde aynı olduğu için birimleştirme ile eşanlamlı kullanılan, ancak süreci ve
yönetmelikleri ile amaçlanan sonuçları ayrık olduğu için kargaşa yaratan bir kavram da “havuzlama”
{pooling} uygulamasıdır. Havuzlama da aynı birimleştirme gibi gönüllü veya zorunlu olarak yapılabilir.
Zorunlu havuzlama yönetmeliği olmayan tek ABD eyaleti Kansas’tır [17]. Havuzlama genellikle bir
bölgede oraya özgü belirlenmiş kuyu açıklıkları {well spacing} kuralına uyarak kuyu delme (sondaj) izni
almak üzere, bir veya daha fazla ruhsat alanı içindeki arazilerin mülkiyet payları ile katılımcıların
katılım paylarını ayrı ayrı bir araya getirme, diğer bir deyişle ayrı havuzlarda birleştirme, girişimini
tanımlar. Havuzlama sürecinin ve uygulamasının yeraltındaki akışkan rezervuarının fiziksel varlığı ve
boyutları ile bir ilişkisi yoktur [17,18]. Bu çalışmanın 4.1. Bölümünde verilen ve AIME Birim İşlemleri
Komisyonu tarafından petrol ve gaz birikimlerinin (rezervuarlarının) öbeklenmesinde kullanılmış olan
havuz {pool} terimi, ABD’de eksiden kullanılan petrol ve doğal gaz terminolojisinde rezervuar yerine de
kullanıldığından, burada sözü edilen ve ortak işletme paylarının toplandığı havuz teriminden farklı bir
anlama sahiptir; iki terim birbiri ile karıştırılmamalıdır.
Havuzlamaya {pooling} karşılık, birimleştirme {unitization} veya birim işlemleri {unit operations} ise
yeraltındaki bir rezervuarın bütününü veya bir parçasını, rezervuar mühendislerinin hazırladığı işletme
plânına göre ‘doğal itişim mekanizması birimi’ olarak ele alıp geliştirerek işletme amacı ile, mülkiyet ve
katılım paylarını hep birlikte veya yeterince yüksek bir oranda bir havuzda bütünleştirmektir. Buradan
anlaşılmalıdır ki, birimde üretim en etkin debilerde ve en verimli biçimde yapılacak noktalarda, rakip
mülkiyet veya ruhsat payları yasal haklarının sahada belirlenmiş kuyu yerleri örüntüsünü {well pattern}
bozmasına izin verilmeden yapılır. Rezervuardan kurtarımı artırma veya rezervuar basıncını koruma
gibi amaçlarla oluşturulan birimlerde, rezervuar akışkanlarının çıkarılma etkinliğine yardımcı olmak için
su, gaz, vb akışkanların basılacağı kuyuların özel olarak belirlenmiş örüntüsü, yine mülkiyet ve ruhsat
payları yasal haklarını gözetmek uğruna bozulamayacağı gibi, yüksek maliyetle rezervuara basılan
akışkanların komşu (rakip) üretici tarafından çekilmesine de izin verilemez [18].
5.1. Gönüllü Birimleştirme {Voluntary Unitization}
Gönüllü birimleştirme, gönüllü havuzlamada da {pooling} olduğu gibi, ilgili tarafların antlaşmalarından
türer ve antlaşma kapsamında (yasalara veya toplum çıkarlarına aykırı bir içerik olmadıkça) her hangi
bir sınırlama yoktur. Bu tür birimleştirme yeraltı rezervinin aranması ve keşfi aşamasında, rezervuar
hakkında henüz elde yeterli bilgi olmadığı sırada ve bu bilgilerin elde edilmesi amacıyla saha işlemleri
yapmak üzere de başlatılabilir. ABD’de bir sahayı birimleştirmek için genellikle iki ayrı antlaşma (veya
sözleşme) imzalanır; birisi mülkiyet payı sahipleri {royalty interest owners (lessors)} ile işletme payı
sahipleri {working interest owners} arasında, ve diğeri de “Birim İşletme Antlaşması - BİA” {Unit
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Operating Agreement – UOA} olarak anılan ve yalnızca işletme payı sahipleri arasında imzalanır. BİA
pek çok bakımdan benzerlik gösterdiği “Ortak İşletme Antlaşması – OİA” {Joint Operating Agreement
– JOA} ile karıştırılabilmekte ve eşanlamlı uygulanabilmektedir [19]. Bundan başka, BİA ve bununla
yine birçok benzerlikleri olup “Ortaklık Antlaşması” veya “Ortak Girişim Antlaşması – OGA” {Joint
Venture - JV} gibi adlarla da anılan sözleşme türü arasında, uygulandığı ülkede geçerli yasalara göre,
dikkate değer ayrılıklar olabilir ve ikisi aynı anlam ve içerikte kullanılamayabilir. Özellikle Türkiye’de
mevzuatta JV sözleşmelerini her yönü ile ele alan tam bir yasal düzenleme bulunmamakta [20], bu
sözleşmeler çeşitli yapılarda ve farklı yasalar kapsamında uyarlanabilmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de
BİA ve JV uygulamalarında yasa ve tanım farklarına özellikle dikkat edilmelidir.
5.2. Zorunlu Birimleştirme {Compulsory Unitization}
Zorunlu birimleştirme, gönüllü birimleştirmeden farklı olarak, genelde saha ve rezervuarın yeterince
geliştirilmiş, rezervuar ve içeriğinin fiziksel özeliklerine ait yüksek düzeyde bilgi birikimi elde edilmiş
olduğu durumlarda uygulanır; arama ve keşif amacıyla uygulandığı pek ender görülür [18]. ABD’de
zorunlu birimleştirmenin var olduğu eyaletlerin çoğunda, birimleştirme isteyen taraflar önce mülkiyet,
ruhsat ve işletme payları ile ilgili antlaşmalara varmaya, bunlara ait sözleşmeleri imzalamaya ve sonra
eyaletin korumacı düzenleme komisyonu önünde savunmaya özendirilirler [5,19]. Eğer tarafların
görüşmeleri sonunda antlaşma sağlanamazsa, taraflar (işletmeciler ve/veya ruhsat sahipleri ve/veya
arazi sahipleri) ilgili yasalar ve yönetmeliklerin gücü ve eyalet komisyonlarının düzenlemesi altında
zorunlu birimleştirme durumunda kalırlar. Bu koşullar altında tarafların diğer hiç bir seçeneği kalmaz.
Fakat Prudhoe Körfezi sahası örneğinde olduğu gibi çok özel durumlarda, eğer tarafların ellerinde
ancak çok sağlam gerekçeler ve yasal dayanaklar var ise, taraflar yasal yollar ile zorunlu birimleştirme
kararını düşürtebilir ve yeniden gönüllü birimleştirmeye gidebilirler.

6. BİRİMLEŞTİRME SÖZLEŞMELERİ VE BİRİM OLUŞTURMA
Birimleştirme antlaşmalarının (veya sözleşmelerinin) hemen hepsi genellikle iki gerekçe ile eyaletlerin
korumacı düzenleme komisyonlarına sunulmaktadır. Birinci gerekçe, işletme payı sahiplerinin eyaletin
zorunlu birimleştirme yasalarını harekete geçirerek, birimleştirmeye yanaşmak istemeyen ruhsat ve
mülkiyet payı sahiplerini birimleştirmeye zorlamaktır. İkinci gerekçe, birimleşme katılımcılarının ortak
girişiminin anti-tröst yasalarını ihlâl ettiklerinin iddia edilmesi olasılığına karşı, bu konuda bir kalkan gibi
davranan eyalet korumacı düzenleme komisyonunun onayını almaktır [19]. Aslında, ABD’de korumacı
mevzuatın belirli resmî onay süreçleri {procedure} bulunduğundan, sağlam rezervuar mühendisliği
öngörüleri ile başlatılan bir birimleştirmeye, anti-tröst yasaların çiğnendiği vb bir gerekçe ile kamu
politikasının sınırlama getirmesi gibi bir durumun olamayacağı neredeyse kesindir. Birimleştirmenin
başlatılması, Eyaletler Arası Petrol Sözleşme Komisyonu {IOGCC} tarafından düzenlenmiş kılavuz bir
mevzuat modeli ile birlikte [16], Amerikan Petrol Enstitüsü’nün {API – American Petroleum Institute}
resmî onay süreçlerini dikkate alacak biçimde hazırladığı “birim sözleşmesi” {unit agreement} ve “birim
işletme sözleşmesi” {unit operating agreement} modelleri ile kolaylaşmıştır [19,21].
Birçok dünya ülkesinde petrol ve gaz sahalarının ortak geliştirilmesi gereği duyulduğunda gönüllü
birimleştirme istenmekte, bunun başarısız kalması halinde zorunlu birimleştirme uygulanmaktadır.
Birkaç ülke dışında, ülkelerin çoğunda birimleştirme yasalar ile değil, işletmecilerin önceden kabul
ettiği resmî ön koşullar {provision} ile kurallara bağlanmıştır. Deneyimli bazı ülkeler birimleştirme
koşullarının madde madde belirtildiği model sözleşmeler (kontratlar) oluşturmuşlardır. ABD dışındaki
tüm ülkelerde ve uluslararası uygulamalarda birimleştirme isteğini tetikleyen ana neden jeolojiktir.
Diğer bir deyişle ticarî olarak sömürülebilecek rezervuar yapısının her biri ayrı işletmeci ile geliştirilen
komşu iki sözleşmeli ruhsat alanı altına uzanmasıdır. Bu durum bir ülke sınırları içindeki iki veya daha
fazla sözleşmeli ruhsat alanı altında gerçekleşebileceği gibi, iki ülkenin sınırında birbirine komşu olan
sözleşmeli ruhsat alanları altında da gerçekleşebilir. Ayrıca, ABD dahil tüm ülkelerde kara sahaları ile
açık deniz sahalarında yapılacak birimleştirmenin kuralları, açık deniz sahası işlemlerinin çok özel
nitelikler taşımaları ve aşırı düzeyde pahalı olmaları nedeniyle ayrı ayrı düzenlenir [19].
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Buraya kadar ortaya konulan bilgi altyapısı göstermektedir ki, birimleştirme bir rezervuarın arama ve
keşif aşamasında, veya yeni bulunmuş bir rezervuarın geliştirilmeye başlanması aşamasında, ya da
ancak belirli bir düzeye kadar işletilmiş bir rezervuarın geliştirilmesi aşamasında başlatılabilir. Bu üç
durumun her birinde kuyu açıklıkları, kuyu sayısı ve örüntüsü {pattern}, kuyu tamamlama (yapılanma),
rezervuar geometrisi, rezervuar kayacı, rezervuar akışkanları, üretkenlik, üretimin niteliği, vs gibi saha
ve rezervuarı tanımlayıcı unsurlara ilişkin özelikler ve veriler ancak farklı düzeylerde elde bulunabilir.
O nedenle, her bir durum için birim oluşturma girişiminde atılacak adımlar da farklı olur. Açıktır ki, birim
oluşturma işletmeci şirketlerin kendi elemanları ile diğer şirketlerin elemanlarının takım çalışması ve
plânlama uğraşlarına en üst düzeyde gerek duyan ortak ve koordineli bir çabadır. Hangi aşamada
olursa olsun, birimleştirme süreci işletmecilerin oluşturacağı ve birimi kurmakla görevli bir “işletmeciler
kurulu” {operators committee} ile başlar. Bu kurul altında çalışmak üzere, gereksinilen tüm verileri
derleyecek 1) jeolojik, 2) mühendislik, 3) kadastral, 4) yasal, ve 5) muhasebe alt kurulları oluşturulur.
Bu takım çalışması zincirinin ana halkası, doğal bir birim olan rezervuarı ve onun üretim davranışlarını
anlamaya en yakın kişi olması nedeniyle birimleştirme girişiminin başarılabilirliğini değerlendirebilecek
olan mühendistir [10]. Dolayısıyla, birimleştirmenin başlatılabilmesi için, şirketin ekonomik durumunu,
rezervuarın fiziksel ve ekonomik durumunu, sahanın işlevselliğini (performansını) eldeki verilerle en
gerçekçi biçimde ortaya koyan bir rapor mühendis tarafından hazırlanır ve yönetime verilir.
Eğer şirket yönetimleri rapor sonuçlarını amaca uygun bulurlarsa, işletmeciler kurulu birim oluşturma
görüşmelerinin yapılabilirliğini tartışmak üzere toplanırlar. Anlaşma sağlanırsa, işletme payı {working
interest} sahiplerinden oluşan bir kurul (komite) oluşturulur. Bu kurulun ilk görevi, tüm mühendislik ve
ekonomik parametrelere ait verilerin hep birlikte ortak olarak toplanması ve değerlendirilmesine gerek
olup olmadığına karar vermektir. Eğer mühendislerin ilk raporu yeterli ise, bu veri toplama aşaması
atlanabilir. Eğer raporlardaki veriler yetersiz ise, işletme payı sahipleri mühendislik alt kurulundan
izleyen bilgileri tamamen tarafsız bir yöntemle toplamasını ve derlemesini isterler [10].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

rezervuarın yapısal haritası,
rezervuarın toplam ve net kalınlık dağılım (izopak) haritasını,
rezervuarın başlangıçtaki (petrol, gaz, jeotermal akışkan) rezerv niceliğini,
sahanın ve ruhsat sahalarının yüzey alanlarını,
tamamlanmış kuyuların sayılarını ve yapılanmalarını,
son bir yıllık veya altı aylık güncel üretimi,
elde edilebilecek tüm yığınsal (kümülatif) üretimi,
rezervuarda güncel olarak var olan rezervi,
üretilen gaz/petrol (jeotermal kaynak için entalpi/kütle) oranını ve değişimini,
gerekli görülen ve bilinmesi yararlı olabilecek diğer unsur ve parametreleri.

Yukarıdaki bilgilerin derlenmesi için yapılan veri toplama işinde çıkacak sorunlar işletme payı sahipleri
kurulu tarafından çözümlenir. Bu aşamada mühendislik kurulundan bir katılım formülasyonu, yatırım
plânlaması vs düzenlemesi beklenmez. Hazırlanacak raporun tüm amacı, işletme payı sahiplerinin
ölçülebilir gerçeklerle belirlenmiş en doğru koşullarda ve bir an önce birimleştirme görüşmelerini
yapabilmelerini sağlamaktır. İşletmeciler birim oluşturma görüşmelerinin yapılabilirliği konusunda fikir
birliğine varırlar ise, katılım paylarını belirlemek üzere görüşmeler ve pazarlık başlatılır. Pazarlıklarda
tüm tarafların payları işletme payı sahiplerince belirlenmiş formülasyona göre hesaplanır. Antlaşma
sağlanması aşamasında, mühendislik alt kurulundan devletin korumacı düzenleme komitesi önünde
yapılacak duruşmada savunma yapması istenir. Birim böylece oluşturulduktan sonra mühendislik alt
kurulu dağıtılmaz, düzenli olarak göreve çağırılarak birim programının gelişimini değerlendirmesi ve
işletme ile tesislerde gerekli değişiklikler yapılmasına ilişkin önerilerde bulunması istenir [10].

7. BİRİMLEŞTİRMENİN YARARLARI
Rekabetçi işletmeye göre birimleştirilmiş işletmenin sağladığı genel yararlar, 1) işletmenin daha az
sayıda kuyu ile yapılması, 2) işletmenin en yüksek ekonomiye erişmesi, 3) rezervuar denetiminin çok
daha kolay olması ve 4) pazarı kararlı hale getirme eğilimi olarak özetlenebilir [6]. Birimleştirmeden
yararlanan özgün taraflar ise, 1) üretici işletmeci, 2) ruhsat ve/veya arazi sahibi, 3) tüketici ve 4) kamu
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refahıdır. Tarafların her birisinin elde edebileceği özel yararlar ise aşağıdaki tabloda görülebilir [15].
Doğaldır ki, bu tabloda ilk iki sütunda yeralan ve birimleştirmeden yarar sağlayan tarafların tanımı, her
ülkede mülkiyet hakları ile doğal yeraltı akışkan enerji kaynaklarını sahiplenme ve işletme kurallarının
ne şekilde belirlendiğine göre, ülkeden ülkeye değişim gösterir. Ancak, tablonun son iki sütunundaki
yararlananlar her ülke için aynı olacaktır.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Üretici İşletmeci
Ruhsat / Arazi Sahibi
Tüketici
Daha düşük yatırım
Daha kararlı ürün fiyat Kararlı ve kalıcı ürün
sermayesi
yapısı
arzı güvencesi
Daha düşük saha
Birim alandan yapılan Uzun süre için daha
geliştirme maliyeti
üretimin artışı
düşük fiyatlı ürünler
Daha düşük işletme
Daha kararlı iş ortamı
Tekelleşme baskısı
maliyeti
ve gelir sürekliliği
görmeme güvencesi
Üreticinin ihtiyacına
Daha düşük risk ve
--yanıt veren ürünler
zarar tehlikesi
Birim alandan yapılan Kolay satılabilir mülk ve
--üretimin artışı
değerli yatırım
Daha kararlı iş ve
Karşılıklı güvenceleri
--işletme ortamı
sağlanmış mülkler
Kolay satılabilir değeri
----artmış yatırım
İşletmenin daha
----gerçek denetimi
Daha güvenilir ve
----kararlı üretim arzı
Tesislerde kapasite
----artırımı (tasarruf)
Depolama tankı ve
----boruhattında artırım

Kamu Refahı
Daha kararlı ve
büyüyen endüstri
Endüstride daha
kararlı işçilik koşulları
Bağlantılı endüstrilere
daha kararlı enerji arzı
Göçebelikten uzak ve
yerleşik topluluklar
Ulusal güvenlik için
güvenilir enerji arzı
Endüstriye uzun erimli
güvenilir üretim arzı
Dev şirketlere olan
ihtiyacın azalması
İndirgenmiş tekelci
eğilimler
Devleti endüstriyi
yönetmekten kurtarma
Küçük ama kurumsal,
işletme kurma fırsatı
---

8. JEOTERMAL SAHALARDA BİRİMLEŞTİRME VE TÜRKİYE’YE UYARLANABİLİRLİĞİ
Hidrokarbonlar gibi jeotermal kaynaklar da yeraltında bir tür rezervuar yapısı içinde keşfedilip üretilen
jeolojik unsurlardır. Dolayısıyla, yeryüzünde ayrık mülkiyetler olarak bulunan arazi parselleri altında
uzanan bir jeotermal rezervuarın, işletme ruhsat payı ve mülkiyet üretim payı sahipleri tarafından en
etkin üretimle, kaynak ziyanını en aza indirerek ve rezervuarı hasara uğratmadan ortak işletilmesi için
birimleştirilmesi söz konusudur. Güncel olarak, ABD jeotermal endüstrisinde pek yaygın uygulaması
olmayan birimleştirme, federal hükümetin “Arazi Yönetim Bürosu” {Bureau of Land Management-BLM}
yetki alanı içinde denetlenmektedir. BLM gönüllü birimleştirmeleri onaylama ve gereken durumlarda
jeotermal ruhsat alanlarının birimleştirilmesi için zorlama yargısı ve yetkisine sahiptir [22].
ABD’de 1960 yılında keşfedilmiş olup, günümüze kadar kapalı rezervuar sisteminden doygun buhar
üretiminin ve buhardan ticarî elektrik türetiminin sürdürüldüğü Geysers jeotermal sahası, birden fazla
şirket tarafından rekabetçi yaklaşımla işletilmiş, birimleştirilmemiştir. Bu uygulama ile aşırı geliştirilen
sahada, 1987–1988 yıllarında kuyuların üretebilirliği ile rezervuar basıncında ciddî düşme görülmüş ve
bu durum rezervuarın kurumaya başladığının belirtisi olarak yorumlanmıştır. Aynı yıllarda petrol ve gaz
fiyatlarındaki çöküntünün buhar projelerine yansıması üzerine, sahada ara dolgu kuyusu delmek de
ekonomik olmaktan çıkmıştır. Sahada rekabetçi üretimin baskın olduğu 1960–1991 arasında geçen 31
yıllık dönemde, 600’den fazla kuyu delinmiştir. Sahada türetilen elektriğin 1992’de önemli düşüş
göstermesi, Kaliforniya Enerji Komisyonunu’nun {California Energy Commission} dikkatini çekmiştir.
Sorunu azaltmak üzere rezervuara geri basılan suyun artırılmasına karar verildiği halde, bu işlemin
ekonomik yükü rakip işletmeciler tarafından karşılanamamış, böylece sahadan gelen gelir de düşünce
bazı işletmeci şirketlerin satılması ve sahanın istenmeden de olsa bütünleştirilmesi gerçekleşmiştir.
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Son olarak sahada yalnızca iki işletmeci kalmış ve bunların sahayı en etkin biçimde işletmeleri nedeni
ile, sahada buhar üretimi ve elektrik türetimi yine artmaya başlamıştır. Elektrik türetiminde 1988’de
başlayan yıllık % 9 harmonik azalım, 2003 yılında yıllık % 2 düzeyine gerilemiştir [23]. Geysers sahası
örneğinin aksine, yine ABD Kaliforniya eyaletinde federal alan üzerinde yer alan Medicine Lake
jeotermal sahası, 1980 yılında üç ayrı petrol şirketi tarafından delinen kuyularla keşfedilmiş, iki düzine
sıcaklık gradyanı kuyularının delinmesiyle tanımlanmış ve aynı yıldan başlamak üzere Glass Mountain
Federal Birimi olarak derhal birimleştirilmiştir [24].
Anılan deneyimlere rağmen BLM daha hiç bir birimleştirme zorlaması için yetkisini kullanmamışsa da,
güncel olarak süren bazı jeotermal ruhsat görüşmeleri için bu düşünülmektedir. ABD Enerji Bakanlığı
{Department of Energy - DOE} bir jeotermal sahanın üretim, geri basma, kuyu canlandırma ve hem su
hem elektrik iletimi için altyapıya erişme işlemlerini içeren rezervuar yönetim plânına izin verecek ortak
tek bir birim olarak işletilmesini uygun görmektedir. DOE, rezervuarlar üzerinde var olan rakip çıkar ve
hak sahipleri arasında daha henüz yasal çatışmalar çıkmadan, sahaların birimleştirilmesinin keşif ile
birlikte bir an önce başlatılması taraftarıdır. Bunun için mülkiyet haklarının yüzey arazi payları,
jeotermal payları, mineral payları ve yeraltı suyu payları olarak saptanmasını, tek birim işletme
antlaşmasının bu paylara göre düzenlenmesi öngörülmektedir. Anılan mülkiyet hakkı paylarının ise
kayaç, hidroloji, jeokimya ve yöresel stres rejimleri gibi jeolojik temalar içinde değerlendirilerek, tüm
geri basma (enjeksiyon) ve gözlem {monitoring} işlemlerinin işletme antlaşması altında tek birim
tarafından gerçekleştirimesi gerektiği belirtilmektedir [22]. ABD Arazi Yönetim Bürosu (BLM) jeotermal
kaynakları birimleştirme sözleşmelerinin hazırlanmasında kolaylık sağlamak için, ABD federal hüküm
kodlarının (CFR) dahili kamu alanlarına ilişkin 43. Maddesinin 2. Bölümünün 3286 sayılı alt fıkrasında
bir sözleşme modeli sunmaktadır. Jeotermal kaynakları birimleştirme antlaşmalarının nasıl yapılacağı
ise yine CFR No. 43, 2. Bölümün 3280 sayılı alt fıkrasında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Aynı
ABD’de olduğu gibi, Kanada’da jeotermal alanların gönüllü birimleştirilmesine öncelik verilmekte, eğer
girişim başarısız olur veya koruma yasalarını çiğner bir durum görülürse, birimleştirme ilgili Bakanlığın
denetimi ve güdümünde zorunlu kılınmaktadır.
Türkiye’de 2007 Haziran ayında yürürlüğe giren Jeotermal Enerji Yasası, kuşkusuz öncelikle ülkenin
jeotermal (ısılyer) enerji kaynaklarının en etkin biçimde üretimi, ziyanını kaçınılmaz ve olası en düşük
düzeyde tutarak, toplumun ve işletmecinin çıkarları gözetilerek değerlendirilmesini sağlamak amacı
güdülerek düzenlenmiştir. Ancak, bu yasanın düzenlenmesinde ve uygulanmasında jeotermal enerji
kaynağı birikimine sahip bir jeolojik yapının birden fazla ruhsat alanı altına uzanabileceği gerçeği
gözardı edilmiş olduğu açıktır ki rezervuar payı ve üretim üleşimi anlaşmazlıkları ortaya çıkmış ve
çözüm bekleyen mahkeme davalarına dönüşmüştür. Davaların hangi yasalar ve tüzükler kapsamında
hakça çözüme ulaştırılacakları, konu ile ilgilenen hukukçular için özel bir merak konusu olabilir.
ABD’nin yüzyıllık petrol ve gaz endüstrisindeki birimleştirme deneyimlerine ve olgun yasal altyapısına
karşılık, jeotermal rezervuarları birimleştirme ile geliştirmek için daha yeni adımlar attığı günümüzde,
benzeri birimleştirme süreçlerini Türkiye’de de başlatmak sürmekte olan jeotermal kaynak ve üretim
üleşimi anlaşmazlıklarını hakça ve toplum çıkarlarını gözeterek çözmeye yönelik bir fırsat olabilir.
Birimleştirme Türkiye’de ABD’de olduğundan çok daha kolay uygulanabilir. Şöyle ki, Türkiye’de arazi
sahiplerinin devletin tasarrufunda olan doğal yeraltı kaynakları üzerinde doğrudan bir mülkiyet veya
işletme hakkı bulunmadığından, arazi sahipleri birimleştirme girişimlerinde pay sahibi olamazlar. Ek
olarak, Türkiye’de jeotermal sahanın işletmecisi ile arama ve işletme ruhsatı sahibi aynı kişi olması,
birimleştirme için yalnızca komşu ruhsat sahipleri arasında antlaşma sağlanmasını yeterli kılacaktır.
Birimleştirmenin Türkiye’de uygulanması olasılığında ortaya çıkacak ve yanıtlanması gerekecek bazı
sorular şunlardır: 1) birimleştirme gönüllü mü, zorunlu mu, (gönüllü başarısızlığına) koşullu zorunlu mu
olmalıdır? 2) birimleştirme jeotermal rezervuarın keşfedilmesiyle birlikte mi yoksa keşfi izleyen ve belirli
düzeyde üretim gerçekleştirildikten sonraki bir aşamada mı yapılmalıdır? 3) birimleştirme girişimi ve
sonraki birim işlemleri boyunca kaçınılmaz en önemli iş rezervuarın, kuyuların ve yüzey tesislerinin
değerlendirilmesi, plânlanması, kurulması, işletilmesi ve ekonomisinin belirlenmesi olduğuna ve bu işi
ancak rezervuar ve üretim mühendisleri yapabileceğine göre, birimleştirme sürecinde bu mühendislik
çalışmalarını hangi makam veya kurul denetlemelidir? 4) birimleştirme girişimlerini yasalar, muhasebe,
kadastro ve toplum çıkarları açısından denetleyecek, düzenleyecek ve onaylayacak devlet kurumları
hangileri olmalıdır? 5) birimleştirme girişimi başlatmayı kolaylaştırmak ve başvuruda karmaşaya engel
olmak için bir model sözleşme hazırlanmalı mıdır? 6) önceki soruların yanıtları ışığında, Jeotermal
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Yasası birimleştirmeyi içerecek ve yönlendirecek biçimde değiştirilmeli midir? 7) oluşturulacak birimler
ticaret, vergi, ihale ve borçlar kanunları bakımından ne tür ticarî kuruluşlar olarak dikkate alınmalıdır?

SONUÇ
Yeraltında petrol, gaz, jeotermal akışkan gibi doğal akışkan kaynağı içeren bir rezervuarının, rezervuar
yayılım alanı üzerindeki yüzey ruhsat alanları sahipleri tarafından ortak, hakça ve toplum çıkarlarını
koruyarak işletmek ve üretmek için uygulanan birimleştirme süreci tüm yönleriyle tanıtılmıştır.
Birimleştirmenin yüzyıldan fazladır ABD petrol ve gaz endüstrisindeki geçmişi, gelişimi ve bazı özgün
uygulamaları araştırılmış ve özetle aktarılmıştır. Birimleştirmenin türleri, süreçleri, yöntemleri ve olası
yararları ortaya konulmuş, birimleştirme yolunda karşılaşılabilecek güçlüklere örneklerle değinilmiştir.
Birimleştirmenin jeotermal sahalara uygulanışının ABD’de dahi daha yeni gelişme gösterdiği görülmüş,
Türkiye’deki jeotermal sahalarda rezerv ve üretim üleşimi anlaşmazlıklarını çözümleyici bir yöntem
olarak çok daha kolay uygulanabileceği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili kurumlar ve kuruluşlar ile gerçek ve
tüzel kişileri, Türkiye’de birimleştirmenin uygulanması durumunda ortaya çıkabilecek bazı soruların
yanıtlanması doğrultusunda düşündürmek amaçlanmıştır.
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